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EEKLOSE HEELMEESTERS 

IN DE 17e en tse EEU\V 

De uitoefening van de geneeskunde was voor de jaren 1600 hier te 

lande waarschijnlijk nog niet algemeen gereglementeerd geweest. want het 

was eerst in 1628 dat te Brussel een ordonnantie werd uitgevaardigd, die 

voorzag «dat niemant en sou de toegelaeten worden d 'exercitie van de 

Konste der Medecijnen. ten waere hij in eene der voorzeijde Hooge 

Scholen, oft Universiteijten waere gepromoveerl oft daer toe bij de Doc

toren van eene der selver. oft bij de gene van de Kamer van Sijne Hoo

cheijl. naer voorgaende examinatie, bequaem wierde bevonden.» Met de 

<voorzeijde Universiteiten» werden de faculteiten van Leuven en Douai 

bedoeld. die het betrokken plakkaat ten andere hadden uitgelokt «om te 

beletten ende voorkommen alle abusen die de vrije exercitie ende d'on

gebonden oeffeningen van dese Konsle alomme in dese Landen hadde 

ingebrocht> ( 1 }. 

Alvorens de geneeskunde te mogen uitoefenen. moest men dus «ge

examineert> en <geadmilteerl» zijn. 

\Vas dan ook in regel de <doctor» of dicenliaat in de medicijnen», 

die uiteraard de lessen aan een universiteit had gevolgd en die na het 

behalen van zijn titel de geneeskunde mocht beginnen uit te oefenen. 

Buiten voornoemde categorie van eigenlijke geneesheren werd de 

genees:kunde in die tijd ook nog uitgeoefend door de chirurgijns. die ook 

een wettelijk statuut hadden. 

Oe chirurgijn ,_.....J in de volksmond werd hij ook "meester» en "bar

hier> genoemd ,_.....J had normaal geen univers.llaire studie' s gevolgd. I-lij 

ging in de leer hij een gevestigde meester-chirurgijn waar hij door praklijk 

en door zelfstudie de nodige kennis opdePd. I lij was gedurende jaren 

( 1) Oe ordonnantie van 4 april 1628 voorzag een boete van 100 gulden wegens on

wettig uitoefenen van de geneeskunde. Op 24 maart 1681 verscheen eveneens een 

plakkaat dat op hel strafbare van onwettige uitoefeninl! van de genceskunde wees. 

Op 27 augustus 1696 vroeg het landsbesluur nogmaals de betrokken plakkaten lc 

pubhcercn. 
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«knecht» en als leerling moest hij zelfs leergeld betalen aan zijn meester. 

die hem hiervoor inwijdde in hel vak van de «conste van de chirurgie». 

Alvorens zich dan als zelfstandig meester te mogen vestigen. moest de 

aspirant-chimrgijn examen afleggen voor het «College Medicum», dat 

voor onze streek gevestigd was te Gent. Dit was althans toch het geval 

in de 18e eeuw. 

Wij kunnen dus zeggen dat de geneesheer geleerder en bekwamer 

was dan de chimrgijn, die in hierarchie een trapje lager stond ( 2 ). 

Ook Eeklo had heelmeesters van heide categorie's. Aanvankelijk 

waren het zelfs uitsluitend chirurgijns die er actief waren en het was eerst 

vanaf omstreeks 1650 dat zich hier ook «licentiaten in de medicijnen» 

zouden komen vestigen. De chirurgijns hieven intussen ook steeds actief 

en dit lol in het begin van de 19e eeuw. 

De periode die wij behandelen ,........, nl. de 17e en 18e eeuw ,........, vormt 

voor wat Eeklo betreft een eerder homogeen geheel, dat aanvangt met de 

jaren 1600 op het ogenblik dat de stad door een gans nicmve bevolking 

temg begon bewoond te worden. Herinneren wij er aan dat vanaf 1583 

tot 1599 de stad en de ganse omtrek vrijwel ontvolkt was en dat EeHo in 

juni 1600 nog geplunderd werd door de troepen van Mamits van Nassau. 

die van Philippine naar Nieuwpoort optrok met zijn leger. De herbevol

king- van Eeklo zou daarna traag op gang komen. 

Wij eindigen met het jaar 1795. d.w.z. met de inval van de Franse 

Revolutionairen. die een einde maakten aan het Oud Regiem, waarna 

onze instellingen, wetten, gewoonten en gans het openbaar leven zouden 

omgekeerd worden. 

Voor beide eeuwen zijn te Eeklo ook archiefstukken voor handen. 

die voor de vroegere periode niet of in minder male beslaan. Deze vanaf 

het begin van de 17e eeuw opgestelde dokurnenten en registers vormen 

de belangrijkste bronnen van huidige bijdrage. 

Dit is zeker het geval met de parochieregislers, waarvan de doop

registers sedert 1609 en de over'lijdens- en huwelijksregisl ers sedert 1619 

Ie Eeklo bewaard bleven e). 

(2) Dit komt zeker tot uiting in de volkstelling in 1748 te Eeklo gehouden. De genees

heren werden geteld onder de cDerde rubricque ofte Captttel nopende den Bailliu. 

greffïer, ontfangers, prijsers. costumiers. lanrltmeters, procureurs, ca.>. kaste dtc zo 

wat de gemeentenotabelen uitmaakte. De chirurgijns integendeel werden onderge

bracht onder de cSesde rubricque ofte Capittel nopende de cortstttcrs. at>rbetjders, 

coopltcden, wijnekciters ende andere dtergelijcke persoonen.> SAE-143. 

( 3) SAE-146-193. Parochiereglsters. 
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Vanaf 1622 zijn er kohieren van de «Ümmestellingen» of lijsten van 

belaslingsplichtigen opgesteld. die aanvankelijk slechts de aanslag ver

melden, doch die vanaf 1697 preciese gegevens verstrekken betreffende 

beroep Yan de belaslingsbetalers, die per straat of wijk opgeteld wer

den ( 4 ). 

Verder onthullen de Staten van Goed, opgesteld in sterfhuizen waar 

minderjarigen achterbleven, belangrijke gegevens. Niettegenstaande zij voor 

Eeklo bewaard zijn vanaf 1527. is het eveneens in de loop van de 17e 

eeuw dat ze meer omstandig opgesteid werden en ook nauwkeuriger in

lichtingen beginnen te verschaffen over de inkomsten en uitgaven van de 

sterfhuizen ( 5 ). Het is dan ook in die uitgaven dat wij in 1634 voor het 

eerst een spoor vonden van ereloon dat aan een chirurgijn moest betaald 

worden wegens diensten die hij verleend had aan de overledene ( 6 ). Van 

dan af zien wij in de rubriek «Lasten» of «Commeren» van de Staten 

\'an Goed de aan chirurgijns en geneesheren betaalde rekeningen aan

groeien. zodanig dat in de loop van de 18e eeuw soortgelijke rekeningen 

reeds in ongeveer vijfenzeventig procent van de toen opgestelde staten 

voorkomen. 

De Staten van Goed van overleden heelmeesters geven uiteraard in

lichtingen die toelaten de maatschappelijke positie van betrokkenen te he

palen. Over het algemeen hadden die mensen nog veel geld te goed en 

in de bilans werden de «te goeden» wegens verleende geneeskundige 

diensten opgenomen waarvan men hoopte dat ze zouden kunnen gerecu

pereerd worden. 

Het opzet van deze bijdrage was na te gaan hoe Eeklo in de 17e en 

18e eeuw bedeeld was met geneesheren en chirurgijns en wie en wat die 

mensen waren. 

Wij hebhen geen onderscheid gemaakt tussen de twee categorie' s 

en wij laten de rij van de 56 door ons gevonden doctors en chirurgijns voor

bij defileren in de volgorde dat zij te Eeklo opdaagden. 

I lun kennis waarmede zij de ziekten bestreden was nog zeer beperkt 

en de middelen die zij gebruikten lijken nu wellicht kwakzalverachtig, 

doch hun werk verrichtten zij met des te meer ijver en toegewijdheid. Zij 

gingen meestal te voet op ziekenbezoek. Een enkeling reed al eens te 

paard. Bij dag en nacht. hij tij en ontij. trokken z·ij de baan op wanneer 

zij geroepen werd<>n. Hun pad J;ep (Jan langs modderige, niet verlichte 

( 4) SAE-403-475. Ommcstellin~Pn. 1622-1796. 

(5) SAE-1009-1040. StalPn van Goed. 1527-1795. 

(6) SAE-1011. fo 140. Staat van Goed Elisahcth van Ghendt dd. 13.10.1634. 
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straten, om dan «ergens» in omstandigheden die wij ons nauwelijks nog 

kunnen indenken, bij een medemens l<:>ed en pijn te gaan helen of mil
deren (1). 

Daarom verdienen zij zeker een eresaluut. 

(7) Onze wegen waren ook niet altijd veilig en onze heelmeesters waren goed voorziPn 

van allerlei wapens. Dit was althans het geval in 1794. Dr. Marlens was toen In 

het bezit van <eenen kapper met twee pistollen>. Chirurgijn Reijm•kinck had toen 

<eenen degen en twee plstollen>. Dr. de Paraln was l'igenaar van <twee sackpistol

len l'n eenen degen sonder gevesle>. terwijl Dr. Geimaert <een fusicque, twee degens, 

vier pislollen en een bajonette> In zijn bezit had. SAE-818. Lijste van de waepl'nen 

door de naergenoemde persoonen ingebragl in voldoenlnghe vande prodamalle der 
franse R .. pblique cld. 5.7.1794. 
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ioannes S/01\'Cl\.ER5 meester-chirurgijn 

•· c;a 1588 - vóór 1608 1647 - t 1647 ( 8
) 

Chimrgijn Joannes Sjonekers moet omstreeks de jaren 1588 geboren 

zijn, doch waar dit was weten wij niet ( 9 ). 

Hij was blijkbaar een van de eerste immigranten, die in het begin 

van de 17e eeuw Eeklo terug kwamen bevolken ( 10
). 

In het schepenjaar 1609-1610 was Sjonekers reeds schepen te Eeklo 

en hi) zou dit ambt nog verschillende keren uitoefenen. Hij bracht het 

ook tot burgemeester. 

Zijn wouw. Joanna de Nockere. schonk hem minstens volgende 

kinderen ( 11
) : 

1) Anna. geboren ca 1606. 

- Zij trouwde op 20 januari 1633 met Jacques Willems. Zij over

leed te Eeklo rn 1646. Haar zoon, Comelis Willeros (o 1636). 

werd chirurgijn te Eeklo (zie hierna). 

2) CCIIthelijne, gedoopt te Eeklo op 3.2.1611. 

Huwde met Karel van den Kerckhove, die griffier te Eeklo was 

van 1633 tot 1665. Van 1668 lol 1679 was hij ba,ljuw te Eeklo. 

Hij was ook <heere van twallant». Een broer van de griffier 

was Norherlus van den Kerckhove. abt van de Norbertijnenabdij 

van Drongen (t 1672). 

3) Guillielmus, geboren omstreeks 1613. 

Werd chirurgijn te Kaprijke waar hij op 25 januari 1645. amper 

32 jaar oud. overleed. Hij werd te Eeklo begraven (1 2
). 

(8) geboortejaar - eerste vermelding als heelmeester te Eeklo - laatste vermelding -

overlijden. 

( 9) < Mrc. Jan ST onckers audt ontren,l de XLIII tig. Jaeren ... ~. SAE-1365/7. Informatie 

preparatoire dd.' 19.11.1631. 

< M'"". Jan STonckers chirurgien auclt onlrent de XUIIItig jaeren ... ~. SAE-!365/6. 

Enkwest dd. 25.5.1633. 

(I 0) Bc>Lrokk<'n chirurgijn tekende als dan Slonckers~. In de verschillende bronnen w<>rd 

zijn naam op allerlei wijz('n geschrev<'n, o a. als Sjonckers, tStonckers. T sonckers. 

Tjionckers. cle ionckerc, de jonckere en zelfs als !Iokers. Bij ons weten komt deze 

familie vóór I(,()() niet voor te Eeklo. 

( 11) <Je!'. Joanna de noker weehc van Mr Jan SjonckPrs ghewccst hebbende burch

meestere descr stede. audt LXXII jaeren ... ~. SAE-1365/40. Informatie dd. 11.12.16:35. 

(12) <IG45- Januarius- 25 In festo converslonls D. Pault obitt in Caprijcke Mr Guillielmus 

T slonekers chtrurgus ibidem cl filius Mri Jonnnls hnbitanlis In Eecloo, qul secunclum 

exlremam suam voluntatem sepu[tus est In ecclcsln de Eecloo in sacello D. Sebusli

nnl cum solemnibus t>xequlls aetulls Nat 31 out 32 unnorum.~ SAE-147, fo 3192. 
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I-lij was gehuwd met Cathelijne Goedertier fa Hendrik en 

Franchijntken Cocquyt. 

Guillielmus Sjonekers liet twee kinderen achter : 

a) Maria, die trouwde met Jan van Vaemewijck, schout te 

Eeklo. 

Hun zoon, Guillielmus van Vaemewijck (o Eeklo 29.1.1660) 

werd ook chirurgijn te Eeklo (zie hierna). 

b) /oanna, getrouwd met Amaut Strijt. 

4 ) li endrina, gedoopt te Eeklo op 21 januari 1622. 

Is vermoedelijk te identificeren met de steeds genoemde «Mar

tina». Martina Sjonekers trad op 8.11.1647 te Gent in het 

huwelijk met een telg van het geslacht van Urssen, nl. met 

Antonius, zoon van Engeiberlus en van diens tweede vrouw, 

Judoca Geuns ( 13
). 

Voornoemde Judoca was de zuster van de beruchte Eeklose 

pastoor Geuns ( 1616-1634). 

Reeds in de stadsrekeningen van het dienstjaar 1611-1612 zijn 

sporen terug Le vinden van chirurgijn Jan Sjonekers e4
). 

Uit latere rekeningen blijkt verder dat het toenmalige stadsbestuur 

regelmatig schuldig was aan Sjonekers wegens allerlei «churgia•le diensten>, 

die 0. a. ook bestonelen uit autopsie van lijken (1 5
). 

I-let spreekt voor zichzelf dat chirurgijn Sjonekers niet uitsluitend 

voor rekening van de stad zal gewerkt hebben, maar dat hij integendeel 

hoofdzakelijk ten dienste van zijn medeburgers zal gestaan hebben om de 

gewone kwalen en ziekten te helen. Dit komt omstreeks de jaren 1641 

meer en meer tol uiting wanneer de opgestelde Staten van Goed meer 

( 14) <Item betaelt an Mr Jan Sjonekers chirurgien over tc:ureren van diversche aerme 

persoonen gheenen middel hebbende om betalen ... >. SAE-564. Stadsrekening 1611-

1612 !kopij). blz. 28. 

( 15) <item betaelt Mr. Jan tsionckers over het cureren lot hulpe van zeker aerm bnt ... >. 
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SAE-564. Stadsrekening 1612-1613 (kopij), blz. 18. 

dtem betaelt an Mr Jan Sjonekers surezijn van lanseau van tdoode lichaem van 

Care! Theerlynck metten zes daghen over hem gegaen thebben angaende zijne 

quetshuere ... >. 

<Item betaelt anden zeiven Jan Sjonekers bij ordonnantie op requeste over visitatie 

van twee doode lichaemen bijden zelve requeste vermeit ... >. SAE-564. Stadsreke· 

ning 1614-1615 (kopij). blz. 34. 

<Aivooren betaelt an meester Jan SJonekers ende meester Servaes Biebau de 

somme van twee ponden groon. over cl'lncis!e ende ouverture bij hemheden ghe

daen int doode lichaem van Gillis Danens filius Jooris Int aenschau van Baulliu 

Burchmeester ende Schepenen verslegen btj Lieven Vleerlyck...>. SAE-565. Stads

rekening 1618-1619 (kopij), blz. 19. 



( 13) 

\'AN URSSEN 
Engelherlus 

fs Jan en 
Jacquemijne de 

\V intere 

0 ca 1574 

t Eeklo 13. 11.1654 

Schepen ( 1617-1618) 

Burgemeester ( 1619-1621 

en 1628-1631) 

X Petronel/e Muiloert 

(t) Eeklo 14.1.1619 

X X ]uJoca Gwns 
0 ca 1590 

t Eeklo 25.9.1653 

]on 

baljuw te Lembeke 

X Mechelijne de 

Ketelboetere 

Anna 

X Balthasar Hamveel 

<heer van Aveschoob 

/oanna 
x 23.2.1645 

Gaspar Mavraigne (t 1647) 

X X Pieter Willems, 

baljuw te Nederbrakel 

AJriaan 

/acquemijne 

Maria 

Eeklo 28.4.1621 

X Pieter Legrand 

Anthonius 

Eeklo 25.10.1622 

d·leer van Walland> 

X Gent (.St-Michiels) 

8.11.1647 

Mart!na Sjonekers 

Piel er 
= Eeklo 10.3.1625 

Pauwel 

= Eeklo 30.6.1627 

E/isabeth 

fan Baptist 

Gutllaume 

d leer vnn Dtestveld> 

Engeiberlus 

=Eeklo 4.11.1635 

/ aannes Philippus 

= Eeklo 2.8.1639 

ArnolJus 

= Eeklo 20.10.1641 

Ferdinandus Antonius 
0 Eeklo 26.2.1649 

dieutcnant-colonei> 

Carolus ] aannes P. 

o Eeklo 5.3.1651 

Guil/ielmus 
0 Eeklo 8.7.1652 

Catharina Anna /., 
0 Eeklo 20.3.1654 

Anna Maria 
0 Eeklo 7.9.1655 

Catfwrinu Anna 
0 Eeklo 31.3.1658 

Catharina Barbara 
0 Eeklo 3.12.1659 

Care/ / oseph 



omstandig en meer beschrijvend worden en wanneer de door de «sterf

huizen> te betalen doktersrekeningen ook beginnen vermeld te worden 

onder de rubriek van de «commeren» of lasten ( 16
). 

Jan Sjonekers was niet alleen chirurgijn. Hij was ook verschillende 

keren schepen en burgemeester te Eeklo (1 7
). In cl e jaren 1621- 1622 was 

hij pachter van de wijn- en biertaxe ( 18
). Tijdens de jaren 1634-1635. 

1638-1639 en 1641-1642 was hij pachter van de tienden van het Kapittel 

van Harelbeke (1 9
). In de jaren 1637-1638 gaf hij zelfs logement aan 

geestelijken die toen tijdelij'k te Eeklo verbleven om er de eredienst te 

kom!:'n verzekeren ( 20
). 

Chirurgijn Sjonekers stond op geen goed blaadje bij de beruchte 

pastoor Geuns. Sjonekers bevond zich op dat stuk niet alleen en het 

overgrote deel van de Eeklonaren was de pastoor niet genegen, die door 

zijn gedragingen en uitspattingen het al te bont had gemaakt en die 

zelfs in 1634 wegens zijn loshandige levenswijze werd opgesloten in de 

gevangenis van hel geestelijk hof te Brugge ( 21
). 

( 16) <Item Mr. Jan SJonekers vindt goet 0-15-0> SAE-1011. fo 244. Staat van Goed 

Jan Standaert dd. 18.7.1641. 

( 17) Jan Sjonekers was schepen in 1609-1610. 1618-1619. 1622-1624 en 1632-1635. 

Hij was burgemeester te Eeklo tijdens de dienstjaren 1635-1637 en 1640-1642. 

E. NEELEMANS. Ttjdn·kenkundige naemlijst der baljuws. grefflers, tresoriers, 

burgemeesters en schepenen der Stede, Keure en Vrijhede van Eecloo en parochie 

Lembeke van den jare 1249 tot 1796. Gent-Eeklo. 1865. 

( 18) <Item ontfaen van Meester Jan tStonckers van ghelijcken pacht van \\lijnen ende 

Bieren innegegaen den eerste 9bre 1621 ende gheent den laesten April 1622 ... >. 

SAE-565. Stadsrekening 1620-1622 (kopij). blz. 13. 

( 19) SAE-404-405. Ümmestellingen 1634-1635 en 1638-1641. 

(20) <Item betaelt anden selven Pijcke ... midtsg. an Mr. Jan Stonckers ... ende an Pr. de 

Vos... ter eausen van het dtffroyeren vande Paters Recollecten ende vrauwe

broeders ghecommen zijnde omme te preelieken ende haerlieden ommeganck te 

doen van boter ende anderssins ... >. SAE-521. Stadsrekening 1637-1638. blz. 17. 

dtem betaelt an Mr Jan SJonekers de somme van sesse ponden vier schellijnghen 

ende thien grootten over theerijnghe tsijncn huijse ghedaen bijde paeters Recol

lecten tot brugghe In het bedienen van t' officie pastorael midts de plaetse alsnoch 

was onversien ... >. SAE-521. Stadsrekening 1638-1639. blz. 16. 

(21) In zijn verweerschrift beweerde pastoor Geuns o.a. <...naemelijck dat Gutl!ain 

Pycke Bat!ltu, Gillis de Smet, eenen Heester t'Sionckers, Jacques Veltganck. 

Servaes de Lateur. Jan van Ootehem. Pieter Kle. Pieter beeckman coster. ende 

andere hunlieden vauteren den comparandt deur te helpen ende voor den dutjvel 

te jaeghen ende om daer toe te beter te gheraecken alreede begoust t' atenteren met 

ghesuborneerde ghetuijghen ... >. SAE-1686. Proces Geuns. 
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In het parochiaal leven te Eeklo. Appeltjes van het Meetjesland. nr. 15. 1964, 
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Jan Sjonekers was zeker een vooraanstaand en zeer welgesteld man. 

Hij moet heel wal eigendommen in bezit hebben gehad. In 1631 kocht 

hij <een wn·allen hofstee. eerlijts ghenaempl het gauden hooft. ghele

ghen binnen der voornoemde stede metten noorthende ande merel. west 

de voornoemden Jan Sjonckers. suijdt dhoirije Dieriek van Hessen ende 

oost cl 'hooirs wijlent Alaert van Langhe ende thondecotstraetien ... » ( 22
). 

In 1633 kocht hij 4 gemet land gelegen te Eeklo «ten noorden van 

de straat die loopt naar Balgerhoeke» ( 23
). In 1636 deed hij aan .Jacques 

Scherpinck een vervallen hofstède gelegen op de I'v1arkt van de hand ( 24
). 

Chirurgijn Sjonekers is te Eeklo overleden op 17 april 1647. Hij 

was toen ongeveer 60 jaar oud ( 25
). 

Zijn vrouw moet ook iets afgeweten hebben van medicijnell en zij 

bleef zo wat in het beroep van haar man, want nog in 1666 vinden wij 

haar terug als leverancierster van «medecijnen ende seroppen» ( 26
). 

Na het overlijden van Sjonekers bleven zijn eigendommen onverdeeld. 

doch in 1657 verkocht de weduwe Sjonekers aan Cornelis en Tobias de 

Brabander <een erfken. groot ontrent 24 roeden. gelegen binnen dese 

stede, oost 't hondecotstraetken, zuijt de dreve van thof van Ste. Sebastiaen, 

west de vercooperigghe ende noord het hondecoh ( 27
). Dit was dus op 

de westkant van de huidige Collegestraat, in het gedeelte tussen de 

Vlamingstraat en het Schuttershof. 

Üp 17 april 1670 werd openbaar verkocht «een huijs ende erfve 

alhier gestaen ende geleghen op de maerct deser stede daer alsnu inwoont 

de Via I'v1r. .Jan Sjonckers... met de huijsekens achter daerop de erfve 

staende ... alsoo de selve streckt van de groote slraete tot achter lancx henen 

het gebruijiC'k op de oostsijde van .Jan Lippens lol achter een seker straet

kin ligghende op de suijtsijde ende op de westsijde een ander seker straet

kin, ten deele ligghende op de westsijde jeghens het gebruick van Tobias 

de Brabander ende Pieter van de Genachte, noort de groote straele als 

(22) SAE-822, f" 211. Register Verkopingen dd. 11.8.1631. 

(23) SAE-822, f" 274. Register Verkopingen dd. 2.6.1633. 

(24) < ... een vervallen hofstede binnen dcse stede, oost dhoors Lodcwijck de Rave, 

zuijt Adriaen Sanders, west Gillts de Smet ende noort de poillierie ofte duvc

maerct ... >. SAE-822. fo 417. Regtster Verkoping('n dd. 12.8.1636. 

(25) <!(,47 - April is - I 7 obijl Mr Joanncs Tstonckcrs chtrurgus hu jus oppiclC actalis 

60 annorum martlus Joannae de nokere sepultus in sawllo D. Sebastian! in libero 

et proprio scpulchro celcbrale solemncs exequiis.>. SAE-147, fo 3194. 

(26) <Item acn Jo0 • cle Wed. van Mr. Jan SJonekers over leverijnghe van mcdecijnen 

1mdc scroppen 0-4- 9>. SAJ-..:..1014, fo 123. Staat van Goed Lucas van Ghcnachtc 

dd. 14.7.1666. 

(27) SAE-825. f" 359. Register Verkopingen dd. 13.2.1657. 
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vooren ... ». Voornoemde eigendom werd voor 2.306 gulden toegewezen 

aan de kleinzoon, chirurgijn Cornelis Willerus ( 28
). 

Uit dit alles blijkt dat de Sjonekers hun eigendommen vooral gelegen 

waren in het blok dat gevormd wordt door de Markt en de College-, 

Vlaming-, en Sterrestraat 

In 1689. jaren nà het overlijden van de weduwe Sjonckers, ver

kochten haar ergenamen nog «een huijs ende erfve metten voorhoofde 

noort aende Maert, oost Gheeraerl Claeijs ende suijl ende west d'hoorije 

van Jan Lippens.» Het was eveneens med~>erfgenaam chirurgijn Comelis 

\Villems die deze eigendom aankocht. Uit Je vcrkoopakte van laatstge

noemde eigendom blijkt dat de weduwe Sjonckers-de Nockere de laatste 

jaren van haar leven had doorgebracht bij de familie Jan van Vaerne

wijck-Sjonckers ( 29
). 

(28) SAE-827, f" 102. Register Verkopingen dd. 17.4.1670. 

(29) SAE-830, [" 16. Register Verkopingt>n dd. 15.7.1689. 
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Thomas LANGIIEJ.IARCJ\. meester-eh irurgijn 

n ? - vóór 16 lO - 161 1 - t 161 1 

De man was reeds overleden toen zijn weduwe in 1612 het ereloon 

uitbetaald kreeg mor zorgen die haar echtgenoot toegediend had aan 

Guillaeme l'vloens, die op stadskosten verpleegd was geworden, nadat hij 

zich bezeerd had terwijl hij op de kerktoren werkte ( 30
). Chirurgijn Thomas 

Langhemarck, de naam werd ook geschreven als «Lanckenbacht» en 

~ Langendach >, moet dus omstreeks 161 1 geslorven zijn. 

Zijn vrouw was l'v1aijken Veroei je, die reeds in 1613 hertrouwde met 

Jacobus van Brandenburch, eveneens chirurgijn te Eeklo (zie hierna). 

Een dochter van Thomas Langhemarel was Catharina. gedoopt te 

Eeklo op 9 december 1610 ( 31
). Catharina of Cathelijne Langhemarck 

was dus de halfzuster van de latere chirurgijn Lucas van Brandenburch 

(" 1615). die haar stiefvader bij l'vlaijken Veroei je verwekte. 

Cathelijne Langhemarel werd de tweede vrouw van Jan van Vaeme

v.ijck, bij wie zij een zoon Lauwereijs had ( 32
). Haar stiefzoon was schout 

Jan van Vaernewijck (" 1634), die op 14 januari 1657 zou trouwen met 

I'-1aria Sjonckers. dochter van de Kaprijkse chirurgijn Guillielmus en dus 

kleindochter van de Eeklose chirurgijn Joannes Sjonckers. 

(30) <item belaclt de Wc. Mr Thomas Langhemarck over de cucrc btj hem ghedacn 

an Guillaumc Mocns temmerman vandc quclsure in zijn hooft ghcschtct int visi

teren ende upncmcn vanden temmcre vanden lorre ... > 

SAE-564. Stadsrekening IGII-1612 (kopij), blz. 25. 

(31) <9.12.1610. Cathartna fa Thomacs van Lanckcnbacht. Sus. Pr. Buyck ct N.> 

SAE-146. fo 3218. Doopregister. 

(32) SAE-1011, fo 268. Staat van Goed Cathcltjnc van Langhcndach del. 4.10.1642. 
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]acobus VAN BRANDENBURCII meester-chirurgijn 

0 7 - 1613 - 1640 - t 1640 

Üp 8 april 1613 zijn te Eeklo «Mr. Jaques van Brandenburch en 

Maeijken van Veroeije» in het huwelijk verbonden geworden. Van Maeijken 

weten wij dat zij reeds weduwe van chirurgijn Thomas Langhemarck was. 

Van Brandenburch was hier zeker een inwijkeling, doch van waar hij af

komstig was is niet gek en cl. Wel welen wij dat zijn vader «Meester Lucas 

van Brandenburch» genoemd werd, wat er op wijst dal hij vermoedelijk 

ook chirurgijn geweest was. Zijn moeder was een zeker Fransintkin 

Pauwels ( 13
). 

l\1aeijken Veroeije, ook genoemd Maria van Hoije(n) of van Hoet, 

schonk haar tweede man alleszins een zoon Lucas. die op 4 oktober 1615 

te Eeklo over de doopvont werd gehouden. Zoon Lucas zou later ook 

chirurgijn worden (zie hierna). 

Uit het proces dat ten jare 1634 legen de aanslootgevende pastoor 

Geuns ( 1616-1634) gevoerd werd. blijkt wel overduidelijk dat de familie 

van Brandenburch meer dan goed bevriend was geweest met de vervolg

de Eeklose pastoor. De belichtingen waren allerminst vaag en in de inbe

schuldigingstelling vervat in 74 artikelen was o.a. spraak van : «Item of 

de behuwde dochter van Mr. Jacques van Brandenburch tot nochtoe niet 

seer familier en is gheweesl metten Verweerdere ( = Pastoor Geuns) 

ende of de zelfde hem in zijne sieckte niet en heeft gheassisteert ende 

tsijnen huise diversehelijek vernacht de welcke ancien dop van s Verweer

ders duer ghekent ende inne ghelaelen wordt» ( 34
). 

Omgekeerd had men ook de pastoor 's nachts de woning van chirur

gijn van Brandenburch zien binnen gaan, \Vaar hij door de «behuwde 

dochter> binnengelaten werd. 

(33) <Item opden Xlllln november 1617 heeft meester Jacques van Brandenburch be

last zijn twee huijsen staende binnen Eecloo metten voorhoofde andc groote straete, 

west Maerten van Assche ende zuijt het hondecotstraetkcn ten proffijcte van 

Fransintken Pauwels weduwe van meester Lucas van Brandenburch zijne moedere 

met een rente van drije ponden grootten tsjaers ... >. SAE-565. Stadsrekening 1617-

1618 (kopij), blz. 7. 

(34) <Behuwde dochter> betekent normaal schoondochter. In 1634 had Jacobus van 

Brandenburch nog geen gehuwde zoon. Zijn enige door ons gekende zoon Lucas, 

zou eerst in 1644 trouwen met Elisabeth Schrey. Wij menen dat dte <behuwde! 

dochter> niemand anders is dan de stiefdochter, nl. Catharlna Langbemarek 

(
0 1610), dochter van chirurgijn Thomas Langbemarek en van Matjken Veroelje. 

Voornoemde Catharina trouwde ca 1638 met Jan Van V aemewijck. weduwnaar 

van Tanneken Fosty. 
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Op een Alll'rheiligendag waren muzibnten ontboden len huize van 

de chirurgijn en de pastoor had daar gans de nacht gedanst mel de dochter 

des huizes. 's Anderendaags had reeds hel legenhezoek plaat; gehad op 

de pastorij, waar eveneens duchtig gedanst was geworden ( :15
). 

\ 'an chirurgijn ,-an Brandenburch welen wij dat hij in 1 ()22 op zijn 

eentje overging lol een lijkschouwing van een dood gevonden soldaal ( ~ 6 ). 

ln 1()2--1 deed hij Jacob de Nijckere voor de vierschaar van l'luldegem 

ven·olgen omdat die 16 pond gr. weigerde te betalen wegens zorgen door 

van Brandenburch verleend aan een zoon ntn de Ni jekere ( 37
). 

Het is ook Jacobus van Hmndenburch die in 1634 het eerst vermeld 

werd in een Eeklose Staat van Goed als schuldeiser in een sterfhuis 

\\·egens zorgen die hij aan de overledene verleend had ( 3 ~). Uit een andere 

afrekening blijkt dat \!111 Brandenburch ook winkelier-kruidenier was. Uit 

blijkt ten andere ook uil de rekeningen van de Armenelis van 1635 warmeer 

van Brandenburch <boter, caese ende medicamenten» aan de armen ge

leverd had ( 39
). 

In de jaren 1632-1633 was l'1r. van Brandenburch zei fs «pa eh ler van 

de wullenelle> en in 1635-1636 was hij «pachter van de Rechte vande 

lijnwaetelle> {'10
). Ook vond hij nog de lijd om van 1630 lol 1()32 het 

ambt van schepen uit te oefenen. 

( 35) A. DE VOS. I )e pastoors Gh<'uns en Kern· mans. Twee antipoden in het paro

chiaal leven te Eeklo. Appeltjes van het !Vleetjesland. Nr. 15. 196-1. blz. 352-388. 

( 36) • Ah· oren hctaelt aen meester Jacques van Brandenborch chirurgijn de som me 

\'an thien schellingen groon. over dincisie ende ou\'c•rture bij h<'m geda<'n int 

aenschaeu present Baillieu Burchmeesl<'f encle Schepenen. inl cloode lichac·m van 

ecnen vremden solclacl naer het ·vertrek van t'Leger. hij Forluijne ge\'onclcn ver

clroneken in eene wall'ringhe a<·n lu·l Schull<'r>hof \'an St. Scbasliaen ... >. SAE-

565. Staclsrc-kening 1622-1 fi23 (kopij), hlz. 14. 

( 3ï) < ... om hetalijnghc van de >ornme van zeslhien pond<'n arooten ovN het curerc·n 

vandc wonde ende leverijnghe \'an clrooglKn l'ncle ffi<'(licanwnten van SV<'rwc·erders 

zone ghcînfligiert hij Aclrien \'lamynck ... >. Si\E-2189. S<'nl<-nlie 1\urg. & Schep. 

/\mhacht :--.laldegem del. 2'J.3.162 .. J. 

( 31::1) <Item betaelt aen Mr. .lal'cques van llruncl<·nl,urch over Drughen ende winckel

waere ... ()- I ï- Ó>. S/\E-1 011. f" I ·11. Slaat \'illl Goed Elîsabeth van Glwndl 

""· 13.trJ.1fJ3·1. 
.. ltc·m acn !VIr. .lacr.ques van llmnclc·nhurch ovc·r ,..kere keure is men noch resten-

cle ... ()- 23 . M >. Si\E- I() I I. [" 181. Stnal van Cc){' cl .looris RO(•gil'rs cl cl. 23.3. I 63fJ. 

(3'J) .ltc·m IH'la<'lt a<'n l\1r . .lacq. van llranclc·nhurch ov<'r 1<'\'t'fijnglw vun iwler. caese 

<'rule m<'cllc'amc·nl<·n ... >. Si\J·: I 00'! f" 32. Arnwnclisn·keninl! 1635. 

t..j(J) ' ( )ntfrll'n van Mr. .laecquc·s van branclc•niHir<·h O\'er d<·n pacht vimde wullen ,.11 ..... >. 

Si\E-S21. St,Hlsrc·kc·ntnu I t,32-lti33. h1z. I . 

• i\lvoN<'Il ontla<'n van !VIr .lncqu<'s van hrantlc·nlJUrch ow•r dc·n pacht vantl<'n 

Rc·c·ht .. vanclc· lijnwudc·lle ... >. s,\E-521. St;ul:<rPkt·ninu IIJ31>-I G3ï, blz. I. 
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In 1617 was Mr. Jacobus van Brandenburch zeker reeJs eigenaar van 

twee huizen te Eeklo gelegen op de westhoek van de Markt en de College

straat. daar waar thans de apoleek van M. Pa ui Leroux gevestigd is ( 11
). 

In 1632 kocht hij van Adriaan van Assche de daarnevens gelegen 

eigendom, nl. «een huijs ende erfve, noort de mert. oost den voorseijden 

Mr. Jacques van Brandenburch, west de hofstee eertijts ghenaempt het 

gulden hooft. .. » ( 42
). 

Te voren,........., in 1628 en in 1629,........., had hij ook reeds vijf lijnen land 

gelegen «in de corte moije» aangekocht en verder ook het vierde deel van 

«een vervallen hofsteken metten oosthende t' Eecloo an thondecotslraetjen ... 

west het schuttershof van St. Sebastiaen ... » ( 43
). 

Wij mogen dus gerust beweren dat Mr. Jacobus van Brandenburch een 

gefortuneerd burger was toen hij in 1640 voor goed zijn hoofd neerlegde. 

Hij werd op 10 september 1640 te Eeklo b~graven. 

Zijn weduwe dreef verder handel en in de jaren 1649-1653 leverde 

zij ook nog winkelwaren aan de Eeklose Armendis ( '14
). Zij was meer dan 

80 jaar oud toen zij op 12 december 1654 te Eeklo overleed ( 45
). 

(41) zie voetnoot nr. 33. 

(42) SAE-822. fo 268. Register Verkopingen dd. 2!.7.1632. 

(43) SAE-822. fo 94. Register Verkopingen dd. 13.12.1628. 

SAE-822. f" 177. Register Verkopingen dJ. 30.5.1629. 

(44) cltem betaelt aende We Mr. Jaecques van Brandenburch ... >. SAE-1610. Armw

disrekening 1649-1653. blz. 24. 

(45) <12 Decemb. 1654. Obijt Marie van hoet octogenavia vidia Mr J<~cobi van 

Brandenburch Chirurg. sepulta in templo.> SAE-147, fo 3201. 
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Lucas VAN BR/il\'OENBURC'f-1 meester-eh irurgijn 

0 1615 - 1645 - 1671 - t 1671 

l\1eestN Lucas van Brandenburch zag als zoon van chirurgijn Jacobus 

van Brandenburch en ,·an l\1aijken van Veroeije het levenslicht te Eeklo 

op 4 oktober 1615 ( 46
). Hij trad op 29 augustus 1645 in de echt met 

Elisabeth Schreij, die volgende kinderen ter wereld bracht : 

1) Maria, "Eeklo 20.3.1647. 

Zij werd de wouw van Philip de 1\'lesele. 

2) ]acobus, "Eeklo 24.10.1649. 

Is op jeugdige leeflijd overleden en alleszins nog voor 1659. 

3) Anna Maria, "Eeklo 10.4.1652. 

Zij trouwde met Jan van Hecke. 

Elisabeth Schreij overleed te Eeklo op 8 januari 1659 en de voog

den van de twee achtergelaten dochters waren Michael Schreij en Laureijns 

van Vaernewijck ( 4 7
). Uit de Staat van Goed die toen opgesteld werd. 

blijkt dat chirurgijn Lucas van Brandenburch volgende te Eeklo gelegen 

eigendommen bezat : 

<een huijs ende erfve metten voorhoofde noort de graenmarct, 

oost thondekodtstraetkin. zuijt de weehe van Mr. Jan Sjonekers 

ende west de naervolghende huijse ende erfve». Dit betreft dus de 

westhoek van Markt-Collegestraat 

<een huijs ende erfve metten noorteijnde alsvooren aenden graen

marct, oost tvoorgaende huijs, zuijt de weehe van l\1r . .Jan Sjonc

kers, west Louis van Vaernewijck.» 

<een erfve, groot twee hondert Roe, ligghende metten oostzijde 

lancx thondekodtslraelken. zuijt de Zuijlmourslraete, west tgulde

hof van S00
• Sebastiaen ende noorl Adriaen Pauwels.» 

559 roeden land in de <Carte Moeije>. 

1 gemet 26 roeden land in de d-'ockmoer>. 

315 roeden meers <lnden Moer». 

2 gemet 12 roeden land <anden Ghendtschen heerwegh» . 

..---' 200 roeden land ntnde kerckstraete::. . 

..----- de helft van 2 gemet 70 roedPn land aan het <Clinkerstraetkem. 

(46) Zijn moeder. Maijkcn van Veroclje (ook genoemd van lloije(n) en van !loet) 

was te voren reeds weduwe van chirurgijn Thomas Langhemarck. Cathartna Langhe

marek was dus een halfzuster van Lucas van llrnndcnburch. 

(47) SAE-10 l 3, f" 93. Staat van Goed Ellsaheth Schrey dd. 28.7.1660. 
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de helft van 2 gemet 75 roeden hos <wende bogaerlmourstraete". 

de 2/3 van 454 roeden land «aende balghenouckstraete». 

V ere! er bezat van Brandmburch ook nog eigendommen te Waar

school, te «Galmaerden poelen» en te 4:Tholl(~beke» ( 18
). 

De «appolekerije ende vellewarije bevonden inden winckeb werden 

ook geschal en opgenomen in de Staat van Goed. die o.a. volgende posten 

vermeldde : 

«alle cle drooghen ende medicamenten melle pDtlm. flassche, bus

sen ende laen inden appotekers ende churgienwinckel» : 

7- 18 - 3 pond gr. 

~ ~<diver~che Instrumenten diemlencle de churgie» : 

3 - 5 - 0 pond gr. 

~ «I h i en hoeeken ende een clisteriehusse» : 

0 - 1 3 - 0 pond gr. 

«een lrepaene ende eenen melaelen mortier» : 

- 4 - 0 pond gr. 

~ «alle de velle warie waeren» 

6 - 1 3 - 10 pond (!r. 

Builen de gewone huisraad waren daar ook nog in huis «een 

snaphaene, een handtboghen ende de thien pijlen, een koker met silver. 

lwee messen met silver, eenen bloetsteen in silver, een paer leerzen ende 

twee rappieren.:' Van Brandenhurch was te dien tijde ook houder van 

«een swarte koe». De Staal van Goed van Elisabeth Schreij werd afge

sloten met een batig saldo van 177 - 8 - 6 pond gr. ( ·19
). 

Reeds op 10 september 1659 hertrouwde de weduwnaar met Pelro

nelle Cardoen. 

Builen het «cureren van het lichaem» en het «Visiteren ende meeste

rem ( .>o). dreef chirurgijn van Brandenburch ook handel in «cruijdeniers 

waere» t'n in «specerie ende winckelwaere» ( 51 
). 

(48) Galmaarden (Vl. Brabant). Tijdens Oud Regime onder graafschap Henegouwen, 

kasseirij Aat. 

Tollembeek (Vl. Brabant). Tijdens Oud R.c~ime onder graafschap llent>gouwen. 

baljuwschap Edingen. B<'ide gemeenten palen aan mekaar. 

( ·19) Bij de afrekeningen van de Staten van Goed wNd de waarde van de onroNcndc 

goederen niel in rekening gebracht. I )ezc bemerking geldt len andere voor alle 

Stalen van Goed die in de I ïe en !Sc eeuw werden opgesteld. 
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Omstreeks 1669 lag van Brandenburch in proces met zijn schoonzoon 

Philip de l'Iesele in verhand met de gemeenschappelijke eig-endommen en 

op 22.5. 1669 werden zelfs die goederen verkaveld ( 52
). 

l'1r. Lucas van Branclenburch verwisselde het tijdelijke met het eeuwi

ge op 28 mei 1671. Op dat ogenblik stonden er zeventien klanten bij hem 

in het krijt wegens geneeskundige diemten die hij vE'rleend hacl. Die schul

denaars waren voor het grootste deel van Eeklo. doch er waren er ook 

\'i er van Aclegem. drie van Waarschoot en een van «StorktevijvE'rbrug
ghe> ( 53). 

Mr. Lucas werd met de gebruikelijke luister en eer als gildebroeder 

van de hanclboog-gilde St. Sebastiaan ten grave gedragen ( 54
). 

Zijn weduwe. Pierijnken Cardoen. was op 9 december 1671 op het 

ogenblik dat de Staat van Goed van haar man ter griffie werd neergelegd. 

reeels hertrouwd met Jan de Nockere. die eveneens chirurgijn was ( 55
). 

\50) SAE-406-41 0. Ommestellingen 1 645-16óï. 

\' ermeldingen in Staten van Goed wegens ontvangen ereloon ( pPriade 1650-

1669) : 

SAE-to12. f• 49. 158. 

SAE-1014. fo 15. 39. 132. 

SAE-1015. f• 27. 

(51 ~ <Item aen Mr. Luicas van Rrandenburgh de somme van dNthien scheil. gr. over 

specerie ende winckelwaere ... ». SAE-1 013. f" 5. Staat van Goed El. van NiPmwr

burght del. 1 7.9.1 659. 

<hem betaelt aen Mr.e Lucas van Rrandenburch twee sch"!l. en twee gr. over 

leverijnghe van cruijdPnierswaNe.> SAE-1014. fo 126. Staat van Goed Lucas van 

Ghenachte del. 14.7.16fifi. 

(52) SAE-1257. Verkaveling(minuut) del. 22.5.1fifi9. 

153) De verleende diensten werden o.a. als volgt beschr<'vPn 

<voor j!ecurt'ert thebb<'n sijnt'n groott'n l<'<'n ... > 

<voor gecureert thebben sijn huijsvrauw<' Pen accidPnt onrler haer orxele ... » 

~voor in negestPit Poele gecure..rt I hebben tschaudPrblat van sijn ktnt. .. > 

<voor sijn hooft gecureert thebbPn ... » 

<voor gt'cureert thebbc·n twt'e accident<'n In haer at'nstrht. .. > 

<voor sijn bt'en gecurPNt thPbben ... > 

SAE-1015. f" 422. Staat van Goed Lucas van Rrandc-nburch rlrl. 9.12.1fi71. 

(54) •ltPm b<taelt a<'n Gut!!. Spittad tamho<'r van het gilde vnn St. Sehastlaen voor 

stjn ordinair sallaris ... 0-2- fi». 

< lt<'m b<'tnPit .Jacobus vanrl<'n Rossch<' cna<'pe van tvoomoemrte gilrle voor dat htt 

hPrft V<'bNI<'n ''" l!ild<'brm·riPrs Ie commen tot rle voorsetjd<' hPgraevijngh<' ... 

0-4- 0> . 

.Item a<'ndr· voorn. l!ild<'hroc·rlrrs voorrle rloorltschult vanrlen voorno<'m<l<'n ovN

INir•nf'n ... 0-20- 0>. 

(55) <Aldus ovNgf'brncht alsnu bit Mr. Jan clr nork<'f<' nlsnu In hmw·litck lwhhrnde 

tvoor"'l)<l<' Pir·rijnl kr·n C:arrlon ... >. 
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/an DE NOCKERE Sr. meester-chimrgijn 

ca 1620 - 1647 - 1673 - t 1678 

Jan de Noekere was de opvolger van chirurgijn Joannes Sjonckers. 

wiens vrouw eveneens een de Nockere was. Nadat Sjonekers in april 1647 

was overleden. is «Mr. Jan de noker» te Eeklo opgedoken. ln de Ümme

stelhngen voor het jaar 1647 werd vermeld dat hij hier verbleef «tsedert 

meije 1647» ( 56
). 

Jan de Nockere was een Janszoon. I-lij was omstreeks 1620 geboren 

en zijn vader was waarschijnlijk ook chirurgijn ( 57
). Doop- en trouw

akte van Jan de Nockere hebben wij te Eeklo niet gevonden ( 58
). 

Hij was reeds getrouwd met Cornelia I leijne toen hij zich te Eeklo 

vestigde. 

Te Eeklo werden geboren 

1) /oannes • 6.11.1647 

Werd eveneens chirurgijn (zie hierna). 

Was gehuwd met Petronelle Cardon. 

(56) SAE-406. Ommestellingen 1647. 

(57) cMr Jan de Noker audt XXXIlil Jaer, Schepenen deser stede ... >. SAE-1365/26. 

Informatie dd. 8.12.1655. 

cJV!r. Jan de Noker fs Mr. Jan. churgien van style ... >. SAE-1365/27. Informatie 

dd. 29.1.1656. Vader Jan krijgt hier ook een titel van <Meester>. 

cM00 Jan de Nockere fs Jan. audt sessenveertich jacren ofte daerontrent ... >. SAE-

1366/32. Informatie dd. 11.11.1666. 

cMm Jan de Nockere fs Jan. aut ontrent de vijftich jaeren ... >. SAE-1367/24. 

Informatie 1671. 

( 58) De familienaam DE NOKERE was geen vreemde naam te Eeklo. Een Jan de 

Nokere (ook de Ntckere) was tussen 1445 en 1465 schepen en burgemeester te 

Eeklo. Een andere Jan de Nokere was vier maal schepen tussen 1499 en 1517. 

Ltevin de Nokere was schepen In de dienstjaren 1535-1537. I-lieronimus de Nokere 

was schepen in de jaren 1540-1541. 1562-1563 en 1574-1575. Een Christlaan de 

Nokere was schepen in 1583-1584. 
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Gtllts de Noker (• ca 1580 - t Eeklo 1655). getrouwd met Ltvina van Hiessche. 

was lussen 1632 en 1655 verschillende keren schepen. Hij was burgemeester van 

1638 tot 1640. Voornoemde Gtllis de Nokere was dooppeter van de In 1647 ge

boren Joannes. zoon van chirurgijn Jan de Nokere. 

Ook Joanna de Nokere (• ca 1586). de echtgenote van chtrurgtJn Jan SJoncker, 

was doopmeter van een kind van Jan de Nokere, nl. van de In 1650 geboren 

Joanna Maria. Dtt schijnt wel op verwantschap te wijzen. Het Is goed mogeliJk 

dat Gtllts en Joanna respectievelijk oom en tante waren van chirurgijn Jan de 
Nokere Sr. ( 0 ca 1620). 



2) /oanna Maria o 11.3.1650 

3) Adrionus o 17.9.1652 

-1) Camelia o 23.9.1653 

5) N ... fa o 19.2.1656 ( 59
) 

6) Adrianus o 2.11.1658 

7) Maria Anna o 23.12.1661- t Eeklo 19.11.1678 

Buiten zijn gegoede klanten, verzorgde chirurgijn de Nockere in de 

jaren 1649-1653 ook de behoeftige zieken die onderhouden werden door 

dP Eeklose Annendis ( 60
). Chirurgijn de Nockere schijnt alleszins tot 

omstreeks 1667 de geneeskunde uitgeoefend te hebben ( 61
). Intussen had 

hij ook al andere bronnen van inkomsten gevonden in een bierhandel die hij 

omstreeks 1662 reeds uitbaatte ( 62
). 

Jan de Nockere was reeds in de jaren 1648-1650 schepen, ambt dat 

hij in 1655-1657 en 1659-1661 nog toevertrouwd kreeg. 

Hij schijnt ook op vriendschappelijke voet geleefd te hebben met 

Dr. Adriaan van Waesberghe, want de Nockere was op 22 december 

1660 dooppeter van het zoontje Ludovicus waannede de doktersfamilie 

\'errijkt was geworden, terwijl voornoemde Dr. van W aesberghe op zijn 

beurt dooppeter was van de op 23 december 1661 bij de chirurgijn geboren 

dochter Maria Anna de Nockere. 

In 1656 was chirurgijn Jan de Nockere nog eigenaar van «een huijs 

ende erf mette voorhoofde suijt de raverschootstraete, west Jan Temmer

man, noort d'hoorije van Frans Croes ende oost seker straetken» en van 

5 gemet land dat te Eeklo lag <t' eijnden t' Meestraetken», eigendommen 

die in dat jaar belast werden met een hypotheek door 100 ponden gr. te 

lenen aan Jan de Roo ( 63
). 

(59) <20 febrnarlus 1656 baptlsata fa Mrt. Joannls de nockere et Comelia heyne con

jugum. Patrtnt Amoldus heyne et Ehsabeth de coorebtjter nata proles 19 hujus.> 

SAE-147, ro 3140. 

160) SAE-1610. Armendisrekening 1649-1653, blz. 25. 

\61) Vermeldingen In Staten van Goed (periode 1655-1667) 

SAE-1012. fo 230 

1013. ra 214. 229. 298 

1014, f0 123, 269. 

(62) <Item aen Mr Jan de Noker de somme van drtj ponden ende vier schell. grootten 

over levertjnghe van bter ende ghccurrecrt thebben de quetsure Inden Aerm vanden 

voornoemden overledenen ... >. SAE-1 013. fo 229. Staat van Goed Tanneken Hevens 

dd. 11.10.1662. 

Zie ook SAE-1366/32. Enkwest Jan van lloogeweghe tegen Jacques Luijek dd. 

11.12.1ó66, waarin Jan dP- Nockere vPrhoord wNd in verhand mel levering van 

tonnen hier. 

( 63) SAE-825. fo I 41. RPglstcr V erkoplngen del. 27.4 .1656. 
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Vanaf die periode schijnt het met chirurgijn de Nockere niet meer 

zo goed Ie zijn gegaan op financieel gebied, want in 1657 verkocht hij 

voor 39 pond gr. een stuk land van 400 roeden, geno0mrl «hulcker

mPersch » ( 61
). In 1 óó5 volgde 5 gemet land gelegen in «lmeestraet

ken» ( 6
"). 

Chirmgijn rle Nockere ging steeds maar hergaf en in 1669 deed hij 

voor 75 pond gr. aan Arlriaan Clé een huis gelegen «inde groote straele 

loopende vanden marc kt naer Raeveschoot» van de hand ( 66
). In 1673 

verkocht hij «een huijseken ende erfve, groot 16 roeden. metten oosteijnde 

nen het siractken loopende vande raverschootslraete naer de halgherhoeck

slraete» dat door Jan van Rockstaele 10 pond gr. betaald werd ( 67
). 

Vanaf 1674 vonden wij geen spoor meer van chirurgijn Jan de 

Nockere ir, de Ümmestcllingen. Zijn zoon Jan de Nockere, de jonge, was 

intussen omstreeks 1671 ook begonnen de chirurgie te Eeklo uit te oefe-

nen. 

Jan de Nockere, de oude, was zeker reeds geslorven toen zijn vrouw 

te Eeklo overleed op 2 december 1678 ( 68
). 

liet bijna zeventien jaar oude dochtertje 1'1aria Anna was kort te

voren op 19 november 1678 ook gestorven. 

(ó4) SAE-825, f" 3ó7. Regist<>r VNloping<'n cld. 22.2.1657. 

(fiS) SAE-82fi. f" i -18. R<'gisler V <>rloping<'n dd. 29.1.1665. 

( ()()) SAE-827. fo 51. RPgislN V crbpingen del. 31.8.1669. 

( 67) SAE-827. [" ~GO. RPgisler V NkopingPn clrl. 15.3.1 fi73. 

( ()8) ' t 0 no\·<'mh. t ()78 obijl l'1nria Anna fa .loannis d<' NolN sepultn in lf'mplo cum 

farto solcmni <>rat minorem.> 
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<2'i novPmb. 1ó78 obijl Mr Jonnn!'s elP NokN sf'pultus in l!'mplo rum off. n !Pct.> 

,2 rl<'remb. 1678 ohijt Camelia hcyne viclta l\'Iri Joannls de NokN scpulta in 

templo cum off. 6 !eet.> 

SAE-149. fo 2960. 

Wij konden niet met zekerheid uitmaken welke Jan de NockPre, vadN of :won, 

op 25 novemher 1678 gestorven is. 

Jan de Nockerc, de oude. was alleszins overleden voor zijn vrouw Cornclia I l<'ijnc. 

Ook is zeker dat Jan de Nockerc, de jonge, alleszins In 1678 overleden is. Zijn 

wcrluwe, Pelronelia Careion hNtrouwdc r<'<'ds op 9.4.1679 md Guilhelmus van 

Poecke. 



farobus DE NYS meester-cfürurgijn 

• ? - 1649- 1665 t 1665 

l\Ir. de Nys werd door de pastoor «.pharmacopole» genoerneL Hij 

moet zo wat een specialist-kruidenbereider geweest zijn ( 69
). 

Over de afkomst van Jacobus de Nys weten \Vij niets. Hij was reeds 

gelrouwel met Anna de Laguna (La gouna) toen hij omstreeks 1649 te 

Eeklo kwam \Vonen. 

Van het echtpaar kennen wij volgencle kinderen 

1) Ester, geboren ca. 1646 ( 70
) 

2) /acob, o Eeklo 23.8.1649 

3) Anna 1'-'I aria, 0 Eeklo 8.4. 1651 

4) Elisabeth, o Eeklo 19.12.1653. 

Buiten het verplegen van zieken en het bereiden van pillen en drank

jes, hield chirurgijn de Nys zich onledig met het schepenambt waar te 

nemen tijdens de dienstjaren 1659-1661 (1 1
). Hij werkte ook soms voor 

rekening van het Hospitaalbeheer (12
). 

Chirurgijn Jacobus de Nys overleed te Eeklo op 24 juni 1665. Zijn 

weduwe en kinderen hebben vermoedelijk kort daarna Eeklo verlaten. 

( 69) <23 December 1653 baptlsaln Elisabethn fn Mrl. Jacobi Denijs phnrmncopole et 

Anne La gounn conjugum ... >. 

SAE-147, fo 3132. 

170) do". Ester de nijs fa Jaecques, audt XX jneren ofte dacr ontrent...>. SAE-13ófi/29. 

Enkwest drl. 2.12.1666. 

(ïl) \'r·mwlrlingr·n in Stnlr·n vnn C"'·rl (pr·rJorl<' 11>'>'> - I(>(>'>) 

SAE 1012. f" 232 

1014. [" óO, 123. 

SAE-·107 11 n. OmmPsiPllin~Pn 1 Ó·1'1·1 óli'>. 

(72) qlfr•m lwtnrll ilf•n :-.1r .larqu<'s rf,. nijs O\'N ~h<'n<'SPn tlwhb<'n de voornoemde nrrmc 

vrauwr· u]wi<'J.!f'n tlwl,lu·nrlr· !fon hnvr· vnnrf.,n vnornof'mrl<'n Rou~irrs ... >. SAE-1 lîR2. 

llnspilnaln·kr·ning I (,'i7. 
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Guillaeme VAN NUECKER meester-chintrgijn 

0 7 - 1652 - 1661 - t 7 

Deze omstreeks het jaar 1652 te Eeklo aangekomen chirurgijn schreef 

zijn naam als «van Nuecker» (13
). De Eeklonaren wisten blijkbaar geen 

weg met zijn naam. In de Ümmestellingen werd hij genoteerd als «van 

Neuker». In de parochieregisters werd zijn naam op alle mogelijke wijzen 

geschreven en de doopakten van zijn te Eeklo geboren kinderen zijn een 

Lypisch voorbeeld van de naamsvarianten in die jaren. 

De chirurgijnsvrouw, Ludovica Robijn, kreeg hier nl. volgende kin

deren : 

1) van Noker /oannes, o 31.10.1652. 

2) de Neuckere Petrus, 0 15.7.1654. 

3) de Nuijcker / oanna Elisabeth, o 11.5. 1657. 

4) de Nuckere ]udoca, 0 20.10.1659. 

5) de Nockere Adriaan, o 11.10.1661. 

Over afkomst en verleden van chirurgijn van Nuecker tasten WIJ m 

het duister (1 4
). De man werd vanaf 1652 aangeslagen in de Ümmestel

lingen en in de Staten van Goed vonden wij hem twee keren als schuld

eiser (1 5
). Samen met zijn collega, Jan de Nockere, assisteerde hij Dr. 

Adriaan van Waesberghe om op 5 juli 1660 een lijkschouwing te ver

richten op Pierijnken de Meijere ( 76
). Van Nu eek er moet ten andere in 

goede verstandhouding geleefd hebben met Dr. van Waesberghe, want 

(73) <Mr Guillaume van neuker. churgien woonachtich binnen deser stede... (w.g. 

Guillaume van nuecker) > 

SAE-1365/45. Informatie dd. 11.9.1659. 

(74) In 1619 werd een zekere Gutllaumc vanden Neuckere voor een deel onterfd door 

zijn moeder, Anna Tverckens. die weduwe was van Anthone de Neuckere en Jan 

de Noterc. Dit gebeurde In het voordeel van haar schoonzoon, Jan Gheuns. Het 

ging om de helft van 28 bunder land gelegen In <de prochie van Tholembecque ende 

Vollebecque, lande van henegauwe>. (SAE-822. fo 17. Register Erfenissen cld. 

19.10.1619). 

Het is niet uitgesloten dat er verwantschap bestond tussen bovenstaande fnmllte 

en chirurgijn van Nuecker. wiens kinderen o.a. Barbara Geuns. Joannes van Nok~r 

en Joannes de Nuckere als doopmeter en -peters hadden. 

(75) VermeldingPn In Staten van Goed (periode 1653-1660) : 

SAE 1012. fo 168 

1013. ro 134 

SAE-407-409. Ommestellingen 1653-1660. 

(76) SAE-1366/1. Lijkschouwing dd. 5.7.1660. 
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op 22 december 1660 was zijn vrouw. Ludovica Robijn. doopmeter van 

het toen in het gezin van Waesberghe geboren zoontje Ludovicus. 

Op 19 maart 1661 kocht ~Mr. Guille. de Neukere» voor 500 gulden 

of 125 pond gr. van lnghelbert van Urssel een stuk land genaamd «Cot

themstede>. gelegen te Eeklo «noort d'oostveltstraete. oost dhoors Lam

paert, suijt de Lekestraete ende west het Cotthemstraetkem ( 77
), doch 

op 22 april 1662 deed van Nuecker hetzelfde stuk reeds van de hand 

\'Oor 100 pond gr., wat een verlies betekende van 25 pond gr. ( n). 

Het moet ook omstreeks 1662 geweest zijn dat chirurgijn van Nuecker 

Eeklo verlaten heeft om zijn geluk elders te gaan zoeken. 

( 77) SAE-825, fo 379. Register Verkopingen del. 19.3.1661. Betreft het terrein wnnr 

thans hel stC'deli)k zwembacl en het sport- en speelterrein gelegen zijn. 

(78) SAE-825, fo 444. Register Yc·rkopin[Jen dd. 22.tl.1 GG2. 
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Adriaan VAN W AESBERGHE licentiaat in de medicijnen 

0 

1616 - 1653 - 1687 - t 1687 

Enkele jaren na de «Vrede van Munster> ( 30. 1. 1648). die een einde 

had gemaakt aan de Tachtigjarige Oorlog, kwam omstreeks 1653 zich 

voor het eerst te Eeklo een universitair geschoolde 4'medicine licentiatus 

et practicus» vestigen. 

Na de voorbije troebele tijden die voor de bewoners van onze streek 

onveilig en uitzichtloos waren geweest. zag de toekomst er meer rooskleurig 

uit en het is in die hoopvolle periode van 1653 dat Dr. Adriaan van Waes

berghc van uil Brussel naar Eeklo kwam afgezakt (i 9
). Dil zal niel zo maar 

lukraak gebeurd zijn, want een broer van de geneesheer. nl. Hubertus. 

was enkele jaren le Eeklo onderpastoor geweest en sedert 1643 was die 

pastoor geworden in de in de huurt gelegen parochie St.-Laureins ( 80
). 

( 79) liet stamhuis <van \\' aeslwrghc> is hN'I oud Pn reeds als adellijk erkend onder 

de regf'fing van Gwijde van Dampierre ( I 225-1305). graaf van Vlaanderen. 

Het grondgebied en de heerlijkheid van Waesberghe Is een oud en adellijk leen 

gelegen te St.-l\1aria-l.ierde in het f.and van Aalst en Geraardsbergen. 

EPn tak van het geslacht h""ft zich omstreeks 1570 van Antwerpen naar RoUPr

elam hegev<'n en daar een boekhandel en drukkPrij gevestigcl. die een WNeldvermaard

hetd verkregen heeft. Een andere tak bleef vooral g<'vestigd in de streek van 

Geraardsbergen en Aalst. Nog Pen andere tak woonde te Gent. 

De grootoudNs van Dr. Adriaan van Waesberghe waren Lieven (" Gent 1524 -

t I 574) en GNtrude Spanoghe. 

D" vadN van A<lriaan was Hubcrtus van Wa<'sbPrghe. die een eerste k<'er getrouwd 

was met Romante de \'isschere. Een zoon uit dtt huwelijk was Romain (0 Aalst 

1599). die kanunnik wNd. Uit het tweede huw<' lijk van HubPrtus van \Vaesberghe 

met .loanna Pijl werden elf kinderen geboren. o.a. Cornelius (" Aalst 1603). pater 

capucijn ; Hul>ertus (ook Livinus genoemd). pastoor te St.-Laureins ; Clnm, ge

tromvd met Augustin-Munosse de Torris ; fan (0 Aalst 1614). kapelaan te \Vachte

bcke ; Petrus, griffier van de stad en het Land van Aalst ; Martinus, procureur ; 

/udocus. griffier en Adriaan (0 1616), geneesheer te Eeklo. 

Over het geslacht van \Vaesberghe zie 

Philippe DE L'ESPINOY. Recherche des Antlquitez et Noblesse de Flandr<'s. 

Douai. 1623. blz. 280-284. 

AM. LEDEBOER. Het geslacht van \Vaesberghc. Ecnc bijdrage tot de geschiede

nis der boekdrukkunst en van den boekhandel In Nederland. Rotterdam. 1859. 

J. ADRIAANSE. Het geslacht van Waesberghe. Jaarboek van de oudhPtctkunctlge 

kring van de Vier Ambachten. I 930. blz. 23-33. 

Julian VAN WAESBERGHE. <van Waesberghe>. In handschrift. 

(80) <Item betaelt aen heer Lieven van Wae~berghe. caepelacn desPr stl'de ... > SAE-

1610. Armendisrekening 1649-1653. blz. 22. 

<1653 · 17 AugusU obijt In pago S. Laurentij D. ac Mr l.ivlnus van \Vaesber~he 
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Adriaan van \Vaesberghe was afkomstig van Aalst waar hij op 

25.3.1616 geboren was als zoon van Hubert en van Joanna Pijl. I-lij was 

te Brussel getrouwd met .loanna A erts (" Brussel 25. 1 I. 1620) en uit hun 

huwelijk zijn ons bekend : 

1) Hubert. o Brussel12.11.1648. 

Tromvele met Tv1aria de Lateur en met Petronelia de Roo. 

Vestigde zich vanaf 1670 te Eeklo als meester-chirurgijn (zie 

hiema}. 

2) Pi eter. o Brussel ca 1650. 

Trad op 9.11.1688 te Eeklo in de echt met !'1aria Billiet. I-lij was 

licentiaat in de medicijnen te Eeklo (zie hiema}. 

3) /udocus, o Eeklo 15.10.1654. 

Was eveneens licentiaat in de medicijnen. I-lij vestigde zich te 

Assenede. I-lij was gehuwd met Adriana Doens en naderhand 

met Anna Cado. 

4) /owmes Carolus, o Eeklo 1.10.1657. 

I-lij trouwde in 1683 met Livijne Biebuijek te \ \' aarschoot, waar 

hij zich als meester-chirurgijn vestigde. I-lij overleed er op 26.9. 

1719 ( 81
). 

Zijn zoon Frans (t Waarschoot 1 1.5. 1780) was baljuw te 

Waar schoot. Een zoon van \'Oornoemde baljuw, nl. Pelrus Frans 

van Waesberghe ( 0 Waarschool 5.11. 1742) was geneesheer te 

1-lansbeke. 

5) Lurlovicu$ /oannes, o Eeklo 18.10.1660. 

Was pastoor te Koekeiare waar hij overleed. 

Reeds na een jaar verblijf in onze stad ..-- nl. op 28 april 1654 ,...._. 

kocht Dr. van Waesberghe voor 300 pond gr. van de echtgenoten Gillis 

de Nokere - Lievijne van l-liessche een «huijsstede ende erfve, ghenaempt 

DE BLAU LEI JE te Eecloo metten voorhoofde noorl de straete rechtover 

r-l'herberghe ghenaempt den leeu, oost ende suijl een gheruineerde hof

stede ende erfve toebehoorende [[c. de Croock, west rlen ganck ende erfve 

vanden voornoemden vercaoper ... » ( 82
}. 

Dr. Adriaan zat hier vlug in de klanten. Getuige daarvan zijn de 
aanslagen in de jaarlijkse Ommestellingen en zijn erelonen die hij blijkens 

pastor dti loci, qui antca fucrat hujus cappellanus> SAE-147, fo 3199. 

Kapelaan 1-lubertus van Waesbcrghe schijnt te Eeklo Lteven genoemd te zijn. 

Zie ook R. BERNAERT. Kronieken van St.-Laurcins. blz. 361. 

(81) SAE-1024, ro 88. Staat van Goed Jan van Waesbcrghe dd. 21.2.1720. 

(82) SAE-825, f" 115 Register Verkopingen dd. 28.4.1654. 
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Staten van Goed van sterfhuizen te goed had ( 83
). Deze geneesheer die 

sommige perioden van zijn leven dag en nacht op de been moet geweest 

zijn. genoot vlug het volste vertrouwen van de Eeklonaren en hij werd dan 

ook schepen in 1661-1663 en 1666-1668. Ook tot het burgemeestersambt 

werd hij geroepen en wel telkens in opvallend zeer moeilijke tijden. nl. van 

1671 tot 1679 en van 1684 tot 1687. 

Indien Dr. Adriaan van W aesberghe als geneesheer even kundig. 

intelligent en dienstvaardig is geweest als hij dit heeft bewezen als burge

meester. dan moet hij zeker ook een uilmuntend medicus geweest zijn. 

Dr. Adriaan van W aesberghe is zeker de knapste burgemeester van Eeklo 

uit de periode van de 17e en 18e eeuw. Hij is een figuur die nu nog tol 

de verbeelding spreekt en over wat hij gedaan en beleefd heeft voor zijn 

stad zou een lijvig roman te schrijven zijn ( 8 '
1
). 

\Vant waren de verwachtingen in het vredesjaar 1648 hooggespannen 

geweest. aldra zou na een periode van voorspoed en heropleven. onze 

streek vanaf 1666 terug een strijdtoneel worden. wanneer de Fransen onder 

Loclewijk XIV de Spaanse Nederlanden trachtten in te palmen. Ook Eeklo 

lag in het oorlogsgewest en van Waesberghe die schepen was. speelde toen 

al in het belang van de stad dubbel en listig spel met enerzijds de Fransen. 

die op het punt stonden de Brugse vaart over le steken. en anderzijds met 

de Spanjaarden. die Eeklo zouden komen bezetten. Dr. van Waesberghe 

maakte beide partijen wijs dat hij ze zou verwittigen. indien de tegenpartij 

te Eeklo zou opdagen. Die toestand duurde tot 1666. (Vrede van Aken). 

In 1673 lag het Frans leger terug aan de zuidkant van de Bmgse 

vaart. De strijd tussen Frankrijk en Holland was losgebroken en de vijande

lijkheden tussen Frankrijk en Spanje waren herbegonnen. Het werd dan 

voor Eeklo de onzekere lijd dat plunderende Franse ruilers op bezoek 

(83) Vermeldingen In Staten van Goed (periode 1654-1687) 

SAE 1012. f0 195, 244 

1013, f0 39, 87, 183, 298 

1014, ro 107, 123. 132. 278 

1015, f0 144, 183, 371 

1o16. ra 7. 38. 48. 127. 185. 192. 292. 373. 517. 597. 62o. 647. 67o. 671. 

734. 864, 887 

1017. f0 9, 15, 20. 29. 58, 67. 165. 192, 268, 346 

1018, fo 15, 19, 29. 47, 99, 121. 139, 175. 211, 271, 304, 315, 318 

1019, fo 76, 150, 271, 315 

1020, fo 47, 82 

( 84) Over burgemeester Adriaan van Waesberghe, dte aldaar de redder van Eeklo ge

noemd werd, zie <Geschiedenis van Eeklo>, naar Aug. VAN ACKER. bewerkt 

door Dr. L. LAMPAERT. blz. 113-128. 
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kwamen, dat Spanjaarden de stad bezetten ( 1673) en dat Hollandse 

troepen als bevrijders begroet werden ( 1677). die dan gevolgd werden 

door Franse <beschermers> ( 1678). Het was ook de Lijd van de Franse 

brandbrieven en militaire opt•isingen. 

Het is in die tijd dat burgemeester van W aesberghe met alle bevel

hebbers ging onderhandelen en dan soms diplomatisch en listig te werk 

ging om gelijk welke bezetting buiten Eeklo te houden. Zo maakte hij in 

1773 gebruik van een aantal brieven waarbij een Spaans kolonel zogezegd 

liet weten dat hij met zijn regiment op logement kwam. Telkens de Franse 

voorpost in Eeklo aanhvam liet van Waesberghe zo een «Spaanse» brief 

zien, met het resultaat dat de Fransen zich dan vlug uit de voeten maak

ten. 

Het verliep niet altijd zo goed en toen in 1678 door Eeklo geen 200 

dijkgravers geleverd werd, kwamen in de nacht van 16 op 17 april een 

bende Hollanders burgemeester van \Vaesberghe gevangen nemen. Zij 

voerden hem mede naar Sas van Gent waar hij veertien dagen in een 

kerker opgesloten bleef. 

Zoals alle Eeklonaren zal van W aesberghe herademd hebben toen in 

1678 de vrede getekend werd tussen Frankrijk en Spanje. 

Niet voor lang echter. want reeds in 1683 deed Loclewijk XIV met 

zijn troepen ,........- door onze mensen de «christen Turken» genoemd ,_...., terug 

een uitstapje door Vlaanderen. Niettegenstaande Dr. Adriaan van Waes

berghe op dat ogenblik geen openbaar ambt bekleedde. was hij weer druk 

in de weer om onheilen te voorkomen en het was de iniliatiefvolle genees

heer die in december van 1683 aan de stadsgrenzen grote brandstapels 

liet aanleggen om de aanrukkende en rovende Fransen in de waan te doen 

geraken dat Eeklo reeds in brand stond en hier niets meer te plunderen 

was. 

I let was in de daaropvolgende benarde lijd dat Adriaan van W aes

berghe op 23 maart 1684 terug hurgemeester henoemfl werd. 

Zijn dringendste taak was toen het nodige geld te vinden om Eeklo 

voor plundering en in brand steken te vrijwaren, wat slechts kon ontkomen 

worden door de zwaardrukkende 4:Fransche Contributies» te betalen. Eeklo

Binnen en Eeklo-Builen stonden in 't gelid tegenover mekaar. daar heide 

partijen niet akkoorrl gcraakten over de wijze van verdeling van clie he

las.Ung. Een minnelijke regeling kon hier niet afgedwongen worden en het 

was de diplomaal van Waesberghe, die in het geheim naar Brussel reisde 

om aldaar een door hem geïnspireerd en door hem aanbevolen dekreet 

van de Koning uil te lokken. clat een vaste aanslagvoet zou voorzien. 

Dr. Adriaan van Wacslwrghe had in alles het hesle van zichzelF 

gevergd en (leze nooit rusten(le man ,......... het schijnt dat hij sedert 1684 
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aan et>n zware hartziekte leed ~ viel op 24 april 1687 in hezwijminf.! toen 

hij op het stadhuis een verpachting van de stadsrt>chten voorzat. llij sluimer

de voor goed in te Eeklo op 29 aprtl 1687. 

De familie van Waesberghe werd in die dagen zwaar getroffen. want 

ook de schoondochter. ]\lar ia de La leur. vrouw van I-luberlus van \Vaes

Lerghe. slierfop 4 mei daaropvolgend. Ook haar lweelingskinderen, Joannes 

en Fransciscus, overleden respecliewlijk op 25 april en op 13 mei 1687. 

Dr. Adriaa11 van W aesberghe was le Eeklo zeker niet rijk geworden 

op het zweel van zijn medeburgers, die in die jaren ofweluitgebrand w10rden 

door vreemde troepen ofwel uilgezogen werden door de le betalen brand

lxieven. 

Adriaan Yan Waesberghe was wel eigenaar van een huis gelegen te 

Brussel ~<Op de \ \' alsche plaetse» en van een meers gelegen te /\nderlecht. 

doch dit waren eigendommen die zijn vrouw geërfd had. Het zal ook niet 

mel reeds te Eeklo gewonnen geld geweest zijn dat hij in 1654 ~ nadat 

hij hier nog maar één jaar woonde ~ het huis «de blau lelie» op de l'vlarkt 

had aangekocht. 

De andere te Eeklo gelegen eigendom, nl. 2 gemet land gelegen «inden 

cloosteracker» werd rt>eds op 20 augustus I 687 door de erl'gmamen voor 

58 pond gr. \'er kocht aan de echtgenoten .Jan Nij~-Verstnwte ( 85
). 

De huisraad van de dokter werd geschat op 20 pond gr. Uit de opge

s.telde inventaris blijkt ook dat de van \VaesberghE:'s eigenaars waren van 

"vier gauden rijnghen, een gaucle cruijsse met diamanten en twee gauden 

pandan ten». 

Het paard waarmede de aflijvige zoveel door het l'leeljesland had 

gezworven, was reeds in augustus 1687 verkocht (ss). 

Uil de Staat van Goed vernemen wij ook dat burgemeester van W aes

berghe een van de enkelingen moet geweest zijn die in zijn lijd te Eeklo 

geabonneerd was op een krant ( 87
). 

Op het ogenblik van zijn overlijden moest dokter van \Vaesberghe 

ook nog 32 pond gr. betalen aan een zekere Sr. Jaecques Goetgheluck «aver 

leverijnghe medecijnem ( sR). Verschillende zieken waren van hun kant 

(85) SAE-819, fo 194. Register Verkopingen dd. 20.8.1687. 

( 86) <Item wort alhier te kennen ghegevcn dat noch stad tontfanglwn O\'er rcste vun 

den coop van het peert tot vier ponden thi('n schel!. gr. die teijndcn ontfunck 

sullen worden ghedeelt. Me.> SAE-1019. f• 302. Staat van Goed Adriaen van 

Waesberghe dd. 16.8.1687. 

(87) <Item aen dhoors Maximihaen Gracl thten schellijnghen gr. over een Jaer gasetten 

dus hier 0 - 10 - 0>. 

(88) <Alvooren aen Sr. Jaecques GoPlglwluck ,Je sommc yan lwecnderttch ponden gr. 

over leverijnghe van medecijnen.> 
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nog erelonen verschuldigd aan de geneesheer, doch bedragen werden niet 

vermeld ( 89
). De Staat van Goed van dr. Adriaan van Waesberghe werd 

afgesloten met een mali van 4 - 4 - 2 pond gr. ( 90
). 

Alhoewel niet afkomstig uit deze streek, heeft dokter en burgemeester 

Adriaan van \Vaesberghe als geen ander voor de veiligheid en het welzijn 

Yan zijn Eeklose volk geleefd en gestreefd. 

( 89) <Wordende alhier te kennen ghegeven dat dhoudertgghe Is hebbende op diversche 

perseonen eenighe pretentien over vis!ten biJ wijlent haeren man ghedaen dan en 

can voor alsnoch daer van niet verantworden of slj sal dte connen recouvreren dan 

sal In cas van recouvre daer van aen dhotrs nacr proportie goet ghedaen worden 

dus hier voor Memorie.>. 

( 90) WiJ vestigen er nogmaals de aandacht op dat de waarde van de onroerende goederen 

niet In rekening werd gebracht. 
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/an DE CROOCQ meester-chirurgijn 

o ca 1628 - 1654 - 1655 - 'l' 1655 

Oe naam «de Croocq» is een oude Eeklose naam en hij komt reeds 

in 1399 voor ( 91
). In de 16e eeuw leefden te Eeklo nog steeds de Croocq's 

en het is meer dan waarschijnlijk dat Hendrik de Croocq (o ca 1580), in 

1610-1611 schepen en in 1619-1622 stadstresorier, afstamde van dit oude 
geslacht ( 92

). 

Hendrik de Croocq was een eerste keer getrouwd met Maijken van 

Laere, die zeker zeven kinderen baarde ( 93
). Weduwnaar geworden her

trouwde de Croocq in 1623 met Petronelia Dherckers (0 ca 1603). die 

de moeder zou worden van minstens negen kinderen, o.a. van Jan de 

Croocq, geboren ca 1628, die te Eeklo chirurgijn zou worden ( 94
). Petro

nelle Oberekers overleed te Eeklo op 3.1.1645 en Hendrik de Croocq die 

toen reeds ongeveer 65 jaar moet geweest zijn, ging op 6.8.1645 nog voor 

een derde keer scheep met de 25-jarige Judoca Üpenherte, die haar man 

op haar beurt nog vier kinderen zou schenken, wat het totaal wettelijke 

kinderen door vader de Croocq verwekt op minstens twintig bracht ( 95
). 

De familie de Croocq woonde op de oosthoek van de huidige Stations

en Kaaistraat, in een -~:huijs ende erfve met den bogaert daer achter com· 

(91) Ghiselbrecht Crooc komt voor In de zetting van 1399. In 1406 zijn vermeld Jan 

de Crooc fs Ghiselbrecht en Loy Crooc fs Ghiselbrecht. SAE-476. Zettingen 

1399 & 1406 (kopijen). 

(92) Woonden o.a. te Eeklo : 

,....... Vincent de Croock, getrouwd met Pierijne Blomme, met hun kinderen, Pluentkln, 

Grietkln, Tannekin, Kallekln, Goorkin en Xpiantkin. (SAE-1009, f0 304. Staat 

van Goed dd. 4.12.1552). 

,....... ]ooris de Croock, gehuwd met Maljkin de Ketelboetre. Kinderen : Jannekln, 

Pluentkin, Ghijskln en Neelkin. (SAE-1009, fo 333. Staat van Goed dd. 25.1. 

1555). 

,....... Margriete de Croock fa Gljselbrecht, vrouw van Pieter Teerlinck. (SAE-1009, 

fo 69. Staat van Goed dd. 20.4.1534). 

,....... Tannekin de Croock fa Gljselbrecht, echtgenote van Jan Bogaert. (SAE-1009, 

fo 279. Staat van Goed dd. 17.4.1551). 

Van 1603 tot 1616 was te Eeklo griffier en tresorier Gulllaume de Croock (t Eeklo 

22.10.1625). Ztjn vrouw Elisabeth van Eertvelde overleed te Eeklo op 26.11.1652 

toen zij ongeveer 90 jaar oud was. ZiJ waren de ouders van Hendrik de Croock. 

(93) SAE-1011. fo 93. Staat van Goed Matjken van Laere dd. 1.12.1629. 

(94) SAE-1011. f0 320. Staat van Goed Petronelia Dherckers dd. 21.2.1646. 
(95) Hendrik de Croock overleed te Eeklo op 7 mei 1655 toen htj ongeveer 74 jaar 

oud was en htj werd begraven <prope patrem suum In choro~. Judoca Üpenherte 
hertrouwde reeds op 12.8.1656 met Judocus Fiers. 
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mende metten northende aende groote straete, west de Potterslraete», 

eigendom die toen ongeveer anderhalf gemet groot was. De familie de 

Croocq was van rijk volk en te Eeklo bezaten zij ook nog de hofstede St.

Joris op de I' lar kt, het « Blauwhuijs» op de hoek van de Boelare, een 

<Yague hofstede> in het Raamstraatje en nog een «vague hofstedekern in 

de ZuidmoerstraaL Te Lembeke bezaten zij «den windtmeulen ende ros

meulen> slaande op hun land gelegen «metten noort ende weslhende ande 

Vrombautstraete>. Zij waren hiermede nog niet aan het einde van hun 

Latijn, want ongeveer 40 gemet land was ook nog hun eigendom. 

Over het leven en de bedrijvigheid van chirurgijn .Jan de Croocq 

welen >vij niet zoveel. Doch het is juist van hem dat vermeld werd hoeveel 

zijn chirurgijnssludie's gekost hebben. In die lijd werd 50 pond gr. als 

leergeld betaald aan zijn leermeester, die wij evenwel niet kennen ( 96
) . 

.Jan de Croocq begon omstreeks 1654 de chirurgie uit te oefenen en 

in 1655 was hij hier ook nog actief ( 97
). Op 22 mei 1655 was «tvlr 

Joannes de croocq» nog dooppeter van de te Eeklo geboren Pelrus 

Vijnghers, zoon van Livinus en van Livine de Croocq, doch reeds in dat

zelfde jaar, op 14 november, overleed de jonge chirurgijn. I-lij wns 27 jaar 

oud en nog ongehuwd ( 98
). 

(96) <Item men Is schuldtgh over Jan de Croock tweeden sone omme te leeren meesteren 

volghendc het schrtfteltjck contract tot de somme van drtj ondert guldens dus 

htcr deselve E 50- 0- 0>. 
SAE-1011, fo 329. Staat van Goed Pctronelia Dherckers dd. 21.2.1646. 

(97) <Item acn Mr. Jan de Croocq twee scheil. grootcn over medcctjnen btj hem aenden 

overlcdenen ghclcvcrt>. SAE-1012. f0 258. Staat van Goed Jannckcn Hcrdewcl 

dd. 31.3. 1655. 

(98) < 14 November 1655 obljt Mr. Joannes de Croocq juvcnts 27 annorum sepultus In 

Ecclesia cum rnajortbus exequljS ... ). SAE-147, ro 3201. 
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Carnelis \V!LLEMS meester-chirurgijn 

1636- 1661 - 1705 - ·j· 1705 

Cornelis Wiilems zag het levenslicht te Eeklo op 20 september 1636. 

!lij was de zoon van Jacobus en van Anna Sjonckers, die reeds in 1640 

overleed ( 99
). Zijn grootvader matemeel was de Eeklose chirurgijn .lan 

Sjonekers ('I' 1647). 

Cornelis Willems was van gegoede huize. Zijn oudste zuster Joanna, 

gehuwd met de rijke graan- en stoffenhandelaar Jan van Crombrugghe, 

was de moeder van de latere Eeklose onderpastoor Jacobus Yan Crom-

6rugghe ( 100
). 

Twee broeders Yan Corneh, nl. Joannes en Carolus trouwden respec

lievelijk mel .lacquemijnken en Anna Gheeraert, beide dochters van school

meester Lieven Gheeraert en van Camelia Buyck. 

Vanaf 1661 ,........, het jaar dat Guiilaume van Nuecker hier verdween 

,........, tot op 19 mei 1703 wanneer hij in zijn woning dood werd gevonden, 

70U Cornelis \\'illems hier gedurende bijna 45 jaar onafgebroken de chirur

gie beoefenen ( 101
). Chirurgijn Willems moet nogal onverwachts gestorven 

(99) Jacobus Willems en Anna Sjonekers waren op 20 januari 1633 te Eeklo gehuwd. 

Uit het proces tegen pastoor Geuns weten wij dat dit huwelijk 's avonds ingezegend 

werd, wat verboden was. In de aanklacht tegen pastoor Geuns vi,nden wij ~.a. : 

<Item of den Verweerdere gheleden een Jaer en half gaende tnden avont ten 

huijse vande costere vanden selven costere niet en versechte openijnghe ghedaen 

thebben vande kercke tot het doen vanden trauwe van Jacques Willems met 

Tanneken SJonckers.> 

<item of den voornoemden costere niet voor antwoorde en gaf dat gheene trauwe 

en mochten geschieden naer den noene, ende of den Verweerdere tselve hoorende 

den voorseijden costere niet afghenomen en heeft de sleutels vande kercke. ende 

daernaer inden zeiven avondt ghcdaen heeft de voornoemde trauwe.> (SAE-1686. 

Proces Geuns). 

l too) SAE-1022. fo 112. Staat van Goed Jacobus van Crombrugge (t 1702). 

(101) Vermeldingen !n Staten van Goed (periode 1666-1705) : 
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SAE-1014, f0 85, 106. 123, 132. 180, 278 

1015, fo 38, 177, 273, 396 

1016, fo 17. 38, 232, 407, 453, 525, 619, 647, 658. 661, 721, 864, 919, 936 

1017. ro 9. 22. 58. 69, 100, 192. 223. 268, 291, 356 

1018, ço 29. 121, 324, 357, 367 

1019. 1° 335 

1020, fo 26, 40, 232, 243. 309 

1021, f0 38, 261 

1022. ro 10. 12. 24. 32. 221 
SAE-409-439. Ommestellingen 1661-1705. 



zijn en waarschijnlij,k was er niemand bij hem geweest toen hij bezweek, 

want er werd door de Wet een lijkschouwing bevolen, die gedaan werd 

door chirurgijn Hubert van Waesberghe. De doodsoorzaak was «eene suf

focalieve ca terne» ( 102
). 

De laatste jaren van zijn leven had Willems het «op zijn gemak ge

daan». wal blijkt uit zijn eerder lage belaslingsaanslagen. I-lij was ten 

andere ongehuwd en hij had zeker geen financiële p~oblemen. Hij woonde 

op de Markt in zijn eigendom die gelegen was omtrent de plaats waar nu 

de herberg «Postiljon» en de lederhandel «Chris» gevestigd zijn. Dit huis 

was afkomstig \'an de Sjonckers. Hij had het in 1670 aangekocht voor 

2.306 gulden (1°3
). 

Ch!rurgijn \Villems was verder ook nog eigenaar van een huis in de 

< Vlamynckstraete> en van twee huizen gelegen in de Boelare. waarvan er 

een vervallen stond op het ogenblik van zijn overlijden. 

Nà zijn heengaan betaalden nog twintig klanten hun doktersrekening 

aan de erfgenamen, doch er waren volgens «soverledens notitien noch 

diversche persoonen schuldich van visiten ende cureren dan alsoo men niet 

en weet of de selve sullen connen worden gheinb. 

Van Willems weten wij ook dat hij in zijn tijd een van de weinigen 

moet geweest zijn, die geabonneerd was op een krant e 04
). 

(102) cBailliu, Burghmeestere ende Schepenen der Stede Keure ende Vnjheden van 

Eecloo hebben hedent aenschauw ende visitatie ghedaen vanhet doodc ltchaem 

van Comelis Willems in sijn leven Mr. Chererglen binnen dese stede, ende naer 

dinspecUe ghenomen bij Hubert van Waesberghe Mr chererglen en is in het 

selve ltchaem niet bevonden eenighe quetsure ofte cantusten dte de doodt souden 

commen te causeren, nemaer wlert gheoordeelt den selven ghesuffocqueert ghe

weest thebben van eene suffocatieve cateme, de welcke noch uut den neuse was 

vloeijende volghens d' attestatie btj den voorschr. cherergien W aesberghe dienaen

gaende verleent. Actum xxen metje 1705, als greffier ondt. F. Clé.> 

SAE-1398/4. 

eDen onderschreven attesteert als dat htj heeft aenschaudt het doode ltchaem van 

Comelts Willems Mr. chtrursljn der stede van Eecloo opden 20"n malj 1705 btj 

order vanden heer Balltu ter presentte van Burghmeestere ende Schepenen, ende 

hebben In het selve ltchaem niet bevonden eentghe quetsuren ofte conlusten dte 

de doot soude connen causieren. maer oordcele den selven ghesuffocqueer 

gcweesl te hebben van cene suffecatleve cateme de welcke noch uljt den neuse 

was vloende, In teeeken der waerhetjt, onderieeekent op den 20"n ma ij 1705. 

w.g. H. v. Waesberghe, mr.-chtr.> SAE-1399/4. 

(103) SAE-827. fo 102. Regtster Verkopingen dd. 17.4.1670. Huts gelegen te Eeklo eten 

voorhoofde noort de maert, oost Jan Lannoy, suljt. het Vlamljnckstraetjen, west de 

wed. ende hotrs Pteter van Ghenachte, met sckeren ganck. daer den overledenen 

uutgestorven Is ... >. SAE-1022. ro 187. Staat van Goed Comelts Wtllems dd. 

4.9.1705. 

( 104) cltem betaelt aen Frans Buysse over het brtnghcn vande ghesettcn ... 0 - 1 - 8.>. 
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Ieranimus HAMERLIJNCI\. meester-di irurgijn 

~ ca 1627 - 1662 - 1671 - '!' 1671 

«Meester Jeronimus» was in 1662 hier zeker reeds actief e05
). Hij 

was omstreeks 1627 geboren, want toen hij in 1667 door de Eeklose Wet 

verhoord werd in verband met geneeskundige zorgen die hij verleend had 

aan de gevangen en gewonde Christoffel de Sloover. verklaarde hij te zijn : 

«Mre Jeronimus Hamerlijnek fs Jaecques. audt veertich jaeren ofte daer

ontrent» (1° 6
). Uit welke windstreek hij afkomstig was weten wij evenwel 

niet. 

Mr. Hamerlijnek was getrouwd mel Marie de Ferrere ( 0 ca 1623). 

zuster van chirurgijn Joos de Ferrere. Laatstgenoemde was de echtgenoot 

van Marie Hamerlijnck. die op haar beurt de zuster van Mr. Jeronimus 

kan zijn. Het is dus mogelijk dat wij het hier te doen hebhen met een 

kruishuwelijk. 

De chirurgijn had zeker een dochter, nl. l\'larie Anne Hamerlijnek 

(Am merlijnek). die getrouwd is geweest met Laureijns Ba u wens ( '!' 1686) 

en nadien met een zekere Nicasius Bogaert ( 107
). 

Chirurgijn Hamerlijnek woonde te Eeklo in «'tmoorhamerstraetkem. 

het huidige Zrlvcrstraatje, waar hij een huis en erf bezat. Het is daar ook 

dat hij op 29 januari 1671 voor goed zijn hoofd heeft neergelegd en reeds 

op 11 februari daaropvolgend verkocht zijn weduwe het huis, «daer den 

voornoemden Mr. Jemnimus is uijt hegraeven Sr. Me.» 

Haar broeder, Joos de Ferrere, die zich hier ook als chimrgijn zou 

komen vesligen, kocht het huis ( 108
). Geldzorgen bleken de oorzaak te zijn 

Yan het zo vlug van de hand doen van de eigendom, aangekocht met een 

lening die nog niet volledig afbetaald was op het ogenblik van het heen

gaan van Mr. Jeronimus. 

Dit blijkt overduidelijk uil de verkoopakte van 11.2.1671 waarin o.a. 

nog voorzien werd dat «de vercooperigghe sa! vermaghen inden voorseijden 

huijse thehben eene woonijnghe ofte hehoorlicke plaetse omme thebhen 

(105) Vermeldingen In Staten van Goed (periode 1662-1671) 

SAE-1013. fo 193. 225. 292 

1015. ro 74. 323 

SAE-409-4 1 1. OmmestellingPn 1662-1672. 

(106) <Mre Jeronlmus hamerlijnek fs Jaecques, nudt veertlch Jaeren ofte daerontrent...>. 

SAE-1366/31. Enkwest dd. 12.3.1667. 

(107) SAE-1020. f" 45. Staat van Goed Laureljns Bauweos dd. 13.5.1688. 

( 108) SAE-827. fo 157. Register Verkopingen dd. 1 t. t.t67t. 
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eene slaepstede met inganek ende uuijtganck haer leven daegen lanck ge

duerende ofte bij ghebreke van diere ende ingevalle sij aldaer niet en 

begairde te wonnen soo sal den cooper daervooren ghehauden sijn jaerlicx 

te betaelen tot derthien schellingen ende vier groote tsjaers geduerende den 

tijd Yan ha er leven ... > 

De weduwe Hamerlijnek is niet bij haar broer blijven wonen, want 

Yanaf 1673 was ze de bewoons.ter van «derfve ende thuijs vanden Aermen>. 

d.w.z. als huurster van een huisje dat eigendom was van de Eeklose Armen

dis ( 109
). Ze moet toen ook nog een of ander handeltje gedreven hebben, 

want in de Ommestellingen 1673-1676 werd zij op haar «ghewin» aan

geslageu. 

fvlarie de F errere is op 30 september 1676 haar man in het graf gaan 

vervoegen. 

( 109) SAE-413. Ommestelltngen 1673. 
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J-Iubertus VAN \VAESBERGf-JE meester-chirurgijn 

'· 1648 - 1670 - 1707- t 1707 

Huberlus werd op 12 november 1648 te Brussel geboren als eerste 

kind van Dr. Adriaan van Waesberghe en van Joanne Aerts ( 110
). Zijn 

ouders kwamen zich omstreeks 1653 te Eeklo vestigen en de jonge Huberlus 

zou opgroeien in de ouderlijke woning, het huis «.de Lelie~. gelegen op de 

:V1arkt. 

\Vaar Hubertus de stiel aanleerde weten wij niet, maar zeker is dat 

hij reeds in 1670 zijn vader-geneesheer bijslonel bij het verzorgen van 
zieken (lll). 

Vanaf 1674 werd hij afzonderlijk. dus als zelfstandig werkend. aan

geSJlagen in de «. Ommestellingen» ( 112
). Hubertus van W aesberghe had 

ten andere reeds op 7 december 1672 een eigen gezin geslicht met de 

Eeklose Maria de Lateur. dochter van Jan en van Catharina Dysserinck. 

Het huwelijk werd gezegend met : 

1) Joanna Maria, o Eeklo 12.9.1673 ,_., t vóór 1688 

2) Aclrianus, 0 Eeklo 29. 12. 167 4 ___, i' vóór 1688 

3) Anne Marie, 0 Eeklo 1.4.1676 ( 113
) ,_., t vóór 1688 

4) Adrianus I-lubertus, 0 Eeklo 11.4.1677 

Werd zoals zijn vader ook chirurgijn. I-lij vestigde zich te Basse

velde waar hij overleed. Hij was getrouwd met Anna Theresia 

de Muelenaere (1 14
). 

5) /oannes Baptist, o Eeklo 5.1.1679 ,_., t vóór 1688 

6) /oanna Catfwrina, 0 Eeklo 15.11.1679 ,_., t vóór 1688 

( 110) Volgens J. ADRJAANSE, in Het Geslacht van Wacsberghe. in Jaarboek van de 

Oudheidkundige Kring van de Vier Ambachten. 1930. blz. 28, zou Hubertus van 

W aesberghe geboren zijn te Eeklo op 12 november 1648. Dit is niet juist. In de 

Eeklose doopregisters is 1-Iubertus niet vermeld. Zijn ouders kwamen ten anderf 

slechts omstreeks 1653 te Eeklo wonen. Volgens inlichtingen ons verschaft door 

M. Julian van Waesberghe. werd Hubertus gcborPn te Brussel. 

( 111) <I-leer ende Mr. Adriaen van Waesberghe. ende sijnen sone den chirurgien ... >. 

SAE-411. Ommestellingen 1670-1673. 

( 112) SAE-4 12-440. Ommestellingen 1674-1707. 

( 113) Voor betrokhn periode is een leemte In de doopakten te Eeklo. 

Inlichtingen uit gegevens van M. Julian van W aesberghe. 

( 114) Deze Adrianus Hubertus van Waesberghe is de oud-grootvader van 1'1. Juhan 

van Waesberghe van Gent, die op 79 jarige leeftijd zijn gl'gevens over zijn ge

slacht nog herbewerkte en op schrift stelde en die zo vriendelijk was zijn werk -

58 getypte bladzijden - in ons bezit te stellen. waarvoor wij hem oprecht danken. 
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7) Ludouicus / oannes, 0 Eeklo 23. 1. 1681 

Trouwde op 25.8.1706 met l'vlaria l\1agdalena Buyck. Chirurgijn 

te Eeklo van 1707 tot 1726 (zie hierna). Overleed te EeHo op 

10.9.1726. 

8) Franciscus (tweeling)," Eeklo 11.4.1687""""" t Eeklo 13.5.1687 

9) ]oannes, 0 Eeklo 12.4.1687 """"" t Eeklo 25.4.1687 

De bevalling van haar tweeling zal Maria de Laleur te zwaar gevallen 

zijn en op 4 mei 1687 bezweek zij als zoveel jonge moeders uit die tijd 

in het kraambed. 

Uit de inventaris opgesteld bij het overlijden van vrouw van Waes

berghe welen wij wat de chirurgijn in zijn bezit had om zijn kunde uit te 

oefenen. Zo waren o.a. in huis : «scheirdoecken, potten, glaesen, doosen, 

eenen metaelen mortier mel een stamper, instrumenten en meesterijboec

ken.> (1 15
). Op dat tijdstip had l\k Hubert reeds 80 - 4 - 5 pond gr. te 

goed op verschillende personen die hij verpleegd had en waarvan hij dacht 

dat ze hun schuld nog zouden voldoen ( 116
). Van anderen """"" wellicht de 

armsten """"" verwachtte hij niets meer ( 117
). Hubert van Waesberghe bezat 

op dat ogenblik persoonlijk nog geen onroerende goederen, maar de Staat 

Yan Goed werd loch afgesloten met een boni van 238 pond gr. 

Oe weduwnaar bleef achter met twee jongens, Adriaan en Ludovicus, 

die reeds op 7 oktober 1687 een stiefmoeder kregen. Petronelia de Roo, 

dochter van Segher en van Maria de Smet, werd de tweede vrouw van 

Hubert van \Vaesberghe. 

Uit dit tweede huwelijk werden geboren 

10) Joonnes Baptist, o Eeklo 24.9.1688""""" t Eeklo 22.4.1689 

(115) dtem voor sessentwintich scheirdoecken I - 13 - 0>. 

<V oor alle potten glaesen ende de doosen inden winckel I - 15 - 0>. 

<Voor eenen metaelen mortier met een stamper 0 - 16 - 0>. 

<Voor alle de Instrumenten dienstich tot de chirurgie 0 - 20 -0>. 

<Voor alle de meestertje hoeeken 0 - 20 - 0>. 

S.A.E-1020. f0 41. Staat van Goed Maria de Lattcur dd. ~3.4.!688. 
( 1 16) <Al vooren wort hter ghehracht ende uuijtghetrockc·n voor ghemeene baete de som me 

van tachtenttch ponden vier schelltjnghen ende vijf groon. soo vele dlveerssche 

persoonen ten clesen sterfhutjse schuldich sijn over lcverijnghe van medecijnen 

visiten ende cueren acn hun ghedaen cle wclcke de houder noch dutnekt te connen 

recouvrercn dus hier de selve 80 - 4 - 5>. 

( 1 17) <Item wort alhier te kennen ghegev<>n dat noch diveerssche andere persoon en 

ten descn stNfhuijse schulclich sijn tot acht ponden groon. over gheltjcke leverijnghe 

ende diensten de w<>lckc door hunne sobrc ghesioPthctjt alsnu niet en sljn recouvre

ltjck diende tselve hif'f voor Mr.morlc.>. 
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11) Petrus, o Eeklo 3.4.1690 

Pater-Reealleet onder de naam van Pater Hubertus. Priester ge

wijd te Antwerpen op 15.6.1715. Overleed te Oudenaarde op 
31.7.1755 (1 18

). 

12) ]oanna Maria, o Eeklo 10.5.1692 ,........., i' Eeklo 20.5.1692 

13) ]oannes Frcmciscus, o Eeklo 26.7.1693 

Franciscus, want zo werd hij genoemd, was bakker van beroep. 

Hij trouwde in 1720 met Francisca Theresia de Rijcke. Hij stierf 

te Eeklo op 12.1.1788. 

14) ]oannes, o Eeklo 14.8.1695 

Pater-Recollect. Trad eveneens toe tot de Orde van de Minder

broeders onder de naam van Pater Edmondus. Werd priester 

gewijd te Gent op 23.9.1719. Was geestelijk bestuurder bij de 

Zusters Penitentinnen te Nevele en in andere vrouwen

kloosters ( 119
). 

15) Norbertus Antonius, o Eeklo 19.6.1699 

Geneesheer te Eeklo van 1726 tot 1755 (zie hierna). 

Mr. Huijbrecht van Waesberghe woonde aanvankelijk in een huur

huis in de Kerkstraat, nl. aan de oostkant en in het gedeelte tussen de 

huidige Lijnendraaiersstraat en het Kerkplein, waarvoor hij in de jaren 

1685 jaarlijks een pacht van 9 ponden gr. betaalde aan de eigenaars, Jan 

Willems-Gheeraert ( 120
). 

In 1698 kocht hij de vroegere ouderlijke woning «De Lelie» gelegen 

op de Markt terug van Mr. Jan Spittael voor een bedrag van 1550 gulden 

en waarschijnlijk ging hij toen dit huis bewonen ( 121
). 

( 118) lnlichlingen ons medegedeeld door het Instituut voor Franciskaanse Geschiedenis 

te St.-Truiden, waarvoor onze dank. 

(119) idem. 

( 120) <Dienende \oorts alhier gheweten dat desen besitter voor een derde paert midts

gaeders Charel Willems ende wijlent Jan Gheeraert elck voor een ghelijcke derde 

part tn handen ghewesen btj de weth van alhter een huijs met de erfve daermede 

gaende ontrent tweehondert roeden ghestaen ende ghelcgen btnnen dese voor

seijde stede ende vrijhede van Eecloo. metten westeijnde ende voorhoofde aende 

Kerckstraete. suijt M11C Frans Beeckmans. noort dhoorije van Adrtaen van Stnaij 

ende oost de Raemstraete, jeghenwoordigh in pachte ghebruijckt, te weten voor

melde huijs ende XL roeden erfve hij M'"' Huijhrecht van Waesherghe ten 

neghen ponden grooten tsjaers. ltem den bogaert groot en half gemeth soa daer

ontrent hij Adriaen van Gheersdaele ten twintich schellijnghen grooten tsjaers 

ende voorts noch ontrent de XVlll roeden crfve ghehrutjckt htj Jan de Muldere 

ten priJse van acht schelliinghen grooten tsjaers.> SAE-1019. fo 334. Staat van 

Goed Jaecquemijntken Ghecraert {t 1685). 

( 121) SAE-832. fo 1 o. Regtster Verkopingen Jd. 12.3.1698. 
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In de jaren 1680 had van \ Vaesberghe reeds een leerjongen in dienst. 

nl. Adriaan Schijvijnck. die hij leerde «barbieren> waarvoor leergeld moest 

betaald worden ( 122
). 

Niettegenstaande zijn drukke bezigheden als chirurgijn ,......... hij is de 

man wiens naam wij als schuldeiser in meer dan 200 Staten van Goed 

hebben teruggevonden ( 123
) ,........, bekleedde Hubertus van W aesberghe ook 

nog openbare ambten. Zo was hij van 1696 lot 1700 Armmeester van de 

Eeklose Armendis en in 1693-1696 en 1699-1701 schepen ( 124
). Hubertus 

,-an Waesberghe had dan ook zijn brood niet in ledigheid gegeten toen 

hij nog geen 59 jaar oud op 13 mei 1707 te Eeklo overleed. 

Op dat ogenblik was hij eigenaar van het reeds genoemde huis «De 

Lelie» op de J'vfarkt. van een huis in de Potlestraat. van 1 % gemet bos 

<inden hasselaeren houcb. van een meers van 2 gemet aan «het Cluijsens 

vaerdeken:». van 1 gemet «Boteroecksche meirs» en van 2 gemet land en 

meers aan het «Leenstraetjem alles te Eeklo gelegen. Verder bezat hij te 

St.-Laureins nog 1 gemet bos. 

Bij zijn afsterven stonden 194 personen in het krij<l: bij de chirurgijn 

wegens diensten die hij verleend had. Vraag was of die allemaal nog 

( 122) dtem aen Mr. Huijbrecht van Waesberghe voor dat hij den haudtsten sone 

Adriaen vanden overledenen leert barbieren ... 0 - 10 - 0.> SAE-1019. fo 331. 

Staat van Goed Guil. Schijvinck dd. 4.9.1680. 

(123) Venneldingen In Staten van Goed (periode 1672-1707) 

SAE-1016, fo 168. 192. 347, 495. 554. 559. 578. 734. 901 

1017. f0 15, 29. 40. 44, 100, 114. 155, 165, 183. 

192. 219. 258, 272. 276. 314. 324. 333, 344 

1018, fo 11, 15. 19, 29. 36, 41, 45, 52, 59, 85, 99, 116, 

128. 138. 157, 169, 211, 246, 285. 304, 315. 324. 343, 356. 

367. 371 

1019. [0 50. 76. 133. 150. 193. 200, 239, 271. 281, 306. 312. 315, 

327. 353 
1020, fo 6. 23. 33, 40, 55. 72, 76, 80, 81, 82. 85, 87, 90, 

96. 98. 99. 102. 112. 119. 120. 129. 133, 135. 

140, 142. 143. 150. 153. 160, 163. 182, 184. 

193. 200, 203. 209, 211, 216, 218, 243. 251. 255. 

257. 260. 289. 304. 306. 317. 320. 321. 324. 326. 

338. 341. 348. 349. 350, 362 

1021. [0 2. 71. 76. 83. 90. 104. 132, 135. 166. 167. 170, 

172. 173. 179. 195, 211. 216. 220. 224. 234, 240. 

241. 242. 244, 250, 255. 262, 267. 278. 280 

1022. fo 3. 8. 9, 10, 11. 16. 18, 21, 22. 24. 25. 30, 31. 

51. 56. 57. 58, 62. 65. 86. 93. 96. 100, 108, 121. 148, 156. 

166. 171. 184. 173. 186, 200. 208. 221. 224. 239, 243. 245. 

260, 275. 286. 328, 346, 353. 355, 357 

1023. fo 21, 56, 75. 

43 



zouden hun schuld betalen en in de opgestelde inventaris werden zij <Pro 

l\1emorie» opgenomen ( 125
). Het merendeel van de schuldenaars waren 

Eeklonaren, doch er waren er ook 15 van Adegem, 12 van St.-Laureins, 

8 van OostwinkeL 6 van Lembeke. 3 van St.-Margriete en telkens een van 

Waarschoot. Oudeman en Ronsele. ivfeteen krijgen wij een gedacht van 

de uitgestrektheid van het werkterrein van deze chirurgijn. Het is dan ook 

best te begrijpen dat Huberlus van Waesberghe zich verplaatste met een 

paard. dat verkocht werd na het overlijden van zijn meester. Niet allE 

schuldenaren bleven in gebreke en in de Staat van Goed kwam toch ul 

een actief-post van eventjes 218 - 14 - 6 pond gr. voor. die bestond uit 

het kontant geld. uit de opbrengst van de verkoop van het paard en uit 

intussen ontvangen betalingen ( 126
). 

De «droghen inden wijnckeh werden 6- 3 - 0 pond gr. geprijsd (1 27
). 

De Staat van Goed van wijlen Hubertus van \Vaesberghe werd afgesloten 

met een batig saldo van 583 - 7 - 3 pond gr .. waarbij nogmaals dient ge-

zegd dat de onroerende goederen daar niet in begrepen waren. 

Tijdens zijn zevenendertig jaren durende loopbaan had l\k Hubertus 

van Waesberghc zeker zijn schaapjes op het droge gebracht. maar hij 

moel ook gewerkt hebben voor twee. 

(124) Zie 11. VAN DEN BULCKE. De Armendis van Eeklo 1578-1795. Ltcentiaats

verhandeling. Leuven 1971. blz. 183. 

( 125) <Aivooren geeft dhauderigghe te kennen datter veel diversche persoonen schuldich 

sijn ter eausen van dienst ende leverijnghe van medccomenten t>nde mtdts datter 

veelc vande selve sijn woonende op andere prochijen soo binnen Ste Laureijns, Lem

beke, Caperijcke, Adegem. Oostwijnckel. Waer>choot midtsgaeders binnen deser 

stede ende datter daeronder sijn veele haude schulden, midtsgaeders persoonen van 

sober ghestattcde soo en sa! dat alhier niet anders ghestelt worden als tot memo

rie met de naemen vande debituers inder manieren als volgt ... (Hier volgen de 

namen van 194 schuldenaars). SAE-1 022. ro 295. Staat van Goed 1-lubrecht van 

Waesberghe dd. 20.6.1708. 

( 126) <Aivooren compt hier de somme van twee hondert achtien ponden verthien schel

lijnghen Vlll .gr courant ghelt soo veele bevonden wort in contante pennijnghen 

daerinne begrepen tgonne is gheprocedeert van vercoopijnghe van een peert met 

de monture vercocht naer den doodt van den overledenen ende de gonne bij 

dhauderigge ontfanghen van dteversche persoonen over diensten ende leverljnghe 

van medecijnen bij de overledenen In sijn leven gedaen ende V<'rdient...> 

( 127) <Item compt hier de somme van ses ponden drij schelhjnghen gr. soo veele be

draeght de droghen inden wijnckel anveert bij Mr Adrlaen & Lodvicus ende 

Charles Goossens ... ~ 
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]an DE NOCKERE ]r. meester-chirurgijn 

0 

1647 - 1672 - 1678 - t 1678 

<J'.1re. Jan de Nockere de jonghe» werd op 6 november 1647 te 

Eeklo geboren als zoon van chirurgijn Joannes de Nockere en van Cornelia 

Heijne. Hij trouwde in 1671 met Petronelia Cardoen (of Careion), die 

aanmerkelijk ouder was dan haar bruidegom. Zij was namelijk reeds sedert 

1659 de vrouw geweest van chirurgijn Lucas van Brandenburch, die op 

28 mei 1671 overleden was. Het weduwschap van Petronelia Cardoen 

kan niet lang geduurd hebben, want op 9 december 1671 .- datum van 

het opstellen van de Staat van Goed van wijlen Lucas van Brandenburch 

was zij reeds vrouw de Nockere geworden ( 128
). 

Het is clan ook zo goed als zeker dat Jan de Nockere de klanten van 

van Brandenlmrch overnam en vanaf 1672 werd hij als belastingsplichtig 

aangeslagen in de jaarlijkse Ommestellingen ( 129
). 

Een lang leven was Jan de Nockere niet beschoren, want hij was 

amper 31 jaar oud toen hij waarschijnlijk op 23 november 1678 voor 

eeuwig de ogen sloot zonder nakomelingen achter te laten ( 130
). Hij viel 

waarschijnlijk als slachtoffer van een of andere besmettelijke ziekte. 

Pierijnken Cardoen liet er terug geen gras over groeien, want op 9 april 

1679 trad zij voor een derde maal in het huwelijk met een zeh'Te Guilliel

mus van Poecke. Zij heeft nog geleefd tot 10 juli 1683 (131
). 

( J 28) <Aldus overgebracht bij Mr. Jan de nockere alsnu In huwelijek hebbende tvoor

seijde Pierijnlken Cardon ... ~. SAE-1015. fo 422. Staat van Goed Lucas van 

l3randenbruch dd. 9.12.1671. 

( 129) Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1672-1678) 

SAE-1016. f" 452. 517. 551. 605. 615. 681 

1017. f" 4. 8. 23. 37. 86 

SAE-411-416. Ommestellingcn 1672-1678. 

( 130) zie voetnoot nr. 68. 

( 131) SAE-1018. fo 316. Staat van Goed Pelronelle Cardocn (f 1683). 
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loos DE FERRERE meester-eh irurgtjn 

ca 1620 - 1671 - 1680- t 1685 

Na het overlijden van zijn schoonbroeder, chirurgijn Jeronimus Hamer

lijnck, is chirurgijn de Ferrere te Eeklo opgedaagd in 1671. Reeds in 

februari 1671 kocht hij hel huis in de Zilverstraat waar chirurgijn Hamer

lijnek gestorven was ( 132
). 

Chirurgijn de Ferrere zijn vrouw was l\1arie Hamerlijnck, die «vroe

waerde» of vroedvrouw was. De Ferrere moel reeds vijftig jaar oud ge

weest zijn, toen hij zich nog te Eeklo kwam vestigen ( 133
). 

Na gedurende jaren anderen «gecureerd en gemeesterd» te hebben, 

is de Ferrere rond 1675 waarschijulijk zelf ziek gevallen. Zijn aanslagen 

in de Ommestellingen vielen op de helft van vroeger en in 1679 en 1680 

werd hij zelfs op zijn «neerynghe» niet meer aangeslagen. Na 1680 vonden 

wij hem niet meer terug in de belastingsrollen en hij zal Eeklo toen waar

schijnlijk verlaten hebben ( 134
). 

De chirurgijn moet het de laatste jaren van zijn leven eerder krap 

gehad hebben, want op 7.7.1685 ,........, dit moel nog kort voor zijn dood ge

weest zijn ,........, verkocht hij voor 17 pond gr. aan Jacques de Baets de helft 

van zijn eigendom gelegen in de Zilverstraat. die toen bewoond was door 

Guillaume van Maele ( 135
). 

(132) SAE-827. fo 157. Register Verkopingen dd. 11.2.1671. 

( 133) <Martc hamerhjnck, huijsvrauwe van Mrc Joos de Ferrere, aut ootrent de vijftich 

jaeren, woonnende btnnen deser stede van Eecloo excercerende het beroep van 

vroewaerde ... > 

<M00 Joos de Ferrere, audt drtjenvijftich jacren soo daer ontrent...>. SAE-1368/2. 

Informatie dd. 7.3. 1673. 

( 134) Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1672-1680) : 

SAE-1015. fo 466 

1016, f0 185, 495 

1017, ro 100, 177, 223, 333 

( 135) < ... dhilft van een huijs mette herfve daermede gaende gestaco ende ghelegen 

binnen dese stede. suijt het Moorthamerstraetken. west Sr. Jan Veltganck. noort 

Mr. Cornelis Willems ende oost het Crommewaelstraetken ... > (SAE-829, fo 105. 

Register Verkopingen dd. I 4.8.1685). 
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Betrokken eigendom was gelegen op de hoek van de huidige Ztlver- en Prtnsen

hofstraat, die hier verkeerdelijk Kromme Walstraat genoemd wordt. 

Omstreeks 1681 lagen aan de noordkant van het Moorthamerstraatje (het huidige 

Zilverstraatje) slechts drie eigendommen. Op de hoek van de Boelare-Zilverstraat 

had Jan Veltganck een eigendom. In het straatje zelf had Wemer Berians er ook 

een ltggen en op de hoek van de Prinsenhofstraat lag dan de reeds vernoemde 
eigendom van chirurgijn de Ferrere. 



Reeds op t..J.8.1685 werd door de erfgenamen van Joos de Ferrere 

de andere helft van voornoemd huis eveneens aan dezelfde de Baets 

verkocht voor 50 pond gr. 

Uit de verkoopakte blijkt dat chirurgijn de Ferrere volgende. niet te 

Eeklo wonende, nazaten moet gehad hebben : 

Mr. Roelandt de Ferrere 

,_..J Mr. Jacques de Ferrere. reeds overleden in 1685, wiens erf

genamen waarschijnlijk te Hamme woonden 

,.._.... Elisabeth de Ferrere, getrouwd met Joos Bracke 

Maria de F errere. 

Twee zonen werden eveneens «Mr.» genoemd en waren vermoedelijk 

ook chirurgijn. zodat het niel uitgesloten is dat de de Ferrere's een familie 

was waar het beroep ook van vader op zoon overging. 

Voornoemde Jan V eltganck had In 1681 van Martinus Marlens gekocht < ... een 

huljs ende erfve, abauterendc mt>tdcn voorhoofde wcsl de Boclacrstraete. noort Joe. 

Appolonla Dhcrckcrc, oost Mr. Joos de Ferrcrc, suljt het Moorthaemerstraelkcn 

ende Werner Bcrian ... > SAE-828. ro 182. Register V crkoptngen dd. 1.2.1681. 
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Clauclius VAN DER SLUI!S licentiaat in cle medicijnen 

ca 1652- 1677- 1705 - t 7 

Niettegenstaande deze geneesheer tussen 1677 en 1705, dit is dus 

meer dan 25 jaren, te Eeklo regelmatig gewerkt heeft, weten wij relatief 

eerder weinig over hem ( 136
). 

Üp genealogisch gebied vonden wij bijna niets ( 137
). Wij weten 

nlleen dat hij omstreeks 165.3 geboren was, doch waar weten wij niet ( 138
). 

Het is ten andere niet uitgesloten dat Dr. van der Sluijs elders woon

de en dat hij te Eeklo slechts op bepaalde dagen consult kwam houden. 

Dit is slechts een vermoeden dat alleen steunt op het feit dat hij in de 

Ümmestellingen steeds aanmerkelijk lager aangeslagen werd dan de te 

Eeklo gevestigde chirurgijns uit die lijd, wat zeker abnormaal was ( 139
). 

Na 1705 geraken wij Dr. Claudius van der Sluijs definitief kwijt te 

Eeklo en wij weten niet met zekerheid waar hij toen heentrok en wat hij 

verder verrichtte. 

In 1707 en ook nog in 1716 was er een «Claudius van der Sluijs, 

licentiaat in de medicijnen» te Gent gevestigd ( 140
). 

( 136) Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1689-1697) 

SAE-1020, fo 150, 212. 218, 242, 271 

1021. fo 2, 86. 176 

( 137) Claudius van der Sluijs schijnt wel verwant te zijn geweest met de Eeklose pro

cureur, Pietervan der Sluijs (t Eeklo 14.11.1680). I-lij was voogd matemeel van 

de minderjarige wezen achtergelaten door wijlen Cathar!na van der Sluijs (t Eeklo 

19.3.1697), echtgenote van Andries Dobbelacre en dochter van voornoemde 

procureur en van Elisabeth Billtet. SAE-1021, fo 174. Staat van Goed Cathehjne 

van der Sluijs dd. 16.12.1697. 

( 138) cl\1re Glaude vander Sluijs, doodoor inde medecijnen, audt ontrcnt de negen

dertich jaeren ... >. SAE-1372/1. Enkwest dd. 1 0.1.1692. 

( 139) In 1700 werd Dr. CL van der Sluijs slechts op V2 gemet aangeslagen. Chirurgijn 

1-lubertus van Waesberghe werd toen aangeslagen op 3 gemel, terwijl de andere 

chirurgijns, nl. Charles Goossens, Guilltelmus van Vaernewijck, Gillis de Pau en 

Comelis Willems elk op 1 gemet aangeslagen werden. 

( 140) <Actum gandavi XVII callendas octobris 1707 et erat signaturn Oaudius vander 

>Sluijs, medicus gandavensis, et Mr. Cs. Jul!aens, magister chirurgus gandensis.> 

SAE-201. fo 53. Admissie Lud. van Waesberghe del. 15.7.1722. 

48 



Het is dan ook niet uitgesloten dat de Eeklose en de Gentse Claudius 

\'an der Sluijs een en dezelfde persoon zijn ( 141
). 

( 141) E. NEELEMANS In Geschiedenis der stad Eecloo. Gent-Eeklo 1859. blz. 122. 

schriJft ond<'r hoofdstuk XII <Aenzlenlijke mannen> : 

4 

dan-BapUst V ersluijs, Doctor in de geneeskunde, was een der werb:aamste 

>Schrijvers der 18e eeuw. De heer Feltx Goethals telt omtrent 40 zijner boek

>werken. onder anderen de vlaemsche vcrtaling van het geachte werk van Alban 

>Butler, Levens der I leiligcn>. 

Tijdens onze opzoekingen vonden wij geen Dr. Jan Baptist V crsluijs of Vancler

sluijs die te Eeklo zou gewoond en gewerkt hebben. I-let ts mogelijk dat het 

om een geboren Eeklonaar gaat, dte zich e-lders vestigde. 
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Guillielmus VAN VAERNEWIJCK meester-chirurgijn 

0 1660 - 1680 - 170 1 - t 170 1 

De eerste te Eeklo gevestigde van Vaernewijck zou afkomstig geweest 

zijn van de gemeente Hamme. Dit was een zekere Jan van Vaernewijck 

fs L·mreins die op 27 april 1632 te Eeklo trouwde met een zekere T anneken 

Fosty. Weduwnaar geworden hertrouwde van Vaernewijck met Catharine 

van Langhemarck ( Langhenbach). die de dochter was van chirurgijn 

Thomas van Langhemarck. Stamvader Jan huwde later nog een derde maal 

met T anneken F ereman. 

Jan van Vaernewijok Sr. die overleed in 1655 had bij zijn eerste vrouw 

een zoon Jan ( 0 Eeklo 29.9.1634) verwekt. die op zijn beurt op 14 januari 

1657 in het huwelijk trad met l\1aria Sjonckers. de dochter van de Kaprijkse 

chirurgijn Guiiiaume Sjonekers en van l\1aria Goedertier. Jan van Vaerne

wijck Jr. was in leven schout te Eeklo en hij stierf in 1677 ( 142
). 

Het is de schoutszoon, nl. Guillielmus. geboren te Eeklo op 29 januari 

1660, die omstreeks 1680 te Eeklo ook de chirurgie begon uit te oefe

nen (143
). 

Üp 15 oktober 1684 werd zijn huwelijk ingezegend met ]'vlaria de 

Rijcke. dochter van Joos en van Cornelia van Lantschoot ( J-14). die hem 

volgende kinderen schonk : 

1) /uducus, o Eeklo 10.11.1685 ----- t Eeklo 22.11.1685. 

2) Maria Cornelia. o Eeklo 22.3.1687. 

3) /oannes. o Eeklo 21.4.1690. 

Trouwde in 1721 met l\1aria Spijcket. I-lij was chirurgijn te Eeklo 

en te l\1aldegem, waar hij in 1747 overleed (zie hierna). 

4) Gudlielmus, o Eeklo 8.8. 1692 ------' i' Eeklo 17.8. 1706. 

(143) Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1680-1701) 

SAE-1017. fo 356 

1018. ro 19 

1020. [" 52. 61. 182. 200, 212. 242. 290 

1021. fo 132. 154, 157. 184. 208. 257 

1022. f" 42. 290 

1023. fo 148 

SAE-420-434. Ommestellingen 1686-1700. 

( 144) SAE-1 020. f• 64. Staat van Goed Joos de Rijcke (t 1688). 
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( 142) 

X Eeklo 27.4.1632 

Tanneken Fosty 

Jan 
0 Eeklo 29.9.1634 

t Eeklo 21.1.1677 

schout te Eeklo 

X Eeklo 14.1.1657 

l\1aria Sjonekers 

fa Guillaume 

Guillielmus 
0 Eeklo 29.1.1660 

t Eeklo 12.8.1701 

Chirurgijn te Eeklo 

X Eeklo 15.10.1684 

Maria de Rijcke 

Joonnes 
0 Eeklo 21.4.1690 

t Maldegem 

1.10.1747 

Chirurgijn te Eeklo 

en Maldegem 

X Eeklo 17.6.1721 

Maria Spijcket 

Joonnes Jacobus 
" Eeklo 27.5.1723 

Chirurgijn te 

Maldegcm 

Jan VAN VAERNEWIJCK fs La ureins 
0 Hamme 

t E"klo 29.5.1655 

XX 

Catharind 

Langhemarck 

fa Thomas 

La ureins 

c ca 1639 

X Eeklo 24.11.1657 

Jacoba Marlijn 

X X X Eeklo 2.12.1642 

Tanneken Fereman 

Sara 

" Eeklo 8.7.1643 

t Eeklo 18.10.1696 

X Eeklo 16.5.1661 

Adriaan Sanders 

Livinus 
0 Eeklo 1.3.1645 

t Goes 

Zie ook SAE-3. Genealogische gegevens bdrc·ffende Eeklose familie' s, o.a. ge

slacht van Vacrncwijck. 
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5) Petrus, o Eeklo 3.2.1695. 

I-lij trouwde op 26.7.1721 met Î'-'1aria Francisca van Zuijt. Sym

pathiseerde met de «Kwade Bende» die Eeklo onveilig rnaakte in 

de jaren 1716-1719 (1 45
). I-lij overleed op 18.2.1735. 

6) Livina, o Eeklo 5.6.1697. 

Was getrouwd met Jan Bekaert. Zij overleed op 29.5.1736. 

7) Magdalcna Theresia, o Eeklo 20.1.1701 ,........, i' Eeklo 14.6.1703. 

Zoals zijn beroepsgenoten uit zijn tijd hield meester Guillielmus van 

Vaernewijck zich ook bezig met het baardscheren of barbieren. In een zes

lal Staten van Goed van sterfhuizen vonden wij dat hij op krediet gewerkt 

had en dat hij nog moest betaald worden wver barbierem en zelfs een 

keer «ler eausen vanden overledenen deversche Jaeren thebben gebaer

bierl» ( 146
). In 1696 was de barbierschool van meester van Vaernewijck 

gelegen in de herberg de «drij Conijnghen», waar het in de nacht van 

( 145) Pi eter van Vaernewijck was een goede maat van de gebroeders Lieven, Cornelis 

en Jan de Pau, de hoofdmannen van de Kwade Bende, dte in de jaren 1716-1719 

te Eeklo allerlei baldadigheden uitstaken. Pieter was in het slechte gezelschap toen 

op 25 maart 1718 hier en daar ruiten uilgegooid werden. Samen met Frans de 

Croocq bracht hij toen ook slagen toe aan een <invalide paternosterverkoper>. In 

oktober 1718 was hij er ook bij toen Jan de Pau en Jan Mannens verwondingen 

toebrachten aan brandewijnschenker Jacobus Standaert en daarbij nog diens vrouw 

poogden te verkrachten. Pieter van Vaernewijck had daar ook helpen een en ander 

aan stukken smijten. 

Ook chirurgijn Jan van Vaernewijck (0 1890), broer van Pieter heeft zich in die 

tijd wat <verbrand>. Op een nacht in juli 1718 viel hij nachtwaker Joor!s van 

HeeL aan met het inzicht de cpijke> (wapen) van de ordehandhaver af te 

nemen. 

Die beruchtè ;:Kwade Bende> Is zeker ontstaan ingevolge veten die heersten 

tussen Eeklose families en groepen. Zo staat bv. vast dat advokaat Jan Baptist 

Veltganck de kwad'} bende steunde. beschermde en hielp. Oud-Burgemeester 

Laureins de Brabander integendeel behoorde tot de tegenpartij en hij moest het 

dan ook regelmatig ontgelden. 

Er bestond ook een vete tussen baljuw Jan Baptist Geerts enerzijds en de Velt

ganck's en de familie de Pau anderzijds. (SAE-1378/6. Enkwest Geerts d 
Cornelis de Pau dJ. 7.4. 1715). 

Over de cKwade Bende> zie : 

SAE-1380/2. 1380/t t. 

Daniel VERSTRAETE. De Bende van Eeklo. 'vVeekblad eDe Eecloonaar> van 

9.2.1973 tot 30.3.1973. 

W. HAMERLIJNCK. Informaties en Enkwesten van Schepenbank Eeklo (1616-

1795). Eeklo. 1973. blz. 79. 80, 82. 84, 85, 86. 

(146) SAE-1019. f" 193 

1020, fo 76, 85, 140, 252, 341. 
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12 maart 1696 zelfs tot een vechtpartij kwam tussen procureur Charles 

de Smet en een zekere Pi eter Pauwels { 147
). 

Aanvankelijk moet chirurgijn-herbergier van Vaernewijck er financieel 

goed ingezeten hebben. Zijn vader was ten andere gegoed en zijn vromv 

had ook geërfd. Tot in 1690 was van Vaernewijck voor de helft eigenaar 

van een huis. boomgaard en ongeveer 5 gemet land gelegen te Eeklo in 

de Bus. De wederheHt behoorde aan zijn schoonbroeder. Cornelis Diericx. 

die getrouwd was met Cornelia de Rijcke, waaruit mag verondersteld 

worden dat die eigendom afkomstig was van de familie de Rij·ch. In 

voornoemd jaar 1690 verkocht van Vaernewijck zijn helft van die eigendom 

aan Jan de Rijcke, ook een schoonbroeder van hem ( 148
). 

Vanaf 1690 schijnt chirurgijn van Vaernewijck voortdurend in geld

nood verkeerd te hebben. want in 1691 verkocht hij ook «sijn huijss.tede 

ende erfve:. gelegen in de Molenstraat C49
). In 1693 volgde de helft van 

twee gemet land liggend «inde noortbuschackere» (1 50
). In 1694 schijnt 

er een gunstige kentering te zijn gekomen. want van Vaemewijck was toen 

in staat om een <behuijsde hofstedeken ende landt:». groot 1 gemet. gele

gen op de wijk Raverschoot aan te kopen ( 151
). 

Wij kennen de oorzaak of aanleiding niet. doch het moet chirurgijn 

van Vaernewijck terug meer dan slecht beginnen verlopen zijn in zijn 

<ecommerce». want in december 1700 verkocht hij zo maar ineens al zijn 

eigendommen die hij bezat. Dit waren a) een huis. zijnde de herberg «den 

lngheh. op de hoek van het huidige Ledeganckplein en de Kon. Albert

straat. b) een huis gelegen «op de Suijvelmerb>. c) een huis in de Vlaming

~traal Pn d) een huis op de hoek van de Cocquijl~traat en (Ie Mof'ie ( 1s2
). 

( 147) <Guillaume van VaPmewijr:k Mre chirurgin fs .Jan aut XXXVI jacren soo daC'r 

ootrent inwoonder deser Stede ende tavernier inde drij conljnghen ... ~- SAE-1371/ lO. 

Informatie dd. 13.3.1696. 

( 148) SAE-830, fo 57. Register Verkopingen dd. 2.3.1690. 

( 149) < ... een sijn hu ijsstede ende Nfve met alle de edificicn als achterhuijs, steenput 

ende generaclick alles daermedc ~aende gheleghen inde Meulenstraete. oost .Jan 

van Zuljt bij ghebruijcke, west Pietcr Pauwels daurle. noort PiPier Marlens en zuijt 

de voornoemde Meulemtraetc ... ~- SAE-830. fo 139. Register Verkopingen cld. 

17.12.1WI. 

(150) SAE-820. ro 219. Regtstf'f Verkopingen dd. 9.4.1693. 

( 151) SAE-831, [0 17. Register V r>rkopingen rlrl. 11.11.1694. 

( 152) u) <... een huijs sijnde ec·ne hPrberghe ghenaemt den lnghel met rle hrauwerije, 

brauketel. hrauculjpP, koelback. vlollf', hierstellinghcn, biertonnen ende andere 

gcrectschap dicn~tlch tot lwt brauwcn, item rle schurc ende steC'nput, stel

lt;nghen erop staende Pndr· crfvc ermf'clc gaende, m<'tlen voorhoofde oost opden 

Sprif't, suijt de straetc loop"nrle vnnde Maerck rlcsN stC'dc naer Raeveschoot, 

wr,st alsnu l.tf'vr·n Tangh<', noorl Jan Willrms ... ). 
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Ook de huisraad moest er u.an geloven en alles ,___ ook het gereedschap 

en de boeken in verhand met de chirurgie ,_., werden zogezegd van de hand 

gedaan. Koper van alle roerende en onroerende goederen was Joos de 

Rijcke, ook een schoonbroeder van de chirurgijn. 

In de verkoopakte was bepaald dat van Vaemewijck in «den lngheb 

mocht blijven wonen tol mei 1701 en dal hij zijn huisraad en de chirurgiale 

instrumenten mocht blijven gebruiken. 

Een of ander onheil ,___ vermoedelijk gevaar voor een inbeslagname ,___ 

moet toen boven het hoofd van onze chirurgijn-brouwer gehangen hebben 

en het is niet onwaarschijnlijk dat schoonbroeder Joos voor stroman speelde. 

Er moet zich daar een financieel drama afgespeeld hebben en voorzeker 

werd aan kapitaalsvlucht gedaan in het zicht van een naderend bankroet. 

Guillaume van Vaernewijck heeft dit alles niet lang overleefd en 

reeds op 12 augus.tus 1701 liet hij voor goed alles in de steek. Hij was 

41 jaar oud. 
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b) < ... een steenen woonhuijs met de erfve co mende metten yoorhoofde suijt op 

de suijvelmarct. west alsnu Adrtaen de Rijcke. noort Simoen Lnros, Oost de 

weduwe ende hoirs van Jooris Goethals ... >. 

c) < ... een woonhuijs met ontrent de tsestich roeden erfve, metten voorhoofde 

noort op het Vlaemijnckstraetken, oost Jo". de Wed.0 van Dhr. 1'1artinus de 

Smet, suijt het Hof van S1"'. Sebastlaen, west Jan 'v\'illems ... >. 

J) < ... een woonhuijs met ontrent een hondert ende vijfentwintich roeden erf\"e, 

comende ten voorhoofde suijt opde Moijstraete, west dhoirs Pteter Pauwels, 

noort Jan Keppcns, oost het Cocquijtstraetken ende Pieter de Croocq ... >. 

SAE-833. f• 23. R<'gister V crkopingPn Jd. 4.12.1700. 



\Villern I-JEYNDRICKX meester-clün1rgijn 

0 7 - 1684 - 1692 - t 1692 

Heyndrickx was zeker geen geboren Eeklonaar. Hij trouwde wel te 

Eeklo op 5 maart 1680 met Cathelijoe Robert ( 0 Eeklo 19.8.1654). dochter 

,·an wever-koehouder Loclewijk Robert en van Joosijne Slabbaert. 

In het gezin werden geboren : 

1) Sussancz, o Eeklo 2.4.1680 .......-' i' vóór 1686 

2) /oannes. o ca 1681 ~ i' Eeklo 3.10.1691 

3) Petronilla. " Eeklo 19.9.1683 ,_., i' Eeklo 28.10.1690. 

Omstreeks 1684 ,_., het kan ook wat vroeger geweest zijn ,_, begon 

Heyndrickx medicijnen te vervaardigen en zieken te verzorgen, doch het 

baardscheren vormde het hoofdbestanddeel van zijn inkomsten, die niet 

zeer groot zullen geweest zijn ( 153
). 

Tot overmaat van ramp verloor chirurgijn Heyndrickx ook nog zijn 

wouw op 26 maart 1686. Uit de toen opgestelde inventaris blijkt dat het 

klienteel van de chirurgijn-baards.cheerder eerder klein was. Alleen Jan de 

Waele en Jan VerwiJst stonden in het krijt beiden «over een Jaer Scheir

ghelh. De ene moest nog 2 schelli-ngen betalen. de andere 3 schellingen 

·1 gr. Voor het uitoefenen van zijn beroep bezat Heyndrickx «.vijf rasoiren 

met twee Jansetten ende houeken dienende tot de chirurgie». die 1 - 3 - 3 

pond gr. geschat werden. De medicijnen die hij zijn zieke vrouw gegeven 

had. waren gehaald geweest bij drogist Pieter Plemenix te Gent (154
). 

De weduwnaar bleef achter met twee kleine kinderen en kort nadien 

hertrouwde hij met Pelronelia de Rijcke, die hem op I 0.12. 1687 nog een 

kind. Brigitte. schonk. dat reeds enkele dagen later op 16.12.1687 over

leed. lleyndrich z<~lf stierf ree(ls op 1 april 1692 te Eeklo. 

---------
( 153) Vermeldingen in Staten vun Go<'J (pNiode 1684-1690) 

SAE-1019. r~ 19 

1020, ["93, 111,122.166 

SAE-418-425. Ommestellingcn 1684-1692. 

(15-1) SAEt019. fo 288. Stunt vun Goed Cu1hcltJnc RnhNt ,JJ. 12.7.1687. 
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Petrus VAN \V ABSBERGI-IE licentiaat in de medicijnen 

ca 1650 - 1685 - 1709 - t 1709 

Petrus, de tweede zoon van geneesheer-burgemeester Adriaan van 

\Vaesberghe en van Joanna Aerts. werd omstreeks 1650 geboren te 

Brussel. dit was dus kort voor de familie zich in 1653 te Eeklo zou komen 
vestigen. 

Oe jonge Pieter zou hier in een zeer onrustige en woelige tijd op

groeien en het is niet uitges·loten da.t de ongebondenheid en de onrust die 

toen heersten zijn karakter en verdere leven hebben getekend ( 155
). 

Het is goed mogelijk d~t Pi eter zijn studie' s verschillende keren heeft 

onderbroken ten gevolge van de oorlogen en plunderingen waar onze streek 

in die periode onder te lijden had. 

Hij was reeds vijfendertig jaar oud wanneer wij voor het eerst ver

nemen dat hij «chirurgijn» was, toen hij in 1685 zijn vader en zijn broer 

Huberlus bijstond bij een autopsie op het lijk van Jan Strijt ( 156
). 

Enkele tijd na( i en moet Pi eter van W aesberghe zijn licentiaatstitel 

behaald hebben en vanaf 1688 begon hij hier zelfstandig te werken ( 157
). 

( 155) Pi eter van Waesberghe was 16 jaar oud toen de Devolutie-oorlog ( 1667-1668) 

begon en de Fransen ten zuiden van de Brugse vaart in stelling lagen. Aan de 

ene kant was Eeklo bevreesd dat de Fransen naar Eeklo zouden komen plunderen. 

terwijl aan de anderè kant het gevaar bestond dat Spaanse rutterij de stad zou 

bezetten. 

ln 1673 ~ Pteter was toen 23 jaar oud - begon de Franse koning. Loclewijk XIV. 

zijn Hollandse Oorlog (1672-1678) en het Franse leger vtel terug Vlaanderen 

binnen. Het werd de onzekere tijd van plunderende Fransen en bezettende Span

jaarden. die gevolgd werd<>n door Hollanders en Fransen. Het was ook de titel dat 

het Franse brandbrieven regende. Burgemeester Adriaan van Waesberghe was dte 

periode zeer acttef. !-lij werd zonder twijfel bijgestaan door Pieter. Hij was het in 

elk geval die tn aprtl 1678 7.es maal naar Sas van Gent trok om daar de vrij

lating van zijn aldaar gegijselde vader te bepleiten. De zesde maal keerde Pteter 

met zijn vader naar Eeklo terug. (Zie <Geschiedenis van Eeklo~. naar Aug. VAN 

ACKER. bewerkt door Dr. L. LAMPAERT, blz. 114-118). 

( 156) <Üp heelent desen XXV<> meije 1685 hebben wij Mre. Adrtaen van Waesberghe 

licentiat in de medicijnen ende Mre. J-luijbrecht ende Mre. Pteter van Waes

berghe, surisijns bij laste van dheer Jaecques Veltganck batlhu ende Schepenen 

deser Stede van Eecloo anschaut het doode lichaem van Jan Strtjt fs Amaut ... ~. 

SAE-1369/55. 

( 157) Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1689-1708) : 
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Si\E-1019. f0 315 

1020. ro 93. 220. 231 
1021. fo 114. 132 

1022. fo 287 

SAE-422-440. Ommestelhngen 1688-1707. 



Het was ook in 1688 op 9 november dat hij te Eeklo in hel huwelijk 

tmd met ~I aria Bi liet. bij wie hij zeker volgende kinderen had 

1) Petrus Jacobus, a Eeklo 24.8.1689 ,........ t Eeklo 13.11.1694 

2) /oanna Maria, o Eeklo 22.3.1691 ,_.....J t Eeklo 16.7.1694 

3) Franciscus, o Eeklo 9.10.1693 ,_.....J i' Eeklo 14.5.1696 

4) / oannes, o Eeklo 8. 10. 1695 .......... t Eeklo 1.6. 1771 

5) Franciscus, o ca 1702 ,_.....J t Eeklo 3.8.1729 

Pieter van Waesberghe schijnt als geneesheer moeilijk aan zijn trek

ken te zijn gekomen. Vanaf 1689 tot 1696 werd hij als «docteuo belast, 

doch zijn aanslag bedroeg maar een derde of een vierde van het bedrag 

waarop zijn broer. de chirurgijn Hubertus, werd aangeslagen. Van 1697 

tot 1699 werd het meer dan abnormaal. !-lij werd toen nog wel vermeld in 

de Ommestellingen, doch op zijn beroep betaalde hij geen belastingen 

meer. 

Dr. Pi eter van W aesberghe was een buitenbeentje geworden en hij 

werd ook zo wat het zwarte schaap in de familie. De tribulaties bij de 

verkoping van de ouderlijke woning «de Lelie» zullen daar niet vreemd 

aan geweest zijn. Üp 17 maart 1689 werd het huis openbaar verkocht en 

er werd duchtig geboden. o.a. ook door moeder van \Vaesberghe. Het 

was evenwel Pieter die met het hoogste boel van 210 pond gr. eigenaar 

werd (1 58
). Hij bleek voor stroman te hebben gespeeld. want nog geen 

week later. op 24 maart 1689. verkocht hij reeels «bij vorme van manghe

lijnghe-. het huis aan chirurgijn Jan Spittael, die hem hiervoor 220 pond 

gr. betaalde en daarbij nog 1/6 paart van een partij land van 3 gemet 

afstond (1 59
). Dit zal bij de andere van Waesberghe' s in geen goede aarde 

ge,·allen zijn en het is dan ook veelbetekenend dat met uitzondering van 

zijn moeder er nooit een van Waesberghe dooppeter of -meter was van 

de kinderen van Pieter. 

Ook door zijn algemeen gedrag had Dr. Pieter van Waesberghe het 

verkorven bij het grootste deel van de Eeklonaren. Er werden hem een paar 

processen aangedaan. waaruil is op te maken dat deze nogal mysterieuse 

geneesheer. die nogal Pens bruul kon zijn en die daarbij aan de drank 

verslaafd was. zich verlopen moet gevoeld hebhen ( 160
). 

(158) SAE-830. fo 4. Regtster Verkopingen dd. 17.3.1689. 

(159) SAE-830. fo 10. Regtster Verkoptng•m dd. 24.3.1689. 

( 1 óO) Stadsgriffier Gillis de Smet deed Pteter van Waesber11he een proces aan omdat 

hij hem op 8 augustus 1691 <verdrceghd> had. I lel was al erg dat de gri-ffier een 

onderzoek dc<'rl instellen omdat van W aeshcrghe tot hem o.a. gezegd had : <Als 

ghlj mij alleene sult hebben dan sult ghlj U man vinden.> Uit J1etulgf'nverhor<'n Is 

op t<> mnkPn clal Pi,.tPr van Waesbr·r~he zich oll<·rmlnst gc·woardccrd gevoelde. 
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Het is goed mogelijk dat Pi eter van W aesberghe omstreeks 1700 Eeklo 

een tijdje verlaten heeft. In de Ümmestellingen is hij in die tijd niet terug 

te vinden. 

In 1704 leverde hij samen met zijn broer Hubertus een attest af 

waarbij bevestigd werd dat zij Arnoldina Glas geexamineerd hadden en 

hadden bevonden dat zij de nodige capaoiteiten had om het <ampt van 

vroevrouwe» uit te oefenen es!). Ook omstreeks 1707 was Pieter van 

W aesberghe hier terug ( 162
). 

Bepaalde perioden \'an het leven van deze geneesheer zijn zeker met 

een waas omhangen. Over de dramatische omstandigheden waarin hij aan 

zijn einde kwam, zijn wij integendeel goed op de hoogte. Hij is nl. tijdens 

een gure winternacht van 10 op 11 januari 1709 van de koude omgekomen 

in <de I leikens» op de weg van Kaprijke naar Eeklo. Dr. Pietervan \Naes

berghe had zich op de wijk « Westeinde ken» te Kaprijke zitten bedrinken. 

7ijn vrouw was hem daar 's avonds komen opzoeken en nadat hij wat was 

Cathelijne vanden I-lende, echtgenote van Arnout de Paepe verklaarde nl. aan de 

wet cdat den selven Waesberghe dickwacls thaeren huijse heeft comen brande

wijn drincken, alsoock sij deposante gisteren heeft gheseijt tegen de voornoemden 

griffier dat sij wel wiste waarom hij quaet was en dat het was omdat sij hem niet 

en imployeren als docteur ... > (SAE-1371/23. Informatie dd. 9.8.1691). 

Ook de grifftersklerk. Jan Baptist de Jode, die waarschijnlijk niet wilde onderdoen 

voor zijn patroon, deed zijn duit in het zakje. Ook hij vond het nodig een <In

formatie preparatoire> te laten Instellen omdat Pieter van Waesberghe op 4 april 

1692 ~ zijnde een Goede Vrijdag ~ rond negen uur 's avonds uit het Paters

straatje was komen gelopen en dan aan de Jode (met eenen grammen moede> 

gevraagd had : <Wie sijt ghlj 7>. Volgens de griffiersklerk had van W aesberghe 

hem dan willen vastgrijpen, doch klager had kunnen weglopen. Meer was er niet 

gebeurd. De uitbaters van Pieter van vVaesberghe zijn stamcafé werden terug 

verhoord en de reeds vernoemde Catheltjne vanden Hende en haar man, Amout 

de Paepe, van beroep chem geneirende met brandewijn stocken>, wisten op 5.4.1692 

aan de Wet te zeggen dat Dr. Piet er van W aesberghe de avond te voren <aldaer 

heeft gedroncken brandewijn> en dat hij <dese morgen wederom heeft commen 

brandewijn drincken, vraeghende of hij gisteren avont let hadde geseljt dat niet wel 

en was.> De getuigen verklaarden ook dat de geneesheer ook reeds verteld had dat 

hij de avond te voren bij het naar huis gaan een persoon ontmoet had aan w\le 

hij gevraagd had wie hij was. maar dat die man was weggelopen. Van \Vaes

berghe had daarover gezegd : < W a erom mocht hij gaen loopen. lek en soude 

hem geen leedt gedaen hebben. lek en hadde gheen veete op dien persoon.> 

(161) SAE-201. fo 10. Register Admisslen dd. 15.1.1704. 

(162) <Mr Pietervan \Vaesberghe. licentiaet Inde medicijnen, vier à vljfenvtjfttch jaeren, 

inwoonder deser stede ... >. SAE-1376/5. Informatie dd. 15.4.1708. 
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cAen Mre Pieter van Waesberghe, doctor over vlsiten ende ll'v<>rijnghe van M,.de
cljnen ... >. 

SAE-1022. fo 287. Staat van Goed Pteternelle Pijnekei (t 1707). 



Yemuchterd. was ze met haar man le voet naar Eeklo getrokken. ln welke 

omstandigheden vrouw \"an Waesberghe haar dronken echtgenoot dan langs 

de weg had achtergelaten weten wij niet. maar wel staat vast dat twee 

Kaprijkenaren hem Ïangs de straat versteven vonden liggen. Alvorens hulp 

ter plaats was, bleek Dr. van Waesberghe reeds te zijn bezweken (1 63
). 

Dr. Cambier en l\ Ir. Charles Goossens die een lijkschouwing verricht

ten. verklaarden dat hun collega «door de vihemenlen caude vervrosem> 

( 164). was 

(163) SAE-1376/9. Informatie dd. 14.1.1709. 
Zte ook W. HAMERL YNCK. Informaties en enkwesten van Schepenbank Eeklo. 

Eeklo 1973. blz. X-XII. 
( 164) <Wij doctor inde medccljnen ende chirurgijn der stede van Eecloo certificeren 

bij ordrc vanden Baillui der voorselfde Stede ende ter presentie vanden Schaut 

in dabsentic vanden voorsetjden Baillut gcnsslslcert met .lan Buijek Burghmeesterc 

ende Laurcljns van Damme voorschepenen In daeten elfsten Janunrij 1709 gesten 

ende sorghvuldtgh gevistteert thebben het doodt ltchaem van Mr. Ptelcr van Waes

berghc liccntlnet inde medectjnen ltgghendc opdc waeijstraetc binnen dcse Slede, 

welck doodt !tchaem wij verciaeren gevonden thcbbcn gans door de vthemcntcn 

caude vcrsteven ende vcrvrosen te sljn, ende sondcr appnrentle van eentghe wonde 

contusie fracture etca. Actum date nlsbovcn. 

w.g. Remtgtus Cnmbtcr, med. doet. w.g. Charel Goossens>. 

SAE-1399/8. 
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/oannes Baptist STRULEMS licenliaa.t in de medicijnen 

" 7 - 1687 - 1689 - t 7 

Dr. Joannes Strulems is kort nà het afsterven van Dr. Adriaan van 

W aesberghe in mei 1687 te Eeklo aangekomen. Dr. Pi eter van \Vaes

berghe, zoon van voornoemde Adriaan, schijnt op dat ogenblik afwezig 

geweest te zijn en het is niet uitgesloten dat de van Waesberghe' s aan 

Strulems gevraagd hebben om hier tijdelijk te komen werken. Dr. Strulems 

is hier eerder als «interinn geweest en hij is hier slechts twee jaar ge

bleven ( 165
). 

Hij was alleszins reeds te Eeklo op 10 november 1687, want die 

nacht werd hij opgeroepen om de tijdens een vechtpartij gewonde Guillaume 

de Croocq fs Hendctk te verzorgen. Voor die nachtvisite rekende Strulems 

4 schel. gr. ( 166
). 

Twee dagen later. op 12 november. moest Dr. Strulems samen met 

de chirurgijns Cornelis Willems en Guillaume van Vaernev.rijck reeds een 

lijkschouwing uitvoeren op de intussen bezweken de Croocq. In het genees

kundig verslag dat toen opgesteld werd, is Strulems betiteld als : «in quali

teijt als stadtsdoctor der Stede, Keure en Vrijhede van Eecloo» (1 67
). 

Üp 9 maart 1689 heeft de doktersvrouw, die Jacoba van I-loore 

noemde, hier nog het leven geschonken aan een zoontje, dat de naam 

I-lenricus kreeg. Kort nadien rts Dr. Strulems te Eeklo vertrokken naar een 

ons onbekend ander oord. 

( 165) SAE-421-422. Ommestelhngen 1688-1689. 

( 166) <Item aenden docteur Jan Bapt. Stenlens over eene nachtvisite aenden over

ledenen ghedaen 0 - 4 - 0. > SAE-1 020, fo 61. Staat van Goed Guil. de Croocq 

(t 11.11.1687). 

( 167) Guillaume de Croocq fs Hendrik kwam met een gans gezelschap de avond van 

10 november 1687 van Kaprijke waar zij hadden <gedroncken bier ende wijn.> 

De geesten waren wat verhtt en tedereen was In een uitgelaten stemming. Onder 

weg, in de Peperstraat, kreeg de Croocq krakeel met Chrisliaan Mannens, alias 

<Chrtstlaen de meulemaecker>. die een messteek toebracht in de linkerzijde van 

de Croocq. De gewonde de Croocq sukkelde nog tot aan een herberg op de wijk 

Blommekens, waar htj neerviel. Hij bezweek aan zijn verwondingen op 11 novem
ber 1687. 

SAE-1370/18. Informatie dd. 12.11.1687. 
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/an 5PITT AEL {s /an mees ter-c/1 iru rgij n 

o ca 1664 - 1689 - 1695 - i' 1709 

Oe ouders van chirurgijn Jan Spitlael. mel name .Jan Spitlael en 

Camelia de Roo waren te Eeklo getrouwd op 3 september 1663. Oe fami

lie Spittael was hier zeker metterwoon gevestigd, doch zoon Jan schijnt 

te Eeklo niet geboren te zijn. Zijn doopakte is te Eeklo niet te vinden. 

Jan Spittae\. de jonge, moel het levensllicht gezien hebben omstreeks 

1664 e68
). 

Vader Spittae\. Jan de oude, was handelaar in «maut, ghirsl, haver' 

ende boonen> en eigenaar van «een huijs mette erfve daermede gaende 

ende de mauterije daer op staende groot Lil roeden abauterende noort de 

groote straete loopende van de rnarekt deser stede naer thospitael, oost 

Rogier Dhulst, suijt ende west dhoorije van Jor. Charles vande Kerk

have> ( 169
). 

Vader Spittael overleed in 1676 en Camelia de Roo hertrouwde op 

20. 11. 1677 met Jan V erbrugge. 

Jan Jr., de chirurgijn, trad in de echt met Helena Bocxtael. die haar 

man minstens volgende kinderen schonk : 

1) ]oonnes, 0 Eeklo 24.7.1689. 

2) Philippus Antonius, o Eeklo 24.11.1692. 

3) Franciscus, o Eeklo 12.4.1695. 

4) Petronilla Antonia, o Eeklo 13.6.1699. 

5) ]oanna Coleta, o Eeklo 25.9.1704. 

6) f\laria Theresia, o Eeklo 25.7.1707. 

7) lsabella Adriana, o Eeklo 13.6.1709. 

Vanaf het dienstjaar 1690 tot en mel 1694 komt Jan Spitlael Jr. in 

de Ommestellingskohieren voor als <Mr. cheuresijn> ( 170
). ln de jaren 

1690-1692 hielp hij mede bij het innen van de belastingen. Hij was toen 

(.Collecteur> van de Ümmestellingen ( 171
). ln 1690 was Jan Spi.ttael ook 

uog maerpachter vand-~ rechten vanden gulden ende impost bieren> e72
). 

(168) dan Splttael fs Jan. 31 jaeren, mr.-chirurgijn ... >. SAE-1371/26. Informatie dd. 

1695. 
dan Splttacl fs Jan, aut 40 jaeren, brauwer ende herbergier ... >. SAE-1375/3. 

Informatie dd. 11.9. 1704. 

(169) SAE..to17, f0 250. Staat van Goed Jan Spiltnel dd. 29,1.1680. 

(170) SAE-423-427. Ommestelltngen 1690-1694. 

( 171) SAE-423-425. Ommestelllngen 1690-1692. 

( 172) SAE-1372/t. Enkwest 1690. Proces Eltsabeth Wtllcms d Jan Splttael. 
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Jan Spittael heeft eigenlijk maar enkele jaren chirurgijn <gespeeld> en 

wij hebben dan ook de indruk dat hij het meer als bijverdienste deed of 

misschien zelfs alleen maar uit liefhebberij. Het is ook opvallend dat hij 

steeds in het gezelschap verkeerde van zijn blijkbaar zeer goede vriend Dr. 

Piet er van Waesberghe, wanneer hij de geneeskunde beoefende (1 73
}. 

Volledigheidshalve moeten wij oo.k vermelden dat chirurgijn Spittael 

niet alleen wonden verzorgde, maar die ook wel eens dierf toebrengen. Zo 

welen wij dat hij op 4 september 1690 «inden herberghe van het Schutters

hof van Ste. Sebastiaem tijdens een kort gevecht Christoffel van Overtvelt 

met een bierpo.t op het hoofd sloeg en ... dan wegliep e 7 4
). 

Na 1695 vonden wij geen spoor meer dat er op wees dat Jan Spittael 

nog actief was als chirurgijn. Hij was toen reeds brouwer geworden en als 

het hem paste verhandelde hij ook wel onroerende goederen. Ook leende 

en ontleende hij geld, wat hem een flinke stuiver opbracht ( 175
). 

Wij verhaalden reeds hoe Mr. Jan Spittael in 1689 het huis <De 

Lelie» van de van Waesberghe's had verworven (1 76
). In 1698 verkocht 

(173) Op 16.8.1689 assisteerde Jan Spittael wanneer door Dr. Pieter van Waesberghe 

een lijkschouwing uitgevoerd werd op het verdronken kind Care! Haeck. (SAE-

1370/25). 

Op 5.9.1689 was hiJ er terug bij toen een autopsie gedaan werd op het lijk van 

Joos Vermere. (SAE-1370/28). 

In december 1691 verzorgde Jan Spittael de tijdens een vechtpartij zwaar gewonde 

tavernler Hendrik Verbrugge, die ook in behandeling was van Dr. Pleter van 

Waesberghe. (SAE-1371/26). 

In de Staten van Goed vonden wij Jan Spittael niet terug als schuldeiser wegens 

verleende geneeskundige diensten. 

( 174) SAE-1371/9. Informatie. Proces Christoffel Overtvelt cl Jan Splttael. 

(175) Vanaf 1696 werd Jan Splttael In de Ommestellingen aangeslagen als brouwer

herbergier. Te voren moet hij ook reeds bier verhandeld hebben want In december 

1693 werd hij wegens ontduiken van biertaxe een proces aangedaan door Pieter 

!ket, <pachter vande lhien stuijvers op elcke tonne goet bier en twee stuijvers 

op elcken stoop wijn.> die toen geheven werd. (SAE-1373/11). 

In 1704 gebeurde er een zwaar ongeval in de brouwerij van Jan Spittael. ZiJn, 

knecht, Jacobus Keppens, was op 11 september bezig met brouwen, toen hij door 

het deksel van de brouwketel schoot en in het ziedende brouwsel terecht kwam. 

Keppens werd zodanig verbrand dat hij enkele dagen later op 48-jarige leeftijd 

aan zijn verwondingen bezweek. Dr. Claudius vander Sluijs en chirurgijn Charles 

Goossens voerden op 15.9.1704 een autopsie uit. (SAE-1375/3. Informatie dd. 
11.9.1704. SAE-1398/3. Lijkschouwingen). 

(176) zie voetnoot nr. 159. 
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hij dat huis ,-oor 1.550 gulden aan f'.lr. Hubert van Waesberghe (1 77
). 

In 1693 deed SpiHael ook een eigendom van de hand die gelegen was 

aan de zuidkant van de Stationsstraat ( 178
). Op 4.4. 1696 verkocht hij 

twee lochtingen gelegen in de Collegestraat en in de Patersstraat en twee 

dagen later, op 6.4.1696, volgde een perceel grond van 32 roeden gelegen 

in de Zuidmoerstraat (1 79
). Ook nog in hetzelfde jaar, op 19 juh 1696, 

Yerkocht Jan Spittael aan zijn schoonvader Jan Bocxtael een hofstedeken 

met drie gemet grond gelegen in de Vrouwestraat en vier gemet en half 

land gelegen «inde meekens» (1 80
). 

Jan Spittael was geen lang leven beschoren, want hij overleed reeds 

op 11 mei 1709 te Eeklo ongeveer een maand voor de geboorte van zijn 

dochterken lsabella. 

Jan Spittael zat èr op dat ogenblik financieel zo slecht niet voor alSi 

het verkopen van enkele van zijn eigendommen normaal zouden doen ver

onderstellen. 

Op het ogenblik van zijn afsterven was Spiltael nog eigenaar van de 

herberg «De drie Koningen», op de hoek van de Markt en Collegestraat te 

Eeklo, de herberg <:Oe Roode Handt» in de «s'heeren Jansleetstraete» te 

St.-Laureins en de herberg <Den Swarten Leeuw» in de Kallestraat te 

Adegem. I-lij bezat ook de wederhelft van de herberg «De Crekelmuijle» 

te Boekhoute. Ook bezat hij nog te Eeklo twee huizen «paelende noort 

aende groote straete loopende vande maerkt naer het hospitael», 7 gemet 

land <inde Hiltem, 170 roeden land aan de Blakstraat, 594 roeden land 

o.an de Bogaardmoerstraat en een bosje van 240 roeden in de Boterhoek. 

Te St.-Laureins lagen ook nog 3 gemet land van hem en te Waarschoot 

nog een bosje van lSO roeden. 

Het toenmalige Eeklose stadshesluur was hem meer dan 700 ponden 

gr. verschuldigd wegens leningen die hij in de jaren 1708 en 1709 ver

leend had. 

( 177) < ... een huijs mette erfve daermede gaende ghestaen ende ghelegen binnen deser 

Stede van Eecloo camende metten voorhoofde noort de straete loopende vande 

maert naer hospitael, ghenaempt de lelie, ahauterende voorts oost den voor

seijden Sptttael, suijt den selven tot de doornehaeghe ... ). SAE-832, f" 10. Register 

Vr·rkopingen dd. 12.3.1698. 

( 178) <... een hu ijsstede enrle erfve, jeghenwoordigh twee woonsteden, sijnde groot 

ontrPnl de t' seventtch roeden, ghestaen ende ghelegen inde straete loopende vande 

rnarel nacr het hospilael, oost dhoors dheer Jacques T rappequer. suijl ende west 

dhoors .Jo! Charles vande kerchove ende noort de voornoemde straete ... ). SAE-

830. f" 208. Register Verkopingen dd. 24. I. 1693. 

(179) SAE-831. fo 126. 127. Register Verkopingen dd. 4.4.1696. 

f" 129. Register Verkopingen dd. 6.4.1696. 

( 180) SAE-831, fo 133. Register Verkopingen dd: 19.7.1696. 
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Ook particulieren hadden voor ongeveer 424 pond gr. aan hem ge
leend. 

Yun zijn kant stond Jan Spiltael ook voor 578 - 12 - 6 pond gr. in 

debet wegens bedragen dte hij op zijn beurt ontleend had. 

Bij het afsJuiten van de inventaris bedroeg de waarde van de roerende 

goederen 365 - 9 - 3 pond gr. ( 181
). 

Helena Bocxtael hertrouwde reeds in 1710 te Brugge met Joannes 

Vlieg he. wat niel in de smaak van de familie Spiltael viel ( 182
). 

1'1et de weduwe nam .Joannes Vlieghe ook de hangende processen 

over waarin Jan Spittael in zijn leven was gewikkeld geworden wegens 

allerlei geldverhandelingen ( 183
). 

( 181} SAE-1023. f• I. Staat van Goed Jan Spittael dd. 3.ï.l710. 

( 182) In juni van het jaar 1710 was Joannes Vlieghe reeds <vrijende ende rnaeekende 

den serviteur aen Helena Bockstaeb. Üp 9 juni, zijnde tweede Sinksendag, kwam 

Vlieghe te paard van Brugge waar hij woonde, naar Eeklo afgezakt om zijn aan

staande te komen bezoeken. Hij bleef overnachten te Eeklo en rond middernacht 

bevond hij zich nog in de herberg van tavernier Guillaume Pycke. toen Jan Baptist 

Spittael. zoon van wijlen Jan en nm I-lelena Bocxtael. en zijn oom Frans Spittael 

daar ook nog binnen kwamen. Zij hadden het op Vlieghe gemunt en zij gaven 

de waard de raad niet buiten te komen, want dat er tien mannen gereed stonden 

om Vlieghe Óood te slaan. De Spittaels vertrokken daarop al vloekend en zwerend. 

Vlieghe die moest gaan slapen bij een zekere Jan van Coppenholle. waagde zich 

langs achter toch buiten en Pycke vergezelde hem. In het cLijndraeijersstraetken> 

W('rden zij opgewacht door Jan Baptist en Frans Spittael die elk op een kant 

van de straat stonden opgesteld. Jan Baptist Spittael sloeg met een stok naar 

Vlteghe en begon te vechten. Nonkel Frans begon te chelpen>. Tavemier Pycke 

wilde dit beletten en werd zo ook in de strijd betrokken. waarbij hij een slag op 

zijn hoofd kreeg en een wonde opltep die hem dagen te bed zou houden. (SAE-

137ï/I I. Informatie dd. 14.6.1710). 

Vlieghe en Bocxtael trotseerden de toorn van de familie Spiltnel want op 19 okto

ber 1 ï 10 deden zij te Eeklo ondertrouw om dan kort daarna te Brugge in het 

huwelijk te treden, waar zij zich zouden vestigen. (SAE-167. fo 3864. Onder
trouwen). 

(183) SAE-1377110. Enkwest dd. 13.6.1711. Jacques Veltganck cl .loannes Vheghc. 

getrouwd met de wed. Jan Spittael. 
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Gillis J)E PAl! /s /&1 nwester-chirurgijn 

n ca 1663 - 1692 - 1716 - t 1716 

Deze chirurgijn met de te Eeklo zeer verspreide familienaam de Pau. 

noemde zich .:Gil lis. zoon van Jam. Hij zou omstreeks 1663 geboren 

zijn ( 184
). In de Eeklose doopregisters vonden wij geen ~Gillis» of «Egidius» 

die in aanmerking kon komen ( 185
). 

Gillis de Pau trouv.rde op '25 augustus 1693 met Maria Magdalena 

Coecke fa l\1arten en het echtpaar kreeg zeker volgende te Eeklo geboren 

kinderen : 

1) Maria Magdalena, 0 13.5.1694. 

2) Jacobus, o 7.10.1696. 

Werd eveneens chirurgijn (zie hierna). 

3) Barbara Theresia, o 8.8. 1698. 

4) Martinus, o 27.9.1700 ....--' t '27.6.1701. 

5) Dominicus. o '27.4.170'2. 

6) ]udocus. o 13.7.1705. 

7) Marlinus, o 3.'2.1710. 

\V as ook chirurgijn (zie hierna). 

Vanaf 1692 is chirurgijn Gi!llis de Pau onafgebroken terug te vinden 

in de Ümmestellingen ( 186
). Hij barbierde. leverde medicijnen en deed 

( 184) < Gtllis de pau fs Jans audt ontrent dertich jacren l\1re chPuresijn binnen deser 

stede ... ~. SAE-1372/15. Informatie dd. 7.3.1694. 

<Gillts de pau fs Jan Mr cherurgien binnen deser Stcde out vterenveerttch jaeren 

soo daer ontrent...~. SAE-1375/18. Enkwest dd. 24.3.1707. 

<Gillts depau ftlius Jan aut vier a vijfcnveertich jacren Mr cherurgien binnen 

deser Stede ... ~. SAE-1376/5. Informatie dd. 14.4.1708. 

( 185) In betrokken periode zijn we I te Eeklo geboren : 

~ op 27.4.1 661 : Egtdtus de Pa u z.v. Egtdtus en Egtdia Maertens. 

~ op 16.9.1669 : Egtdius de Pau z.v. Gabriel en Judoca van Aelst. 

~ op 15.10.1662 : Catharina de Pau d.v. Joannes en van Petronelia de Noh·re. 

De familtcnaam DE PAU(W) ts zeer vcrspreid te Eeklo. Tussen 1600 en 1800 

werden er volgens de klapper van de doopregisters eventjes 633 de Pa u's geboren 
te Eeklo. 

(186) SAE-425-442. Ommestelltngen 1692-1716. 
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vis i ten (1 87
). Rijk zal hij wel niet geweest zijn, want in 1697 woonde hij 

in een huurhuis van Adriaan Biebuyck ( 188
). 

Üp 10 augustus 1703 werd chirurgijn de Pa u door de woeste Karel 

van der Vynckt met een degen «een steke in sijn rechter been ende eenen 

cap inden slincker schauwen toegebracht, toen hij verge:zJeld van zijn 

vrouw en van een zekere Adriaan de Clercq komend van de herberg van 

Jan de Lateur huiswaarts keerde. Het kwam tot een gerechtelijk onderzoek 

en daaruit blijkt dat de chirurgijn ook patienten in zijn woning opnam om 

ze aldaar te verzorgen. Tijdens het verhoor van vrouw de Pau verklaarde 

zij o.a. dat voornoemde Adriaan de Clercq «ontrent de drij rnaenden thaeren 

huijse heeft gelogiert om gecureert te worden van een accedent inde 

sijde. » (189
). 

Gillis de Pau overleed te Eeklo op 28 februari 1716. Zijn weduwe 

bleef verder kruiden verkopen en de barbierschool open houden. ln de 

Ommestellingen van 1718 werd ze zelfs nog belast «op de chururgie>. 

Vanaf 1719 tot 1725 kreeg ze de hulp van haar zoon Jacobus en in de 

Ümmestellingen werd Zij vermeld aJs : «Via. Gillis de Pau met Jacobus 

de Pa u ha eren sone ,........, op de chirurgie>. Vanaf 1726 betaalde zij alleen 

nog belastingen «op ha eren wijnek eh (1 90
). 

Magdalena Coecke heeft op 15 november 1731 haar man in het graf 

gevolgd. 

(187) Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1694-1715) 

SAE-1020. fo 312. 

1021. f0 262. 
1022, fO 51. 148, 203, 217, 165, 187, 317, 364. 

1023. fO 49, 106. 191. 238. 320. 
(188) <Gillts de Pau fs Jans, mr Chirurgfen Is ten desen sterfhuijse schuldtch de somme 

van twee ponden gr. over reste van het jaerhuljshuere ... ). SAE-1021. fo 231. 

Staat van Goed Adriaan Biebuijek (t 1697). 
( 189) SAE-1394/20. Informatie dd. 21.8. 1703. 

(190) SAE-443-448. Ommestelhngen 1718-1729. 
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Charles GOOSSENS meester-chirurgijn 

o ca 1671 - 1699 - 1722 - t 1722 

Carolus Goossens ,........, ook wel eens Goessens genoemd in sommige 

akten van de parochieregisters ,........, werd omstreeks 1672 geboren ( 191
). Hij 

was geen Eeklonaar van geboorte. In de Eeklose doopakten komt hij niet 

voor. 

Mr. Charles Goossens is wel te Eeklo getrouwd op 13 juli 1697 met 

Jacoba Schijvinck, een dochter van Boudewijn, die schoenmaker van beroep 
was ( 192). 

In het gezin werden te Eeklo volgende kinderen geboren : 

1) Livina, o 7.8.1698. 

2) Adriana, o 20.1.1700. 

3) Nobertus lgnatius, 0 22.2.1701. 

Werd eveneens chirurgijn te Eeklo (zie hierna). 

4) Ludovicus, o 15.8.1703. 

5) Marie /acoba, o 17.10.1705. 

6) Carolus, o 14.1.1708. 

7) /oanna Theresia, o 11.4.1710. 

8) [v]arlinus, 0 19.2.1712. 

9) /oseph, o 14.8.1713. 

10) Petrus Vincentius, o 21.1.1716. 

Na zijn huwelijk in 1697 begon Charles Goossens hier te barbieren 

en te meesteren. Hij is dan ook regelmatig terug te v:inden in Staten van 

Goed van in die tijd overleden personen. wiens erfgenamen nog aan de 

chirurgijn moesten hetalen ( 193
). 

Ook werd Mr. Goossens geroepen om in gevechten opgelopen kwet

suren te verzorgen. Zo werd Carel vanden Vijnck in 1711 door Goossens 

orghecureert naer de conste der medicijnen>, zoals onze chirurgijn hetzelf 

( 191) cCharel Goossens fs Pteter, out achtenveertlch jaeren, mr. chirurgfen btnnen dese 

stede ... >. SAE-1382/9. Informatie dd. 17.10.1720. 

(192) SAE-1022. fo 208. Staat van Goed BaudutJn SchiJviJnck (t 1705). 

(193) Vcrmeldingen in Staten van Goed (periode 1699-1724) : 

SAE-1 021. ro 262. 

1022. f" 10, 210, 226, 255, 270. 

1023. f0 42. 90. 106. 151, 169, 172. 197, 207, 225, 228, 266. 300, 303, 

308. 

1024, Î0 4, 16, 100, 154, 159, 162, 163, 181, 186, 205, 218, 303. 

1025. fo 109. 
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noemde ( 19
'
1

). In 1719 werd Goossens bij Jan de Baets gehaald die een 

messleek had gekregen van Jan de Wulf. De verwondingen moeten emslig 

geweest zijn, want Mr. Goossens had er voorzichtigheidshalve 4:den docteur 

van Caprijcke» ook bij laten komen, daar er in die periode juist geen ge

neesheer te Eeklo gevesti.gd was (1 95
). 

In die tijd liepen er ook al rare kwasten rond en meester-kleermaker 

Guillaume de Muijnck moet ook zo een exemplaar geweest zijn. In oktober 

1720 bracht hij zichzelf meerdere messteken toe in de borst, terwijl hij 

dronken was en in een vlaag van zinsverbijstering verkeerde. Toen de 

Muijnck zo bezig was en iemand hem de opmerking maakte van «ghij sult 

u selven vermoorden», had hij gezegd dat den duijvel hem ciaertoe dwonck 

ende dat hij tselve niet laeten en conde». Het was ook l'lr. Charles 

Goossens die de gewonde, half-krankzinnige de Muijnck verzorgde. Nad,ien 

werd Goossens in die zaak verhoord door de Wet, die een onderzoek ter 

zake instelde daar poging tot zelfmoord toen strafbaar was e96
). 

Chirurgijn Charles Goossens woonde aan de noordkant van de Molen

straat in een huis dat hij in 1699 gekocht had voor 110 pond gr. ( 
197

). 

Het is daar ook dat hij op 31.3. 1722 stierf. 

Zijn weduwe hield de «barbierschooh verder open en in haar winkeltje 

bleef zij de alledaagse remedie's in voorraad houden. Het is niet uitgesloten 

dat zij ook bepaalde zalfjes bleef vervaardigen, want in de Ümmestellingen 

1723-1724 werd zij nog aangeslagen «op de chirurgie». In 1725 is zelfs 

vermeld : «de Weduwe van Charel Goossens met haeren sone ; op de 

chirurgie ,_.., 100 roedem. Eerst in 1733 zou zoon Norbertus zich als zelf

standig chirurgijn te Eeklo vestigen ( 198
). 

Jacoba Schijvinck overleed te Eeklo op 9 juni 1740. 

( 194) SAE-13771!3. 

(195) SAE-1381/9. 

( 196) SAE-1382/9. 

(197) SAE-832. fo 87. Register Verkopingen dd. 6.6.1699. 

( 198) <~ de wed. van Charel Goossens : 24 Roeden 
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~ de selve met haeren sone Norherlus Coossens t'saemen voor den tijd van 8 

rnaenden op den wijnckel : 1 gemet 

~ de selve noch alleene voor den tijd van 4 rnaenden op den wijnckel : 50 roeden 

- den voorn. Norbertus Goossens voor ghelijcke 4 rnaenden als chirurgijn : 

150 roeden.~ 

SAE-450. Ommcstellingen 1733. 



Ludouicus \'AN \V AESBERGHE meester-chirurgijn 

0 168 1 - 1707 - 1726 - t 1726 

Ludovicus van Waesberghe zag het levenslicht te Eeklo op 23 januari 

1681 als zoon van chirurgijn Hubertus van \Vaesberghe en diens eer~te 
vrouw, l'1aria de Lateur. 

Ludovicus verbond op 25 augustus 1706 zijn levenslot aan dit van 

l'1aria l'1agdalena Buijck. dochter van Jan en van Elisabeth Lippens. 

Vrouw van Waesberghe bracht lwaalf kinderen ter wereld : 

1) /oannes Baptist, o Eeklo 25.6.1707. 

Trad toe tot de orde van de Paters-Minderbroeders onder de naam 

van Pater l'1auritius. Hij was gardiaan in de kloosters van Eeklo. 

Poperinge, Brugge en Tielt, waar hij op 22.2. 1786 nà 58 jaar 

kloosterleven overleed ( 199
). 

2) Maria /acobu, o Eeklo 1.8.1709- t vóór 1727. 

3) Adrianus, 0 Eeklo 28.8.1710- t Eeklo 25.6.1713. 

4) Norbertus Vincenlius, " Eeklo 2.2. 1713. 

\Verd priester. In 1753 onderpastoor te Watervliet ( 200
). 

In 1767 .o::matricularis» in St.-Salvator-Brugge ( 201
). 

5) Franciscus, o 7 - t januari 1715 ( 202
). 

6) Petrus (Jacobus), o? -tEeklo26.4.1716. 

7) Ludouicus, o Eeklo 19.1.1715- t vóór 1727. 

8) /sabel/u Maria /acoba, "Eeklo, 30.4.1717- t Eeklo, juni 1721 (m). 

9) Maria Frartcisca Ludouica, o Eeklo 23.10.1719. 

Woonde in 1767 le [)rugge bij haar broeder-priester Norbertus 

Vincentius ( 204
). 

( 199) P. Petrus B. DE MEYER o.f.m. De Minderbroeders In het Meetjesland (voor 

1797). Appeltjes van het Meetjesland. nr. 4. Eeklo 1953, bh. 46. 

(200) < ... geassisteerd met d'I-Ieer ende M."" Norherlus van \Vaesberghc vlse pastoe 

tn Waetervhet, oock haeren broeder ... >. Huwelijkskontrakt dd. 8.2.1753 van Jan 

Bapt. van Damme en Angelina C. van W aesherghe. 

SAE-1 033, f• 271. Staal van Goed Angelina van W aesberghe. 

(201) SAE-2245. Onderlinge Gtft lussen <heer ende meester Norbertus van Waes

berghe, priester ende malrlcularis cler Collegiale ende parochiale kercke van St. 

Salvators te Brugghe ende Maric Frnnclsca van \Vaesherghe, gheestcli)cke dochtcu 

dd. 5.6. 1767. 

(202} SAE-178, f" 4156. Overlijd<>nsrcglster (beschadigd). 

(203) SAE-178. ro 4203. OverhjdcnsregistN ( bf'schadigd). 

( 204) zte vodnoot nr. 20 I. 
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10) Angelina Carolina, o Eeklo 23.2.1722. 

Trouwde op 11.2.1753 met Joannes Baptist van Damme, ijzer

handelaar te Eeklo. 

11) Philippus Jacobus, o Eeklo 27. 1. 1724 - t Eeklo 17.4 .1727. 

12) Eleonora /acoba, "Eeklo 7.2.1726- t Eeklo 20.1.1730. 

Het is eerst in 1707 ,........, nadat zijn vader overleden was ,........, dat Ludo

vicus van \Vaesberghe als zelfstandig meester te Eeklo begon te prakti

zeren eos). Te voren was hij waarschijnlijk in de leer hij zijn vader geweest. 

r let ging Ludovicus voor de wind. Zijn aanslagen in de Ornrnestel

lingen bedroegen vlug het dubbel van zijn collega's, wat er op wijst dat 

veel Eeklonaren hun vertrouwen in Ludovicus van Waesherghe stel

den ( 206
). Ook de Hospitaalmeesters deden O!J hem beroep om «sieke pas

santen» te verzorgen ( 207
). 

Zijn drukke beroepsactiviteiten stelden hem echter niet vrij van de 

burgerlijke verplichtingen die in zijn lijd opgelegd werden aan de Eeklo

naren ten einde veiligheid en rust te verzekeren. In 1712 rnaakte Mr. van 

Waesberghe samen met zijn collega's Gillis de Pa u en lgnatius Marissal 

deel uit van de toen te Eeklo opgerichte Burgerwacht ( 208
). 

(205) SAE-440-447. Ommestellingen 1707-1727. 

Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1708-1726) : 

SAE-1 022. fo 311. 328. 357 

1023. fo 12, 17, 45. 56, 69, 72. 77, 110. 116, 121. 

125. 130. 168, 171. 194. 205, 223, 224. 236, 250, 253. 

256. 268. 289, 293. 302, 303. 307, 321 

1024. {0 2. 39, 45. 88, 104. 128, 131. 138, 142. 152. 163, 

170. 174. 211. 225. 245, 273. 288. 296 

1025. f• 2. 45. 49. 54. 66. 80, 104, lil. 117, 147. 176, 

183, 204. 294 

1026. f0 23. 34. 177 

( 206) Ludov!cus van W aesberghe werd bv. voor de Ommestellingen 1720 aangeslagen 

op 3 gemet. Zijn collega's Marissal en Charles Goossens werden toen slechts op 

I Y2 gemet belast. terwijl Jan van Vaernewijck maar op I gemet betaalde. 

In 1717 betaalde van W aesberghe ook reeds op 3 gemet. Dr. med. Andreas 

Hubrecht werd toen slechts op 2 gemet bPlast. 

(207) SAE-1673. Hosp!laalrekeningen 1711-1722. 

(208) Er werden toen 74 ploegen gevormd, die elk bestonden uit een <Corporaeh. een 

<Adelborst> en acht <Suppoosten>. 
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Ploeg 4 bestond uit : 

Corporael : Frans de Lateur. 

Adelborst : Mr lgnatius Mar!sael. 
en 8 suppoosten. 



Ook de Wet van Eeklo gaf werk aan van \Vaesberghe, die in 1708, 

1710 en 1718 opdracht kreeg een lijkschouwing uit te voeren op personen 

die op de een of andere manier gewelddadig waren omgekomen ( 209
). 

Jarenlang was er geen vuiltje aan de lucht tot in 1722 baljuw Jean: 

Franco is Baesbanck ( 210
) er achter kwam dat Mr. Ludovicus wettelijk niet 

in regel was om de chirurgie uil le oefenen. Van \Vaesberghe werd voor 

de Eeklose Vierschaar gedaagd en beschuMigd dat hij «hem daeghelijckx 

,·erYoordert Yan t' exerceren de conste Yan chirurgie soo verre selfs van te 

doen curen ende operatien extraordinaire sonder ciaertoe bij desen Collegie 

gheautoriseert te wesen allessints noghtans quaelijek ende onghefundeert 

niet alleene omdat hij noijnt examen voor het College Medicum en heeft 

ghepasseert. maer wel pricipahjcken omme dat hij tot het bedrijven van 

dierghelijcke functie oock noijnt bij desen Collegie en is gheadmitteert ghe

worden het welcke directelijek contrarie is aen het Reglement op faict van 

medicijnen gheemaneert ende bij Sijne Majt. ghedecreteert ... » ( 211
). 

Wij weten meteen waar het paard gebonden lag. l\1r. Ludovicus van 

\V aesberghe had nooit examen afgelegd voor het CoHege l\1edicum en 

hij had evenmin een officiële vergunnning van het Eeklose stadsbestuur be

komen om zijn functie ,........, die hij terloops gezegd reeds vijftien jaar onge

~toord bedreef ~ uit te oefenen. 

In zijn verweer is te lezen dat Dr. med. Claudius van der Sluijs enJ 

Mr.-Chirurgijn Pr. Juhaens, beiden van Gent, reeds in 1706 Ludovicus 

van W aesberghe c:habel ende capabel:• hadden bevonden om de functie 

,·an chirurgijn uit te oefenen. wat met attesten bewezen werd. Mr. van 

\Vaesberghe hoopte dan ook dat de voorgelegde verklaringen zouden vol

staan en in ontkennend geval c:hem te designeren alwaers hij het questiens 

examen zoude moelen passeren>. 

Zonder twijfel zal van \Vaeslwrghe al zijn invloed in rte weegschaal 

geworpen hebben en het Eeklose Schepencollege in Vierschaar vergarterd 

Ploeg 6 bestond uit : 

Corporael : Mr Ludovtcus van W acsberghe 

Adelborst : P. Laros. 

en 8 suppoosten. 

Ploeg 8 bestond uit 

Corporael : Jan van 1-lcvele 

Adelborst : Mr Gtllts de Pau 

en 8 suppoosten. 

SAE-8 t 6. <Lijstc van de borghcrlickc wachten> 4.2.1712. 

(209) SAE1398/9. 10. 14, 15. 

(210) .Jan Frans Bacsbancq was van 1718 tot 1722 baljuw lc Eeklo. 

(211) SAE-201. fo 53. Regtster Admtsstcn dd. 15.7.1722. 
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velde op 15.7.1722 het volgende voor van Waesberghe zeer gunstige von

nis : « ... consenteert dat den suppliant omme de schaer~heijt van experte 

meesler5 binnen dese jurisdiclie par interim ende tot aiderstont anders ghe

ordonneerl sal Yennoghen 't exerceren de conste in dese requeste ver

meit. .. ». zodat meteen van Waesberghe zijn toestand geregulariseerd werd. 

In 1721 kocht Mr. Ludovicus van Waesberghe de ouderlijke woning 

van de van Waesberghe' s. nl. het huis «de lely:». gelegen op de Markt. 

>vaar hij ging wonen. Hij betaalde hiervoor 140 pond gr. aan zijn stief

moeder Petronelia de Roo ( 212
). 

Hij werd ook schepen in het dienstjaar 1725-1726 en het is tijdens 

die ambtsperiode dat Mr. van \ Vaesberghe te Eeklo overleed op 10 sep

tember 1726. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet «in lemplo in choro 

Beata Maria Virginis:». Hij was zesenveertig jaar oud. 

In het sterfhuis bevonden zich de gewone huisraad en voorwerpen 

die bij L.ijn stand hoorden en daar waren o.a. bij «twee tonnen dobbel bier 

ende een tonne deijn bier. seven sloopen reijnsche wijn ende een hondert 

vijftich ijdel bouteillien. elf ijdel biertonnen met neghen cannekens dienen

de om te ghebruijcken lot Ghendts bier ... ». De aflijvige was ook bezitter 

van «een peert. twee sadels. loom ende twee paer leerssen.» 

In die tijd deden de van Waesberghe's ook zo wat al aan duogenees

kunde. Chirurgijn Ludovicus van Waesberghe was inderdaad samen met 

zijn halfbroer. Dr. med. Norbertus Antonius van W aesberghe. elk voor de 

helft gerechtigd in de «medicijnenwinkeb ( 213
). 

De schuldenaars ,........., E'r waren eventjes 242 personen die nog moesten 

betalen wegens gekregen diensten en geleverde medicijnen ,........., waren meest

al Eeklonaren. maar betaling werd ook verwacht van : «de dochter van 

Lanschoot. cruijpuijt ,........., Gijselbert. cmijskensstraete ,........., den heere van 

Oostwinckel ,........., den meulenaere van Lembeke ,........., den temmerman van 

balgheroecke ,........., den smet aenden cruijpuijt ,........, den schaeper inde gocheJare 

en den BaiJ,liu van Oostwijnckeh. die alleen al voor mePr dan 7 pond gr. 

in het krijt stond. 

(212) In de koopakte was o.a. vermeld : < ... f'nde Is den coopf'r bovendien verobhgiert 

Je vercooperigghe haer leven lanck gheduerende te cureren ende onderhouden 

van leverijnghe van medecijnen incas van noode sonder verghelt ... >. SAE-836. 

fo 47. Register Verkopingen dd. 22.2.1721. 

(213) <Item compt hier de somme van vierentwint!ch ponden groon. over d'helft van alle 

Je medecijnen inden wijnckel mielts de wf'df'rhelft competeert aenden doctor van 

Waesberghe. voorts alle instrumenten met de doosen, potten. mortier, desteleer

ketel ende datter voorts aen toebf'hoort alle de medecijnboeckcn, ende alsoo 

generaelijek alle het gonne dienstigh tot den voorseliden mf"decijnwijnch·l ende 

desteleerijnghe alsoo gheestlmeert door den voorseljrten doctor ende Mr Adrtnen 

van Waesberghe, vooght van de voorseijde w<'esen dus... 24-0-0 . > 
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Ook voor het «raseren der baerden> stonden verschillende personen 

in tolaal voor 16 - 13 - 2 pond gr. op de kerfstok. 

De Staat van Goed van chirurgijn Ludovicus van W aesberghe werd 

afgesloten met een batig saldo van 379 - 10 - 8 pond gr. ( 214 
) .• 

De weduwe \"an de chirurgijn hertrouwde te Eeklo op 1 oktober 1728 

met de lakenhandelaar Jacques de Zutter fs Jacques ( 215
). 

(214) Bij zijn overlijden was Ludovicus van Waesberghe eigenaar van het huts <de 

Lelie> gelegen op de Markt, van een tweede huts eveneens op de Markt en van 

453 roeden bos, genaamd <den hetjbosche>. gelegen te Eeklo, In de buurt van 

<den cleenen watergancb. I-Itj was ook voor de helft gerechtigd In een hofstede 

en land, samen groot 7 gemet 266 roeden, gelegen te St.-Laureins In de Krutskens

slraat (afkomstig van verkaveling Jan de Lateur-Catheltjne Oijserlnck). 

SAE-1025. f" 244. Staat van Goed Ludovicus van Waesberghe dd. 14.5.1727. 

(215) Op 3.6.1728 - dus nog voor zij hertrouwde - kocht Maria Butjek van Jan 

Frans de Smet een stuk land te Eeklo <op het Oostvelt> nm 2 gemet 290 roed<'n 

voor een som van 11 pond. gr. 

SAE-837, ra 71. Regtster Verkopingen dd. 3.6.1728. 
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Petrcts Egidius lgnatius MARlSSAL meester-chirurgijn 

0 7 - 1707 - 1753 - i' 1753 

lgnatius Marissal ,_., want zo werd hij gewoonlijk vermeld ,......... had 

reeds te Gent gewoond toen hij in 1707 te Eeklo zijn kunde ter beschikking 

kwam stellen. Hij was houder van een attestatie hem verleend door «1'1r. 

0:. Vandenhove, licentiaet inde medicijnen en prelecteur der chirurgie 

hinnen de voorn. Stadt van Ghendt van date VIllen der rnaent junij 1707 

inhoudende ghetuighenisse van sijne naerstigheijt int frequenteren vande 

lessen der theorie ofte fondamentele beginselen der cherergie den tijt van 

twee Jaeren». Üp grond van voornoemd getuigschrift en «ghesien oock de 

nttestatie vanden heere paslor van Ste. Salvatorskercke binnen Ghent 

nopende het Roomsch Catholijcq ghelove, cerelick camportement ende 

deughsaem leven», kreeg Marissal op 24 juni 1707 inburgering te 
Eeklo ( 216

). 

Van waar chirurgijn Marissal oorspronkelijk afkomstig was kunnen 

wij niet met zekerheid zeggen ( 217
). 

Zijn vrouw, Suzanna Mortaer (ook: Morta(r)e, l\1orlara), was 

~vroedevrauwe» ( 218
). Zij ging dus de kraamvrouwen bijstaan, doch zijzelf 

lag regelmatig ook in het kraambed en zij baarde volgende kinderen : 

(216) SAE-201, f• 15. Register lnburgering dd. 24.6.1707. 

(217) Chirurgijn Martssal bezat alleszins ook relatie's te Brugge, want de aldaar wonende 

Marte Therese Pauwens verklaarde zich 30 pond. gr. borg bij de inburgering van 

Martssal te Eeklo. 

In de doopakte van een van zijn te Eeklo geboren kinderen staat er mogeltjb 

enige aanwijzing over de herkomst van Marissal. In betrokken akte lezen wij : 

<15a aprtlis 1722 baptisavl Sussannam Cathartnam fam lgnatij Martschal et 

Susanna Mortara coniugum. Susceptores sunt Joannes Mortara et Judoca hoedt, 

natam pridie circa nonam vespertlnam ut asserlt Cathartna de Smet obstetrix.> 

(SAE-151 fo 2702). 

Met andere hand werd boven <lgnatlj> bijgeschreven <Petrt Egtdij>. Onder de 

akte schreef zelfde hand eveneens : < Nota. quod vocetur Petrus Eg!d!us lgnatius 

Marissal ut constat ex baptlsmali cius insulis In parochia Sta. Cathartna. >. 

Hieruit blijkt dat Martssal gewoonlijk <lgnatlus> zal genoemd zijn maar dat hij 

werkelijk <Petrus Egidtus lgnatlus> gedoopt werd. 

Volgens bovenstaande akte zou chirurgijn Marissal gedoopt zijn In de St.-Cathartna

parochie te Rijsel. 

(218) < lgnatlus Martsschael, chirurgien, 

74 

Susana Mortaer, sijne hulsvrauwe ende vroedcvrauwe, 

Joannli Cathartna ende Anna Thcresia Marisschael, 

hunne 2 dochters hun selfs bij competente aude, 
Joorts Taelman, dienstknecht. 

SAE-143. Telling 1748, blz. 50. 



1) Jacobus, o 7 - t Eeklo 9.4.1714. 

2) Susanna Petroni/I a. o Eeklo 11.2.1708 - jong overleden. 

3) /oanna Carolina, o Eeklo 27.3.1709. 

4) /oannes Baptist, o Eeklo 16.1.1711. 

5} /oanna Catharina, 0 Eeklo 7.5.1715. 

Trouwde op 4.9. 1753 ,........, kort nà het overlijden van haar vader 

,........, met Cosmas Damianus Taelman, chirurgijn, die de zaak van 

zijn schoonvader zou overnemen (zie hierna}. 

6) Anna Petronella, o Eeklo 26.7.1717- t Eeklo 20.2.1718. 

7) Anna Theresia, o Eeklo 6.1.1719. 

Werd op 23.4.1748 de vrouw van Georgius Ferdinand Taelman. 

chirurgijn te St.-Laureins, nadat hij hij vadPr Marissal in de 

leer was geweest (2 19
). 

8) Susanna Catharina, o Eeklo 14.4.1722. 

Huwde op 4.11.1740 met Guilielmus Franciscus Bourgois, ver-

moedelijk ook chirurgijn (220
). 

9) A.gnes Theresia, o Eeklo 27.9.1724 - t Eeklo 18.10.1724. 

10) Elisabeth /osepha, 0 Eeklo 14.4.1727- t Eeklo 3.5.1727. 

11) Rosa Francisca, o Eeklo 4.3.1729 - t Eeklo 25.6.1729. 

Chirurgijn Marissal was hier vrij vlug ingeburgerd en als goede keur

broeder deed hij ook dienst als «weerbare mam. In 1712 was hij «Adel

borst> en in 1725 <Corporah van een ploeg Burgerwachten, die de stad 

moesten beveiligen tegen dieven, landlopers en hedelaars ( 221
). 

In 1709 kocht hij voor 442 gulden vl. een huis op de Varkens

markt ( 222
). In 1730 verwierf hij een tweede huis eveneens op de Varkens-

{219) < Jooris Taelman, dienstknecht van Mr. lgnattus Martssal. > 

SAE-817. <Lijst vande geengageerde milttie> {weerbare mannen) dd. 7.6.1747. 

< ... aen Georgius Ferdinandus Taelman cherusijn tot St Laureins over visiten 

ende \everlnghe van medecljnen. > 

SAE-1031. [0 192. St.v.G. Joanne Dunnewet (t St.-laureins 20.2.1753). 

< ... aen Georglus Ferdinandus Taelman over leverijnghe van medecljnen ende 

gedaene vislten... >. SAE-1032 fo 176. St.v.G. Joanne de Groote (t St.-Kruis

Amb. Aardenburg 12.4.1757). 

Zie ook Rob. BERNAERT. Kronieken van St.-Laureins, blz. 515. 

(220) < Item a en Mr Frans Bourgeois chlrurgl<'n tot Adeghem over leverijnghe van 

medicijnen 0-11-0 >. SAE-1035 fo 14. St.v.G. Jacobus Praet (t 1764). 

In 1802 was een zekere lgnatlus F. Bourgeois geneesheer te St.-Lauretns, waarvan 

niet uitgesloten Is dat hij de zoon van Frans was. 

(221) SAE-816. <Lijsle borgerltjcke Wachten> dd. 4.2.1712 & 6.7.1725. 

(222) < ... een hutjs ende erfve, groot 10 roeden, metten \'oorhoofde west de Verckens

maerckt, noort de wed. ende hoors Pauwe\ de Langhe, oost Ltvinus Wetjlssens, 

sutJt Jan Francles van Crombrugghe ... >. SAE-834, ro 99. Regtster Verkopingen 

dd. 2.7.1709. 
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rnarkt gelegen, dat hij voor 1.000 gulden kocht aan Jan van de Poele ( 223 ). 

Marissal woonde ten andere op de « Verckensmaerckh en het was 

hem gegund meer dan 45 jaar het wel en wee van de Eeklonaren te 

delen ( 
224

). Hij overleed te Eeklo op 8 april 1753 en hij werd met een 

hoge dienst in de St.-Annakapel begraven. 

Zijn weduwe volgde hem op 15.10.1758. Volgens de begraafakte 
was zij toen 73 jaar oud. 

(223} < •.. een huijs mette erfve, groot ontrent de drijensestigh roeden en alf daermede 

gaende ende d'helft vanden gemeenen steenput daeropstaende ghestaen ende ghe

legen btnnen dese stede opde V erckensmaert ah outerende suijt het groot hu ijs 

ende erfve competerende Joe. Catharfna Weijtssens, west de voornoemde Verckens· 

maert, noort Sr. Jan Frans van Crombrugghe ende het Lt;ndraeijersstraetjen alf 

hiermede gaende ende oost d'hoors van dheer Jan Veltganck ... >. SAE-837. f0 167. 

Register Verkopingen dd. 15.3.1730. 

(224) SAE-440-459. Ommestelhngen 1707-1753. 
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Vermeldingen In Staten van Goed (periode 1714-1747) : 

SAE-1023, fo 235, 304 

1024. [• 88, 239 

1026. f• 8. 17, 87, 92. 144. 158. 171. 213 

1027. f" 76. 83. 142, 163. 176. 223. 248 

1028, fo 75, 115, 124. 193 

1029. f• 16. 56, 120. 183. 244 



Rernigius CAJ\IB!ER licentiaat in de medicijnen 

" 7 - 1 OïO - 1 ï09 - t 7 

Op 1 september 1 ïOï verwierf Dr. Cambier de inburgering te Eeklo. 

Voor hij hier kwam was hij reeds in dienst geweest in het Bijlokehospitaal 

ie Gent ( 225
). 

Het was Cambier die bijgeslaan door chirurgijn Charles Goossens op 

11 januari 1 ï09 de lijkschouwing verrichtte op de langs de weg dood aan

getroffen Dr. Piet er van \ Vaesberghe ( 226
). 

Dr. Cambier is hier niet lang gebleven, want reeds omstreeks juli 

1 ï09 ging hij terug naar Gent wonen ( 227
). 

In 1 ï 12 verkocht zijn vwuw. geboren f\1arie van der Vynck. wonend 

te Genl. vier gemet land gelegen te Eeklo, «inde blackstraete». dat ze 

geërfd had van Livine de Rave ( 228
). 

(225) < ... Mr Remigius Cambier doctor inde medicijnen, pensloene gheweest vande 

Stadt van Ghendt in het hospitael de Btjlocke aldaer, daerbij verthoonende dat 

h11 van Jheeren van het Magistraet der selve Stadt hadde versocht sijne dumisste ... 

... ghesien oock Je acte van zijne admissie als doctor ten pensloene voorseljt van 

date XIX Xbre 1696 aem hem verleent bij Schepenen vande Keure ende Raedt 

vande voorselfde Stadt van Ghendt. .. >. SAE-201, f• 15. Register lnburgering 

dd. 1.9.1707. 

(226) Zie voetnoot nr. 164. 

(227) < Mr. Remigius Cambier als doctor over den tijd van 7 rnaenden tot sijn ver

treek... >. SAE-440. Ommestelllngen I 709. 

(228) SAE--834. f• 239. Regtster Verkopingen dd. 20.4. 1712. 



Andreas I-IUBRECJ-IT licentiaat in de medicijnen 

,, 7 
- 1709 - 1717 -

Dr. Andreas Hubrecht is zich in 1709 te Eeklo komen vesligen. Over 

:djn verleden weten wij alleen dat «sijne admissie ende promotie als licen

Uaet inde medicijnen verleent bij de Universiteijt van Lovem dateerde van 

8.11.1701 (2 29
). 

Hubrecht was getrouwd met een zekere Judoca van Zele en van het 

betrokken echtpaar zijn volgende kinderen gekend 

1) Petrns, o Eeklo 28.8.1709. 

2) Catlwrina, 0 Eeklo 14.8. 1710. 

3) Vincentius, o 7 - t Eeklo 14.9.1715. 

4) Bernardus, o? - t Eeklo 21.2.1717. 

Buiten zijn dokterspraktijk, die niet heel druk schijnt geweest te zijn, 

vulde Dr. Hubrecht zijn lijd met het uitoefenen van een schepenambt in 

het dienstjaar 1714-1715 (2 30
). 

Dr. Hubrecht woonde «op het Kerkhof», het huidige Kerkplein, in 

een van de drie huizen toebehoord aan de kinderen Jan Toebast. Achter 

die huizen lag een gemeenschappelijk grasveld en de pachters hadden door 

«de groo·te poorte dienende tot den uuijtwegh van het voorseijde graspleijn 

altijds passage ghehadt.» Onze geneesheer vond niet beter dan in 1710 

voor die p<:>ort «een haeghe ofte weere te doen stellen», wat de andere 

huurders zich niet lieten welgevallen en wat uitdraaide op een proces (231
). 

Niettegenstaande Dr. Hubrecht zeker tot in 1722 te Eeklo bleef wonen, 

betaalde hij slechts tol 1717 belastingen op zijn verdiensten als genees

heer ( 232
). De oorzaak van het niet meer actief zijn konden wij niet achter

halen, doch het is goed mogelijk dat Dr. Hubrecht zelf aan het ziekbed 

gekluisterd geraakte. 

Na 1722 vonden wij geen spoor meer van deze geneesheer. 

Ook zijn weduwe moet het niet breed gehad hebben, want wegens 

«insolvenlhede» was zij niet in staal een schuld van 5 pond gr. ,_, ver-

1229) SAE·201. fo 21. Regtster Ad missten dd. 13.3.1709. 

(230) Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1711-1717) 

SAE-1023. fo 121. 136, 242. 259. 309 

(231) SAE-1377/18 Enkwest dd. 24.12.1711. 

(232) SAE-440-445. Ommestellingen 1709-1722. 
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moedelijk wegens levering van brandhout ,_...., te voldoen aan Livinus van 

Damme. molenmaker en laillehouthandelaar, die in de Boelare woon
de ( 233). 

(233) < Item vint men goct vande wed. vanden doctor 1-luijbrecht de somme van vijf 

ponden gr. ende oock niet recouvre lick dus hier ... Me. >. SAE-1027. f0 167. 

St.v.G. Livlnus van Damme fs Care!. echtg. lVIaria Laros, dd. 5.3.1726. 
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lommes VAN VAERNE\Vl/CK mccster-chintrgijn 

0 

1690- 1716- 1734 - t 1747 

Jan van Vaernewijck die geboren werd te Eeklo op 21 april 1690, was 

11auwelijks elf jaar toen zijn vader, chirurgijn Guillaume van Vaernewijck. 

in 1701 9tierf op een ogenblik dat hij zo goed als bankroet was. Van zijn 

vader zal Jan van Vaernewijck dus niet veel geleerd hebben, niettegen

staande hij dit later wel beweerde (234
). 

Heel wal meer kennis deed hij op in de jaren 1711-1713 toen hij in 

het leger en op het slagveld als chirurgijnsknecht dienst deed bij een «Regi

ment Suisse» ( 235
). 

Waar Jan van Vaernewijck nog chirurgijnsknepen leerde, weten wij 

r.iel, doch in 1716 bevestigden Claudius \'an der Sluijs, geneesheer, en 

Joannes Hamelijnck, chirurgijn, beiden van Gent, dat Jan van Vaernewijck 

bevoegd was om de chirurgie uil te oefenen ( 236
). Het was ten andere op 

grond van dit laatste attest dat var, Vaernewijck meende zieken te mogen 

genezen, wal hij dan ook vanaf 1716 te Eeklo deed ( 237
). 

Jan van Vaernewijck had zonder de waard ,......... in dit geval de sedert 

1722 hier fungerende baljuw Lefer ,......... gerekend. die er in eens in 1725 op 

stond dat van Vaernewijck zou «gheadmitteert» worden door de Wet. 

(234) < Jan van Vaernewijck fs Guilliaumc In sijn leven chirurgfen binnen dese stede, 

so dat hij supphent hem van joncx af heeft gheexecerceert inde conste der chirur

gie ende medicijnen... > 

SAE-201. fo 64. Register Admissien dd. 12.12.1725. 

(235) < Nous Soussigné Chijrurgien en chef du Regiment Suisse de Villers certtfions 

que Ie nommé Jean van Vaemewijck. nous alt fidelement servi en quahté de 

garcon chijrurgien pendcns deux années Le quelle nous alt donné de marcques de 

son assisduite envers Ie malades et blessées ce pourquoy nous avons donné ce 

present cerliflcat et signé de nostre main fait à Arras ce Ie 3me fevrier 1713. était 

signé Bidault. > SAE-201. f0 64. Register Admissien dd. 12.12.lï25. 

(236) < Wij onderschreven doen te gheloovcn dat wij ondervraeght ende geexamincert 

hebben Joannes van Vaernewijck fs Guille veele questlen raeckcnde de chirurgie 

ende de medecijnen opde welckc mits wij hem capabel hebben bevonden op de 

selve conste te exerceren ende ons op onze vraeghen heeft verantwoort soo !st 

dat wij hem onze attestatie sijn ghevende om de selve conste te exerceren ende 

capabel hebben bevonden om het selve te doen. Ghegeven tot Ghendt den 

elfsten me ij I 716 ende waeren onderteeckent Claudius V ANDER SLUIJS. 

hcentiaet inde medecijnen ende Joannes HAMEL YNCK. mr chirurgijn. > 

(237) Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1723-1734) : 
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hetgeen nooit gedaan was geweest nietlegenslaande hij reeds ongeveer 

negen jaar aan het werk was . 

.lan \'an Vaernewijck werd voor de Wet gedaagd en hij was dan ook 

verplicht van op 13.8. 1725 examen te gaan afleggen voor het «Collegie 

:'--ledicurm te Gent. Uit een en ander blijkt dat de Eeklose \\'et de regle

menten zo nauw niet toepasten, aangezien er slechts na vele jaren inge

grepen werd tegen van Vaernewijck. die dus eigenlijk slechts. in 1725 offi

cieel een vergunning kreeg. 

Intussen had Jan van Vaernewijck op 17 juni 1721 ook reeds een 

levensgezellin gevonden in de persoon van T'v1a-ria Magdalena Spijcket. die 

te Eeklo het leven zou schenken aan volgende kinderen 

1) Anna /osepha, o 8.7.1712 - t Eeklo 14.7.1722. 

2) /oarmes Jacobus. o 27.5.1723. 

Vestigde zich te Maldegem als chirurgijn ( 2 '
18

). Hij was in 1790 

nog in leven. 

3) Maria /acoba Francisca, o 3.7.1725 - t Eeklo 10.9.1730. 

4) Carolus Ludouicus, o 16.4.1728. 

5) Norberlus Antonius, o 10.7.1720. 

Dr. NorbeFlus Antonius van W aesberghe was zijn dooppeter. 

6) Maria Francisca, o 22.8.1730. 

Chirurgijn Jan van Vaernewijck woonde in 1722 ergens op de zuid

kant van de Markt. Vanaf 1725 ging hij aan de overkant wonen, waar hij 

toen het derde huis komend van de Boelare betrok. 

In 1727 kocht Mr. van Vaernewijck een «erfve ofte lochlijneb van 

26 roeden groot, lerwif[ hij in 1728 voor 200 pond gr. eigenaar werd van 

het huis dat hij op de Markt bewoonde e39
). 

In 1734 zag Jan van Vaernewijck een hetere toekomst liggen te T'v1al

degem, waar hij zich ging vestigen. Daar werden nog geboren 

7) lfendricus Ludouicus, 0 ca 1735. 

Werd kleermaker en woonde in 1790 te Aal ter. 

R) Pieler Guillaume. 0 ca 1741. 

11) Anna Cathorina, t Maldegem 11. 12. 1747. 

10) l'arolina Francisca, t Maldegem 25.12.1747. 

Mr. Jan van VaPrnewijck overleed te Maldegem op 1 oktober' 

1747 ( 2411
). Ruilen het huis op de Markt te Eeklo was van Vaernewijck 

ook eigenaar van een woning in de Noordstraal te Maldegem. eigendom 

<lie hij slechts twee maanden voor zijn afsterven gekocht had. 

(238) SAE-442-450. Ommestclhngen 1716-1733. 

(239) SAE-837. ro 33. Register V crkoplngen dd. 22.12.1727. 

SAE-837, fo 86. Register V crkopingcn dd. 11.11.1728. 

(240) SAE-1029, f0 105. Staat van Goed Jan van Vacmcwljck dd. 11.7.1748. 
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Zijn vrouw, Maria Spijcket, heeft hem achtendertig jaar overleefd 

en zij is overleden te Maldegem op 24.9.1785 ( 241
). 

(241) SAE-1039. fo 159. Staat van Goed Marta Spijcket dd. 23.4.1790. 
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Tacobus DE PAU Is Gillis meester-cl1irurgijn 

0 

1696 - 1719 - 1725 - t 7 

Jacobus de Pau, geboren te Eeklo op 7 oktober 1696, zette het werk 

Yan zijn vader, chirurgijn Gili[is de Pau, verder. Na hel overlijden in 1716 

van vader de Pa u, bleef de weduwe «de chirurgijnswinkel » verder uil

baten ( 242
). Vanaf 1719 kwam Jacobus in de zaak helpen en dit duurde 

lot in 1725 ( 243
). In dat jaar schiep baljuw .JudoctiS Lef er orde in het 

wereldje van de Eeklose chirurgijns en loen bleek dat ook Jacobus de Pau 

de voorziene proeven niet afgelegd had. Hij werd dan ook aange

klaagd ( 244
). 

Jacobus de Pau is waarschijnlijk nooit in zijn examen gelukt of heefl 

zich nooit voor het «College Medicunn le Gent aangeboden, zodat hel 

hem verboden was verder de geneeslunde uit te oefenen. Te Eeklo waren 
' ' ' I 

geen sporen te vinden dat oud-chirurgijn Jacobus de Pau nà 1715 nog de 

chirurgie zou uitgeoefend hebben ( 245
). 

(242) SAE-442-443. Ommcstellingcn 1716-1718. 

(243) < Via Gillis de Pau met Jacobus de Pa u haercn sone 

SAE-443-446. Ommestellingcn 1719-1725. 

Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1719-1722) 

SAE-1024, f" 33, 53, 88 

op de chirurgie... >. 

(244) < ... inde sneckc vanden 13aillui der sclvc stede als I-lccsschcrc btj rcq. vanden 

6.6.1725 jcghcns den voornoemden Norherlus Goossens Verweerdere hetrocken 

neffens Jan van Vaemewljck ende Jacobus de Pauw ... >. 

SAE-201. f" 63. Register Admissicn. Admissie Norherlus Goossens dd. 19.9.1725. 

(245) In de jaren 1727-1728 werd een <Jacques de Pau, chirurgijn te Wanrschoot> 

vervolgd voor de Raad van Vlaanderen te Gent In vcrhand met de onwettige uit

oefening van het beroep van chirurgijn. (J. 13UNT1NX. Inventaris van het Archiel 

van de Rand van Vlaanderen. 1964. nr. 22.992). 
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judocus VAN LANDEGE!vt licentiaat in de medicijnen 

0 7 - 1720 - 1723 - t 1723 

Vana.f 1717 ,........, het jaar dat Dr. Hubrechl niet meer actief was .

tot in 1720 was er te Eeklo geen residerend geneesheer. 

Alleen v;ier chirurgijns, nl. Ludovicus van W aesberghe, Charles 

Goossens, lgna.tius Marissal en Jan van Vaernewijck, stonden in voor het 

verzorgen van de ziekerl. 

Het was eerst in het begin van het jaar 1720 dal de nieuwe genees

heer, Judoetrs van Landegem, hier aankwam ( 246
). 

Hij was gelrouwel met lsabella Catharina Veltganck, dochter van Jan 

en van Cornelia Goedert'ler, dus van de in die lijd zeer rijke en machtige 

Eeklose familie Veltganck. 

Dr. van Landegem woonde in de Stationsstraat, in het gedeelte lussen 

de Kaai- en Patersstraat 

Het geluk was hem niet gegeven lang biJstand en hulp te brengen 

aan de Eeklose zieken, want reeds op 23 december 1723 is Dr. van Lande

gem te Feklo Yan deze wereid gescheiden zonder nakomelingen achter te 

laten. Hij werd begraven in de gemeente Nevele «apud penitenles in suo 

cemilerio», d.w.z. in de familiebegraafplaats aldaar ( 247
). 

lsabella Veltganck bleef weduwe en zij heeft haar man tot 5 april 

1759 overleefd. Er waren zeer veel erfgenamen, die van haar fortuin deel

den ( 248
). 

(246) SAE-444-445. Ommcstellingcn 1720-1723. 

Vcrmeldingen in Staten van Goed (periode 1720-1723) 

SAE-1024. fo 123, 163, 273 

1025, fo 45 

(247) < 23a Xbris 1723 obijt Judocus van Landeghcm rnaritus lsabelle Catharine Velt

ganek sepultus ('St In Nevele apud pentlentes in suo cemiterio, officio summo. > 

SAE-179, f" 2303. Üvèrlijdensreglster. 

Dr. van Landeghem was dus waarschijnlijk afkomstig van Nevele. 

In 1731 leefde te Ursel ook een Doctor Petrus Jacobus van Landeghem, die 

mogelijks verwant was met de Eeklose geneesheer. (J VANDEVEIRE. \Vaartoc 

een proces nog dienen kan - Telling Ursel 1731. Appeltjes van het Meetjes
land. 1959, blz. 257). 

(248) SAE-1032. f" 249. Stdat van Goed lsabella C. Veltganck. Oe familie van 

Vacrnewijck bevond zich ook onder de erfgenamen. 
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Norberlus lgnatius GOOSSENS mees/er-chin1rgijn 

0 

1701 - 1725 - 1738 - t 1738 

Norherlus Goossens die op 22 februari 1701 het levenslicht zag in het 

gezin van de Eeklose chirurgijn Charles Goossens. zal reeds van jongsaf 

in het vak gezeten hebben. Het scheren van baarden, het zetten van lave

menten en het aderlaten zal hij zeker bij zijn vader geleerd hebben. Vader 

Goossens overleed in 1722 en reeds in 1723 werd Norherlus Goossens als 

c:mr cherurgien> betiteld wanneer hij voor de Wet moest komen getuigen 

in een zaak van Marie Scherpinck legen Digna Pieters die het op de Eier

markt aan de stok hadden gekregen legen mekaar ( 249
). 

Norherlus Goossens schijnt het in die jaren ook nog zo druk niet ge

had te hebben in zijn stiel. want hij was veel op slap en dwaalde door de 

velden. Uit een gerechtelijk onderzoek ____.. maar dan een tegen hem 

weten wij dat hij in de jaren 1723-1724 in de zomerse maanden juli en 

augustus regelmatig op het pad was en dan maar liefst met «een roen of 

geweer op zijn schouder. Hij moet dus een meer dan verwoed jager geweest 

zijn. Dit zou nog zo erg niet geweest zijn, indien Norherlus het bij het 

normale wild had gelaten. Dit was niet het geval, want van chirurgijn 

Goossens werd gezegd dat hij een «hoerenjaeghen was. wat zelfs onder 

eed door Joos de Coorebijter voor de \Vet verklaard werd, nadat zijn jonge 

dienstmeid Elisabeth Berthels bijna verkracht was geworden door de jonge 

Goossens. De getuigenissen waren niet vaag en de getuigen spraken heel 

klare taal. zodanig dat de Norbertus Goossens ten laste gelegde feiten hem 

heden ten dage maanden gevang zouden kunnen kosten wegens minstens 

roging tol verkrachting ( 250
). 

(249) <Norbertus Goossens fs Charel. out drtjenlwinttch jaeren, mr cherurgien binnen 

dese stede ... ). 

SAE-1383/8. Informatie dd. 29.4 1723. 

(250) Norbertus Goossens had reeds van in 1723 zijn ogen op een jonge meid van 

Joos de Coorebijter laten vallen, want toen reeds had hij getracht Eltsabeth 

Berthels te benaderen wanneer zij zich alleen op het land bevond. Eltsabeth was 

toen gaan lopen, omdat zij reeds van verschillende prrsonen gehoord had dat de 

jonge chirurgijn Goossens <niet te betrouwen was). 

In juli 1724 ontmoette Goossens terug Eltsabeth dte <inden selven acker> aan 

de arbetcl was. Goossens bood de meid <ccnen snuijh aan en hij had <hacr met 

schoon spreken ende met soetichcijt ghctracht te vcrwilligen opdat slj haer van 

hem vleesscheliJk soude hebben willen Jacten bekennen>. liet meisje liet ztch 

niet vcrletden en wanneer Goosscns zelfs gC'wcld begon te gebruikC'n. weerde zij 

zich <met nlle r.racht>. zodat hij niet <sijncn wille C'n<le Intmlle condc vol

hrijngem. 
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Wij vonden te Eeklo geen spoor van een veroordeling of straf. zodat 

wij veronderstellen dat Goossens eerder milde rechters zal ontmoet hebben. 

1\eeds in september 1725 kreeg Norbertus Goossens van het Eeklose Magi

straal zelfs de toelating om zich als zelfstandig mees! er le vestigen ( 2 ..,
1
). 

Op 30 mei 1733 trouwde hij met !vlaria Anna V erhaeghe (0 Zottegem 

ca 1713) en vanaf die lijd woonde hij aan de noordkant van de Marlt 

(!oen het 11e huis vanaf de Boelare) ( 252
). 

Zijn jeugelzonden werden hem blijkhaar vergeven en heel wat Eeklo

naren stelden hun vertrouwen in chirurgijn Goossens om van hun ziekten 

en kwalen af te geraken ( 253
). 

De kinderen van Norherlus Goossem en Maria Verhaeghe waren 

1) /oannn Livinn. " Eeklo 3.9.1733. 

Het moet in 1724 voorzeker een lange hete zomer geweest zijn. want op 12 au

gustus van dat jaar. werd het met chirurgijn Goossens van kwaad tot erger. Wij 

laten Elisabeth Berthels dan ook zelf aan het woord om te vertellen wat haar 

toen overkwam. Onder eed vPrklaarde zij aan de Wet het volgende : < Voorts ver

cla<'rt de deposante dat den ghemeldcn Norherlus Goossens op Saterdach lestleden 

wederom is ghecommen tusschen vijf ende ses uren smorgens hij haer deposante 

Inden Acker hebbende aldaer ghedreven de koeljen van voornoemden haeren 

meester ende zijnde besich met het vermaeckhaut toe te doen opdat desPive 

koeljen niet en souden hebben uutgebrocken, hebhende den voorseijden Goossens 

wederom op sijne schanderen een roer. alswanneer hij andermael met schoon 

spreken haer deposante heeft ghetracht te verwilligen om hat>r vleesschelijck te 

moghen bekennen en mits hij sagh dat naer veel woorden hij ciaertoe met soe

ticheijt niet en conde gheraech•n ende sij deposante sulcx altijl bleef weijgher<'n. 

tuijgt dat hij alsdan van hem heeft geworpen het voornoemde sijn roPr ende haer 

deposante heeft aangegrepen met ghewelt. worpende haer ter aerden ende op

heff<'nde haeren rock. ende hebbende Bloot sijne mannelijcke partije heeft hem 

op haer gheleijt doende alle gewelt om haer te connen bekennen. sonder dat hij 

nochtans ciaertoe conde gheraecken door de groote leghenweire die sij deponsante 

noch mael was doende. ende mits den voorseijden Joos de Coor<'bijter haer<'n 

meester daer onlrent was werckcnde met sijn peerden op een stuck landt. ver

claerl dat sij ghecluerende dat dt>n voorseijclen Goossens haer het voornoemde 

ghewelt was acnclocnde op den selven hacrcn meester diversche reijsen heeft 

gheropen om hulp. ende dat hij ten langen lesten heeft tegen gheropen dat hij 

quam. twelcke van ghemelden Goosscns ghehoort wordende. hf'eft hij haer depo

sante verlaeten ende is WC'gh ghcloopen ... >. SAE-1383/14. Informatie del. 

14.8.1724. 

(251) SAE-201. ro 63. Register Admissien dd. 19.9.1725. 

(252) SAE-450-453. Ommestcllingen 1733-1738. 

(253) Vcrmeldingen in Staten van Goed (periode 1731-1738) 
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2) f..Jaria Theresia, • Eeklo 25. 10. 1734. 

3) Petnts, o Eeklo 15. 12. 1735. 

4) lsabella ]osepha. o Eeklo 9. 10.1737. 

Chirurgijn Goossens stierf jong. Hij was nauwelijks 37 jaar oud toen 

hij op 21 mei 1738 te Eeklo overleed. 

Zijn weduwe hertrouwde reeds op 3 februari 1739 met een andere 

chirurgijn, nl. met Jan Baptist Lefever, die hier op zijn beurt ook begon 

te meesteren. 
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Nobertus Antonius VAN W AESBERGHE licentiaat in de medicijnen 

0 1699 - 1726 - 1755 - 1' 1755 

Deze jongste spruit uit het gezin van chirurgijn Hubertus van W aes

berghe en diens tweede vrouw, Petronelia de Roo, zag het levenslicht te 

Eeklo op 19 juni 1699. 

Norherlus van Waesberghe trouwde een eerste maal op 2 oktober 

1728 met J'vlaria Josepha de Smet dochter van Charles en van Maria 

.losepha van den Bogaerde, die hem reeds op 17 april 1710 ontviel ( 254
). 

Kort daarna ging van \ Vaesberg-he opnieuw scheep met Berta There

sia van lieijnsbroeck. die hem op 1 april 1735 een kind schonk dat ge

doopt >verd onder de naam van Joannes Baptist 

Nog geen maand nà de geboorte van het kind werd de jonge moeder 

reeds op 23.4. 1735 door de dood weggemaaid. Het kind volgde op 10.6. 

1735 zijn moeder in het graf. 

Begin 1736 probeerde Norbertus van Vv' aesberghe het een derde 

maal en zijn uitverkorene was toen Theresia Petronelia van den Berghe, 

dochter van Frans en van Petronelia Ysenboot. toen 24 jaar oud en af

komstig van Wachtebeke. 

Het echtpaar kreeg volgende kinderen 

1) /oannes Franciscus. " Eeklo 3.9.1737. 

Landmeter-prijser te Eeklo ( 255
), 

Vestigde zich te !-luist waar hij rentmeester van de abdij Baudelo 

was. Trouwde met Coleta Francisca van Waesbergge, dochter 

van Frans en van Anna Cath. de Reu. van \Vaarschoot. llij 

overleed te Hulst op 15.1.1797 ( 256
). 

2) Ludouicus Norbertus, " Eeklo 16.10.1738. 

\Verd priester in de abdij van Baudelo en later in de BijJoke te 

Gent. 

(254) Haar vader. Charles de Smet was procurPur te Eeklo en griffier van de heer

lijkheid < Walland~. Haar moeder. Marie Josephe van den Bogaerde. was een 

dochter van Pieler en van Cathartna de Bossettc. Haar grootvader Pieter van den 

Rogaerde was cheere van T ollenaers. vrij hooftschepenen van de Casselrije van 

Cortrijcke Pn Balliu vande prochie pnJe haronnije van lnghelmunster. Rooseb,.k<'. 

Cuerne, Bavicove, ets.~. 

(255) SAE-202. f• 4 t. RegistPr AdmissiPn dJ. 11.5.1763. 

(256) J. ADRlAANSE. H,.t Geslacht van \Vaesherghe. Jaarboek van de Oudh,.td

kunclige Kring van de ViN Ambacht<·n. 1930. blz. 28. 
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3) G;sberftls C orneli1ts Benedicius. o Eeklo 21.3. 1740 - t Eeklo 13.11. 

1742. 

-1) Norbertus \'incenlius Augustinus, • Eeklo 5.9.1741. 

Trouwde in 1768 met f\1aria Jacoba Lippens uit Moerbeke. Hij 

vestigde zich a1J.s doctor in de medicijnen te Hulst. waar hij op 

2 juli 1778 overleed ( 257
). 

5) /oanna Theresia Petronelfa. o Eeklo 21.6.17-13 - jong oYerleden. 

6) Petrus Antonius Cornelis. o 19.9.1744. 

\V as onderpastoor te Waterland-Oudeman en pastoor te Hoeke. 

7) Cofeta. • Eeklo 2.3.1746. 

8) Camlus Franciscus. o Eeklo 30.8. 1747. 

9) Maria Theresia. • Eeklo 5.2.1749 - i' 3.8.1775. 

10) Theresia Cu.rolina. o Eeklo 1.8.1750. 

Trouwde met .Joannes de Clercq. Zij overleed te Eeklo op 

12.7.1827. 

11) Gysbertus lgnatius Franciscus, • Eeklo 31.7.1752. 

Was eveneens geneesheer. I-lij trouwde met Catharina van de 

Voorde van Lotenhulle. Hij woonde te Ruiselede en te Knesse

lare (A" 1814) ( 258
). 

Wij zagen reeds dat doctor Norherlus van Waesberghe in 1726 ____, 

op het ogenblik dat zijn halfbroer. de chirurgijn Ludovicus van \Vaes

berghe stierf ,........, reeds voor de helft gerechtigd was in de medicijnenwinkel 

van de van W aesberghe 's ( 259
). 

Toen zijn eerste vrouw in april 1730 overleed. had Norherlus van 

Waesberghe in lotaal reeds 245 - 8 - 7 pond gr. te goed op versohiliende 

personen wegens diensten die hij verleend had. In oktober van datzelfde 

jaar had hij reeds 56 - 16 - 4 pond gr. kunnen recupereren. 

In de inventaris opgesteld in 1730 is ook een post van 20 pond gr. 

opgenomen voor .:den prijs vanden bestaende in medecijnen. destilatien. 

potle11, ghelaesen ende anderssinls>. 

(257) tdem. 

(258) Deze en nog andere Inlichtingen betreffende het geslacht van Wacsbcrghe. werden 

ons medegedeeld door M. Wtlfried van Waesberghe van St.-Mtchiels (Brugge). 

waarvoor onz" oprechte dank. 

Gysbertus van W aesberglw was zijn betovergrootvader. 

( 259) zie vodnoot nr. 213. 
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In die lijd liet dr. van Waesberghe medicijnen komen van Sas van 
G ( 260' 'ent ) . 

Maria Josepha de Smet, die kinderloos was gestorven, liet een groot 

fortuin achter en ingevolge het huwelijkskontrakt erfde de jonge weduw

naar ook een deel van haar vele eigendommen ( 261
). 

Dr. Norbertus van \V aesberghe die eerst op de zuidkant van de 

f.1arkt woonde en daarna vanaf 1730 in de Molenstraat, kocht in 1734 

van de erf genamen van Jan Charles de Smet voor 586 - 6 - 8 pond gr. 

een huis en erf, groot 3 gemet en 111 roeden, gelegen te Eeklo aan de 

zuidkant van de Stationsstraat ( 262
). 

Vanaf 1734 ging hij die eigendom betrekken en hij bleef daar verder 

wonen en zijn praktijk beoefenen ( 263
). 

(260) < Item over den prijs vanden bestaende in medecijnen, destiliatten, potten, ghe

laesen ende andersints volghens prijsle ghedaen bij Jan van Vaemewijck Mr 

chirurgien ... 20- 0-0 >. 

< Dienende alhier voor memorie dat de bibliotecije vanden houder niet en ts 

gepresen dus ... Memorie. > 

< Alvooren comt hter de sommen van twee hondert vijfenveertich ponden acht 

schellijnghen ende seven groon. soo veele schuldich sijn dtversche pcrsoonen over 

visiten ende leverijnghe van medecijnen volghens de declaratie daervan bij den 

rendant is ontfanghen de sommc van sessenvijfttch ponden sesthien schellijnghen 

ende vier grooten dus hier de selve somme van 245 - 8- 7 > 

< Item ismen schuldtch den N. Hijmstede apoteeker tot Sas over leverljnghe van 

medecijnen 5 - 1 - 3 >. 

SAE-1 026. fo 202. Staat van Goed Marie J. de Smet dd. 16.10.1730. 

(261) Een van haar laatste wilsbeschikkingen (testament 22.3.1730) was o.a. dat nà 

haar overlijden 500 missen zouden opgedragen worden in de kerk van de Paters

Recolletten te Eeklo. lietzelfde aantal missen moest ook gedaan worden In het 

convent waar haar oom, E.P. Engeiberlus van den Bogaercle. pater was. Voor 

de Eeklose Armenelts voorzag zij een legaat van 100 ponden gr. 

(SAE-838. fo 12. Kontrakt tussen Norb. A. van 'vVaesberghe en Armendis dd. 

4.2.1733). 

De onroerende goederen van wijlen Marte J. de Smet werden in 1732 geschat 

op 1404 ponden gr. 

(SAE-1254. fo 111. Register Verkavelingen dd. 31.12.1732). 

(262) < ... een huijs ende erfve met de schuere ende stallijnghen groot 3 gemet 111 

roeden, abouterendc ten voorhoofde noort de groote straete clte loopt vande merct 

naer het hospitael. oost dhoors Jan Spittael. Bauclewljn van Doosselaere ende meer 

anderen. suijt de suijtmoerstraete... > 

SAE-838, fo 67. Regt,ter Verkopingen dd. 5.4. 1734. 

Dit is waarschijnlijk het erf cBcukenhof>. waar nu het nieuwe Jeugdtehuis ge

bouwd werd. 

(263) SAE-447-460. Ommestellingen 1726-1755. 

Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1728-1754) : 

SAE-1026, fo 22. 82. 230. 240. 254. 268. 273 

1027, fo 18, 27, 50. 76, 117. 158, 200. 223, 248, 263, 273 
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HiJ gevoelde zich ook geïnteresseerd in het bestuur van de stad en 

van 1728 tol 1732 en van 1733 lot 1741 was hij schepen. ln 1741 werd 

dr. ,·an \Vaesberghe burgemeester. Hij was dit lot 1743 en van 1749 tot 

1751 oefende hij eveneens dit ambt uit. 

Dr. Norbertus van W aesberghe wa<; ook Syndicus van het Eeklose 

Î' Ttnderbroedersklooster. 

!'Iet Norherlus van \V ö.esberghe stond de familie van Waesberghe 

te Eeklo op het toppunt van haar rijkdom en toen de geneesheer op 

2~ maart 1755 te Eeklo voor goed zijn hoofd neerlegde liet hij een heel 

fortuin achter. 

Uit de vijf notitieboeken die Dr. van \ Vaesberghe achterliet. bleek 

dat 62 personen hem in totaal nog 81 - 7 - 6 pond gr. schuldig waren. 

Zijn Staat van Goed werd afgesloten met een batig saldo van even

tjes 1.920 - 18 - 5 pond gr., bedrag waar de waarde van de onroerende 

goederen niet was inbegrepen ( 264
). 

Van den Berghe Theresia is in de Heer ontslapen te Eeklo op 13.4. 

1775. Evenals haar man werd zij. als «Mater Syndica» van het Mtnder

broedersklooster, in de oude Minderbroeder~kerk (nu kapPl van O.L. 

\'rouw-ten-Doorn) be~aven ( 26s). 

1028. f" 33. 60, 68, 88, 124, 148, 223. 239, 242. 289 

1029, f" 23. 26. 184 

1030, f0 116, 144 

1031, f0 138, 184 

1032, fo 27 

(264) Van zijn eer~te vrouw Maria .losepha de Smet had NorhPrtus van vVaesberghe 

o.a. g<'i!rfd : een hofstede m<'t twee bunder land te lngelmunster, de herberg chet 

Cruijskcn> gelegen in de Kruiskensstroat te St.-Laureins, 3 gemet land gelegen 

moorl de groote straete loopende van Eecloo naer Balgherhoecke>, 2 gemet bos 

te OostwinkeL 2 gemet land langs de Zuidmoerstraat te Eeklo. 6 gemet land te 

L .. mbeke en een parlij land gelegen te <Moorseele>. 

Buiten voormelde eigendommen was Norherlus van Waesberghe nadNhand nog 

eigenaar geworden van ongeveer 70 gemet land. 

SAE-1032. f" I. Staat van Goed Norherlus A. van Waesberghe dd. 4.2. 1756. 

(265) P. Ant. YERSCIIUERE o.f.m. De Minderbroeders te Eekloo 1649-1949. M,.ch<>

len. 1949. blz. 131. 
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1/enrtcus Dominicus MUNTX licentiaat in de medicijnen 

0 ? - 1726 - 1731 - t ? 

Niettegenstaande Dr. Munix hier ongeveer vijf jaar woonde en 

werkte. weten wij hoegenaamd niets over zijn afkomst en zijn familie. Wij 

weten zelfs niet of hij gehuwd ofwel vrijgezel was. 

Het tijdstip ____, begin 1726 _____. dat hij hier aankwam, was op het 

eerste zicht goed gekozen. want sedert het \l'oeglijdig overlijden van de 

jonge Dr. van Landegem in december 1723, was er geen geneesheer meer 

lt- Eeklo gevestigd geweest. 

Dr. Munix ging wonen aan de noordkant van de Stationsstraat, 

ongeveer rechtover de PatersstraaL I-lij heeft het hier maar uitgehouden 

lot in 1731 ( 266
). De oorzaak of de aanleiding van zijn vertrek uit Eeklo 

kennen wij niet. Het is mogelijk dat Dr. Munix geen rekening had gehouden 

met zijn collega-concurrent Norherlus Ant. van Waesberghe. de gegoede 

en zeker invloedrijke geboren Eeklonaar. die juist ook in 1726 zijn dokters

praktijk was begonnen. 

(266) SAE-447-449. Ommestellingen I 726- I 731. 
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Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1726-1729) 

SAE-1025. fo 168, 255. 307 

1026. fo 29, 48, 59. 173 



Marti1ws DE PAU /s Gillis mPester-chintrgijn 

;) 1710 - 1728 - 1737 - t ? 

]\ lartimts de Pa u die op 3 februari 1710 le Eeklo geboren werd als 

jongste in het gezin van chirurgijn Gillis de Pau, volgdP de voetstappen 

van zijn vader. liij deed hel ook bliykbaar beter dan zijn in 1725 vermoe

delijk in de proef gebuisde broer Jacobus, want .l'vlarlinus de Pau slaagde 

op 15 januari 1728 te Gent in het examen. Üp 27 januari 1728 werd door 

de EeklosP Wet dan ook aan Martinus vergunning gegeven om hier de 

chirurgie uit te oefenen ( 267
). 

Martinus de Pau was niet zeer bedrijvig. Er zijn in elk geval weinig 

sporen van hem te vinden. In de OmmestellingPn van 1728 tot 1734 

vonden wij hem niet terug als belastingbetaler en het is alleen in de jaren 

1736 en 1737 dat hij eerder laag werd aangeslagen ( 268
). 

Na 1737 vonden wij te Eeklo niets meer over deze chirurgijn. 

(267) Afstammen van een chirurgijn was een rcferenlle. Niettegenstaande Marllnus de 

Pau amper zes jaar oud was toen zijn vader in 1716 stierf. schreef hij toch in 

1728 in zijn aanvraag lol het afleggen van zijn proef : < ... dat hiJ hem van joncx 

(sic) af bijden voornoemden sljnen vader heeft gheexerceert inde chirurgie daer

door hiJ bctrauwt saufftsante capacitei)t becommen thcbben ... ~-

SAE-201, fo 76. Register Admisstcn dd. 27.1.1728. 

(268) SAE-452. Omnwstellingcn 1736-1737. 
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R.enatus VAN DAMME meester-eh irurgij n 

.. ? - 1734 - 1737 - t '( 

Bij het rekwest dat Renatus van Damme in 1734 aan het Eeklose 

Magistraat overhandigde, waren attesten gevoegd met inlichtingen over 

zijn persoon en verleden. 

Burgemeester en Schepenen van Poperinge verklaarden dat van 

Damme daar geboren was «van seer eerelicke ouders van aldaer» en dat 

hij ook «de conste van chirurgie aldaer hadde gheexerceert». 

Philibertus Pnmeel. «mr.-chirurgien binnen de stede ende port van 

Nieuwpoch. bevestigde bij een altest van 8.1.1729 dat Renatus van Dam

me bij hem «eenighe rnaenden hadde ghewoont ende hem eerelick hadde 

ghedient». 

Pieter Laurent, «lieuttenant vanden eersten chirurgien vanden Conick 

binnen de stadt ende Casselrije van R.yssel, van steden, plaetsen ende 

casselrijen van Cassel, Steenfort. Haesebrouck, Merville, Estaire, Bailleul. 

etc.» attesteerde dd. 7.3.1733 dat Renatus van Damme na «gheexami

neert te sijn door Pierre Louet, medecijn major vande hospitaelen vanden 

Coninck binnen het voorseijde Rijsel, alsmede van Pierre Jacques Pollet 

en Philippe Vandendriessche Mrs. chirurgiens als examinateurs aldaer 

bequeme was bevonden ende was aenveert gheweest omme de gemelde 

conste van chirurgie te exerceren binnen de parochie van Boesschepe onder 

de Casselrije van Bailleub. 

Verder bevestigde de pastoor van Boesschepe dat chirurgijn van 

Damme aldaar zijn «leste residentie» had. 

Daarmede zijn wij tamelijk goed ingelicht over het verleden van 

RenaLus van Damme die op 21 juli 1734 het poorterschap te Eeklo ver
. f (26~) wier . 

Chirurgijn van Damme was hier actief in de periode 1734-1737 ( 
270

). 

In de Ommestellingen van die jaren werd hij op zijn nvijnckei», gelegen 

op de noordkant van de Markt, aangeslagen op 2 gemet ( 271
). 

Zijn vrouw was Maria Joanna Pijn die op 8 februari 1737 te Eeklo 

nog het leven schonk aan een dochtertje, l'1aria Francisca. 

Omstreeks 1738 is van Damme zich reeds elders gaan vestigen. 

(269) SAE-201. fo 109. Register Admissien dd. 21.7.1734. 

( 270) Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1735-1737) 

SAE-1027. fo 160. 181 

1028. f" 68 

(271) SAE-451-452. Ommestcllingcn 1734-1737. 
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Petrus V Ai\' BREUGEL licentiaat in de medicijnen 

0 ? - 1737 - 1751 - t 1751 

Over het verleden en de afkomst van deze geneesheer met dezelfde 

naam als onze 16-eeuwse alomgekende Vlaamse schilder. weten wij hoe

genaamd niets. De Eeklose bronnen brachten ons op geen enkel spoor 

waaruit wij ook maar iets over zijn herkomst zouden kunnen afleiden. 

Dr. \'an Breugel is zich in 1737 te Eeklo komen vestigen in de Sta

tionsstraat, vvaar hij nevens Jan Veltganck woonde. Dit was ongeveer 

rechtover de Patersstraat In 1739 vonden wij hem reeds in de «l'vleule

straete» en vanaf 1744 woonde hij op «het kerckhoh. het huidige Kerk

plein ( 272
). 

Van Breugel was in de periode 1745-1746 schepen te Eeklo. 

Zijn vrouw noemde Rosa Francais en zijn diens.tmeid was een zekere 

_t\larie Versluijs. Kinderen had hij waarschijnlijk niet. In 1748 waren er 

in elk geval geen die bij hem woonden ( 273
). 

Dr. van Breugel is te Eeklo op 2 juni 1751 van deze wereld geschei

den. In zijn overlijdensakte werd geen leeftijd vermeld. 

(272) SAE-452-459. Ommestelltngen 1737- I 751. 

V crmcldingen In Staten van Goed (periode 1738-1750) 

SAE-1028, fo 23. 86, 92. 118. 124. 142. 226 

1029, fo 28, 75, 102, 105, 171, 228 

1030, ro 160. 242 

(273) < Jo.r Pr. van Brcughcl. licentlact inde medicijnen, 

> Jo." Rosa Francois, sljne hutjsvrauwe, ende 

> Marie V ersluijs, sfjne dtcnslmacrtc. > 

SAE-t43, blz. 20. Telling 1748. 
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/lyachintus VAN Cl 11/SEGI!Ef\1 meester-eh irurgijn 

"ca 1718- 1738- 1763- i' 1763 

Chirurgijn Hyachintus van Ghijseghem was afkomstig van het land 

van Aalst. waar hij omstreeks 1718 geboren was. Zeker is dat zijn ouders. 

Christiaan van Ghijseghem en Anne Marie de Carrion, geruime lijd in de 

Ajuinstad hebben gewoond en er ook gestorven zijn e74
). 

Hyachintus trad hier op 16 maart 1738 in het huwelijksbootje met 

Maria Cornelia Schrey. 

Het gezin werd verrijkt met volgende kinderen : 

1) AnncL Francisca Chrislina, " Eeklo 9.1.1738. 

Zij trouwde in 1767 met .Joannes Franciscus van Gheldere. Zij 

hield in 1773 «wijnckel van thé. snuijf ende tabacq» ( 275
). Zij 

overleed op 6.4.1812. 

2) Maria Camelia, o Eeklo 8.6.1740. 

Is in 1763 gehuwd met .Joannes Adrianus Josephus du Bois, even

eens chirurgijn te Eeklo (zie hierna). Zij overleed te Eeklo in 

1771. 

3) lsabe!la /oanna. o Eeklo 12.5.1741 - t Eeklo 17.5.1742. 

4) J aannes Franciscu~· ( Franciscus genoemd). o Eeklo 26.7. 1743. 

Was achtereenvolgens getrouwd met Elisabeth Verhoeve 

(o Oosterhout-Nl.) en met Joanna Theresia van Ghelder 

(
0 I-leist). \Vas «ploller» van beroep en in 1795 woonde hij in 

in het Patersstraatje ( 276
). Overleed te Eeklo op 11.8. 1812. 

5) Brrnardino !sabel/a Barbara. o Eeklo 13.10.1745- t Eeklo 8.9.1756. 

(274) Christianus van Gijsegem fs Joos (t Aalst 3.12.1748) en zijn nouw, Anne 

Marie de Carrion (t Aalst 6.6.1734). die een dochter was van Charles en van 

Marie Anne de Eano. hadden zeker volgende kinderen 

- Franc!scus Judocus, "ca 1715 

- Anna Theresia, 0 ca 1717 

- Hyachtntus, 0 ca 1719 

- Catharina Judoca, 0 ca 1721 

- Nicolaus Joannes, ·- Aalst. 15.3.1725. 

Het gezin van Gijsegem-de Carrion woonde zeker s<:>dert 1725 te Aalst <in de 

Capellestraete>. Annc Marie de Carrion bezat goederen in de streek van Douai 

en te Zillebeke. 

(Inlichtingen ons medegedeeld door M. Wtlfrtcd Vernacve van Aalst. waarvoor 
onze oprechte dank). 

( 275) SAE-1392/23. Informaties. 

(276) SAE-145. Telltng 1795. blz. 33. 
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b) Corwlius /oseplws. " Eeklo 30.1. 1748. 

Trad toe tot de orde van de l\1inderbroeders onder de klooster

naam van pater Apollinaris. Na het Concordaat van 1802 oefen

de hij zijn priesterlijke bediening uit te Kortrij,k en hij stierf daar 

op 9.10.1824 ( 277
). 

7) /oanrlE's Francisnis Artfonius, 0 Eeklo 1.6.1750. 

Trad op 29.4.1772 te Eeklo in de echt met Barbara de Vos 

(
278

). Hij vestigde zich te Wachtebeke. waar zijn vrouw over

leed in 1794. In 1796 hertrouwde hij aldaar met Sophie Colle. 

(277) P. Petrus B. DE MEYERE o.f.m. De Minderbroeders in het Meetjesland (vóór 

1797). Appeltjes van het Meetjesland. nr. 4. 1952. blz. 44. 

(2:-8) .!oannes Fr. Ant. van Gijsegem en Barbara de Vos zijn de oud-ouders van dr. 

med. Pieter Van Ghysegherr fluidig burgemeester van de stad Eeklo. 

7 

foonnes Franc. Ant. 

van Gijsegem 
0 Eeklo 1.6.1750 

t \Vachtebeke 

won 

/ aannes Ludovicus 

van Gijsegem 
0 Wachtebeke, 9.7.1774 

t Eeklo 7.7.1847 

won 

Seraphin Eugene 

Van Gysegem 
0 Eeklo 12.9.1813 

t Eeklo 27.6.1874 

won 

Theophi/e f aannes 

Van Ghyseghem 
0 Eeklo 17.5.1850 

t Eeklo 9.9.1935 

won 

Prosper Florent 

Van Ghyseglwm 

" Eeklo 3.2.1886 

t Eeklo 19.9.1963 

won 

Pieter A.F. 

Van Ghysegfwm 
0 Eeklo 3.4.1932 

dr. mcd. - burgemeester 

te Eeklo 

X Eeklo 

29.4.1772 

X Eeklo 

11.8.1808 

X Eeklo 

13.5.1841 

X Eeklo 

3.12.1874 

X St.-Laureins 

26.5.1931 

Barbara ] acoba 

de Vos 
0 Eeklo 

7 Vv' achtebeke 

13ealrix Regina 

de Hulsters 
0 Eeklo. 22. 1. 1767 

l Gent 21.3.1844 

Felicifa 

hoert 
0 Eeklo 16.12.1811 

i Eeklo 7.~.1886 

Marie Therese 

De Raets 

~ Ecklo 28.6. 1849 

i Ecklo 13.5. 1934 

Clara Maria 

Van Overmeire 
0 St.-Laureins 1.9.1902 

l.iane Maric C. 
X Waasmunster Van Raemdonck 

18.8.1962 ° Waasmunster 9.10.1928 
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8) Anna Theresia Bernardina, o Eeklo 18. 11.1752 - t Eeklo 9. 11.1754. 

9) Levenloos (vrouwelijk), i' Eeklo 25. 11. 1754. 

10) Gaspar Ludovicus, o Eeklo 5.1.1756- t Eeklo 10.10.1756. 

Toen van Ghijseghem in 1738 zich kandidaat stelde om voor het 

College Medicum te Gent examen af te leggen «om als chirurgien ten plat

te 11ande g·headmitteert te worden», schreef hij «dat hij den tijd van on

trent thien Jaeren soo binnen de stadt van Gent, de gonne van Eecloo als 

elders bij different meesters heeft gheexerceert inde chirurg.ie». Üp 4 juni 

1738 legde hij te Gent zijn proef met gunstig resultaat af en reeds op 

11 juni 1738 kreeg hij van de Eeklose Wet «consent om als i'1r. chirur

gien de consle van de chirurgie te exet~ceren» ( 279
). 

Vanaf 1738 stond van Ghijseghem in zijn {chirurgienswijnckeh ter 

beschikking van de zieke Eeklonaren (2 80
). Eerst woonde hij op de Markt 

(zuidkant), vanaf 1744 in de Stationsstraat (noordkant - rechtover Paters

straat) en dan vanaf 1750 in het Patersstraat je, waar hij in 1747 een eigen

dom had gekocht en waarop hij na afbraak van de oude gebouwen twee 

nieuwe huizen had laten bouwen. 

Chirurgijn van Ghijseghem was amper 44 jaar oud toen hij in de 

volle kracht van zijn leven te Eeklo op 13 maart 1763 overleed. 

Hij was op dat ogenblik eigenaar van «twee huizen met stallen ende 

erfven daermede gaende gestaen ende ghelegen binnen dese stede van 

Eecloo in het Paeterstraetjen, abouterende oost het selve straetjen, zuijt 

Via. Jacques Vermast. west het Gildehof van St. Jooris ende noort den 

ganck van het selve Gildehoh. 

Buiten de gewone «huijscatteijlen» of roerende goederen was hij ook 

bezitter van «een fusicque met twee weijlasschen, een jachtmes en eenen 

saeveh, wat er op wijst dat van Ghijseghem in zijn vrije uren de jacht 

bedreef. Hij was ook kruisboogschutter ,_, het in zijn buurt gelegen St.-

(279) SAE-201. fo 117. Register Admissien dd. 11.6.1738. 

{280) SAE-453-462. Ommestelhngen 1738-1763. 
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Vermeldingen In Staten van Goed (periode 1740-1763) 

SAE-1028. fo 142. 185, 198. 244. 258 

1029. f• 8. 48, 102. 166. 171. 189. 208. 211 

1030, f• 48, 188, 252 

1031, f0 18, 208, 237, 275 

1032. fo 50, 158, 185, 190, 274 

1Ó33. f• 88, 116 

1034, f• 238 

In de periode 1745-1761 voerde hij in opdracht van de Eeklose wet 16 liJk
schouwingen ult. SAE-1398 nr. 33-48. 



,Iorishof zal daar niet vreemd aan geweest zijn ,.......J want in de bij zijn over

lijden opgestelde inventaris werden ook «twee slaelen bogens met de toe

behoorten> opgenomen. Verder werd «den genemelen chirurgienswijnckel 

met al het gonne daervan dependeert» geschat op 10 pond gr. 

Op 3.8. !763, datum van het neerleggen van zijn Staat van Goed, 

hadden reeds achtentwintig personen hun schulden wegens «chirurgiale 

diensten ende leverijnghe van medecijnen» gekweten, wat 9 - 0 - 10 pond 

gr. had opgebracht. Zeventien anderen bleven in totaal nog 8 - 10 - 7 pond 

gr. verschuldigd en nog twintig andere klanten werden s•lechts «voor memo

rie> in de inventaris vermeld daar ze als «van difficiel recouvre» werden 

aangezien. 

Wij twijfelen er aan of de rekening, waarvan dient gezegd dat de 

namen van de schuldenaars steeds vermeld zijn, heel nauwkeurig en juist 

\\'as. want wij weten ook dat de weduwe \"an Ghijseghem alleen al van 

de erfgenamen van wijlen Jan Frans de Brabander de niet kleine som van 

12 - 8 - 6 pond gr. betaald kreeg (281
). 

Het sterfhuis was ook belast met schulden. Er was nog 50 pond gr. 

Pn 40 pond gr. verschuldigd respectievelijk aan Marie Francoise Clé en aan 

Anne Vermast ~over het capitael van een onbeselte rente». Ook werd aan 

de weduwe van Ghijseghem vooraf een som van 100 pond gr. toegewezen, 

haar ingevolge het opgestelde huwelijkskontrakt toekomend. 

Oe Staat van Goed werd dan ook afgesloten met een mali van 78 -

'1 - 6 pond gr. Ook hier werd de waarde van de onroerende eigendommen 

niet in rekening gebracht ( 282
). 

Na het overlijden van chirurgijn van Ghijseghem zette zijn schoon

zoon laannes du Bois de praklijk verder ( 283
). 

(281) < Item betaelt aendc de Wed". van 1-lyachtntus van Ghysegem in sijn leven 

Mre chirurgfen de somme van XII pond Vlll schel. VI gr. in voldocnljnghe sijnder 

specificatie van chirurgtule diensten en leverijnghe van medicijnen aendcn over

lcdenen tot ende met stjne doodt gedaen ... >. SAE-1034. fo 238. 

Staat van Goed Jan Fr. de Brabander dd. 26.9.1764. 

(282) SAE-1033, f" 181. Staat van Goed Hyachtntus van Ghtjseghem fs Xttaen dd. 

3.8.1763. 
Ter vcrgelijking enkele schattingen van goederen uit Staten van Goed uit de 

jaren 1763 : 
~ 200 pond varkensvlees (aan 7 grooten het pond) : 

~ 6 koelen en 2 kalveren : 

~ I paard met zijn harnas : 

~ 3 koeien, I vaars en I kalf 

5. 12-0 

21-12-0 

16- 0-0 

17-10-0 

(283) De echtgenoten Joannes Ju Bots-Maria Com. van Ghijscghem vcrkochten reeds 

In 1763 hun htj erfenis vcrkregen 1/10 deel In de twee hutzen voor 48 poncl gr. 

aan de weduwe I lyach. van Ghijscghcm. SAE-845, fo 133. Regtster V erkopingcn 

dd. 9.12.1763. 
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In 1765 werden de eigendommen openbaar verkocht. De weduwe van 

Ghijseghem kocht het zuidelijk gelegen huis in de Palersstraat (groot 16 

roeden) voor 200 pond gr. Voor het andere huis ( 12 roeden groot) bood 

Therese vanden Broecke een som van 122 pond gr. en het werd haar toe

gewezen ( 284
). 

1'1aria Cornelia Schrey zou haar man meer dan vijfentwintig jaar over

leven. Zij ontsliep in de Heer te Eeklo op 11 april 1788. 

(284) SAE-845. fo 184-186. Regtster Verkopingen del. 2.3.1765. 

100 



lgnafius Franciscus BERTI J N meester-eh irurgijn 

" ca 1713 - 1738 - 1777 - t 1777 

Het was in het jaar 1738 dat « [gnatius Berlijn, mr.-chirurgien woonen

de binnen de parochie van Huijsse, casselrije van Audenaerde» aan het 

Eeklose Magistraat verzocht «admissie omme met sijne huijsvrouw ende 

kinderen binnen dese voornoemde stede te moghen commen woonen ende 

aldaert te exerceren de conste van de chirurgie». Uit het attest dat Bertijn 

voorlegde bleek da·t hij reeds op 10 juli 1736 in het examen geslaagd was 

voor het College der i'1edicijnen te Gent ( 285
). 

Bertijn was getrouwd met Joanna Petronelia de Decker die hem te 

Eeklo volgende kinderen zou schenken : 

1) [gnatius Franciscus, o Eàlo 26.8.1739 - t Eeklo 22.10.175:2. 

2) Francisrus /osephus, o Eeklo 15.8.1741 - t Eeklo 26.8.1741. 

3) Levenloos ( vrouweiijk), t Eeklo 1.4.1747. 

Chirurgijn Berlijn was hier bijna veertig jaren werkzaam ( 286
). Hij 

hielp niet alleen de Eeklonaren. Ook kreeg hij de verzorging toegewezen 

van de zieke vreemdelingen die opgenomen waren in het Hospitaal ( 287
). 

Het grootste deel van zijn leven woonde Berlijn op de tvlarkt (noord

kant - toen 7e huis vanaf de Boelare), waar hij buiten zijn belastingen op 

zijn beroep ook nog steeds aanges-lagen werd op bezit of bewerken van 

1 gemet 150 2/3 roeden grond. 

Omstreeks 1775 ging hij in de Molenstraat (zuidkant - toen Se huis 

vanaf Spriet) wonen. Hij was dan niet meer zo acl ief en vanaf 1775 werd 

( 285) SAE-20 1. fo 118. Register Admissien dd. 25.6.1738. 

( 286) SAE-453-467. Ommestellingen 1738-1777. 

Vennl"ldingen in Staten van Goed (periode 1739-1772) 

SAE-1028. fo 118. 124. 157 

I 029. fo 163. 248. 264 

1030. ro 43. 63. 115 

1031, ro 97. 130.247 

1()32, fo 141. 244 

1034. fo 15. 167 

1035. fo 44. 179 

1287) < Item hetaclt aen lgnatius Frans Rc·rlijn over het doen van vlslltcn mde leve

rijnghe van m,.rJtcijnen ac·n diffPrente sieck<' pas5aglers... > 

< Item lgnatius BNtijn over vlsiten ende medicijnen aen vrcmde passagiers... > 

SAE-1 ó83. llospitaahk<·ningen 1749- I 75 I 

< lgnatius Frans B<'rlijn ovN eenlge vlsi!Pn acnclc siPcke In hl'! hMpilael... >. 

SAF.-1 IJ8). I lospitnalrc·kPrllngPn 1772- I 775. 
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hij voor zijn praklijk slechts meer aangeslagen op 100 roeden, terwijl het 

vorig jaar zijn aanslag nog 1 gemet bedroeg, wat dus het driedubbel was. 

In 1772 was Berlijn nog eigenaar van een meers van 262 roeden te 

Eeklo «met den noorteijnde aenden baerm of traegel van het Leijken», die 

hij in dat jaar verkocht voor 46 - 4 - 10 pond gr. aan de weduwe Arnoud 

de Reu ( 288
). 

Chirurgijn Berlijn was 64 jaar oud toen hij op 22 april 1777 voor 

eeuwig ging rusten. Zijn vrouw volgde hem op 28 november 1779 in het 

graf. 

(288) SAE-847, f• 208. Register Verkopingen dJ. 16.5.1772. 
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/oannes DELBEKE meesler-chimrgijn 

0

?-1ï38-1742-t? 

Joannes Delbeke had «langhen tijt binnen de stadt Brugghe onder 

anderen in het hospitael ghedaen de functie van chimrgien». In 1730 

was hij naar W estkapeHe gaan wonen en het was in juli 1738 dat hij met 

zijn wouw Joanna Constantia Marcehs het geluk kwam zoeken te 

Eeklo ( 289
). 

Hij nam zijn intrek in een huis in de Tviolenstraa.t (zuidkant - loen 

4 e hu i's vanaf de Spriet) (290
). 

Vrouw Oelbeke bracht te Eeklo twee kinderen ter wereld. nl. 

1) /oarmes Baptist. o 24.6. 1 ï39. 

2) Anna Francisca, 0 2.8.1741. 

Chirurgijn Delbeke was hier lotaal vreemd. Familie had hij te Eeklo 

niet en het was dan ook Dr. Petrus van Breugel die dooppeter was van 

zijn eerste te Eeklo geboren kind. 

Chirurgijn Berlijn was peter bij de geboorte van het tweede kind. 

Delbeke is hier nooit goed ingeburgerd geweest. want reeds in de loop 

van 17 42 is hij te Eeklo uit de circulatie verdwenen ( 291
). 

(289) SAE-201, fo 118. Regtster Admtssten del. 2.7.1738. 

(290) SAE-453-455. Ommestelltngen I 739- I 742. 

(291) Vermeldingen In Staten van Goed (pf'riodc 1738-1742) 

SAE-to28, f" 96. I 12. 238 
1029, fo 105 
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I an Baptist LEFEVER meester-chirurgijn 

" ca 1719 - 1739 - 1758 - i' 1758 

Maria Verhaeghe, de weduwe van chirurgijn Norbertus Goessens 

(i· 21.5.1738). sliep er niet lang op om een haar passend man te zoeken. 

want reeds op 3 februari 1739 sloeg de kwieke weduwe Jan Baptist Lefever 

aan de haak. die het beroep en de praktijk van Goessens voortzette. 

Lefever was zeker geen geboren Eeklonaar. Van waar hij kwam weten 

wij echter niet. 

In het nieuw gevormde gezin werden volgende kinderen geboren : 

1) Le/ebure Anna Francisca Benedicta. o Eeklo. 1.11.1739. 

2) Le/ebure /oannes Franciscus. o Eeklo 25.4.1742. 

3) De/ebure Maria Catharina, Eeklo. 12.3.1744. 

4) Le/ebRr Maria Rosa. o Eeklo 30.3.1746. 

\Vij weten niet hoe het met de kennis en kunde van chirurgijn Lefever 

gesteld was toen hij Le Eeklo in 1739 zijn funclie begon uit te oefenPn, 

maar wel staal vast dat in 1742 ~ dus nà ongeveer drie jaar activiteit ~ 

baljuw Judonis Lefer ingreep Legen Lefever, waarvan gebleken was dat hij 

de voorziene proeven niet afgelegd had en dus niet was «gheadmitleert 

in eenighe UnivErsiteit». Het is niet uitgesloten dat naijverige concurenter. 

achter het optreden van de baljuw zaten. 

In zijn aanklacht voerde baljuw Lefer aan «dat Jan Lefebure hem 

daeghelijcxs is bemoeijende met het visiteren van siecken, lordonneren van 

medicamenten. deselve te leveren als anderssijnts oock niet jeghenstaende 

hij sijne licentie inde medecinen niet en heeft ghedaen nochte tot dexercitie 

van dien l>ij niemant en is gheadmitteerl ende alsoo de selve exercitie son

der capacileijl ten utterslen schaedelijck is aen het ghemeene beste ... » (2 92
). 

jan Lefever werd voor de Eek·lose vierschaar gedaagd doch op 23.5.1742 

liet hij eenvoudig verstek gaan. Na een tweede dagvaardiging kwam zijn 

zaak terug voor op 30.5. 1742. Eigenaardig is dat Jan niet zelf voor de 

Wet verscheen. maar wel zijn waarschijnlijk oudere en alleszins bazige en 

initiatiefvolle vrouw, die zich liet bijstaan van procureur van den Driessche. 

De baljuw hield zijn aanklacht slaande terwijl vrouw Lefever in haar ver

weer inbracht dat haar man «antrent de twee jaeren heeft ghedienl als 

chirurgien onder de Trouppen van Sijne Keijserlicke Majesteijt, ghevalghent· 

lich uut crachte vandien heeft vermo~hen te exerceren de conste van chirur

gie» en dat haar wederhelft dan ook «met kennisse ende ordonnantie vande 

heeren licentiaeten binnen dese stede, \·oorclers nu heth dan drij jaeren 

(292) SAE-1386/8. Proces dd. 30.5.1742. 
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immers gheduermde sijn huwelick. daerinne ghecontinueert hadt.» Î'Iet 

deze uitleg hoopte vrouw Lefever dat de Wet zou toeslaan dat haar echt

genoot zijn beroep eenvoudig zou mogen verder zetten. Mocht dit niet het 

geval zijn. dan verzocht zij dat hij voorlopig actief :;rou mogen blijven en dat 

hem <ten minsten acht maenden» tijd zou gegeven worden om zich intussen 

in regel te stellen. Uit het p:ocesdossier is niet uil te maken of ingeg~aan 

werd op de wensen van vrouw Lefever. doch wij veronderstellen dat zeker 

geen toelating gegeven werd aan Jan Lefever om zijn functie verder uit te 

oefenen. In het Register van de Admissien is nergens een spoor te vinden 

dat Lefever ooit «gheadmitleerl» werd. Lefever is vermoedelijk nooit ge

slaagd in de proef voor het «College Medicum» te Gent. 

Geslaagd of niet. wal er ook van zij. Jan Lefever bleef toch in de 

.-branche». Tot in 1746 werd hij in de belastingsrollen nog steeds vermeld 

als <Chirurgijn». Vanaf 1747 werd eenvoudig vermeld : «op sijn func-

t . ( 293) re> . 

In de volkstelling van 1748 werd hij vermeld ah «barbier», activiteit 

die alle chirurgijns als bijberoep uitoefenden ( 294
). 

Jan Baptist Lefever die steeds op de Markt (noordkant) had gewoond. 

\'Prhuisde in 1748 naar de Molenstraat (zuidkant - toen 2e huis komend 

van de Spriet). 

In 1749 werd barbier Lefever als getuige verhoord door de Eeklose 

Schepenen en de griffier noteerde hem als : dan Baptiste Le febre fs 

Glaude, aut ontrent 30 jaeren. doende de functie van chirurgien binnen 

dese stede ... >. In nogal stuntelig geschrift tekende hij «iaen betist Lefe
ven ( 295). 

Uit dit aLles blijkt eens te meer dat de Eeklose gezagdragers niet zo 

nauwgezel de reglementering betreffende de uitoefening van de genees

kunde toepasten en dat ook Lefever zieken bleef visiteren en medicijnen 

afleveren nietlegenslaande hij geen officiële vergunning ha<l. 

( 293) SAE-453-46 1. Ümmestelling<'n I ï39-l ï58. 

Vermeldingen In Staten van Go<'d (periode I ï43- I ï58) 

SAE-1029. fo 3ï. 53. ï5 

1o3o. r· 63 

1031. ro 68 

1032. ro 204 

(294) < .Jan Lefebr<', barbier, Marie Anne Verhaeghc. sljn huisvrauwe, Joannc Livine, 

aut 14 jaeren ende Ptcter Goossens. 12 jaeren, alsmcdt• Anne l\1aric, aut 9 jaPren, 

Jan francies, 5 jaercn, Maric Catharina, 4 jaeren end<" Rosa Lefebrc, ses kin

deren. >. 

SAE-143. Telling lï48. blz. 52. 

(295) SAE-1381i/22. En kw .. st 22.5.1 ï49. 
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Lefever was nauwelijks 40 jaar oud toen hij op 22 juli 1758 het 

Yoor goed liet steken .. Haria Verhaeghe overleefde haar tweede man nog 

twintig jaar. Zij was ongeveer 66 jaar oud toen zij op 25 mei 1779 te 

Eeklo overleed. 
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N. FRAEI/S licentiaat in de medicijnen 

0 ? - 1752 - 1752 - t ? 

Deze geneesheer heeft ongeveer een jaar te Eeklo op de Markt 

(noordkant) zijn kabinet gehad. 

\Vij vonden hem slechts éénmaal terug, n'L in de Ommestellingen 

van 1752 waarin hij Yermeld is als «Den doelor Fraeijs, als doet. : over 

10 rnaenden - 1 gemet 150 roedem. De stadsklerk scheen zelfs de voor

naam Yan F raeijs niet te kennen ( 296
). 

(296) SAE-459. Ommestclltngen 1752. 
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Franciscus /osephus GOMMAERS licentiaat in de medicijnen 

ca 17 17 - 1753 - 1775 - t 1775 

Franciscus Gomrnaers fs Christoffel was een «Maneblusser». Hij was 

omstreeks 1717 te Mechelen geboren (2 97
). 

In 1751 was dr. Pieter van Breugel te Eeklo gestorven. Als genees

heer bleef hier alleen nog de vijftiger Norherlus van \Vaesberghe over, 

toen Gornmaers zich in 1753 te Eeklo kwam vestigen ( 298
). Hij was toen 

reeds ongeveer 37 jaar oud. 

De nog ongehuwde Dr. Gornmaers zocht zich in de streek een bruid. 

die hij vond te Kaprijke waar hij in 1756 Maria Joanna de [vleij. doch ter 

van Jan en van Joanne Hulpiau, tot levensgezellin nam. Voor zover wij 

weten kreeg het echtpaar slechts een kind. nl. Maria Theresia Francisca, 

die geboren werd te Eeklo op 16 november 1764. 

D;. Gomrnaers hield eerst consult in de Stationsstraal (noordkant -

toen 3e huis vanaf de Markt), waar omstreeks 1762 geneesheer Dhondt 

zijn naaste gebuur werd. 

Op 26. 1 I. 1766 werd Gornmaers eigenaar van <een ghebauw bestaen

de in diffrente woonhuijsen met J 'erfve daermede ga ende ghestaen ende 

gelegen binnen de stede van Eecloo in het Paterstraetjen abouterende west 

het selve straetjen, noort .loseph Nijs, oost de kinderen van d'heer ende 

meester Norbertus Anthonius van \ Vaesberghe ende suijt de vier huijse

kens campeterende aende kinderen van Hevel.» In 1767 ging Dr. Gom

maer3 in de Patersstraat wonen. 

Gomrnaers is 58 jaar oud geworden. Hij overleed te Eeklo op 15 mei 

1775. 

Toen hij voor goed de ogen had gesloten, had Dr. Gornmaers zoals 

alle geneesheren uil zijn tijd, heel wal klanten die nog moesten betalen. 

(297) In zijn overlijdensakte (t 1775) is yermeld dat hij toen 58 jaar oud was. dus 

geLoren circa 1717. Volgens de doopakte van zijn dochter Maria Theresia, ge

boren in 1764, als zijnde dan <38 annorum, bapt. mechlinia In ecl. St. Romul

do ... >. zou hij geboren zijn omstreeks 1726. 

( 298) SAE--159-466. Ommestellingen 1753.-1775. 
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SAE-1 o3t. fo 275, 280 

1032. fo 35. 81. 85. 185, 190. 194, 197 

1033. ro 62. 74. 143. 194. 244. 255, 261 

1034. ro 24. 27. 48. 86. 100. 124. 286 

1035, ro 3. 32. 86. 97. 109. 132. 13..f. 179. 181, 192. 210. 

274, 291, 298 

1036, fo 33, 64, 100 



V roll\v Gommaf:'rs hooptt' nog een hedrag van 65 - 16 - 17 pond gr. te 

kunnen innen. maar van veel anderen wist zij hij voorbaal dat van be

talen niet veel in huis zou komen ( 299
). 

Het was ook al ~een goud dat blonk in het doktershuishonden. De 

Hfgenamen stonden \"an hun kant voor zware, nog niet afbetaalde leningen. 

o.a. ca 350 pond gr. aan Frans 1'1artens. 240 pond gr. aan Livinus van 

Damme, 60 pond gr. aan .looris Huysman en 65 pond gr. aan Frans Claes 

van Kaprijke. De Staat \"an Goed van Dr. Gornmaers sloot met een mali 

van ong. 865 pond gr. 

Het is dan ook goed te begrijpen dat de bibliotheek van de over

ledene zo vlug mogelijk van de hand werd gedaan ( 300
). Het doktersgereed

schap schijnt geen grote waarde te hebben gehad ( 301
). 

(299) < Voorts vint men noch got>l lol laste van diffn·nlc pcrsoonen vermeit hij eene 

lijste daer van zijnde t'sacmen de somme van vijfenlsestigh ponden XVI schel. 

VIl gr. over vlsilen ende leveringe van medicijnen hij den overledenen ghedaen 

alle het welcke is van se er difficiel recouvre, ditte boven t' gonne men oock goet

vint tol laste van noch diversche andNe persoonen ten eausen alsvooren waer 

van geene de minste hope en Is van recouvrc ende de welcke men daerom op de 

voorseijde lijsic niet en heeft ghestelt alle nochtans te bevinden op de hanl ofte 

nolitteboek<'n vanden voorscijdcn overlcdenen daNtoe alhier om corthcde gherefe

rcerl wort dienende alht<'f voor memorie mils de houderigge ciaervan alhier nlel 

het minste wilt veraniworden dus ... Memorie. > 

SAE-103(), f" 232. Staat van Goed Franciscos Gornmaers dd. 9.8.1775. 

(300) • Dat niet is ghepresen s'overlcdcns hibliothcque van hoeckcn, mits die zijn tot 

Brul<ghe om vercocht te worden ... >. 

(301) In de Staat van Goed Is alleen spraak van < al cle gheleijcrde potjens ende 

glacsen inde firmissle, twee mortlerkc·ns ende eene slijpsteen... >. 
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Tacobus ]osephus DEVAUX licentiaat in de medicijnen 

0 7 - 1753 - 1757 - t 7 

Deze geneesheer met de fransklinkende familienaam Devaux is zich 

rond 1753 te Eeklo komen vestigen. Üp 11 maart 1754 deed Dr. Devaux 

samen met chirurgijn van Ghijseghem de schouwing van het lijk van het 

8-jarig Fransken Onderdonck dat door verdrinking om hel leven was ge

komen ( 302
). 

In de Ümmestellingen vonden wij Dr. Devaux slechts terug in de 

aanslagjaren 1753-175(; en hij woonde toen op «de suijtsijde vande 

marckt> ( 30
"
1

). 

Tijdens de jaren 1756-1757 verrichte Dr. Devaux steeds bijgestaan 

door chirurgijn van Ghijseghem Yier lijkschouwingen te Eeklo en o.a. nog 

in april 1757 toen Anne l\1arie Roete ook verdronken was (3°4
). Nadien 

vonden wij geen spoor meer van Devaux. 

(302) SAE-1398/39. 

(303) SAE-459-460. Ommestell!ngen 1753-1756. 

Vermeldingen in Staten van Goed (per! ode 1754-1756) 

SAE-1031. f0 264. 
1032, fo 77, 274 

(304) SAE-1398/42. 43. 44. 45. 
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Cosmas Darnianus T AELMAN mee ster-eh irurgijn 

o ca 1725 - 1753 - 1800- t 1806 

Enkele maanden nadat de Eeklose chirurgijn Marissal in mei van 

het jaar 1753 oYerleden was. trouwde Cosmas Oamianus T aelman te 

Eeklo op 4 september 1753 met Joanna Catharina Marissal. dochter van 

de reeds behandelde chirurgijn Petrus Egidius lgnatius l\1arissal en van 

Suzanna l\1ortaer. 

Cosmas Oamianus Taelman was afkomstig van Lovendegem waar hij 

omstreeks 1723 geboren werd als zoon Yan Jooris en van Joanna Standaert. 

Cosmas T aelman was voor zijn huwelijk zeker geen onbekende ge

weest bij de famrlie Marissal. want Georgius T aelman, waarschijnlijk een 

broer van Cosmas. was nadat hij «knecht» was geweest bij Taelman, in 

1748 getrouwd met de dochter Anna Theresia ( 305
). 

De T aelman's hadden het beroep van chirurgijn in het bloed en het 

betrof vermoedelijk een familie waar het <visiteren en meesteren» van 

vader op zoon oYerging ( 306
). 

Cosmas Oamianus T aelman zette in elk geval de praktijk van wijlen 

zijn schoonvader voort en hij vestigde zich op de « Verckensmarkt», naar 

alle waarschijnlijkheid zelfs in de gewezen woning van de Marissal's ( 307
). 

(305) Zie voetnoten nr. 218 en 219. 

(306) Alleen reeds de voornamen <Cosmas Oamianus> wijzen op een chirurgijnsgeslacht. 

De heiligen Cosmas en Damtanus, waren twee broeders uit Arabië, die de martel

dood stierven te Cyrrhus in Syrie in 303. Betden hadden de heelkunde beoefend 

en zij zijn dan ook de patroons van de geneesheren en apolekers geworden. ZiJ 

worden voorgesteld in het lang gewaad van geleerden met een glazen kolf in de 

hand. In de vroege middeleeuwen waren zij bij het volk van Rome zo beroemd als 

nu een Sint Antonius van Padua. Feestdag 27 september. (Wtnkler Prins Ency

clopedie. 6e deel. 1949. Amsterdam-Brussel. blz. 449). 

De Brugse barbiers (uitvoerders van aderlatingen en ook baardscheerders) hadden 

In 1427 in de Jacobkerk hun eigen kapel toegewijd aan hun patroonheiligen Cosmas 

en Damiaan. In 1665 groepeerden de Brugse medici zich In een afzonderlijke Stnt

Lucas-Societeit, terwijl de chirurgijns in 1666 het broederschap in de Sint Jacob

kerk onder het patronage van Cosmas en Damlaan van de barbiers overnamen. 

(A. DEWITfE. De Genceskunde te Brugge In de Middeleeuwen. Brugge 1973, 

blz. 25-26). 

Volgende Taelmans' zijn ons als beoefenaars van de geneeskunde bekend 

~ /oannes Toefman fs Jooris (0 ca 1715). In 1760 chirurgijn te Gent (SAE-

1389/9). 

Gcorgius Fcrdinandu8 T aelmun. In 1748 te Eeklo getrouwd met Anna Theresia 

Marissal. dochter van chirurgijn lgnatius Marissal. Vestigde zich als chirurgijn 

te St. La ureins (zie voetnoot nr. 219). 

~ Bernard Taelman, hcentlaat In de medicijnen te Ertvelde tussen 1780 en 1808 

(A. DE VOS. Geschiedenis van Ertvelde. Brugge. 1971, blz. 340. 550, 880). 
( 307) SAE-4G0-495. Ommestclhngcn 1754-1796. 
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Na negen jaar huwelijk verloor Taelrnan zijn vrouw .loanna Catharina 

Marissal, die overleed te Eeklo op 8 juli 1782 zonder nakomelingen. Ze 

was zevenenveertig jaar oud. 

Kort daarna verbond Cosmas Dam i anus T aelman zijn levenslot aan 

lsabella Jacoba Smet afkomstig van Evergem. hij wie hij evenmin kinderen 
had. 

Cosmas Ta el man was een lang leven beschoren. Gedurende onge

veer vijftig jaar bleef hij te Eeklo lancet en scheermes hanteren ( 308
). 

In 1795 stond hij nog a.ltijd in de bres. Hij woonde toen nog sleeds 

op de Varkensmarkt en Augustinus Cornand. 22 jaar oud, was dan zijn 

«domestique» ( 309
). 

De laatste jar<'n van zijn leven bracht Taelman «al rustend» door. Hij 

is op 17 maart 1806 als «rentenier» de eeuwigheid ingegaan in de ge

zegende leeflijd van 84 jaar. 

Zijn vrouw, lsabella Smet. volgde hem in het graf op 8 september 

1809. Zij was toen eveneens 84 jaar oud (310
). 

( 308) Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1753-1794) 

SAE-1031, f• 207, 258, 275 

1032. f• 76, 169, 238 

1033, t0 8, 48 

1034, f0 8, 30, 145, 194, 280, 291 

1035, fo 6, 12, 14, 34. 75, 78, 108, 132, 244, 251, 254, 295, 298 

1036, f" 29, 109, 155, 216, 280 

I 037. f" 31, 90, 207, 221, 227, 237, 268 

1038. r· 79. 81. 85. 92. 124. 152. 211, 244 

1039, f" 30, 32, 44, 116, 176, 206, 309 

1040, f0 22, 67, 164 

Taelman werkte ook in het Hospitaal waar caerme siccke passanten> verzorgd 

werderr. 

SAE-1680-1681. llospilaaln·kcningen 1775-1778, 1782-1785 en 1785-1788). 

l3o9) SAE-145. Telling 1795. blz. 26. 

(310) In 1787 hadden de echtgenoten Cosmas Taelman-lsabella SmPt reeds cbij gifte 

metter waermc hand, die men noemt Dorratio !ntervivon aan hun toen bij hun 

wonende nicht Colomba Alouisia Cornand ceen huijsstede ende erfve groot 63 V2 
roeden daermeegaende ende d'helft vanrlen gememe steenput. ghelegen te Eecloo 

op de Verckensmarckt. noord Lieven de 1-lcouhel ende het Lintdra<'ijerstraetjen alhiN 

alfm<'de gaende ende oost Sr. Frans EveraNI mf'l de schuere ende voordN catheijlen 

daer op staende> geschonken. (SAE-852. f" 229. Register Vcrkopingen dd. 3.4. 

1787). 
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Colomba Cornand was een dochter van .Jacobus Eugen!us en van Christina Tacl

man. Zij huwde met Franciscus Antonius de Heuvel (" 1766), tabakfabrikant tc 

Eeklo. Zij overleed te Eeklo op 21.1.1810. Een van haar vijf kinderen was, Fcr

dinandus de Heuvel (" 1801 - 'f 1859). dte stadssecretaris was te Eeklo (V/. 

STEEG HERS. De Familie De Heuvel. Vlaamse Stam. Jrg. Vlll. nr. 3, blz. 154). 



Cfuudius Franciscus CAR/ON licenticwt in de medicijnen 

o ca 173-1 - 1758 - 17ö0 - t 1795 

Deze le Lessen omstreeks 173-1 geboren geneesheer werd voor het 

eerst te Eeklo genoemd in de Ommestellingen van het jaar 1758. HiJ 
woonde op de noordkant van de Markt. in het gedeelte lussen Boelare en 

Kerkplein ( 311
). 

Dr. Carion trad op 9 april 1760 te Eeklo in het huwelijk met i'-1aria 

Livina van Zele. die \'an Wachtebeke geboorlig was. Joannes Baptist van 

Zele en l\ I aria Theresia van Crombrugghe waren de huwelijksgetuigen. Te 

Eeklo werd in het doktersgezin op 27 januari 1761 een dochtertje, Maria 

.Josepha, geboren, doch in de loop van het jaar 1761 is Dr. Carion zich 

in het naburig Kaprijke gaan vestigen ( 312
). 

Daarmede was zijn activiteit als geneesheer te Eeklo niet afgesloten, 

want daarna vinden wij hem nog regelrnalig vermeld in de Stalen van Goed 

van Eeklose sterfhuizen (313
). 

Ook de Eeklose Wet bleef nog uitsluitend beroep doen op Dr. Carion 

wanneer lijkschouwingen moesten verricht worden. In de periode van 1761 

tot 1774 kwam hij hier nog negen lijkschouwingen uitvoeren, nietlegen

staande Dr. Gornmaers en Dr. Dhont in die periode Le Eeklo woon
den (314). 

Wij weten niet of Dr. Claudius Carion dan verder te Kaprijke is 

blijven wonen, maar wel staal vast dat hij op 2 maart 1795 te Gent is 

overleden. 

Zijn omstreeks 1769 te Kaprijke geboren zoon, Joannes F ranciscus 

Antonius Carion, was 4'advocat et avoué près Ie Tribunal de premier In

stance de !'Arrondissement d'Eecloo», toen hij te Eeklo op 13.9.1806 in 

de echt trad met Maria Beatrix Marlens, dochter van cle Eeklose genees

heer Jan fr. Marlens en van .losephina Beatrix de l~oo. Voornoemde 

Joannes Carion werd naderhand slaelssecretaris te Eeklo waur hij over

leed op 8 augustus 1821 in de leeflijd van 52 jaar. 

(311) SAE-461 -462. Omm<'stelling<'n 1758-1760. 

(312) < 27 januari 1761 haplisala est Maria Josepha Franclsca fa leg. 0"1. Claudi 

Frnncisci Carlon elatls 27 annorum haplisati Lcssinac et Ola. Maria Thercsia van 

Zcle, etalis 26 annorum hap. in Wachtchoke ... > 

SAE- 155 fo 1371. Doopregister. 

( 313) Vermeldingen In Stalen van Goed (periode 1759-1769) 

SAE-1033. fo 8, 131. 134, 157 

1034. f0 170, 286 

1035. ro 32 

(314) SAE-1398/48-56. 
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] acubus D 1-I 0 NT licentiaat in de medicijnen 

r. 7 - 1762 - 1779 - t 7 

In het begin van de jaren vijftig van de 18e eeuw was een zekere 

Jacobus Dhont geneesheer te Kaprijh ( 315
). In 1762 dook Dr. Jacobus 

Dhont op te Eeklo en het is dus goed mogelijk dat de Kaprijkse en Eeklose 

geneesheer een en dezelfde persoon was. 

Van zodra hij hier gevestigd was, kocht Dr. Jacobus Dhont zich «een 

huijs endf, erfve met den voorhoofde op de groote straete lappende van

den merckt naer het Hospitael, abouterende zuijt de selve straete, oost 

sekere ganck, noorl Sr. lgnatius van Cromhrugghe ende west Jan Frans de 

Lateur», waarvoor hij 500 pond gr. aan Francisaus de Vreese betaal
de (316). 

Dr. Dhont betrok zijn eigendom in de Stationsstraat waar hij zijn 
•k t' (317) Zie ·en on vmg . 

Daar viel hij in 1774 in ruzie met zijn gebuur, chirurgijn Philippus 

Baerts. die hem een proces aandeed dat jaren zou aanslepen (318
). 

I-let is natuurlijk moeilijk uit te maken of dit proces invloed zal gehad 

hebben op het hier weggaan van Dr. Dhont, waarvan nà 1778 te Eeklo 

geen spoor meer te vinden is. 

(315) <Jacobus Dhondt tot Caprijckc liccntiaet inde medicijnen ... > 

SAE-1031, f0 11. St.v.g. Lieven Verheye i' St.-Laureins 30.4.1750. 

<Doctor D'hont tot Caprijcke ... >. SAE-1032. fo 144. St.v.G. Joanne de Bus

schere t St.-Laureins 25.5.1753. 

(316) SAE-845. fo 32. Register Verkopingen dd. 1.2.1762. 

(317) SAE-462-468. Ommestellingen 1762-1779. 

Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1762-1774) 

SAE-1033. fo 165. 175. 185, 240. 265 

1034, fO 8, 15, 33, 238, 286 

1035, ço 27. 125. 162. 289 

1036, fo 95, 100 

(318) Philippus Baerts deed op 10.8.1774 klacht tegen Dr. Dhont in verband met het 

gebruiken van <den ganck van aen 's I-lcesschers ( = Baerts) erfve leedende naer 

de groote straete die loopt vande merkt naer het hospitaeh. I-let betrof de tradi

tionele burentwist om de met een dienstbaarheid belaste uitweg. Uit het proces 

blijkt o.a. dat Dr. Dhont <heeft ghemaeckt ende gerepareert sijn dack ende wint

bergh van sijn gevel staende ten wests!jde jegens de erfve van d'henberghe den 

Leeuw>. De Leeuw was toen gelegen op de hoek van de Markt en de noordkant 

van de Stationsstraat, zodat wij meteen weten waar Dr. Dhont woonde. 

SAE-13931!5. Enkwest dd. 15.7.1778. 
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laannes Adriaan loze} Bernard DU BOlS meester-chirurgijn 

o ca 1737- 1763- 1782- t 1782 

Deze van z~lzate geboortig chirurgijn is te Eeklo op 21 september 

1763 getrouwd met l\1~::ria Cornelia van Ghijseghem ( 0 Eeklo 8.6.1740), 

dochter van de Eeklose chirurgijn Hyachintus en van Maria Cornelia 

Schrey. Joannes du Bois was rond 1737 geboren als zoon van Adriaan en 

van Maria Joanne Abbatte. 

Ou Bois volgde zijn schoonvader-chirurgijn op, die enkele maanden 

te voren op 13 maart 1763 geslorven was. 

Maria Cornelia van Ghijseghem schonk haar man volgende te Eeklo 

geboren kinderen : 

l) !-!aria loanna, " 23.6.1764 - t Eeklo 1.1.1771. 

2) Petrus Jacobus (in begraafakte J aannes Franciscus genoemd), 0 28.3. 

1766 - t Eeklo 26.2. 1768. 
3) Anna Francisca, o 12. 10. 1768. 

4) Petrcmilla Theresia, o 18.4.1771- t Eeklo 20.1.1773. 

Maria Cornelia van Ghijseghem bezweek in het kraambed. Zes dagen 

nà de geboorte van haar jongste kind ging vrouw du Bois op 24 april 1771 

de eeuwigheid in. 

Chirurgijn du Bois hertrouwde reeds op 22 juni 1773 le Eeklo met 

Joanna Cornelia Peers fa Marlinus en Joanna Benoidt. 

Uit dit tweede huwelijk werden te Eeklo geboren : 

5) Philippus Jacobus, " 29.3.1774. 

Is op 19.6.1804 ( 30 prairial Xll) gelrouwel met l\1aria Rosa de 

Brauwer. Hij was <vroed- en heelmeesten toen hij op 13 maart 

1823 te Eeklo overleed. 

6) Petrus I acobus, o 2.3. 1776 - t Eeklo 7.2. 1777. 

Chirurgijn du Bois woonde vanaf 1763 in het Patersstraaljen ( 31 ~). 
Toen hij in 1771 zijn eerste vrouw verloor, bezat hij nog geen persoonlijke 

onroerende goederen. Er werd nochtans een Staat van Goed opgesteld 

waaruil wij het volgende lichten : 
~ <Voorts comt hter noch in baele de somme van 3 pond 11 sch. 4 gr. 

>soo over den prijs vande chirurgienshoecken, lovemenlpijpe, medi-

( 319) SAE-462·468. Ommcstcllingcn 1763-1781. 

Vcrmcldtngcn In Staten van Goed (periode 1766-1779) 

SAE-t034. fo 9 

1035. f" 3, 125. 134. 210, 291 

I 036, f0 78. 228 

1037, f0 219 
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»cijnen, ijsewn morlier, cDperen mortier, becken, disteleerketel ende 

:ovoorder chirurg er,sinslrumenten gepresen bij Sr. lgnatius Berlijn ende 

»Joannes Emmanuel de Bie respectieve eh ·rurgiens binnen de Stede van 

»Eecloo ende prochic van St.-Laureijns conforme d'acte bij hun danof 

»verleent ... ». 

«Voorts hringht dm besiller noch in baele de somme van I 0 pond 

» 13 sch. gr. soo vele hij is go et vindende a en diferente persoon en over 

»ghedaen visitten ende leverijnghe van medicijnen ... ». 

«Voor Î' 1emorie» werd eveneens vermeld dat du Bois op dat ogen

blik no;_( in lolaal IS pond 12 schel. te goed had op twaalf personen, de

selve sijnde van sober bestaethede ende oversulcx difficiel van recouvre:.. 

L"Ddat weinig op die inkomsten kon worden gerekend. In 1771 slonel chirur

gijn du Eo's er nog niet zo goed voor. want de Staal van Goed werd met 

een deficit van 29 - 12 - 4 pond gr. afgesloten ( 320
). 

Kort na zijn tweede huwelijk was 'f\1r. du Bois reeds in slaat op 

27. I ü. 1773 een hu is le kopen gelegen in de Stationsstraat (noordkant -

6e huis vanaf Î' lar kt), waar hij zijn intrek ging nemen. 

Builen hel helen van de kwalen van zijn Eeklose klanten, had du Bois 

ook le zorgen voor de vreemde zieken die in het Hospitaal opgenomen 

werden. In de hospitaalrekeningen van de jaren 1770-1785 komt chirurgijn 

du Boi-; regelmatig voor in de uilgavenrubriek wegens «gedaen vistien ende 

levennghe van medecijnen» ( 321 
). 

Op hel einde van zijn leven begon chirurgijn du Bois ook te sukke

len met zijn eigen gezondheid, want in 1779 werd hij in deOmmestellingen 

nog belast op voet van I gemet om in 1780 te dalen op een aanslag van 

sleehls 100 roeden, wal driemaal minder was. I-lij was slechts 44 jaar oud 

toen hij op 13 juni 1782 te Eeklo overleed. 

Zijn ganse «cherurgienswijnckel» werd toen geschat op 2 - 6 - 8 pond 

gr., terwijl zijn «cherurgwnsboecken» sleehls 0 - 10 - 0 pond gr. waard 

waren. Zeven insolverJle personen bieven 9 - 10 - 1 pond gr. schuldig. De 

Staal van Coed sloot met een hu lig saldo van 102 - 13 - 1 pond gr. ( 322
). 

( 320} SAE-1 035. fo 151. Staat van Goed l'-1arie van Ghyseghem dd. 8.1.1772. 

( 321) SAE-1679-1681. Hospitaalrekening 1770-1785. 

( 322) < 1 tem is door J. Malherbe cherurglen oversien ende geweirdeirt den cherunglens-
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wijnckel vanden overledenen tot de somme van 2- 6- 8 > 

< Voorts is door den selven Malherbe insgelijkckx oversien ende geweirdeirt alle de 

cherurgiensboecken 0 - I 0 - 0 > 

< D'houderigge segt dat sij ten daege prijsije niet en was voor~ien van mnlante 

pennijnghen ende alle het gonne sij daer lsedert heeft onlfangen van gedaen 

visiten ende leverl)nge van medicijnen bij wijlen haeren overleden man dat sij 

daer mede heeft voldaen gemcene lasten... >. 

SAE-1038, fo 31. Staat van Goed Joannes Du Bots dd. 23.10.1782. 



Philippus :\moldus BAERTS meester-rh iru rgijn 

0 ca 1736 - 1773 - 1775 - 1' 1791 

Chirurgijn Baerts werd geboren le Gent omstreeks 1736. Hij kwam 

zic-h in april 1773 te Eeklo vestigen en hij noemde zich «occulisl. operateur 

ende geadmitteerd~n chirurgien bij het Collegie l\1edicum der Stadl 

Ghenb (2 23
). 

Uit zijn huwelijk met ]\1aria Amelherga Duerinck (o Temse ca. 1738) 

werd te Eeklo op 22 maart 1774 een dochter, .loanna Henrica, geborm. 

Baerts schijnt hier slechts een paar jaren in de periode 1773-1775 

~ de heelkunde beoefend te hebhen ( ~ 24 ). 

Hij woonde in de Stationsstraat niet ver van de Markt en oo·k in de 

onmiddeilijke buurt van Dr. Jacobus Ohont. met wie hij weldra in ruzie 

lag over het gebruiken van «een ganck leedende naer de g-roote Straete 

die loopt van de l\ Ier kt na er het hospilael ». Het was gemeend I ussen de 

doctor en de operaleur. want in 1774 spande Baerts een proces in tegen 

Dhont dat in 1778 nog liep ( .m). 

In 1775 verliet chirurgijn Baerts die buurt en officieel stopte hij zijn 

beroep ( 326
). Hij ging clan tol omstreeks 1780 herberg houden op de 

< Verckensmarkt:... Vanaf 1780 woonde hij «ap de zuidkant van de fvlarkt» 

en in de Ommestellingen werd hij alleen nog belast «op sijn huijs». Van 

het uitoefenen van een bepaa:ld beroep was dan geen spraak meer ( 327
). 

Baerts was slechts 54 jaar oud toen hij op 5 oktober 1791 Ie Eeklo het 

lijdelijke met het eeuwige verwisselde. 

In 1795 woonde de weduwe Baerts nog lP Eeklo. Waar zij haar kunde 

en kennis had opgedaan zal wel een vraagteken blijven, doch zij stond 

tof'n in elk geval hekend als. ja versehiel niet. wperal eursl f'r» ( 328
). 

(323) SAE-2020, f" 75. Register Admtssten del. 28.4.1773. 

( 324) SAE-466. Ommestellingen 1773-1775. 

In de Staten van Goerl vonden wij I3aerts slechts eenmaal terug. 

< Aen Sr. Philippus Baerts operat<'ur over t'Cureren rle hanrlt van wijlent den 

overl<'rlen<'n ... > SAE- 1037, f" 3. St.v.G. Lieven !V[ussche dd. 28.7. 1778. 

( 325) zie voetnoot nr. 318. 

( 326) I lr·t \'al·t te· l"'twijfel<'n of o~ullsl-op<'raleur Baerts zijn praktijk wel volledtg stop

zette. Op 1 fi.4.1776 leverde hij nog <'<'ll ontvangstbewijs van 48 gulclen af nan de 

Eeklose Armendis voor • het curN<'n van :\nionc Lanocy <'n Tresta I-la<'C.> SAE-

16ó0. Arm<'nrlis. Kwtttantic's. 

( 327) SAE-4ófi-473 Omm<'steflln~r·n 1775-1791. 

( 328) < Marte AmelhPrgn Durtnck. W<'rfuwc• Philippus BnPrl~. '31 jnPr<'TI, oprrnlcurstN> 

wonr•nrf PaterssiraaL 

SAE-145. T,.flin~ 1795. hlz. 33. 

117 



Bernarclus ]oannes DE CAUSMAECKER licentiaat in de medicijnen 

ca 1718- 1775- 1783- i' 1783 

Nadat Dr. Gomrnaers in 1775 overleden was, kwam Dr. de Caus

maecker zich te Eeklo vestigen ( 329
). Hij was afkomstig van Bassevelde 

waar hij omstreeks 1748 geboren was uit Joannes Baptist en Maria Theresia 

van de \Veghe. 

Dr. de Causmaecker nam zijn intrek ergens in de Molenstraat. In 

1777 verhuisde hij en ging dan wonen in het huis van de intussen over

leden chirurgijn Berlijn, dat ook in de l\1olenstraat gelegen was (zuidkant -

toen 7e huis vanaf de Spriet). 

In de jaren 1776-1778 was Dr. de Causmaecker in vaste dienst van de 

Eeklose Armendis en zodoende stond hij in voor de verpleging van de 

behoeftigen ( 330
). 

Dr. Bernarclus de Causmaecker heeft geen gelegenheid gekregen de 

Eeklonaren lang hij te staan, want hij overleed reeds op 23 februari 1783. 

J-lij was amper 35 jaar oud en nog ongehuwd. 

(329) SAE-466-469. Ommestelhngen 1775-1782. 

V cmeldingen in Staten van Goed (periode 1777-1783) 

SAE-1 036. fo 227, 239, 280. 288 

1037, fo 33, 63, 67, 69, 113, 131. 159, 163, 166, 

171, 163, 165, 283, 301 

(330) SAE-1660-1661. Armendis kwitlantle's dd. 24.3.1778 en 24.6.1779. 
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Hernardus /oannes ISACIE licentiaat in de medicijnen 

ca 1740- 1776- 1792- t 7 

Dr. Isacie was een geboren Gentenaar. Hij werd omstreeks 1740 ge

doopt in de St.-Baafskerk. Hij was reeds getrouwd met Rosa Coleta 

Vlaming ( o Gent ca. 1753), toen hij zich in 1776 te Eeklo «op den Spriet» 

kwam vestigen ( 331
). Omstreeks 1783 ging Dr. lsacie in de Molenstraat 

wonen in het huis waar Dr. de Causmaecker in gestorven was. 

Te Eeklo werden in het gezin Isacie-Vlaming geboren 

1) Franciscus /oannes Hernardus Antonius, o 9.7.1776. 

2) Ludovicus Hernardus, o 12.6.1778. 

3) Bernardus, o 6.5.1780. 

4) Jacobus, o 10.11.1781. 

5) Maria Hernardina, o 17.12.1782. 

6) lsabella, 0 29.7.1785. 

7) Theresia Carolina, o 29.2.1786. 

8) Sophia Ludovica, o 7.11.1789 - t 4.1.1790. 

Nadat hij gedurende jaren voorspoed en geluk had gekend in zijn 

familie, werd Dr. lsacie plots zwaar getroffen. Üp 20 november 1789, 

dertien dagen na de bevalling van haar jongste kind, bezweek vrouw 

lsacie. De kunde en zorgen van haar man konden de toen 36-jarige Rosa 

Vlaming niet helpen. 

Dr. lsacie heeft het als weduwnaar nog enkele jaren te Eeklo uit

gehouden, doch zijn zware gezinslast zal er vemoedelijk wel voor iets 

lussen hebben gezeten dat hij omstreeks 1793 Eeklo verliet. \Vellicht is 

hij dan terug naar zijn geboortestad gaan wonen waar zijn familie hem 

beter kon bijstaan bij de opvoeding van zijn kinderen ( 332
). 

(331) SAE-466-474. Ommestellingen 1776-1792. 

Vermeldingen In Staten van Goed (pcrtode 1777-1789) 

SAE-1 036. f0 255 

1037, f0 63, 189. 218, 260, 307 

1038, [0 28, 163, 170, 180, 213, 283 

1039. r~ 3o. 145 

(332) Tussen Eeklo en Gent kwam het voor de Raad van Vlaanderen tot een proces 

In vcrband met het auditierecht van de Staat van wijlen Rosa Vlaming (poorteres 

van Gent). GPnt haalde het waarschijnliJk, want betrokken staat werd te Eeklo 

nooit geregistreerd. (SAE-224. Proces Schepenen van Eeklo cl Schepenen van 

Gedele van Gent. 1790). 
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T.urfouicus Eernardus D'AU BJOU L licrntiaat in de medicijnen 

0 

1752- 1777 - 1800 - i· 1800 

Dr. D'Aubioul die een Gentse apotekerszoon was, kwam in 1777 te 

E<>klo wonen ( 33
'
1

). I lij was geboren te G<>nt op 29 september 1752 als 

zoon van Louis Bernarel en van lsabella van Calster. die aldaar op de 

Vrijdagmarkt in «Den Gulden Arent» woonden ( 334
). 

l~eeds te Gent met Carola Dullaert getrouwd. kreeg Dr. D'Aubioul 

te Eeklo volgende kinderen : 

1 ) /oannes, " 4.6. 1779 - t Eeklo 3.3.1783. 

2) Thrrrsia, o 3. 12. 1780. 

Trouwde in 1806 met Jan Baptist Rodrigos, hoofdklerk op het 

~tadhuis en leider van de toneelgroep <<Eikels worden Bomen» 
( 335). 

3) Philippus, " 4. 12.1781. 

Huwde in 1808 met Antonia van de Genachte. Werd slachter 

Pn veekoopman. I-lij is het die het geslacht te Eeklo voortzette. 

I-lij ovPrlPed te Eeklo op 11.10.1854. 

4) Antonia ( Caralino genoemd in de ovPrlijdensakte). o 30.3.1783 -

t Eeklo 10.9.1783. 

5) Rosa/ia Sopllia, o 18.3.1784. 

6) Benedielus f\faria. 0 30.4.1786 - t Eeklo 3.11. 1787. 

7) Ludouicus Antonius Constantinus, o 17.2.1788. 

8) Eernardus Ferdinandus, o 10.1 0. 1789. 

Eeklo was lamelijk goed bedeeld mel geneesheren toen Dr. D'Aubioul 

hier in 1777 in de Patersstraat een praklijk begon met als reeds gevestigde 

(333) SAE-145. Telling 1795. blz. 34. 

( 334) De f)'Aubioul' s zouden afkomstig zijn uit de streek van Nijvel. Apoteker Louis 

BPrnard D'Aubtoul werd geboren te <Gtnap>. d.w.z. Genappe in V/aais Brabant. 

!lij wNd in I 742 poorter te Gent en op I juni 1742 huwde hij er lsabella van 

Calster. Apoteker D'Aubtoul overleed te Gent op 20 juni 1760. Hij had zeh·r 

vijf kinderen, nl. : 

- Elisabeth. getrouwd met Jacob Bogaert. apot,.b·r te Gent. 

- Coleta. 

- 1-lenricus Jacobus, priester. 

- Ludovicus BPrnardus, geneesheer le E,..klo. 

- Joanna Francisca. 
Over het geslacht D'AU1310UL zte P. BEIRNAERT. De Famthe D'Auhtoul. 

ArtihiPnreeks ( 13) In wPckblad f [),.. Eecloonaar>. 1971. 

(335) Dr. P. ROGGHÉ. RPderijkNs lP E .. klo. App,..ltjes \'an het Meetjesland. nr. 23. 
1973, blz. 171. 
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collega's. de doctors Jacobus Dhont. Bernardus de Causmaecker en Eer

nardus lsacie. 

Ook hij vond hier weldra zijn patiënten en gedurende ongeveer 15 jaar 

zou D'Aubioul strijd leveren tegen de ziekten die ons mensen teister

den (338
). Hij werd ook regelmatig in het Hospitaal geroepen ( 337

). Het 

was ook Dr. D'Aubioul die op 23 oktober 1781 met assistentie van 

chirurgijn de Bois een autopsie verrichtte op het lijk van Philippus Bourgon

jon. de hosteher uit «De Ooievaar>. die een messteek had gekregen van 

Antonius van Damme en die aan zijn opgelopen verwondingen was be
zweken ( ns). 

Dr. D'Aubioul woonde nog steeds in de «rue des Recollectes> of het 

Patersstraatje. toen hij op 48-jarige leeftijd overleed op 1 1 oktober 1800 

( 19 vendémiaire IX). 

Zijn weduwe overÏeefde hem nog 36 jaar en zij ontsliep te Eeklo in 

de Heer op 6 september 1836 toen zij 85 jaar oud was. 

(33fi) SAE-468-475. Ommestellingen 1779-1796. 

Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1779-1792) 

SAE-1037. f" 63. 112. 140 

1038. f" 3. 117. 213. 240. 247 

1039. f• 22. 43. 170. 219. 243. 275. 289. 305. 309 

(337) < ... ov..r visiten vanden Doctor Oouhio<'l Int curer!'n den gemelden g<•siPg<'n 

persoon ... >. SAE-1681. llospitaahkPning 1785-1788. 

(338) SAE-1394/4. SAE-1398/58. 
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Leonardus /oannes Petrus MALHERRE meester-chirurgijn 

" ca 1730 - 1781 - 1792 - t 7 

Leonardus Malherbe is in 1781 te Eeklo aangekomen en in zijn aan

vraag tot vestiging die hij tóen het opstellen lezen wij o.a. «Supplierende 

verlhoont reverentelijck Leonardus Malherbe ghebortigh der stadt Aecken 

alwaer den supplienl bij Sr. Andries Malherbe sijnen varter vrijen meester 

gesworen chirurgien inde conste der chirurgie ghedaen heeft sijne behoor

lijcke leerjaeren gelijok van dies consleert met acte vanden Jaere 1747 al

hier ter hant tsedert wanneer den Supplient in qualiteijt van chirurgien 

menighvuldighe jaeren geweest heeft inden dienst van haere Keijserlijcke 

ende Connincklijcke Apostolicque Majt. ende gedurende al den selven tijt 

ghevolght heeft haere legers ende gefrequenteert de hospitaelen ghelijck 

van dies oock consteert met d' acten alhier oock ter hant, voorders dat hij 

hem supplient op den 26en 7bre 1760 ghepresenteert hebbende a en d' edele 

heeren directeurs ende occesseurs van het Collegie der medecijnen binnen 

de stadt Gent tot doen van sijn examen ten eijnde van sijne voormelde 

fonctie van chirurgien overrul ten platten Lande te moghen oefenen ... ». Üp 

16.5. 1781 kreeg Leonardus Malherbe van de Eeklose Schepenen de toela

ting om zich hier als chirurgijn te vestigen ( 339
). 

Hij kwam toen van Waarschoot waar hij zeker een vijftal jaar ge

woond had. Het is mogelijk dat hij nog vroeger ,........, en wel omstreeks 1765 

,........, enige lijd te Boekhou te had doorgebracht ( 340
). 

Malherbe was getrouwd geweest met Maria Elisabeth van Troost, 

geboortig van Eksaarde, die zeker het leven had geschonken aan volgende 

kinderen : 

1) Philippus /oannes, geboren ca. 1765 vermoedelijk te Boekhoute. «Phi

lippus Malherbe, ex Bochaute» zat in 1783 in de «Ciasse Gram

matices» van de L1tijnse School te Eeklo ( 341
). 

{ 339) SAE-202. fo 98. Register Admissien dd. 16.5.1781. 

( 340) Zijn zoon Philippus Joannes werd waarschijnlijk te Boekhoute geboren omstreeks 

1765. 

In 1764 was een zekere doannes Pieter Malherbe> eveneens als chirurgijn actief 

te Kluizen (A. DE VOS. Geschiedenis van Ertvelde. 1971. blz. 340). Het is 

niet uitgesloten dat het hier om een en dezelfde Malhcrbe gaat. want Leonardus 

J.P. Malhcrbe was in 1774 ook aan het werk te Belzele (RAG. Fonds Vinder

houte fo 90. St.v. Goed Pieter Slock .t Belzele-Rabot 13.6.1774). 

(341) Kan. A. DE BEER. Gedenkboek - Eeuwfeest van het St.-Vincentluscollege van 

Eeklo {1840-1940). 1946, blz. 47. 
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In 1788 trok Philippus naar Parijs om zich aldaar verder in de 

geneeskunde te vervolmaken ( 3-1
2
}. 

2) Sera/inus, 0 ? - t Waarschoot, 27.5.1767. 

3) Engeiberlus Frans J oseplws, o \ Vaarschoot 18.11.1768 - '}' Eeklo 22.2. 

1781. 

4) Sempl1ina /oanna, o Waarschoot 29.11.1770- t Waarschoot 14.3.1772. 

5) Maria Theresia (tweeling}, o Waarschoot 9.11. 1773 - t Waarschoot 

16.11.1773. 

6) Maria /oanna, o \Vaarschoot 9.11.1773- '}' Waarschoot 15.11.1773. 

De bevalling van de tweeling had wellicht te vee:! van de krachten van 

de moeder gevergd en fviaria van Troost was op 18 november 1773 te 

\ \' aarschoot in het kraambed bezweken. 

Chinagijn J'vlalherbe was clan op 19 mei 1774 in de St.-Jacobskerk te 

Gent hertrouwd met Coleta Ceusen ( 343
}. Zijn bruid was toen ongeveer 

48 jaar oud ( 341
}. 

Ook i'-1alherbe was zelf reeds een vijftiger toen hij in 1781 te Eeklo 

nog het geluk kwam zoeken ( 345
}. Hij hetrok hier tot omstreeks 1787 een 

woning aan <het Kerckhof» en verhuisde dan naar een huis op «de noord

seijde vande Straete loopende van de Marckl naer het Hospitaeh, nl. in 

het tweede huis komend van de Markt ( 346
). 

Builen het verzorgen van de gewone burgerij, verleende Malherbe 

ook diensten in het plaatselijk hospitaal ( 347
). 

(342) < Burgemeester ende Schepenen der Stede Keure ende Vrijhede van Eecloo ver

ciaeren ende certificeren bij desen dat Philippus Joannes MALHERBE fs Leonar

dus. aut ontrent 23 jaeren, bruijn van hair, bruijnc oogen met wei)nbrauwen, 

rondt van wesen, lanck ontrent vijf voelen en een quart, geeleet met een blauw 

satijntjen en eenen ronden hoedt op het hooft. Is onsen insetenen ende alsoo hij 

ons te kennen geeft dat hij van intentte was naer Parijs In Vranckrijck te gaen tot 

vervoorder!jnge van sijne fonctie In de chirurgie ende om hbcrlijck te connen 

passeren ... ~. 

SAE-227. Register Paspoorten dd. 11.12.1788. 

(343) RIJksarchief Gent. Par. Reg. Waarschoot nr. 23 fo 1995. 

(344) doffrauw Col!eta Ceusens fa d'heer Gaspardus, audt 61 )neren, huljsvrauwe van 

sr Leonardus Malherbe Mre chirurg i en hinnen de se Stede ... ~ SAE-1375/t 5. 

Enkwest dd. 27.6.1789. 

( 345) < Sleur Leonardus Malherbe fs Andreas audt 60 jacren Mre chirurgten binnen 

dese Stede ... (tekent : .J.L. Malherbe)>. SAE-1395/15. Enkw. dd. 27.6.1789. 

(346) SAE-468-473. Ommestelhngen 1781-1791. 

Vcrmeldingen In Staten van Goed (periode 1783-1791 ) : 

SAE-1038. fo 177. 163. 110 

1039, f" 253 

( 347) < Item betnelt aen meester Malherhe ov<'r geelacne visteten en levering he van 

medccljnen ten dienste van het hospitnel 2-2-8 >. 

SAE-1681. Hospitaalrekening 1782-1785. 
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In de verslagen die Mr. Malherhe opstelde, kon hij zijn afkomst niet 

loochenen. ln 1788 was zijn taal nog steeds doorspekt met hoogduitse 

klanken. niettegenstaande hij toen ai vele jaren in de Nederlanden ver

bleef ( 348
). 

Omstreeks het jaar 1792 ging Malherbe op rust. Hij werd in elk ge

val in de Ümmestellingen vanaf 1792 niet meer belast. niettegenstaande 

hij hier zeker in 1794 nog verbleef ( 349
). Later vonden wij van hem geen 

spoor meer te Eeklo ( 350
). 

( 348) < lek onderschreven belen bij ... 

> op den 21 oon Xbr!s 1788 ten 3 

> na er mi dag ansocht door den ... 

> Baljau van Eecloo te compar 

> op het stadthaus om van 

> gan mit comissarissen .. . 

> het dodt Ligaem van .. . 

> den gonnen bevonden .. . 

> naer naucorige Visentale 

> dat Sijne Borst als onder .. . 

> beijde armen als op sijn .. . 

> ontrent die Schauderbla .. . 

> endig waren, wardor ick .. . 

> hebe, dat hij door den Comp 

> die Respiratie belet geworden 

> Laut het Segen van dte ... 

> dat hij daar soo lang ... 

> balck ende wiel gehang ... 

> den dodt daer naer gevolg 

> Eecloo Dissen 21 Xbr!s 1788. w.g. J.L. 1'1alherhe >. 

SAE-1399/61. Register Lijkschouwingen. Schouwing Pieter de Croock dd. 21.12. 

1788 (beschadigd). 

(349) SAE-474-475. Ommf'stellingen 1792-1794. 

(350) In 1796 maakte een <chirurgijn MalhNbe> d,.el uit van de kantonn<~le municipali

teit te \Vaarschoot. Die chirurgijn bleek zeer revolutionair gezind le zijn, want het 

was op de eis van Malherbe, Waldack. Goethals en Dusong dat <Te \Vaarschootse 

kerkklokken aan stukken werden gt>slagen op 14 november 1798 (24 brumaire 
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laml. nr. 2. 1950. hlz. 63-7R). 



t\fichiel Louis PATER1\'0STER licentiaat in de rrwdicijnen 

0 ? - 1786 - 1787 - t ? 

Dr. Paternoster heeft weu11g sporen van zijn wrblijf ach tergelaten le 

F.eklo. Alleen in het dienstjaar 1786 werd hij in de Ommestellingen onder 

de wijk «De noortsijde \'ande straete loopende \'ande maerckt naer het 

hospilaeb> als Yolgt vermeld : 

dYheer ende meester N. Paternoster 

>als doctor over Y2 jaer 

» 1 gemet 0- 5- 0 pond gr.> ( 351
). 

In de belastingsrol werd hij ingeschreven juisl na «Den heer onder

pastoor deser stede>. waaruit wij menen te mogen veronderstellen dat Dr. 

Paternoster in de huidige Raamstraat zal gewoond hebben. 

In oktober 1787 verbleef Paternoster nog te Eeklo. Uit een altesl 

dat hem toen werd afgeleverd, welen wij dat Dr. tvlichiel Paternoster 

vrouw en vijf kinderen ten laste had en dat hij vermoedelijk afkomstig was 

van Henegouwen. waar hij goederen geërfd had. Wanneer wij voornoemd 

attest mogen geloven. dan zou Dr. Paternoster het hier niet al te breed 

gehad hebben ( 352
). Nà 1787 was Dr. Paternoster reeds uit Eeklo ver

trokken. 

(351) SAE-471. Ommestellingcn 1786. 

( 352) < Burgemeester ende Schepenen der Stede Keure ende Vrijhede van Eecloo ver

ciaeren ende certificeren bij desen dat Sr. Miehiel Louis Paternoster licentlaet in 

de medicijnen binnen dese stede is van goed gedrag, nacm ende reputatie, als

mede dat hij hem, benevens zijne huijsvrouwc ende vijf kinderen gecnsints en kan 

onderhauden ende opvoeden met de revenuen ende gewin van de voorseijdc sijne 

functie, ende alsoo hij daer van versochtc dcse onse attestatie ten fijne van te 

exhiberen nevens requeste bij hem te presenleren aen de Majestcijt ende daer 

bij te versoeken consent van liber dtspositlc van sijne patrtmontele goederen op 

hem geelevolueert ende liggende binnen de provincie van henegauwe. omme 

tot het veralteneren ofte vercoopen der selve te vermijden de groote oncoslen, ende 

trijnden dies de pennijngen danof te provenleren te employeren 't Sij in die com

mercte ofte andersint; ten meerderen prof[ijle. lot sijne subsistentic ende de gonne 

van zijne huijsvrouwe ende voorder fnmihe, mttsgaeders onderwijs ende edica!ie 

van de voornoemde sijne kinderen. soo hij scijde hebben wij hem dcsc verleend 

ommc te vallideren daer ende soo het behoord In kc•nnlsse der waerhctjt hebhen 

wij dcse gcdaen depcchercn onder segel van saekcn ende de signaturc vanden 

grefficr descr voorseijde stede kcurc ende vrijhede van Eccloo, desen 3 8bro 1787. 

w.g. S. Bouckacrt. >. 
SAE-227. Register Paspoorten. 
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/an Frans MARYENS licentiaat in de medicijnen 

0 

1755 - J 790 - 7 - t 1829 

Dr. meel. Jan Frans Marlens was Eeklonaar van geboorte. Hij werd 

op 26 juli 1755 geboren als zoon van Franciscus Dorninicus en van Maria 

Catharina Mestdagh. De familie I'-1artens was van gegoede burgerij en 

vader j'vlarlens was achtereenvolgens schepen en burgerneester te Eeklo. 

Een oudere zuster van Dr. l'1artens was Anna Catharina ( 0 Eeklo 

17.8.1749), die in 1775 trouwde met de Asseneedse geneesheer Augustinus 

Misseghers ( t 1782) ( 353
). 

OnrniddeHijk nadat Dr. Jan l'1arlens zijn studies had voltooid, ging 

hij weg van Eeklo. In 1781 vroeg hij de «vervrernding» aan ( 354
). 

Na een 10-tal jaren elders ,._.J o.a. te Ruiselede (355
) ,._.J te hebben 

verbleven, kwam hij in 1790 zijn dokterskabinet openen te Eeklo in een 

huis gelegen op den Spriet» ( 356
). 

Dr. Marlens was intussen reeds tweernaal getrouwd, eerst met een 

zekere lsabelle Roeianclts en een tweede maal met Josepha Beatrix de 

Roo ( 0 Ruiselede ca 1754). 

Bij laastgenoernde \Touw had hij zeker volgende kinderen : 

1) Maria Bcatrix, o Ruiselede ca 1787. 

Zij trouwde in 1806 met de Kaprijkse dokterszoon, Jaarmes F.A. 
Carion ( o Kaprijke ca 1769), zoon van Claudius en van Maria 

van Zele. Joannes Carion werd stadssecretaris te Eeklo en over

leed in 1811. Zij stierf te Eeklo op 10.4.1826. 

2) Bnmo Charles, o Ruiselede 3.7.1789. 

Üp 18.9.1834 ,._.J hij was toen 45 jaar oud ,........, nam hij tot bruid 

de 20-jarige Agnes Jeanne Désirée de Stappens (o Eeklo 9.7. 

1814). doch ter van de gewezen Eeklose schepen V alentin de 

Stappens, die van Brugge afkomstig was. 

(353) SAE-1038, f0 69. Staat van Goed August Mtssegers dd. 29.4.1783. 

(354) SAE-200, f0 31. <Acte van vervrcmding> dd. 12.12.1781. 

( 355) < ... verciaeren ende attesteren dat d'hcer ende Mre. Joannes Frans Marlens 

licentiaet inde medecijnen beneffen sijne huijsvr. joff". Josepha Beatrlse de Roo, 

mitsgrs. sijne twee ktnderen Marie Beatrise ende Bruno Carolus Martens voor 

desen gewoont hebbende ter prochte van Ruijsselede ende actuelt)ck woonende 

binnen dese voorseijde Stede van Eecloo respectivelijck alsnoch in het leven 

wesen ... >. SAE-227. Register Paspoorten dd. 27.10.1791. 

(356) SAE-473-475. Ommestellingen 1791-1796. 

SAE-145. Telling 1795. blz. 23. 
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Bruno Î' lartens was vanaf 1830 jarenlang gemeenteraadslid en 

sdhepen te Eeklo. Hij behoorde tot de partij van burgemeester 

.Jozef Dhuyvetter. Hij was «orangist» en later «liberaal». Hij 

was dus uiteraard politiek legenstander van de «patriob Karel 

Stroo. Bruno Marlens was ook ere-voorzitter van de toneel- en 

rethoristenvereniging «Eikels worden hoornen». I-lij diende in 

1861 zijn ontslag in als schepen. Hij overleed te Eeklo op 28.1 1. 

1864 in zijn woning «Meulestraete. nr. 17» (357
). 

3) Fidelis Amandus, 0 Eeklo 12.3.1791- jong overleden. 

4) Eduardus Ludouicus, o Eeklo 27.1.1793. 

Trad op 24.10.1827 in het huwelijk met de brouwersdochter, 

Sophia Bemardina Gimhercie, dochter van Jan en van Marie

Therese Steyaert. Hij was «zeepzieden van beroep en hij woonde 

in de Boelare. 

Buiten het genezen van zieken, hield Dr. Jan Frans Marlens zich 

ook bezig met politiek. Hij moel een meer dan overtuigd aanhanger ge

weest zijn van de ideeën van de Franse Republiek, want hij was in 1798 

een van de drie mannen die lid van de Eeklose Municipaliteit of Ge

meenteraad werden in de plaats van ontslagnemende leden, die hun ambt 

hadden neergelegd uit protest tegen de uitvoering van bepaalde bij ons 

volk hatelijke decreten van de Franse bezetter ess). 

(357) In betrollen huis - toen nr. 17 In de Molenstraal - werd op 29.11.1865 komend 

van de gemeente Moregem ingeschreven : 

- Van Brabant Charles, geneesheer, 0 Moregem, 24.3.1838. 

(358) De wet van 15 frucUdor IV ( 1.9.1796) schafte de geestelijke gemeenten af en 

de wet van 16 brumaire V (4.11.1796) sprak de verbeurdvcrklaring uit over de 

kloostergoederen. Ook het Patersklooster van Eeklo viel onder deze maatregelen. 

Een smeekschrift werd op 21 brumalrc V ( 13.11.1796) door het Eeklose muni

cipaal bestuur opgesteld ten einde het klooster hier te mogen houden, doch de 

maatregel bleef gehandhaafd. Oe Paters werden op 5 fcbruuir 1797 uit hun 

klooster vcrdreven en In augustus van hetzelfde jaar werden zij ook uit het Col

lege gezet. 

liet Is dun dat dP. munlcipulcn Bcrnurd Schollucrt, Picter Karel van Damme en 

Antoon Dounckels samen met stadssecretaris Servaas Bouckaert ontslag indienden. 

De voornoemde ontslagnemende munlcipulen werden op 2 januari 1798 vcrvangen 

door dr. Jan Frans MARTENS. Bcrnard de Vos en Karel Bussler. 

Zte P. Ant. VERSCl-lUERE o.f.m. Oe Mlnderbroeders te Eeklo ( 1649-1949). 

Mechelen. 1949. blz. 83-93. 

Ztc ook Geschiedenis van Eeklo, naar Aug. Van Ackcr, bewerkt door Dr. L. 
Lampaert, blz. 168-172. 
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Het is mogelijk dat Dr. Marlens in het begin van de jaren 1800 te 

Eeklo weggegaan is. Zijn vrouw, .Josepha de Roo, is in elk geval op 24.8. 

J 802 ( 6 fructidor X) te Ruiselede overleden. 

In 1825 woonde hij in de i'vlolenstraat te Eeklo en hij was toen <ren

tenier» ( 3s9
). Or. Marlens legde zijn hoofd voor goed neder te Eeklo op 

13.6.1829. Hij was bijna 74 jaar oud. 

( 359) Burg. Stand Eeklo. T clling 1825, volsnr. 3210. 
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f F RE) .I\ 1·E1'fli\'C 1 • ow11ws -ranciscus _ n r\ t\ /'\ 1nees ler-clr iru rgij n 

° Cil 1705 - 1790 - 180 I - t 1801 

«Chirurgien ende accoucheur» Reynekinck ~ zo betitelde hij zich 

~ was nog jonggezel toen hii zich in 1790 te Eeklo kwam vestigen C16
"). 

I-lij was van Zelzale, waar hij het levenslicht zag als zoon \'an Francisrus 

Anlonius Cll van Dorolhea Coleta van der Linden. Op 2 mei 1792 werd 

zijn hm.velijk le Eeklo ingezegend met Regina Coleta van Damme (" Eeklo 

23.2. 1771). dochter ,·an Joannes Baplisl en \'an Catharina Dounckels. 

Uil dil huwelijk zijn gesproten : 

I) Anlonia Uorothea, " Eeklo 13.7. 1793. 

Tromvele met Joannes Baptist de Vilder, broodbakker le Eeklo . 

.2) Reginu Coletu, 0 Eeklo 2.7.1795. 

Wen! de \Touw van Louis Temmerman. die in 1825 «fabricanl 

van contonnette» was. 

3) Franciscus Ludovicus, 0 Eeklo 14.'5.1797 (25 floréal V). 

Huwde mel Philippina de Smel. I lij was achtercen\'olgem brood

bakker ( 1825). herhergier ( 1830). winkel i er ( 1831 ) en fabri

kant ( 1846). 

4) {oannes rarolus, "Eeklo 16.6.1798 (28 prairial VI). 

Overleden le Eeklo op 2.6. 1821. 

s) Anwlia nominic(l, " Eeklo 14.7.1799 ( 26 messirlor VIl). '!' Eeklo CJ.r). 

1809. 

Chirurgien Reynekinck woonde in cle Kerkstraal C161
). Reeds in de 

Jaren 1792 werd hij vast in cliensl genomen door de Armemlis, die voor 

de ver?,orging van cle zieke armen instond ( 362
). 

1300) SAE-202, fo llY. Reuisl<-r /\rlmtsslen dJ. 22.12.1790. 

1361) • .fan Fr. Rr·ynektn~k. 3fJ j .. chirurglcn, Kcrckstruetc, 

> Rcuina van I )ammc, 25 j., sijn vrouw, 

> Marlc Th<'r. R"ync,ktnc-k, 20 j .. JtC"nstmngt. > 

SAE-14':3. Telling !795, blz. 88. 

( 3f,2) < ... te betacl<'n aNI Monsieur Rr·nnckinck churusijn en achouscur vanden sclvcn 

> armen Je somme van achttien poncl<·n 11r. courant J.{cld over het cureren vun 

~ alle cle arme vnn dcse stcrlc rlen tijd van een jacr en ulle de noodtgc meelt!

~ cijnen hi<'f owlc,r beurepen ... ~-

SAE I(,() 1. Arrnendts. Kwillanltc dd. 8.1.1793. 
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Mr. Reynebnck kon hier slechts ongeveer tien jaren zijn beroep uit

oefenen ( 363
). Amper 35 jaar oud overleed hij op 21 maart 1801 ( 30 ven

lose IX). ( 364
). 

Zijn weduwe hertrouwde op 11 januari 1803 (20 nivóse XII) met de 

Eeklose huidevetler, Jan Gerardus van Hoorebeke ( 0 21.12.1750). 

(363) SAE-474-475. Ommestellingen 1792-1795. 

Vermeldingen in Staten van Goed (periode 1794) : 

SAE-1040, fo 166. 

(364) De aangifte van overlijden werd gedaan door Joseph Claudon, <Officier de santé> 

te Maldegem en Jacobus Ant. de Ntjs, respectievelijk schoonbroer en gebuur van 

de overledene. Dr. med. Joseph Claudon (0 Maldegem 1766), zoon van de Mal

degemse geneesheer Jacobus Josephus Claudon en van Anna Maria Picters, was 

op 6 april I 796 getrouwd met Susanna Theresia van Damme, zuster van Regina. 
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/ean Baptiste TRONCHE DE PARAlN licentiaat in de medicijnen 

ca 1748- 1792- 1795 - t 7 

Hoe deze Franse geneesheer ,._.... hij moet afkomstig geweest zijn uit 

de streek van Angoulème of Périgeux ,._.... in 1792 te Eeklo is terecht ge

komen is een vraagteken. Vermoedelijk was de grond van zijn vaderland 

hem te heet geworden tijdens de Franse Revolutie en had hij zijn heil 

gezocht in het afgelegen Eeklo. Opvallend is in elk geval dat hij eerst 

naar Frankrijk zou terugkeren op het einde van 1795, dus een hele tijd nà 

de val van Robespierre (27.7.1794). 
Wij zijn intussen op de tijd vooruitgelopen en wij keren terug naar 

1792 toen Dr. de Para in zich te Eeklo in de Stationsstraat (noordkant) 

vestigde. Hij hield het daar niet lang uit want in 1793 woonde hij reeds in 

het Zilverstraatje ( 365
). 

Dr. de Parain noemde zich «Keijserlijken en Koninglijken proffessor 

in de chimrgie>, titel die eerder verwaand klinkt, maar als vreemde zuider

ling zal Tronche de Parain zich hier allicht iets meer hebben mogen per

miteren ( 366
). 

In 1795 woonde dr. de Parain nog steeds in het Zilverstraatje, toen 

het (Frans Bouillonstraetjem geheten e67
). In 1795 werd hij nog belast 

op 3 gemet, doch in 1796 was hij reeds uit Eeklo verdwenen. In dat jaar 

stuurde hij reeds van uit Périgeux brieven naar een bevriende Eeklose 

bakker-handelaar. In zijn brieven die hij regelmatig tot in 1805 naar Eeklo 

stuurde, sprak hij menigmaal de hoop uit terug naar Eeklo te komen wonen, 

wat evenwel nooit gebeurde ( 368
). 

(365) SAE-474-475. Omrnestellingen 1792-1795. 

< Item betaelt aenden doctor Tronche de Paraln over leverlnge van medecijnen 

ende gedaen visiten ... >. SAE-1040. f" 80. St.v.G. Jud. Dobbelaere. 

(366) <Burgemeester ende Schepenen der Stede, Keure ende Vrt)hede van Eecloo, ver

ciaeren en certificeren bij de sen dat Mre Jean Baptiste T ronche de Paraln fs Jean 

Bt., aut 44 jaeren, lanck ses voeten gentsche maete, draeghende het hair rond 

en hebbende een teeken opde linke handt, Is ltcentlaet Inde medecijnen alsmede 

Keljserlijken en Koninglijken professor inde chirurgie, woonende binnen dese voor

noemde stede van Eecloo, ende alsoo hij ons te kennen gaf dat hij tot het exer

ceren van sljne gemelde functie van Lijd tot tijd moeste voyageren vande eene 

stad ende prochic naer de andere ... >. SAE-228. Register Paspoorten dd. 25.9. 

1793. 

(367) < Jan l3t. de Parain, 47 j., Frans Boutl!onstraetjen. Victoria Gonky, 22 j. domestlc

que >. SAE-145. Telling 1795, blz. 38. 

Tr. de Parain werd te Eeklo Ingeschreven In 1792. Zijn meid sedert t793. < Victoire> 

werd later de gouvernante van de geneesheer I 

(368) Dr. L. ELAUT. Uit de brteven van een Frans geneesheer nanr een Eeklose faml

lte (1796-1805). Appeltjes van het Meetjesland. nr. 5. 1953, blz. 5-15. 
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;1nlollius Frullciscus Villcenlius GEI/X.N ;1ERT licenticwt in de rnecli

cijnen 

0 1755- 1789-?- .,. 1807 

l )r. Antonius Geirnaerl werd op 4 maart 1755 te Eeklo geboren. Zijn 

vader. Pieler Geirnaert, was «gesworen landtmeler, prijser enrle costumier». 

lijn moeder. l\1arie Joanne Toebast, was een Gentse. 

Een broer van de geneesheer was Joannes ( o 1752). van heroep land

meter. prij~ er. procureur en brouwer. was getrouwd met l\1mia V erhuysl. 

Zij waren de ouders van kunstschilder Jozef Geirnaerl (" 1790) ( '16 ~). 

Een a nel ere, nog oudere broer. Petrus ( o I 7.51 - ·J· I 7<JO). gehuwd met 

lsalwlle .Josephe Toebast, was ook procureur van beroep. 

Een jongere broer. Carolus ( 0 1764), werd in 1791 te Eeklo plaats

vervangend bailjuw. maar overleed reeds op 8. I .1795. 

Een zuster van dr. Geirnaert, nl. Ludovica (" 1768), trouwde op 

20.8. 1793 met Sernardus Benedielus \'an de Poele, eveneens procureur en 

notaris van beroep. 

De Ceirnaert's waren zeer gegoed en toen vader Geirnaert op 7 april 

1793 ovedeed. liet hij een groot fortuin na. Alleen reeds hun eigendom 

van 3 gemel 90 roeden groot gelegen te Eeklo op de l\1arkt. waar nu de 

kerk en het klooster van de Pater-Minderbroeders slaan, was al het delen 

waard. Ze hadden ook nog hofsteden en landerijen ( 370
). 

Or1 politiek gebied stonden de Geirnaert's tijdens de Omwenteling 

van I 790 aan de kant van de Keizersgezinden. Zij waren overtuigd «anti

patriot» ( 371
). 

Nadat hij zijn lilel behaald had, moel Dr. Geirnaerl hier zeker een 

hele lijd verbleven hebben. In de Ommestellingen en in de Stalen van Goed 

(369) \\'. STEEEGllliRS. Joz,.f Thcodoor Lod. Geirnaert ( 1ï90-1859). Ons l'-1eet

jesland. 1969. nr. 2. blz. 2-4. 

(370) Er wa~ meer dan 50 gemet land, een hofstede op het Oostveld. een huis in de 

<Crommewaelstraeto, twee huisjes in hPL .. Nordhaemerstraetje~ en een huis in 

de KerkstraaL SAE-1 040. fo 33 & 12ó. Staat van Goed PietN GeirnaNt. 

( 3ï 1) Op 2ï.12.1789 poogde Joannes Geirnaert een zog<•nocmd <Nieuw Vrij Corps> 

op te richten en dit l<'gen het hestaande patriotgezinde <Corps Patriotlcq>. Geir

naert die <Capiteijn van hd Vrij Corps> genoemd werd. slaagde niet in zijn op

zet (SAE-1396/1. Informaties). 
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Dezelfde Joannes Geimaert wNd in 1 ï95 nà de inval van de Frans<'n ond<'r

inspekteur van de Nationale Gocder!'n (SAE-139ï/24). 

Nadat de Patriotten in nov<'mber 1791 verslagen war!'n, zorgde zijn broer Carolus 

Geirnacri er voor dat te E.,kJo een triomfstaak ter ere van de Keizer voor het stad-



vonden wij nochlans geen spoor van hem als praklizerend. ln 1789 ver

hleef hij nochlans zeker le Eeklo (~ï 2 ). Dil was eveneens het geval in 

1795 cm). 

Et>n bepaalde periode ----- zeker vóór 1793 ~ moet Dr. Geirnaert zich 

te Aardenburg hebben opgehouden. wat blijkt uit een schuldenpost die 

opgenomen werd in de Staal van Goed van vader Geirnaerl ( sH). 

Wij welen niet or dr. Geirnaerl gans zijn leven Ie E~klo is blijven 

wonen. doch hij is er in elk geval op 3 juli 1807 0\'erlerlPn. Hij was nog 

ongehll\vd en '52 jaar om!. 

huis geplant werrl. Nadat ePn niPuwe WPl, bestaande uil pairtotten en keizPrs

gezind<>n was aangPstclcl. wPrd Carolus GPirnac-rt op 16.1 1.1791 benocrnel als 

plaatsvcrvangcnrl baljuw. (GpschiPd<'nis van Eeklo. VAN i\CKER & LAMPAERT. 

blz. 148). 

11<>rnardus vandc PoPJe. in 1793 schoonhroPdN van elP G"irnacrt's geworden. har! 

In het andNc kamp geslaan als luitenant van h<'t • Corps Palrioticq~ (SAE-139ó/10-

29. Informaties). 

( 372) < ... verclaN<>n ende cerliflceren soo sij rloPn mits de sen rial dïwer f'nrle meesiN 

Ànthontus Geirnacri fs Sr. Pirtrr rl'oucle. Licenliaet In rlc mPdccijnf'n woonpnde 

mrt den voornof'mrlrn sijnPn vader hinnPn clrse strde van Eccloo is van gort 

gedragh. nacm, farm rncl<' rrpulalie sonriN dat oijl nnrlPrs is arhlrkrn ... ~

SAE-227. RrgisiN Paspoorlrn clrl. 1 O.li. 1789. 

( 373) Woonrlrn In 1795 op clr Mar~ I : 

• Marie T{)(·hnst. wrcl. Pr. GrirnnNI 

~ Ànthonlm. haNrn :wnr. clortor ... > 

SAE-145. T ,..JIJ na 170'i. Llz. 25. 

Op zondag, 0.8.1705, was Dr. GeirnaNI arlulgr loC'n clrir rrnnse rnvnliPrs hun 

grln11 nirl wllrf,.n h,.tnlrn in ,(,. hNbrrg van lwt SchuliNshof rn rlr wanrel Pidrr 

van Jlr·vPrr rlanrLIJ nog afrnmmrlrJr.n. (SAE-1307/21). 

( 374) < Ov,.r clr•n zrlv,.n Anthonlus Gelrnar·rl OVN lnfrlroslrn tot Arrlrnhurg circa een 

fnPT 1t '50 ponrl ~('1"11\VS w·lrl s'jnf'r< ... M ... morlc >. SAE-1 0-10. fo '3'3. 
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SLOTBESCHOUWINGEN 

Het beroep van geneesheer en van chirurgijn schijnt in de behandel

de periode een functie geweest te zijn die veelal van vader op zoon over 

ging. Üo·k gebeurde het dat een of ander familielid voor de voortzetting 

van de praktijk zorgde. 

Dit was zeker het geval met de van \Vaesberghe's waarvan de telgen 

van dit geslacht gedurende mim honderd jaar ,........, van 1653 tot 1755 ,........, de 

geneeskunde te Eeklo beoefenden. Anderen van dilzelfde geslacht van 

Waesberghe werden heelmeesters te Assenede, Waarschoot. Bassevelde, 

Hulst, Knesselare en Hansbeke (zie bijlage IV). 

Bij de van Vaernewijck' s waren drie opeenvolgende geslachten chimr

gijn. Die familie was bovendien verwant met de Sjonekers en met chimr

gijn Willems (zie bijlage V). 

Ook bij de familie's van Brandenburch. de Nockere, de Pau en 

Goossens, volgde menig zoon het spoor van vader-chimrgijn. 

Joos de Ferrere zelf afstammend van een chirurgijnsfamilie, was de 

schoonbroeder van chirurgijn Jeronimus Hamerlijnck. 

Drie dochters van chimrgijn P.E. lgnatius Marissal ( t 1753) trouw

den met een chirurgijn . .loanne huwde met Cosmas Taelman. Anna met 

Georgius Taelman en Susanna met Guillielmus Bourgois. 

Wij weten ook dat chirurgijn Joannes du Bois ( 1737-1782) in het 

huwelijk trad met een dochter van chirurgijn van Gijsegem. 

Zelfs de eh irurgijnswed uwen lieten zich niet onbetuigd. Maijken 

Verhoeije, weduwe van Thomas L•nghemarck. hertrouwde in 1613 met 

chirurgijn Jacobus van Brandenburch. Petronelia Cardoen, weduwe ge

worden van chirurgijn Lucas van Brandenhurch ( t 1671). werd vervol

gens de echtgenote van chimrgijn Jan de Nocken~ Jr. Ook T'-1arie Anne 

Verhaeghe, weduwe van Norherlus lgn. Goossens ( ·J· 1738). trad opnieuw 

in het huwelijksbootje met Jan Baptist Lcfever, die eveneens chirurgijn

harhier was. 

\Vat de herkomst van de 34 behandelde chirurgijns betreft. daarvan 

zijn er zeker 11 te Eeklo geboren. De andere 23 waren voor zover wij kon

den nagaan niet-Eekionaren van geboorte. 

Slechts 3 van de 22 door ons gevonden geneesheren waren geboren 

Eeklonaren. Dit waren Dr. Norherlus Ant. van Waesherghe, Dr. Jan Fr. 

Marlens en Dr. Antonius Geirnaert. De andere 19 waren van elders ge
boortig. 

Over de maatschappelijke en sociale positie van de Eeklose heel

meesters kan in grote trekken het volgende gezegd worden. De chirurgijns 
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uit de eerste helft van de 17e eeuw, waren zonder uitzondering zeer ge

goede lui. Ook de geneesheren die zich hier nà 1653 zouden vestigen 

waren van rijk volk. Doch dient wel gezegd te worden dat enkele uit

zonderingen met financiële problemen hebben geworsteld. 

Vanaf het midden van de 17e eeuw schijnt de status van de chirur

gijns gedaald te zijn. Hun gilde Yormde dan een bont allegaartje. Enkele 

waren zeker welstellend, andere deden zoals men zegt goed voort, terwijl 

er ook waren die ternauwernood de touwtjes aan mekaar konden knopen. 

Wanneer wij op bepaalde tijdstippen de vE'rhouding nagaan tussen 

het op dat ogenblik beschikbare heelmeesters en het aantal inwoners van 

Eeklo, dan blijkt dat er in het sledhtste geval steeds minstens een heel

meester was voor ongeveer 1.000 inwoners. Zo stonden reeds in 1620 

twee chirurgijns in voar de verzorging van de clan omstreeks 2.000 zielen 

tellende bevolking. 

De hoogste koëfficiënt werd bereikt omstreeks het jaar 1700 wanneer 

zeven heelmeesters (nl. 5 chirurgijn en 2 geneesheren) slechts een bevol

king van ca. 3. 100 inwoners moesten bedienen, zodat er op dat ogenblik 

een heelmeester voor handen was per 442 inwoners. 

Deze situatie evolueerde dan met een steeds dalend koëfficiënt, zo

danig dat in 1795 nog slechts vijf heelmeesters (nl. 3 geneesheren en 2 

chirurgijn) een bevolking van ongeveer 5.500 mensen verzorgden, wat dan 

een koëfficiënt van 1/1.100 betekent (zie bijlage n). 

Opvallend is ook dat in 1700 de chirurgijns nog de bovenhand had

den. Zij bezaten toen nog alle aanzien en in die periode waren er te Eeklo 

nog vijf chirurgijns tegenover slechts twee geneesheren actief. Omstreeks 

1750 trad een kentering in. De bevolking groeide aan, doch het aantal 

chirurgijns begon te slinken. Ons mensen begonnen stilaan meer vertrouwen 

te stellen in de universitair geschoolde geneesheren bij zover dat er in 

1795 reeds drie geneesheren te Eeklo gevestigd waren, terwijl maar twee 

chirurgijns meer praktizeerden. 

Wij zagen dat verschiJlende te Eeklo wonende heelmeesters in de 

randgemeenten klanten hadden. Het tegenovergestelde gebeurde ook en 

vreemden kwamen hier op hun beurt hun kunde beoefenen. 

Reeds in de jaren 1611-1612 kwamen een zekere docteur van de 

Vijvere» en een zekere chimrgijn Jaspaerl naar Eeklo om de Eeklosf' Jan 

Sjonekers bij een lijkschouwing hij lf' staan ( 37 ~). Omstreeks dezelfde 

(375) < ... mltsgacders tdeffroljc gh"Jnen anden docteur Vljvere Mr Jnspaert chirurgijn 

van Audcnnerde Mr Jan Tsjonckcs hter ontboden zijnde om te visiteren zeker over

lcdene ... >. 

SAE-564. Stadsrekening 1611-1612 Clmplj), blz. 14. 
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periode kwam dezelfde Dr. van de Vijvere nogmaals naar Eeklo om een 

autopsie uil Ie voPren op .loos Verleije C76
). 

Tussen 161 ó-1621 werd chirurgijn Servaas Bihau. wonend in het 

ambacht Boekhoute. regelrnalig naar Eeklo geroepen om gerechtelijke op

drachten uil Ie voeren. Zo verrichtte hij in 1616 een schouwing van het 

lijk van JvÎarijn Schoris. slachtoffer van een manslag C7
'). ln 1618 stond 

Bihau zijn EPklose collega Sjonekers hij om een autopsie uit te voerc·n op 

de vermoorde GiHis Danens ( '178
). Op 30 maart 1621 kwam Bi ha u terug 

Sjonekers helpen wnnneer het stoffE-lijk o\·erschol van de cloor Jan Oooster

linck g<·clode J'vfarijn elP Eruijne moest onderzocht worden. Hun gezamPn

lijke rekening hedroeg hiervoor 1 - 16- 8 pond gr. ('179
). 

Omsll'('('ks 1ö27 werd de Gentse geneesheer .Jan Stalins (3R0) naar 

Eeklo geroepen cloor de Eeklose C"hirurgijn .Ja.cohus van B~andenburch. 
toen deze geen uilweg meer wist mei een geval dat hij hehanclelde ( 3 s1

). 

Dezelfde Dr. Stalins kwam op 5.11.1632 nogmaals nanr Eeklo «ter aen

schauwijnglw Pncle opsnijden vandm dooden lic·haem» van LievPn l\1at

thecuws. wnl uiteronrel in opclrncht van cle Eeklose Wet gebetHele ( 382
). 

In 1 ()41 wns het ec•n ons verder onlwkende eh irmgijn Anthone Stop

]Wlnere. cl ie hier het lijk \'éll1 Geernnrd Jnnsscns onclerzocht ( 383
). 

( 371i) < Item hf'laf'lt rll"n riodPur vanrle vivNr inl visiterrn van trioode lichaPm van Joos 

V crleije ... >. 

SAE-Sfi4. Stadsrekening 1611-1fi12 (kopij). blz. 14. 

(377) SJ\E-13fi5/1. Lijkschouwing 24.9.11il6. 

( 378) < J\lvoorPn hetaclt an mPcslPr Jan SJonckrrs Pnrle meester SPrvncs Riehau de 

somme van twee ponrlrn gr. over rl'lncisie rnde ouverture hij hemJi,.den ghPdaPn 

int rioode lichaPm van Gillis Danens filius Jooris int aenschan van Bailliu Rurch

meestPr ende SchPpenrn verslegen hij Lieven Vleerlijck ... >. 

SJ\E5fi5. Stadsrekening 1618-1619 (kopij). blz. 19. 

( 379) < J-lcijnclrick rle Croocq Ünl fnngcr rler stPde keure C'nde vrijhPrlc van Eecloo zult 

hrtaPlPn am Mr SNvacs RiPhau Pnrle l'vlr .Jan SjonckNs chirurglens de somm<'n 

van een pont zesthiPn schellijnghen Pnde acht groon. over hnNI. vacatiPn van 

gt'visilPert thehh<'n hd doode lichaem vnn l'vlarijn elP Flruijnc fs .lncohs verslt'ghrn 

hij .Jan DoostPr]ijnck... Toonconden 20 mrwrte 1621 >. 

SJ\E-Sfi7 - T3ewijsstulkrn slarlsrekt'ningPn 

1380) J. RLJNTINX. lnvPntaris van het ArchiPf vnn riP Raar! van VlnnnciNen. 1Q64. 

nr. 9831 - .Jan Stalins. gmeeshPer te Gpnt tegen .Jan Mascmnn. Proc. R.v. VI. : 

honomrium ,.an grnpeshPC'r 1620-1 fi21. 

(381) < ltPm l"'taelt nn Mr<' .lncqtt<'S van RrnnriPnhurg rhc te \'oorPn ghPiijckP somm<' 

hria<'lt harlrle anrl<'n doctor Stalins rif' sommc van hvPe pondf'n gr. ditte trr CfHISf'n 

van rliPnstrn visHaliPn ghcdaen pn zPkPr<' kPurP anrlPn pprsoon vnn HubN<'C!lt clPn 

Schaprre ... >. SJ\E-1212. \VrzPnrrhninQ Niklans Ymnn rld. 22.9.1627. 

( 382) SJ\E-521. StnclsrrkPning 1 fi32-1 fi33. blz. 21. 

(383) SAE-131ï5/11. Lijkschouwing clcl. 4.10.1641. 
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Op 18 juni 1659 ~ in een periode dat nochtans Dr. Adrïaan van 

\ \' aesherg-he. de chirurgijns Guillaume van Nuecker. Jan de Nockere. 

Lucas \'an Brandt>nburch en de huidt>ndokter .Jacobus de Nijs hier plaat

selijk actief waren ~ kwamen de Gentenaan Dr .J. de Oijclen~ en chirur

gijn Pieter Arroy te Eeklo een autopsie uitvoeren op Joozijne Üpenherte. 

rlie m·erleden was aan de gevolgen \'an een kwade slag gelregen van haar 

man Joos Fiers (38
.
1

). ~1eester Arroy stamde waarschijnlijk ook af van een 

chilllrgijnsgeslacht. want meerctNe met die naam hebben te Gent de chi

rurgie beoefend ( 385
). 

Rond elP jaren 1672 kwam chirurgijn GahriPI van Balenlmrch. af

komstig \'an ~ laldPgem. het ziele .I armeken de Sulter le Eeklo hij-

I ( 3R6) 
~aan . 

~1r ;'-I ich iel Oh eijde moet «gespecialiseerd» geweest zijn. want in 

1680 kwam hij van het voor die lijd ver afgelegen Phtlippine om de vrouw 

van schoolmeester Frans Beeclman hulp te verlenen (387
). 

De eveneens ons totaal onbekende ~Ir. Jan Hullehus kwam omstreeks 

1680 hier zieken helpen (aRs). 

( 384) < Ontfaen bij ons onrt!'rschreven Doetoor ende ghesworen chirurgijn der stede 

van Gend aut rl'handt vanden heer Balliu van Ecckcloo de sommc van ses pond 

gr. over twee daegs vacatie raecb'nde tacoschawen van trloorlt lichaem van 

dhuijsvr. van Joos Fiers. DPsen 18 juni 1659. w.g. P. Arroy w.g. J. de Dijckere >. 

SAE-1365/43. Enkwest del. 16.6.1659. 

( 385) In juli van het jaar 1581 - dus ongeveer 88 jaar vroeger - werd eveneens een 

Meester Pieter Arroy van Gent naar Eeklo geroepen om de Eeklose chirurgijns mPt 

raad f'n daad hij le slaan hij de Yerzorging van de gewon<le Eeklose burgers die 

op 22 me! 1581 tijdens de jaarmarkt te Aardenburg neus en oren waren afge

sneden door de MalconteniPn. 

In de jarPn 1580-1582 warPn Pic!Pr van Lange. Guillaumc van ,Je PoPIP Pn 

,-.-•-Anthc~m!s Huwc chirurgijn te Eeklo. Joor!s de Brune was toen pestme.~stcr.' ____ , 

f)., in 1581 !P\'Pn<Ie PiPier Arroy was getrouwd mPt een rlochtcr van gew<'zPn 

stadsgriffier Alaert ClaPissonP. 

(SAE-5ó3. Stadsrekt>ning I 583-1584 (kopij). hlz. 3. 25. 27 en 67). 

Ook ln hr>t proces rial lt>n jar<' ló34 !Pg<'n rle Erklose pastoor Geun;; w·voPr<l 

WPr<l. was N spraak van PPn Mecslr-r PI<>LN Auroy. In rl<' aanklacht w<>ul b<'

WPPrcl rlat rit> pastoor z<'Pr familiair wa; omgPgnnn m<'l e<'n vNlopt>n hegijn. zijnelP 

rlr zustt>r van Mr. Pit>!N Áuroy. !SAE-1 fi8ó. ProrPshunclc)). 

(38(,) Si\E-10 Ir,, f" 30. Staal van Gor•rl .lannpkt>n ,1., Sutl<.,r (i' 1672). 

I 31'17) ~ Át>n Mr Mirhid dht>l]cl" van PhthppPi]nP ovt>r vislt<'n cnrle mNhrnm<'ntPn ... 

1 - 15-0 >. 

SAE-1017. f• 314. Staat vnn Gor·cl FranroisP rl" Bots !'t lfi80). 

( 31'\8) < Jt"m llf'n :vlr .fan lluJJ"JnJS prr>!Pnrlt>rrl rit> sommr vnn VI pon cl. 1111 schel. VI 

gr. ovPr rrsiP vnn PPn kut>re g]wrlrwn nPn hrl !:inrit vnnrlrn ovt>rlPrlrnPn ov<'r cl•· 

ruplurr oft" f.!hr>sl•·lr·ntijl mtcltsgnr"l"rs nvPr <Ir lrvNIIndw van lwPP pur~ntiPn Pnrl<' 
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Ook heelmeesters uit de buurtparoch ie' s kwamen naar Eeklo, waar 

zij dan meestal in de buitenwijken vaste klanten hadden. 

Van Kaprijke kwam chirurgijn Lieven F erdeijns die omstreeks 1701 

de familie de Pa u onder zijn klanten telde ( 389
). In 1756 verzorgde chirur

gijn Benedielus de Waele, van St.-Laureins. de stervende Elisabeth Dhaese 

wonend in de Moerstraat ( 390
). 

In de periode 1753-1790 kwam de Adegemse chirurgijn Gerardus 

Pots regelmatig naar Eeklose zieken. vooral op de wijken Balgerhoeke. 

Ra verschoot en de Zandvleuge ( 391
). 

Dr. Cornelis Anth. de Coorebijter van Kaprijke deed dit ook in de 

jaren 1788-1795. maar zijn terrein lag dan vooral in de Moerstraat en in 

de Bus ( 392
). 

Ook mannen van de wetenschap met een meer gereputeerde naam en 

faam kwamen naar Eeklo om hun speciale kennis te toon te spreiden. Zo 

kwamen de «operateurs» Daniel en Lameins Thiry zich in 1702 voor enkele 

maanden in de stad vestigen. Zij hoopten het kind van Jan Mattheus 

le genezen «van sijn onghemeijne groote quale», wat reeds door andere 

heelmeesters tevergeefs was geprobeerd ( 393
). 

In 1760 kwam meester-steensnijder Livinus de Pape naar Eeklo om 

een operatie uit te voeren op de achtjarige Pieter Dierick. zijnde «geaffli

geert met den steen inde blaese». Voor soortgelijke ingreep was zelfs een 

toestemming van de Wet nodig, die twee schepenen afvaardigde om bij de 

het cureren vanden aveledenen ende de bes!tteghe van het morbune schoorbtsuvum 

gheseijt het scheurbuijek ... >. 

SAE-1018, f• 53. Staat van Goed Guil. van Lantschoot (t 1680). 

{389) < !tem aen Mr Lieven Ferdeijns tot Caperijcke over visiten ende medecamenten ... 

0-9-8 >. 

SAE-1022, fo 25. Staat van Goed Jan de Pau (t 1701). 

( 390) < Aen B. de W aele chirurgijn tot Ste Laureijns over ghedaen thebben een acose

ment aen d' overledene ... I - 0- 0 >. 

SAE-1 032. f0 82. Staat van Goed Ehsabeth Dhaese (t 1756). 

(39t) SAE-to3t. f• 187. 

1032. f• 245. 

1033, f• 125. 159. 

1036, f0 9. 

1037, {0 307. 

1039. f• 185. 

(392) SAE-t039. f• 112. 163. 

1040, f• 49. 

(3<;3) SAE-201. fo 5. Register Admlsslen dd. 21.2.1702. 
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operatie aanwezig te zijn (394
). Dezelfde Mr. de Pape kwam hier op 26 

maart 1778 terug om dan een «operatie van litotomie» te verrichten op 

Judoctrs Staes ( 395
). De rekening van 9 pond gr. werd betaald door de 

Eeklose Armendis ( 396
). 

Hoe het met de geneeskunde nog gesteld was op het einde van de 

18e eeuw. illustreert ons het volgende evenement. Het zal er zeker kermis

achtig aan toegegaan zijn toen in februari 1793 de «operateur. oculist en 

dantisl» Jacques Cogen zijn tent opsloeg op de Eeklose Markt en daar ge

durende twee maanden bleef om er zo maar in het publiek «op zijnen 

theater» allerlei ingrepen uit te voeren, waarvan het bravourstuk een opera

tie aan de hazemond was van de hiervoor speciaal van Oedelem gekomen 

]oannes Goethals. Rondreizend operaleur Cogen wist reeds wat publici

teit en referentie's waard waren en toen hij uil Eeklo vertrok liet hij zich 

(394) < Supplierende verthoont reverentehjck Jan Dieriek meestere smet binnen dese 

stede dat Pieter Joannes sijn soontjen aut ontrent de 8 Jacren is geaffligeert met 

den steen inde blaese welcke affixie hij geime soude laeten opereren door Sr. 

Livinus de Paepe Mre. steensijnder binnen de stadt Ghendt, Brugghe als Lande 

Vanden Vrijen omme door dies middel de ghesontheijt van zijn ktnt te becommen 

dat op maendagh eerstcommende, dan alsoo de selve operatie niet en vermagh ge

daen te worden tensij ter presentie ende interventie van UE. heeren Commissaris

sen daertoe te deputeren uijt UE Coliegie IS oorsaecke den supplient hem adre-s 

seert aen UE heeren. Deselve biddende gedient te wesen ten effecte voorschreven 

te deputeren Commissarissen uijt den Coliegle op maendagh eerstcommendc hier

vooren gementloneert alswanneer dan sappitent den gesetjden Mre steensnijder alhier 

sa! gearrlveert sijn, aende selve heeren Commissarissen de M"" sa! declareren, dan 

ingevalien het voornoemde kint door accidentele voorvallen alsdan in staet niet 

bevonden en wierde de voorschreven operatie te onderstaen hij lnschehjcks aende 

voornoemde heeren Commissarissen te we te sa! doen. T we lek doende La. ondt. 

V. Drtessche. proc. 

Appointement 

T' Collegie op alies gelet, consenterende voor soo vele noodt sij Inde operatie In 

desen vermeit deputeert d'heeren Schepenen Joannes Nijs ende Frans van Rtsse

ghem als Commissarissen omme ten daeghe ende ure dienende te Intervenleren 

Inde selve operatie en sonder wiens Interventte ofte van Commissarissen ten toure 

Indien de voornoemde Schepen niet en conden vachteren de voor>eljde operatie 

niet en sa! vermogen gebeuren. Actum In vierschaere desen 27 februnrij 1760. 

w.g. B. Herckc >. 
SAE··202. fo 39. Register Admtsslen. 

( 395) Steensnijden of lttotomle was een eerder kwab:alverachtige operatie die er in hE'

stond een zogenoemd kwaadaardig gezwel uit te snijden. 

(396) SAE-1660. Armendfs.Bewljsstukken. 
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een alleszins zeer Jo,·end geluigschrifL afleveren door de Eeklose Wet

houders ( '197
). 

In de Eeklose bronnen is uiteraard niet uit le maken hoe en met 

welke middelen onze oude heelmeester.> de ziekten hestreden en nog minder 

is er te vinden hoe ver reeds hun kennis over het menselijk lichaam reikte. 

I lel lag ten andere builen het beslek van onze bijdrage op le zoeken hoe 

hel met de geneeskunde als welenschap in het algemeen en met de be

roepskennis van de Eeklose heelmeesters in hel hijzonder gesteld was. 

In de Stalen van Goed gaat het meestal over «gedaene visHen ende 

leverijnghe van medecijnen». zodat wij zelfs niets Le weten komen over de 

Rard van de ziekte of de behandeling. 

Andere vermeldingen die wij vonden zijn al even vaag, als daar zijn 

~ « over sekere Keure is men noch resterende ... ». 

~ « van het cureren van het l:chaem van ... ». 

« over meeslrije ... ». 
« over medicamenten ... » . 

. ~ « voor dat hij heeft ghecureert een accedenl ... ». 
~ « over appotekerie ... » . 

. ~ « over chururcale diensten ... ». 

- « over het cureren endE' mE'esteren 1>. 

- « over leveringhE' van mE'dicijnen ende visiten hij hem gedaen aenden 

overledenen in sijn leven in diversche quaelen en(le sieckten ... ». 

!ets meer over de aard van de ziekte of het aangerekencle ereloon 

qeven volgende vermel(lingen 

~ « over ghestelt thehben vier clisterien ... 0 - 6 - 8 ». 
(.J. de Nockere- Ao 1666). 

~ « over hossen ghestelt ... » 

~' « over hel cureren \'üll het heen vanden overledenen ... ». 

( 397) < f)" JVIuniclpalitPijt d<:>r St"de KPurP Pnrle Vrijhf'cle van Ef'cloo verclaerf'n en 

atlester<'n bij desen dat den borgN Jacques Cogen operateur oculist en dantlst 

hinnen dese \'OOri>Oemde stPde md onse permissie hedt ger<'sideert rl<'n lijdt van 

bPth Je twee maPndPn geduN<'nde wf'lcken lijdt hij sich wel heeft gpcomport{'Nt 

{'nde sijne functie geexerceert. dPclarNende Pnrle attestN<'nrl<' vooreiNs dat hij 

alhiN int publicq he"ft gesnPd<'n. genmeert ende tf'n vollPn g<'nesen vAn 

Pen<'n haesemondt sekPren Joannes Goethals van de prochie van hoedelem. die 

tot dies alhier hijrl<'n voornoemden operateur was gekomen wclcke g€'mdrlc be

snijdmge hij int puhlicq op zijnen theatPr h<'cft gh<'daen in k<'nnlsse d<'r waN

heijl hebhen wij rlese gedaen rlepPcl1f'r<'n uijtgevPn onder d<'n Z<'gt'l van znek<'n 

<'nel<' signature van den grtffiPr ofte sprr<'lnris riPsf'r gemP!riP >IPfl<' wm E<'cloo 

!Pr ordinairP ViNschaPre vanriPn 200 rnaNiP 1793, toirconrf<'n onrft. ~. nouckaf'rf. >. 

SAE-227. Rq'!islC'r PnspoortPn. 
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owr ghedaen thebben drij expresse vi~iten ende leverijnghe van 

medicamenten ... 0- 12 - 0 ». (C. Willems - Ao 1676}. 

over délt hij heeft afghelaeten twaeler uuijllen lichaem vanden over

ledenen ... 0- 8- 0 ». (J. de Nockere- A" 1665). 

\·oor opengesneden thebben Ivoornoemde lichaem ende twaeler af

gelaeten ciaermede het selve was helaeden ... 0 - 1 3 - 0 ». 

(J. !-lamerlijnck- A" 1ö71) . 

......- < over ghecureerl thebben van gheslelenthijdl ... » . 

.......... ( over het verbant ghedaen opden xen novembre 1 Ci87 aenden over

ledenen ... 0- 4 - 0 ». (G. van Vaernewijck -A" 1687). 

- < over een nachtvisite aenden overledenen ghedaen ... ». 

(Dr. Strulems- A" 1687). 

- < over eene visite gedaen inde siecktc vanden owrledenen ... 0 - 8 - 2». 

(Dr. van Breugel - A 0 1748) . 

......- < over ghedaen visite consuite ende conferentie ten dienste van d'over

ledene ... 1 - 4 - 8 ». (Dr. Gomrnaers- A" 175<)}. 

~ < over drij visilen aenden overledenen gedaen geduerende sijne leste 

sieckte ... 0 - 3 - 6 ». (Dr. Gomrnaers - A" 1772). 

~ < ovc~ ghedaen thehhen een acosement aen d'ovcrledenen ... 1 - 0 - 0 » 

(B. de \Vaele- A" 1756). 

~ « over 't cureren de handt van wij'lent den overledenen ... 4 - 7 - 1 ». 
(Baerts - Ao 1775}. 

- < over consultatien conferentien ende cmwocatien van vier uren ge

durende de sieckte \'an de overledenen . 3 - 12 - 4 ». 

(Dr. D 'Auhioul - A" 1779). 

~ < over leverijnghe van een glaseken medicijnen ... 0 - 2 - 4 ». 

(Dr. D'Auhioul- A" 1792). 

De chirurgijns. rlie zoals wij zagen ook «haardschecrdcrs» waren, 

moesten soms heel wat geduld hebben alvorens zij aan hun liev~~ centjes 

geraa.kten. Sommige klanten lieten zich maanden scheren en verzorgen en 

betaalden dan wel eens als het hun paste. In cle hranche van het «schdrctu 

wmden wij o.a. : 

·- « over een jaer scheirgelt ... 0 - 4 - 8 ». (!I uh. van Waesherghe -

A" 1()76). 

,......... < van den overledenen deversche .laercn l~whl>en gcharhil'fl ». (G. van 

Vam~ewijrk - A" 1 ó())). 

Wij willen rlr•zp hijdragen niet hesluilen. zond<'r er op te wijzcu dal 

onze mensen i11 die lijrl ook vc•PI hij kwakzalv<'rs C'n wonclerclokloors te 

rade ;ingen. Vr~el spor<'n zijn rlaar uiteraard niet van le vinden in onze be

langrijkste hron, de ~laten van Go<'rl, cli<' sleeris moe~len geconlrolecrcl 

wordc·n rloor cl<· Wc·l hourl<'rs. I lel spreek! VUIIZc'Jf dat cle rekeningen van 



kwakzalvers «in het zwart» werden betaald en afgerekend. zonder dit aan 

de neus van de Schepenen te hangen, waarvan men wist dat zij het on

wettig uitoefenen van de geneeskunde moesten verhinderen en straf

rechterlijk vervolgefl. 

Nu en dan vonden wij loch een glimp van activiteiten van niet

officiële «genezers» _......_, het waren zelfs meestal wouwen ~ die op de een 

of andere manier laten blijken hebben een bepaalde gave te bezitten om 

sommige kwalen en ziekten te helen. 

In 1659 kon Marie Beeckmans het kind van Jan Buyck genezen van 

d' quade se er» ( 398
). 

De vrouw van schout Rogier Dhulst moet iets hebhen afgeweten van 

breuken, want zij genas omstreeks 1673 een kind «van gesletenleijt» ( 399
). 

Een zekere Jan de Meulenaere zal in de jaren 1680 meer gekend 

geweest zijn voor zijn genezing brengende drankjes ( 400
). 

Een «meesteresse» van Drongen was tot in de streek van Eeklo gekend. 

Wellicht om haar niet openlijk in discrediet te brengen bij de overheid. 

werd haar naam niet vermeld in de rekeningspost. doch betrokken vrouw 

moet wegens een of andere specialiteit stellig grote vermaardheid hebben 

genoten. Zelfs van uit St.-Laureins reed met te vierklauwen naar Drongen 

om daar medicamenten te halen voor Marie Baert. die hierbij geen baat 

vond en op 18 mei 1681 overleed ( 401
). 

Een ons verder onbekende Frans de J'V1eijere werd in 1750 ook door 

het Armenbestuur vergoed omdat hij personen genezen had ( 402
). 

( 398) < Item aen Mar!e Beeckmans twintich schellijnghen groon over ghenesen t'hebben 

thooft van de voorschreven weese, wesende gheinfecteert van t' quade seer ... 

0-20-0 >. 

SAE-1013. f0 71. Staat van Goed Joris Buyck dd. 4.6.1659. 

(399) < Item aen dhuijsvrauwe van Rogier dhulst over thebben genesen eene vande 

weesen van gesletenteijt ... 0 - 10 - 0 >. 

SAE-1016, [0 38. Staat van Goed Pauwel Weijns dd. 7.8.1673. 

(400) < Item aen Jan de meulenaere over levertnghe van sarope ende medecijnen voor 

de overledene ... 0 - 2 - 0 >. 

SAE1019, fo 333. Staat van Goed MaiJken P;Jfroen (t 1680). 

( 401 ) < Item aen ... meesteresse tot dronghen over leverljnghe van medecomenten voor 

de overledene in veel devirsche reijsen In haer sleckte gedaen ... 2 - 0 - 0 >. 

< Over twee expresse voyaglen gedaen te peirde nacr de meesteresse tot dronghen 

> om medecomenten voor de overledene ... 0 - 12 - 0 >. 

SAE-1020. fo 92. Staat van Goed Marie Baert (t St.-Laureins 28.5.1681). 

( 402) < Item betaelt aen Frans de Meijere de sommc van drij ponden grooten over het 

cureren ende genesen drij aerme kinderen van het quaetseer... >. 

SAE-1635. Armenrekening 1749-1751, blz. 57. 
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Jaren na het overlijden van chimrgijn van Ghijseghem ging zijn weduwe 

in de jaren 1771 ook nog bepaalde ,..........zij het clan eerder onschuldige en 

\'erlossencle ,........... behandelingen toepassen, die eerder op het terrein van 

de ziekenverpleging riagen ( 403
). 

Vrouw van Ghijseghem en al de anderen die hier uit het verleden 

voorbij ons zijn getreden, of zij nu geneesheer. gediplomeerd of halve chi

mrgijn, barbier, wonderdokter, pijnaflezer of zelfs kwakzalver waren. allen 

hebben gewerkt met hun persoonlijke en verschillende capaciteiten en 

methode' s, doch allen hadden hetzelfde gemeenschappelijke doel voor 

ogen, nl. het bestrijden van de ziekte, het verzachten van wat pijn en het 

helpen van de lijdende medemens. 

W. HAMERLYNCK. 

(403) < Item bctaclt acndc Wc0 van Mrc van Gljscghcm over het stellen van drlj lave

menten aen d'ovcrledcnc in hacrc slecktc ... 0 - 3 - 0 >. 

SAE-1035, fo 122. Staat van Goed Joanncs Dobbelacre (t 1771), 
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Bl.ILAGE I 

Alfabetische lijst van Eeklose heelmeesters uit de 17e en 18e eeuw 

Philippus Arnoldus BAERT~. chirurgijn," ca 1736- 1773-1775- t 1791. 

lgnatius Franciscus BERTI.IN. chirurgijn, "ca 1713 - 1738-1777 - t 1777. 

Joannes Aclriaan J.B. du BOlS, chirurgijn, 0 ca 1737 - 1763-1782 - t 1782. 

Jacobus van BRANDENBURCJ-1. chirurgijn, "7- 1613-1640- t 1640. 

Lucas van BRANDENBL:RCH. chirurgijn." 1615- 1645-1671 - t 1671. 

Petrus van BREUGEL lic. meel .. "7 - 1737-1751 - t 1751. 

Remigius CA:'-1BIER, lic. meel., "7 - 1707-1709 - t ?. 

Claudius Franciscus CARION, lic. meel., °Ca 1734- 1758-1760- t 1795. 

Bernarclus Joannes de CAUSEI\1AECKER, lic. meel., o ca 1748 - 1775-
1783 - t 1783 . 

.Jan de CROOCQ. chirurgijn. o ca 1628- 1654-1655- t 1655. 

I~ emulus van JJAJ'v1l\1E, chirurgijn, "7 - 1734-1737 - t 7. 
Ludovicus Bernarclus D'AUBIOUL. lic. med .. o 1752- 1777-1800- t 1800. 

Joannes DELBEKE. chirurgijn. o 7 - 1737-1742 - t 7. 
Jacvbus Josephus DEVAUX. lic. med .. o7- 17.53-1757- t7 . 
.lacobus DHONT. lic. meel., "-7- 1762-1779- t 7 . 
.loos de FERRERE. chirurgijn. "ca 1620- 1671-1680- 't 1685. 

N. FRAEI.JS. lic. med .. 0 7 - 1752-1752 - i' 7. 
Antonius franc. Vinc. GEIRNAERT. lic. meel .. 0 1755- 1789-?- t 1807. 

llyachinlus van GHIJSEGHEI\1, chirurgijn, o ca 1718- 1738-1763- t 1763. 

Franciscus Josephus GOJ'.11'1AERS. Ik meel., "ca 1717 - 1753-1775 -
t 1775. 

Charles GOOSSENS, chirurgijn, " ca 1671 - 1699-1722 - t 1722. 

Norherlus lgnaLius GOOSSENS. chirurgijn. o 1701 - 1725-1738 - t 1738 . 

.leronimus I IAMERLJ.JNCK. chirurgijn. o ca 1627 - 1662-1671 - t 1671. 

Willem 1-lEI.JNDRICKX. chirurgijn. "7- 1684-1692- t 1692. 

Andreas lll 1 Bf~E(llT. lic. meel., 0 ?- 1709-1717- t7. 
RPrnardus Joannes ISACIE. lic. med .. - "ca 1740 1776-1792- t7. 
Thomas LANGl!EJ'.1ARCK. C"hiwrgijn, 0 7 - 1610-1611 - t ca 1611 . 

. ludocus van LANDEGEJ'.1. lic. meel., o7- 1720 .. 1723- t 1723 . 

.lan Baptist LEFEVER. chirurgijn, "ca 1719 - 1739-1758 - t 1758. 

Leonarclus Joannes Petrus MALI !E!~BE. chirurgijn, 0 ca 1730- 1781-1792-
t 7. 

Petrus Eg. lgnatius 1'1AI~ ISSAL. chirurgijn. o 7 - 1707-1753 - 't 1753 . 

.fan frans 1'1ARTENS, lic. meel., 0 1755 - 1790-7 - 1829. 

llenrkus Dominicus J'v!UN!X.Iic. meel.. o7- 1726-1731- 'j'7 . 
.Jacobus de NIJS. chirurgijn, "7 1649-1605- t 1665 . 
. lan de NOCKERE Sr., chirurgijn. "ca 1620 - 1647-1673 - t ca 1678. 

Jéln de NOCKERE Jr., chirurgijn, 0 1647 - 1672-1678 - t 1678. 
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Guiliaeme Yan NUECKER, chirurgijn, o? - 1652-1661 - t ?. 
i'-1ichiel Louis PATERNOSTER, lic. med .. ·? - 1786-1787 - '!' "?. 
Gillis de PAU fs Jan, chirurgijn, • ca 1663- 169'2-1716- t 1716 . 

.lacobus de PAU t's Gillis, chirur[.!ijn, "1696- 1719-1725- 'j'?. 
~Iartinus de PAU fs Gillis, chirurgijn, o 1710- 1728-1737- ·~-. 

Joannes Franciscus REYNEKINCK. chirurgijn, • ca 1765 - 1790-1801 -
t 1801. 

.Toannes S.JONCKERS, chirurgijn, ·ca 1588- 1608-1647 -"!"1647. 

Claudius vander SLUIJS, lic. med .. o ca 1652 - 1677-1705 - i'"?. 
Jan SPITTAEL fs Jan, chirurgijn, 0 ca 1664 - 1689-1695 - t 1709. 

Joannes Baptist STRULEMS. lic. med .. o? - 1687-1689 - t ?. 
Cosmas Damianus TAELl\1AN. chirurgijn, 0 ca 1725 - 1753-1800 -

t 1806. 

Jean Bapt. TRONCHE DE PARAIN. lic. med .. 0 ca 1748- 1792-1795-
t ?. 

Guïllielmus van VAERNEWlJCK. chirurgijn, 0 1660- 1680-1701 - t 1701. 

Joannes van VAERNEWI.JCK. chirurgijn." 1690- 1716-1734- i' 1747. 

Adnaan van \VAESBERGHE. lic. med .. o 1616 - 1653-1687 - t 1687. 
Hubertus van W AESBERGHE. chirurgijn, • 1648 - 1670-1707 - t 1707. 

Ludovicus van WAESBERGHE. chirurgijn, o 1681 - 1707-1726- i' 1726. 

Norbertus Antonius van WAESBERGJIE, lic. med .. 0 1699 - 1726-1755-
t 1755. 

Petrus van WAESBERGHE. lic. med .. 0 

1650- 1685-1709- ·1· 1709. 

Cornelis \V!LLEMS. chirurgijn, o 1636 - 1661-1705 - 'J' 1705. 
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Jaar 

1610 

1620 

1630 

1640 

1650 

1660 

1670 

1680 

1690 

1700 

1710 

1720 

1730 

1740 

1750 

1760 

1770 

1780 

1790 

1795 

BIJlAGE U 

Verhoudingskoëfficiënt ten opzichte van de bevolking 

Bevolktngs- Chirurgijns Lic. med. Chirurgijns en 

cijfer geneesheren samen 

(1) Aantal I Koëfficiënt Aantal I Koëfficiënt Aantal 
I 

Koëffictënt i 

1.300 2 1/650 ,......... ,......... 2 I 1/650 

2.000 2 1/1.000 ,......... ,........, 2 1/1.000 

1.900 2 1/950 ,......... ,........, 2 1/950 

1.800 2 1/900 ,........, ,......... 2 1/900 

2.650 3 1/883 ,......... ,......... 3 1/883 

3.150 4 1/787 1 1/3.150 5 1/630 

3.200 5 1/640 1 1/3.200 6 1/533 

3.000 4 1/750 1 1/3.000 5 1/600 

3.200 5 1/640 2 1/1.600 7 1/457 

3.100 5 1/620 2 1/1.550 7 1/442 

2.900 4 1/725 1 1/2.900 5 1/580 

3.200 5 1/640 1 1/3.200 6 1/533 

3.150 4 1/787 2 1/1.575 6 1/525 

3.250 5 1/650 2 1/1.625 7 1/464 

3.250 4 1/815 2 1/1.625 6 1/541 

3.500 3 1/1.166 2 1/1.750 5 1/700 

4.100 3 1/1.366 2 1/2.050 5 1/820 

4.950 3 1/1.650 3 1/1.650 6 1/825 

5.400 3 1/1.800 3 1/1.800 6 1/900 

5.500 2 1/2.750 3 1/1.833 5 1/t .100 

(I) Zte A. DE VOS. Oe omvang en de evolutie van het Eeklose bevolkingscijfer 

tijdens de XVII6 f'n de xvme eeuw. 
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BIJLAGE lil 

CHRONOLOGISCHE TABEL VAN EEKLOSE HEELMEESTERS uit 

de t7e & t8e eeuw met hun AANSLAGEN in de OMMESTELLJNGEN 

(Belastingen). 

De getallen vermelden het aantal «gemet» waarop belastingen betaald 

werd. 

Het gemet diende namelijk als aanslagvoet waarop Ommestellingen werden 

berekend. 

Alle belaslingsplichtigen (niet alleen de landbouwers, maar ook de han

delaars, ambachtslui, vrije beroepen, enz.) werden belast op een bepaald 

aantal «gemet> naargelang de belangrijkheid van hun beroep of handel. 

x = actief in betrokken jaar, doch aanslag niet gekend (ontbrekende 

kohier of juiste aanslag op beroep niet gekend). 
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Jaar Licentiaten in de medicijnen 

1600 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 Jan SJONCKERS 

8 x 
9 x 

1610 x 
1 x 
2 x 
3 x 
4 x 
5 x 
6 x 
7 x 
8 x 
9 x 

1620 x 
1 x 
2 x 
3 x 
4 x 
5 x 
6 x 
7 x 
8 x 
9 x 

1630 x 
1 x 
2 x 
3 x 
4 9 
5 11 
6 x 
7 x 
8 10 
9 9 

1640 x 
1 7 Y2 
2 6 Y2 
3 6 Y2 
4 x 
5 6 
6 7 
7 

I 

t 1647 
8 
9 



Chintrgijns 

I I 
I 

I 
I 

Thom. LANGHEMARCK 

x 
t ca 1612 

Jac. 
VAN BRANDENBURGH 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x I 

x I 

x 
x 

I 
x 

I x 
I x 

x 

x 
x 

I x 

I 
x 
9 

I 
11 
x 

i 
x 

' 10 
10 

! 

t 
I 

1640 

I I Luc. 
VAN BRAN~ENBURGH 

Jan DE NOCKERE Sr. 4 
4 4 
5 4 Jnc. DENIJS 



Jaar Licentiaten in de medicijnen 

! 
1650 I 

I 

1 
I 

Guil. VAN NUECKER I 2 
Dr. Aclr. ' 

3 VAN W AESBERGHE I 4 
4 6 

I 

4 
5 7 Y2 5 
6 10 6 
7 10 

I 
6 Y2 

8 10 6 Y2 I 
9 11 I 

6 Y2 

t 1660 12 I 9 
1 16 

I 

x 
2 16 

I 3 16 
4 18 

I 5 14 
6 x 

I 
7 14 
8 x I 

9 x 
--

1670 x 
1 x 
2 10 

I 

Jan DE NOCKERE Jr. 

3 11 4 
4 13 5 
5 12 Y2 4 Y2 
6 7 3 
7 8 

Dr. Cl. Dr. J. STRULE!\1S 4 VAN DER SLUIJS 

8 7 2 5 t 1678 
9 6 7 3 

' Guil. 
1680 8 7 

I VAN VAERNEWIJCK 
I 1 10 4 

I 

x I 

2 10 3 x 
3 7 3 

I 

x 
4 9 3 Y2 x 
5 9 1 

Dr. P. 

I 
3 VAN WAESBERGHE 

6 8 2/3 x 2 
7 t 1687 Y2 x 2 
8 Y2 x 2 
9 2/3 i 2 3 

I 

1690 2 I 2 2 
1 2 i 2 Y2 3 
2 2 2 3 
3 2 2 1 
4 2 2 1 Y2 

' 
5 3 

I 
2 1Y2 

6 3 2 4 
7 3 I x 2 
8 x I x x 
9 1 I x 1 



Chirurgijns 

6 5 4 
4 4 3 
6 5 4 
5 4 2% 
5 4 3 Jan DE CROOCQ 
5 8 4 t 1655 
6 8 4 
6 10 4 
6 8 6 
6 7 5% 

7 6 Y2 6 
9 8 8 Corn. WILLEMS 

9 8 8 1 Jer. HAMERLIJNeK 
12 8 8 7 x 
x 8 8 7 x 
9 6% t 1665 9 3 
x x x x 
5 7% 10 3% 
x x x x 
x x x x 

x Hub. x VAN WAESBERGHE x x 
x t 1671 x x t 1671 
x x 10 Joos DE FERRERE 
x x 10 4 

4 % 11 % 4 Y2 
4 1 1 1 Y2 
3 5% 2 
4 7 2 

t ca 1678 3 4% 1/3 
4 5 x 

: 
3 5 x 
5 5 
4 6 
5 5 

W. HEYNDRICKX 6 7 
1 lf2 7 3 

2 7 4 
1 7% 2% 
1 7% 2% 
2 9 3 Jan SPITT AEL 

1 8 2% x 
2 7 2 x 

t 1692 Gtllts DEPAU 7 2 x 
1 6% 2 x 
1 7 1 x 
2 7 2 x 
2 6 2 
1 3 1 
x x x 

Char. GOOSSENS 1 1/3 3 1 



Jaar Licentiaten in de medicijnen 

1700 Y2 7 1 
1 Y2 7 t 1701 
2 Y2 7 
3 1 7 
4 1 x 
5 1 7 
6 7 
7 Dr. R. CAI\1BIER x P.E.l. P.1ARISSAL 
8 3 7 1 
9 1 Y2 Dr. A I-IUBRECJ-JT t 1709 1 

----

1710 1 Y2 1 
1 2 1 1/3 
2 ' 

1 Y2 1 1/3 
3 1 Y2 1 Y2 
4 1 Y2 1 Y2 
5 2 1 Y2 
6 2 

I 
1 Y2 

7 2 1 Y2 
8 I 1 Y2 
9 ~~- 1 Y2 

----

1720 
Dr. ). 

I 
1 Y2 VAN LANDEGEM 

1 3 1 Y2 
2 3 

I 
1 Y2 

3 t 1723 1 Y2 
4 1 Y2 
5 

I 
1 Y2 

6 
Dr. Norb. Dr. J-1. MUNJX 1 Y2 VAN W AESBERGHE 

7 3 3 1 Y2 
8 3 3 1 v2 
9 3 3 1 Y2 -----

1730 3 3 2 
1 3 3 2 Y2 
2 3 2 Y2 
3 3 2 Y2 
4 3 2 
5 3 2 
6 3 2 
..., 

3 
Dr. P. 2 ; VAN BREUGEL 

8 3 1 Y2 2 
9 3 2 Y2 2 

- ~-- -------
1740 3 

i 2 Y2 2 
1 3 2 Y2 2 
2 3 

I 

2 Y2 Dr. FRAEJJS 2 
3 3 2 Y2 Dr. J. DEV AUX 2 
4 3 

I 
2 Y2 x 2 

5 3 2 Y2 2 2 
() 3 I 2 Y2 2 2 
7 3 I 2 Y2 x 2 I 

8 3 2 Y2 2 
9 3 I 2 Y2 2 



Chirurgijns 

I 

1 1 3 ' 1 
1 1 3 1 
1 1 3 1 Y2 

1 Y2 1 Y2 

I 
3 ' 1 Y2 

1 1 Y2 3 1 Y2 
1 1 Y2 2 Y2 t 1705 
1 1 Y2 2 Y2 

1 1/6 1 Y2 t 1707 Lud. 
VAN W AESBERGHE 

1 1/6 1 Y2 1 
1 1/6 1 Y2 1 Y2 
1 1/6 1 2/3 1 2/3 
1 1/6 1 2/3 2 1/3 
1 1/6 1 2/3 2 1/3 

1 2 2 1/3 
1 2 2 1/3 

1 V2 1 2 112 
1 % t 1716 r. 2 Y2 VAN VAERNEWI)CK 
1 V2 2/3 3 
1 % 2/3 3 
1 V2 Jac. DE PAU 1 3 

-
1 V2 x 1 3 

1 1/3 x 1 1/3 3 
t 1722 x 1 Y2 3 

x 1 Y2 3 
x 1 Y2 3 

~orb. GOOSSENS x 1 Y2 3 
x 1 Y2 t 1726 
x 2 
x !'VIart. DE PAU 2 Y2 
x x 2% 
x x 2 Y2 
x x 2 Y2 
x x 2 Y2 
x x x 
2 x R. VAN DAJ'VIME 

1% x 2 
1 V2 1/3 2 
1% 2/3 2 

t 1738 I. BERTIJN H. VAN GHI)SEGHEM J. DELnEKE 
J. LEFEVER 1 V2 1 1 V2 

1 1 1/3 1 1 2/3 
1 1 1/3 1 1/3 1 2/3 
1 1 1/3 1 1/3 1 2/3 

! 1 1 1/3 1 2/3 
1 1 1/3 1 1/3 
1 1 1/3 1 1/3 
1 1% 1 1/3 
x 1 Y2 1 V2 
x 1 Y2 1 1/2 
x 1% 1 Y2 
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' 

1750 3 2% 
I 

2 
1 3 t 1751 2 
2 3 2 
3 3 Dr. Fr. GOI'-1MAERS I t 1753 
4 3 1 Y2 
5 i' 1755 1 Y2 
6 2 
7 2 
8 Dr. C. CARION 2 
9 1 2 

1760 1 Y2 2 
1 Kapryke 2 
2 x 2 Dr.J.DHONT 
3 x 2 2 J. OU BOlS 

4 x 
I 

2 2 1 
5 x 2 I 2 1 
6 x li '2 I 2 1 
7 x '2 I 2 1 
8 x 3 

I 

3 1 
9 x 3 3 1 

-~--

1770 x 3 3 1 
1 x 3 I 3 1 
2 x 3 3 1 
3 x 3 3 1 
4 x 

I 
x I x 1 

5 I t 1775 3 
Dr. B. 1 

I 
DE CAUSMAECKER 

6 Dr. B. ISACIE i 3 2 1 
7 Dr. L. D'AUBIOUL '2 3 2 1 
8 x '2 3 2 1 
9 '2 2 x 2 t 

-
1780 2 2 2 1/3 

1 2 2 2 t/3 

'2 2 2 2 t 1782 

3 '2 2 t 1783 
4 2 2 
5 2 '2 
6 2 2 Dr. L. PATERNOSTER 

7 2 2 x 
8 3 3 
9 3 3 

-~--

1790 2 Y2 3 Dr. J.F. MARTENS J. REYNEKINCK 

1 2 Y2 2 Y2 2 Y2 x 
2 2 Y2 2 Y2 2 Y2 Dr. J. de PARAlN 2 
3 2 Y2 2 Y2 2 Y2 2 
4 3 3 2 Y2 2 Y2 
5 3 Dr. A. GEIRNAERT 3 3 3 
6 3 3 2 
7 3 3 2 



Chirurgijns 

l 
x 1 Y2 1% 
x 1% 1 % 
x 1 Y2 1 % 
x 1 1 Y2 C.TAELMAN 
x 1 Y2 1% 1 Y2 

' x 1% 1% 1 Y2 
x 1 1 1 
x 1 1 1 

t 1758 1 t% 1 1/:: 
1 1% 

I 

1 1/3 

1 1% 1 1/3 
1 1% 

I 
1 1/3 

1 1 Y2 1% 
1 t 1763 

I 

1% 
1 

I 1Y2 
1 1Y2 
1 

I 
1Y2 

1 1 Y2 
1 I 1 Y2 

! 1 1 Y2 

r 
i 

Y2 1 1 

I 1 1 Y2 
i 1 1 Y2 I 1 Ph. BAERTS 1Y2 

x x x 
1/3 x 1Y2 
1/3 2 

! t 1777 

I 

2 . 2 
{ I 

I 2 
I • I L. MALHERBE 2 

I 
1% 

I 2 
1% I 1Y2 

I 

1% 1 Y2 
1% 1Y2 
t% 1Y2 

2 1 Y2 
2 I 1Y2 

I i 
2 

1. 
2 

2 2 I 

11 
2 2 

I 2 
2 

I 2 
2 
2 
2 
2 
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DE PACHTHOVEN VAN DE JEZUIETEN TE AALTER 

Rond 1640 bestond de bodem van de gemeente Aalter nog voor 

57 % uit heide en vijvers. Gans die oppervlakte heide en vijvers maakte 

deel uit van het Buiskampveld dat zich uitstrekle te Aalter over de zuid

kant van de gemeente tot de Vijf Ringen. Vandaar richtte de grens van 

het Buiskampveld zich naar Nieuwendam, zodat ook heel het westelijk 

deel van Aalter binnen dit heideveld lag ( 1 ). 

Vóór de Geuzenberoerten had men ,·ond Schuurlo gepoogd enkele 

hofsteden te bouwen om de omliggende heidegronden vruchtbaar te maken 

en de vijvers droog te leggen. Tengevolge van de Geuzenberoerten mis

lukten die pogingen volledig zodat rond 1640 slechts ongeveer 114 gemet 

landbouwland lag binnen het «Velt» ( 2 ). 

ln 1634 kregen Gerard Vanden Bogaerde en zijn schoonbroer Boude

wijn Van der P-1eersch vrijstelling van alle belastingen zoals pointingen en 

ommestellingen om 300 gemet welt ende heye tot lande te brinfJhen» ( 3
). 

Heel veel brachten zij van de ontginning niet terecht, want zij verkochten 

praktisch al hun heidegronden en vijvers aan de paters Jezuïeten van 

Brugge en Mechelen. 

AANKOOP VAN HET DOMEIN 

De Jezuïeten verschijnen voor het eerst in Aalter in 1637 wanneer 

ZiJ een leen, « \Veeruulve ofte Tollenare> genaamd, kopen van Willem De 

Zutter fs Joris. Dit leen was 25 bunder groot en lag wnde Nieuwenelam 

up beede zijden vande nieuvaeort, streekende up de noortoostzijde van de 

zelve vaert lancxt den baerm, noortoost zeker straete cammende van den 

Nieuwenelam naer de Buntelaerstraete». Het tweede stuk lag <metter oost-

( 1) A. VERHOUSTRAETE. Het Oostelijk deel van het Buiskampveld en de ont

ginning ervan, AM nr. 10 { 1959) blz. 6-7. 

(2) Rijksarchief Gent (RAG) Land van de Vloeslljne {Lvd\V) nr. 265. 
(3) Rijksardlief Brugge (RAB) Blauwe Oorkonden {Bl.O.) nr. 10895. 
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hende leghen de sirale cammende vanden Nieuu:endam zuyfumerts naest 

velt, dwelck is lant met twee vijvers glwnaempl den grooten ende cleenen 

T ollenare, tuerioren hende campter deure loopende naer de buyse van 

de nieuvaert» (4
). 

Willt'm Oe Zutter verkocht hen ook nog een cijnsgoed van 14 g .. 

gelegen ten zuiden van de Brugse vaart en palend aan het bovengenoemde 

leen. Zij kochten ten slotte nog een stuk land. dat ook gesitueerd was 

ten zuiden van de vaart. Op de gronden van \Villem De Zutler was er 

reeds een hofstede opgericht die door Jacques De Vliegher werd gepacht. 

Een tweede belangrijke aankoop gebeurde op 10 oktober 1638. Gerard 

Van den Bogaerde verkocht dan aan Godefridus Francken. reelor van de 

Jezuïeten le Brugge, een groot stuk heide en vijvers van 300 g. «l)eginnen

de va.n de Pitman vijver hier ooc meelegaende tot ontrent Straeterrn. Oe 
hoofdbrok van die verkoping, een stuk van 266 g. strekte zich uit .wem de 

Tollenare vijver lot den Neren Brugghe wegl1 ende Santvoortvijver feynden 

fuoorschreven bedelf omme, west /oo"is Chierens ende den Putman vijver, 

noort tleen van J or / an Stalins, oost de Y sebrant vijvers ende den wegh 

uan Olenplach vijver naer den Nieuwendam» ( 5 ). 

Op dezelfde dag kocht pater Francken van Gerard Van den Bogaerde 

nog een hofstede die 60 g. groot was «rondtomme Declol/ven glwnaernpt 

lwt Nieuw Goel daer Pieter Beeckman present op woont met alle de 

huusinghen, schuere ende stalfinghen, mitsgoeders de boonwn dCierop slaen

de tot anden Seylschoot vijverdam». De paters verwierven ook het recht 

om «met beesten te bejoeghen ende bedrijfven alle de voorn. vijvers ende 

velt sonder verghelt» ( 6
). 

Door al die aankopen hadden zij een grondbezit verworven van 467 g. 

in 1641. Daarvan was 25 g. 146 r. land, 90 g. bos en 351 g. 143 r. heide 

e~: vijvers ( 7 ). 

Later kochten zij van Nidaeys De Bruyne heide en vijvers rond de 

Zeilschoolvijver en een groot stuk van 50 g. gelegen wp beede zijden van

den Sautwegh» dat zich uitstrekte lot op de Nedere Bruggeweg. Tenslotte 

kwamen zij nog in het bezit van de BleUervijver die een oppervlakte he-

( 4) RAB BI. 0. nr. 11232. Volgens het landbo<'k waren de TollcnarevijYers 34 g. 

136 r. groot en het bos Weerwulf 44 !!· 115 r. groot. 

(5) RABBI. 0. nr. 11.171 en RAB nr. 1840 L<'gger van de grond~n yan de Jezu!et<'n 

van Brugge te Aalter. 

(6) RAB BI. 0. nr. 11.171. 

(7) RAn Fonds J<·zuieten nr. 1840. Legger van de bczitlingcn van de .I<'Zlliel<'n te AaltN. 
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sloeg van I I Y:2 g. ( 8 ). In 1687 was hel totale grondbezit van de paters 

aangegroeid lot 556 g. ( 9 ). 

Op 21 januari 1641 leenden de Jezuïeten van f\1echelen 6000 gulden 

aan Gerard Van den Bogaerde die daarvoor een hypoleek nam op twee 

lenen. Hel ene leen. de Zeilschootvijver met omliggende heide, was 45 

bunder groot en het tweede leen omvalle de Gistelvijver mel omliggende 

heide en besloeg 44 hunder (1°). In 1659 verkocht dan Gerard Van den 

Rogaerde die twee gehypotikeerde lenen. waarop een huis met schuren 

en stallen gebouwd was. aan de paters van Mechelen ( 11
). 

Door nog andere aankopen zal het grondbezit van de palers Jezuïeten 

\·an Brugge en l\ leehelen te Aalter nog stijgen tot 1040 g. Die uitgestrekte 

heidevlakte, waarin talrijke vijvers lagen. was gesitueerd tussen de straat 

lopend van de kerk van Sint-Maria-Aalter naar Grand'f\1ère. de Brugse 

Vaart vanaf Grand'f'.1ère tot aan de Nieuwendam, de (nu verdwenen) 

Codebodestraat tot Stratem en de Aalterse straal tol aan de kerk van Sint

I\ laria-Aalter. Ten noorden van de Brugse vaart lag dan nog het Patersveld. 

dat ook deel uitmaakte van het Jezuietendomein. 

ONTGINNING VAN HET DO!'vlEIN 

De .Jezuïeten van Rrugge en Mechelen hadden dit uitgestrekt domein 

gekocht met de bedoeling de heide zo vlug mogelijk le ontginnen om op 

die manier hun investering rendabel le maken. We vinden die bezorgd

heid terug in de pachtbrieven van hun drie hofsteden. In het pachtkon

trakt van Boudewijn en .loos Van de Vondel. die in 1642 het hof van 

Nieuwenelam pachtten. stipuleerrten de palers dat zij «jacrlixs geclueren

dc lwer pacht drie gemcelen ongcbrooken landt ten culture sulfen [Jringlwn 

ende met ur~chten besayen, welcke gronden sij gehouden sijn met graf/ten 

ende wcJlen te beurijden ende rle kanten met haglwl! ten wedersijden be

planten» (1 2
). Miehiel Tacq. pachter van het llooggoed, in 1642. was 

verplirht jaarlijks minstens 2 gemet ~uaege ende ongebrocken landt ten 

culture ende drachte te brengein ( 13
). 

(8) RAB Fonds Jczuietcn nr. 1840 Legger van de bezittingen van de .Jezuieten te Aalter. 

(9) RAG nr. 1839 Uittreksel uit het Mclingboek. 

(10) RABBI. 0. nr. 9992. 

( 11) A. VER! IOUSTRAETE. a.w. hlz. 23. 

( 12) RAB ronels .lezuicten nr. 1846 Pachtbrief van BoudewiJn en .loos V nn de Vondel. 

( 13) RAB ronels Jezu~etcn nr. 1846. Pachtbrief van Miehiel Tncq. 
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Fot o Lol har G raumann 

D e bossen d ie ten noord en ,·an d e Bru g~e vaa rt lugen. \\'a ren in 1642 

,·erpachL au n Pie ler D e Î' luynck. ba ljuw va n cl c heerlijkh e id Ya n \ V oe:-le. 

l3inn c· n d e LweC' eersle j<Hen ,·a n z ij1 1 pacht m oes t hij dri e bund er h eide om

p loegen en h el ~ b e u cksne / uft r eekc frn, cfo t cl r n parlit er clarr in sa/ sayen, 

derlw n ene! e onclerl·eghen ». Bo\'cnd i e n w as hij , ·C' rpl i eh t jaa rlijks ,·ij fen

Lw int ig va n d e bes te ei kensch eut C' n te la ten o pgroe ien ( 14
) . 

Bij h et H ooggoed h ad Gera rd V a n de n Bogaerde een «plon /erie » aan

gclcgcl, d ie door d e J ezu i e te n ,·erd er \\'erd u i lgebaa t. 7 o 1 i e ten ze in 165-1 

d ui zend «cccken p/ontsocn» va n h e t H ooggoed nam he t goed te Nieuwen

d a m voe ren \ 'O O r boomua n pla nt ingen in d e h ei d e rond Nieuwe nel a m ( 15
). 

( 1t1) R;\ B f onds J czu iclcn nr. 18-1G. Pnc hlbrief 1'1! 11 Picle r Oe l' luynck. 
( 15) R1\B f onds Jczu ictcn nr. 18-l\1. Los sluk. 

162 



De paters gaven veel geld uil voor het vruchtbaar maken van hun 

heidegronden. In 1754 betaalden ze meer dan 154 p. gr. voor het welt

ploeghen op Bulscampuelt» es). Onder leiding van hun pachter Pïeter 

Dobbelaere werd druk aan de bebossing gewerkt. ln de maand februari 

1750 plantten Jan Beelaert, Adriaan Boessaert en Jan Engelbeen ieder 

zes dagen en half en Christiaan Pieters acht dagen en half nieuwe bossen 

aan voor rekening van de Jezuïeten. Christiaan Pielers werd betaald om 

drie dagen «Stecke te stecken» en Jan Engelbeen om vier dagen stekken 

te planten e7
). 

Het opzet van de paters was dus dubbel : enerzijds de landbouw

grond uil te breiden en anderzijds de heidegronden te bebossen. Het was 

Echter niet gemakkelijk om de onvruchtbare heide tot landbouwland te 

herschapen. De hofstede Hooggoed werd reeds in 1657 opgegeven en het 

landbouwland ervan werd gebruikt door de pachter van de hofstede 

Nieuwendam. ln 1686 lag rond het groot hof van de Jezuïeten van l\1eche

len, het tegenwoordige Jezuietengoed, slechts 32 g. landbouwland es) 
en rond het goed te Nieuwenelam slechts 20 g. landbouwland. Rond het 

Hooggoed lag er in 1658 ongeveer 20 g. landbouwland zodat we de totale 

oppervlakte landbouwland in 1686 op ten hoogste 64 g. mogen schatten. 

Op een totaal van 1040 g. is dat slechts 6 % van de volledige opper

vlakte. 

De bebossing van de heiden verliep heel wat vlotter en gemakke

lijker. Wanneer ten gevolge van de opheffing van de Jezuïetenorde, de 

goederen van de Jezuïeten te Aalter in 1780 werden verkocht, was de 

toestand de volgende (1 9
) 

93 g. 151 r. of 41 ha. 60 a. landbouwland 

649 g. 297 r. 

297 g. CJ8 r. 

1040 g. 246 r. 

of 

of 

of 

289 ha. 25 a. bos 

132 ha. 31 a. heide en vijver 

463 ha. 16 a. totale oppervlakte 

Het landbouwland was maar met ongeveer 30 g. uitgebreid geworden 

ten opzichte van 1686, terwijl de hossen reeds 64 % van de totale opper

vlakte besloegen en de oppervlakte heide en vijvers lot minder dan 30 % 
van de lotale oppervlakte gedaald was. Dat is een opmerkelijk resultaat 

(16) RAB Fonds Jezuietcn nr. 1849. Los stuk van 1754. 

( 17) RAB Fonds J"zuietcn nr. 1849 Los stuk van 1756 : Uylgce/ van Pi<'icr Dobbe
laere voor Je bossch<m inde rnaent /eb. /750). 

( 18) RAB Fonds .lezuielen nr. 1847. Prijzij van het goed van de Jezuiclen van Meche

len op 26 maart 1686. 

( 19) Algemeen Rijksarchief Brussel Finanlieraad nr. 7819-7820. 
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als men bedenkt dat de andere grootgrondbezitters te Aalter nauwelijks 

mel de ontginning van hun heiden begonnen waren. Te Kliplo, een domein 

van 150 g., en op het Aalterveld. dat 374 g. groot was. was dP. ontginning 

pas begonnen rond 1770 ( 20
). 

De bebossing was een noodzakelijke tussenschakel voor het winnen 

van nieuw landbouwland. Slechts na een periode van bebossing ~laagde 

men erin de heidegrond min of meer vruchtbaar te maken. 

Op de heidegronden van de Jezuïeten lagen er talrijke vijvers : de 

Kleine en Grote Tollenarevijvers. de Zandvoordvijver, de Putmanvijver, de 

Poekevijver, de Zeilschootvijver, de Gistelvijver en de Blekkervijver. Som

mige van die vijvers werden gebruikL voor hel kweken van vis ; daartoe wer

den de vijvers van dammen en van een afwateringssysteem voorzien. Üp 26 

januari 1648 pachtte baljuw Geraard Strobbe de Zandvoordvijver en 

twee vijverkens. In de pachtvoorwaarden stond o.m. dat hij de dammen 

moel onderhouden en honderd karpers moet leveren binnen zijn pachtter

mijn van drie jaar ( 21
). Vooral karpers werden in de vijvers van Aalter ge

kweekt ; zij waren een welkome afwisseling op het vastenmenu van de 

.Jezuïeten! 

Andere vijvers werden gebruikt als meers waar het vee kon grazen. 

Door het aanleggen van een goede afwatering was hel mogelijk sommige 

vijvers droog te leggen en er weiland van te maken. 

liET I lOF TE NIEUWENDAM 

Te Nieuwendam bezat Joris De Zullere reeds in 1572 een hofstede 

die werd gepacht door Lieven Simon. Waarschijnlijk stond op dezelfde 

plaats de hofstede van \Villem De Zuttere fs. Joris, waar Jacques De 

Vlieghere rond 1635 op woonde. In 1642 pachtten Boudewijn en Joos Van 

de Vondel een belimmerele hofstede van de paters Jezuïeten, gelegen bij 

het forl le Nieuwendam, met wlle Twt landt ende gronden daeraen gele

ghen streekende met de oost ende noorloostzijde tot oenden Leybarm, ende 

de gronden jor Gfaude Darnas. zuydt oenden lsenbrantvijuer, noort ende 

noor/west aen het leenvelt van d'heer Stalin, wesende te saemen groot 

57 gemeten». De pacht ging in op Bamesse 1642 en de pachtsom bedroeg 

4 gulden 10 stuivers per gemet. Zij kregen ook het recht om turf te steken 

op de heide voor eigen gebruik ; aan derden mochten zij echter geen turf 

(20) A. VERHOUSTRAETE. a.w. blz. 25 en 28. 
(21) RAB Fonds Jezuïeten nr. 1846. Pachtbrief van Geraard Strobbe. 
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Oude panr<IP;tal. Foto Lothor Grnumnrm 

verkopen. 7.ij blev(•n niel zeer lang op he t goC'd lc ieuwendam . wonl 

van 1645 lol 1647 vinden wc Arend S leven a l ~ pachlcr. tf'r wij l in 16-JC) 

01 ichiel T ack en J an Beel d e hofslcd<' me t 20 g. landhouwland gehuurd 

hebben voor 15 p. gr. per ja a r ( 22
). 

N a hel 0\·erlijden van Pi elcr Tack bl ee f zijn weduwe vcrder op hel 

hof. 7.ij belaaide vanaf 1 ó5~1 20 p. gr. als pachtsom en zij krcf'g boven di e n 

hel re hL lol h el qsfaan ) van 48.000 turfzocll'n ( 2 ~). D e prijzij van h e l 

timmerwerk van h el goed le ic uvv<'n d am werd in 1653 op 59 p. 19 sch. 

F:! gr. geschal ( 24
) . 

W a nn eer J icvPn lauwat' rl in novemlwr 1083 d e pachl va n d e over-

lt>den Cornelis Frans overnam. beloofd(' hij o.m. : «... ols dat ick so f ;o c>r-

(22) RAB Fonds Jc·nlic· lrn nr . I B·Ifi . IJ1v rsc po r htbri Pvcn. 

(23) IV\B Fonds Jc•zuld<'n nr. 1846. Po htbrief von I fi'.ï3 . 

124) RAB Fonds J ~ zuir-lc·n nr. I 4G . Los stuk. 
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lijckx ter culture brenghen ende breken met mijne peerden ende ploeghen 

den nombre van drij gemeten veltlandt ... deselve te labeuren met vier 

uooren, te hegelen ende slijpen ... » ( 25
). Lieven Clauwaert beschikte over 

twee peerden, twee wagens en twee ploegen voor het werk op het land. 

Hij bezat ook vier loeien en twee renders ( 26
). Als pachtsom betaalde hij 

jaarlijks 16 p. gr. ~or het gebruik van 22 g. 1 l. land. 

Üp het goed te Nieuwenelam was er een kamer gereserveerd voor de 

paters die te Aaiter bleven overnachten wanneer zij hun hofsteden kwamen 

bezoeken. 

In 1692 pachtte Joos Donekers de hofstede voor 10 p. gr. Heel lang 

bleef hij echter niet op de hofstede want de tijden waren veel te onmsti~ 
om een rendabele exploitatie van dit goed mogelijk te maken. In 1690 

waren de Franse legers opnieuw over de Brugse vaart getrokken. Regel

matig legerden ook Franse troepen in de streek van Aalter die dan wagens 

en voeder voor hun paarden kwamen opeisen. Ook de contributie bleef 

verder zwaar drukken op de parochie Aalter. De Jezuïeten vonden dan 

steeds moeilijker een pachter voor de hofstede te Nieuwendam. Lieven Van 

Nieuwenburg waagde het nog eens op het goPd te Nieuwenelam na Joos 

Donckers, maar al heel vlug moest hij de «vervallen ho/stede mette landen. 

vijvers. bosschen ende vefden» overlaten aan de <<generaliteyt van de 

prochie van Aeltere» (27
). 

Na de Vrede van Utrecht is de hofstede te Nieuwenelam klaarblijke

lijk niet meer herbouwd geworden, want in de pachtbrieven van de Jezu

ïeten komt dit goed niet meer voor. 

HET HOOGGOED 

Ten noorden van de Nedere Bruggeweg ( = Aalterstraat) en ten 

westen van de Ruiseledeweg stond een hofstede. gebouwd door Geraard 

Van den Bogaerde met de bedoeling van daaruit de omliggende heide

gronden te ontginnen. Daarvoor was aan de hofstede een planterij «.beplant 

me/ jonghe queeckerije» gehecht. In 1638 pachtte Pieter Beeckman de hof

stede met 60 gemet van Geraard Van den Bogaerde. Van die 60 gemet 

was er nog maar een deel ontgonnen toen de Jezuïeten van Brugge dit 

goed van Geraard Van den Bogaerde kochten. 

(25) RAB Fonds Jezuïeten nr. 1846. Pachtbrief van 1683. 

(26) RAB Fonds Jezuïeten nr. 1837. Los stuk van 1688. 

(27) RAB Fonds Jezuleten nr. 1854. Los stuk. 
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Waarschijnlijk was Arend Stevens de eerste pachter van de hoeve 

na de aankoop van dit goed door de paters. Later vinden we Jan Beel en 

l\lichiel Tack als pachters van dit goed. De hofstede met de boomgaard. 

de dreef en tien partijen land besloeg een oppervlakte van 17 g. 76 r. Daar

bij hvam dan nog 45 g. 188 r. veldland en bos die zich tot aan de Zeil

>-ehootvij\·er uitstrekten. De pachtsom was bepaald op 4 gulden per gemet 

en de pachters waren verplicht jaarlijks ten minste 2 g. «vaege ende enghe

brocken landt ter culture ende drachte» te brengen ( 28
). 

In 1652 neemt Pieter Teerlinck hel Hooggoed in pacht met 20 g. land 

voor 15 p. gr. per jaar. Op 18 maart 1658 verlaat hij de hofstede en werden 

de landerijen nog alleen als planterij gebruikt. De ontginning vanuil het 

I looggoed werd stop gezet en de hoevegebouwen werden afgebroken. De 

Jezuïeten van Brugge behielden dan nog alleen de hofstede le Nieuwen

dam als ontginningscentrum voor hun heidegronden. 

HET JEZUIETENGOED 

De Jezuïeten van Mechelen hadden meer geluk met de hofstede die 

zij in 1659 van Geraard Van den Bogaerde met 89 bunder heide en vijvers 

hadden gekocht. Antoon Rillewie startte als pachter op het Jezuïeten

goed met ongeveer 20 g. landbouwland. Hij wist daar een zekere welsland 

leverwerven want bij zijn overlijden in 1683 bezat hij één paard. vijf koeien, 

twee kalveren, twee vaarzen en één varken ( 29
). De koeien en vaarzen 

kregen mooie namen van Anloon Billewie : «een coe bij naeme Molle ; een 

coe genaemt Breye, een coe Witvoet, een coe genaemt Witsteirt, een veirse 

genaemt Tamboer, een veirse Sterre> ( 29bls). 

De weduwe van Antoon Rillewie hertrouwde met François Loontjens 

die tot begin 1686 op de hofstede bleef. Bij zijn afscheid was volgens 

de akkerprijzij de toestand van de landbouwgrond op 26 maart 1686 de 

volgE'nde : 18 g. 14 r. was bezaaid met koren, 5 g. 88 r. was «gelabeurd», 

10 g. 155 r. lag in «naercoorem; en 78 r. in 4:naervelte». 145 r. was met 

klaver bezaaid en 134 r. met worlel s. De tolale bedrijfsoppervlakte besloeg 

dus 35 g. of 15 % ha. ( ~ 0 ). De oppervlakte landbouwland was in een 

periode van 25 jaar geslegen van 20 g. naar 35 g. 

(28) Ri\13 Fonds Jezuïeten nr. 1846. Pachtbrief van Jan BC>e! C'n l\1ichiel Tack. 

(29) RAG LvdW nr. 113. Vendille van de goederen van Antoon Billcwic. 

f29hts) RAG LvdW nr. 113. 

(30) RAB Fonds Jezuietcn nr. 1847. Prijzij van het goed van d" JczuictC>n van Meche

len. 
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Foto T.atlwr Grn11mnnn 

T t'llf.!e\·c,Jgc \'ltn cl1· o/HtJs ii gt· l ijcll'n \'OJicl t•ll cl<' .l ci'Liiclen ,·an l'- l cchcl cn 

,;lr·cd; mo<· dJjkcr cc11 parhi er :tochi I .it·,·cn ( Ï iiU\\ 'iH' rt . pach ter \'an h el got•d 

Ie ,'\ic iJ \\ '('JHi<tlll . )() g. lan cl houwl ancl ,·an hel .lci't l iciengo<·cl voor 20 p. 

I> ~e h . gr. i11 h u tt r ll <l lll . Ook I . ie\'<'11 ( Ï au wn<'ri had \ 'C't' l moei i e om cl e 

\('"cht d c l i~c l t· p<wh l;;nm hijt '<'JJ Ie kri jgt'/1 zcH iai hij in I CJ88 w·rp l ich i w a;; 

I\\'C'C' p.ti lrcl r·/1 . i\\'ce \\'i tgen,;, [ \\'c·e pl cli'\.!Cn. ,·ier koe ien en [\\'CC rrn d ers i e 

't·rkopcll. 01d clc· ophn' ll!.f,;l 1' 1' \ 'il ll . (j() p. gr. kon hi j d un zijn ach icrslall igc 

i>'"· h l gr·cl l't' l ic• JJ Jk IH- I il l l' /1 C"). 

l )e l7raiJ5t ' conl ril )l)liC cl n tkte zo ''''i'lilr <'11 d r opei,; ingcn Yiln d e l eger;; 

\\'it/t'Jl i'o i;d,iJk cLtl cl <' p;dcr;; .l ewi el <' ll hrsl i,;icn ,·ano f K erstd ag 1695 zo

" ,.J hel !.foC'cl Ie :-\ic· tl\\ '('llcl.un " ' ' Iw ! .l t'i'lliclc·n\.!O<'c l aan de paroch ie all er 

\'(H> Ji op ig o\·c· r Ie clrngen d ie cJ,,n lll il ill' i't· lf mo<·,; l pro lwrc•n een parhi er 

131 ) 1(\C I "1\\' ,,,. ':'2 . l .o' , tuk 
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\'•)Or beide hofsteden te vinden ( 32
). Het was pas in 1710 dat de Jezuïeten 

een nieuwe pachter vonden die voor 25 p. gr. het Jezuïetengoed in huur 

wilde nemen. Bij zijn afscheid op 1 april 1718 liet Jan Verwilst 4 g. 57 r. 

<cooren>, 9 g. in maeruelte», 4 g. 290 r. gemest met «be,in, en 18 g. 45 r. 

bezaaid met koren over aan de aankomende pachter Jan De Bel. In totaal 

besloeg de opperdak te van het landbouwland iets meer dan 36 g. ( 3 '
1

). 

Op 8 juni 1720 ondertekende Gillis Oste een uitvoerig pachtkon

trakt met pater Comelius van Boxtele, procurator van de paters Jezu

ïeten ( 34
). Daaruil vernemen we dat Gillis Oste jaarlijks een pachtsom 

nm 30 p. gr. zal betalen. voor het Jezuietengoed. Bovendien moet hij elk 

jaar twaalf dagen met paard en wagen ter beschikking staan van de paters. 

Verder moet hij jaarlijks een gemet heide ontginnen en beploegen met 

twee «UOOrern. Al het hout dat op het Jezuïetengoed groeit blijft «fen 

profijle van de Societeyt». Wel krijgt hij elk jaar «duysent busschen» 

brandhout en mag hij turf steken op de heide. Gillis Oste mag ook zijn 

beesten niet laten grazen «in de schoten, bosschen en plnn/agien » die 

geen vier jaar oud zijn. Verder zal het «(J.(!n de voorn. Societeyt vrij staan 

Ie delven. te planten. Ie scheuren veldt daar het haar goedt duneken zal». 

Uit die bepalingen van het pachtkontrakt blijkt duidelijk de zorg van de 

Jezuïeten om de ontginning van de heide te bevorderen en de reeds ge

plantte bossen te hesehermen tegen de dieren. 

Gillis Oste was van 1713 tot 1726 schepen van de heerlijkheid van 

\Voeste en Weibroek en hij was enkele keren parochie-ontvanger. ln die 

laatste functie beging hij financiële onregelmatigheden zodat hij de vlucht 

moest nemen om niel in de gevangenis te komen 1 Zijn inboedel werd op 

16 december 1726 openbaar verkocht : een weefgetouw. vier spinnewielen. 

twee paarden. twee wagens. twee ploegen. zeven koeien, een rend. vier 

kalvervn. vijf vaarzen. vier varkens en de ganse huisraad ( 35
). De prijzij 

van de hofstede werd bepaald op 65 p. 13 sch. 2 gr. Zijn vrouw bleef 

nog tot Kerstavond 1728 op de hofstede. Dan pachtte Jacob Wyckhuys de 

hofstede voor 294 gulden per jaar. Bij zijn afscheid op 11 december 1734 

Lezat Jacob \Vyckhuys twee paarden. drie koeien, een rend. een kalf. 

twee varkens en drie korven met bijen ( 36
). 

In 1735 pachtte Pieter Gillis Dabhelaere het Jezuïetengoed voor 24 p. 

gr. I lij sterft echter reeds hel volgend jaar. maar zijn weduwe zal samen 

(32) RAB Fonds Jezuleten nr. 1854. Los stuk. 

(33) RAB Fonds Jezuleten nr. 1847. Los stuk. 

(34) RAB Fonds Jezuletcn nr. 1848. Pachtbrief van Gtllls Osle. Zte bijlage 11. 

(35) RAG LvdW nr.117. V(•nclitte op het Jezuletengoed. 

(3G) RAB Fonds .lezuielen nr. 1849. Los stuk. 
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met de oudste zoon Piet er Dobbelaere het landbouwbedrijf verder zetten 

tot 1746. Daarna wordt Pieter Dobbelaere alleen pachter van de hofstede. 

Üp 27 augustus 1746 bezat de weduwe van Pieter Gillis Dobbelaere twee 

paarden, vier koeien, drie kalveren en vier renders. In het biekot stonden 

vier vaten «.bien» ( 37
). 

Met de medewerking van Pieter Dohbelaere hebben de paters de ont

ginning van hun heidegronden systematisch doorgevoerd. Deze ontginnings

activiteil zal door de opheffing van de Jezuïetenorde in 1773 plots onder

broken worden. Pieter Van den Hecke wordt in 1780 eigenaar van de 

hoeve ( 38
). Pi eter Dobbelaere blijft op het Jezuïetengoed waar hij op 

28 maart 1783 stierf ( 39
). 

DE GOEDEREN VAN DE ANTWERPSE JEZUIETEN 

In 1715 leende meester Jan Pien, advokaat in de Raad van Vlaan

deren, 8000 gulden van de paters Jezuïeten te Antwerpen. Als onderpand 

voor die lening geeft hij de Jacquemijnsstede, zijn vijvers en heidegronden 

te Buigezele, zijn bossen en bouwland in het Donckergat en te Buigezele 

en het Hooggoed bij de Aalterse berg. Daar Jan Pien zijn lening niet kon 

afbetalen verkocht hij op 10 november 1722 de volgende goederen aan de 

paters Jezuïeten van Antwerpen ( "10
) : 

_........, de lacquemijnsstede met 35 g. 14 r. land, 9 g. 175 r. bos en 7 g. 50 r. 

meers te Houtem gelegen . 

......- 29 g. 101 r. vijver en veld plus vier vijvers, 42 g 137 r. bos. 4 g. meers 

en 5 g. 86 r. land te Buigezele en in het Donckergat gelegen. 

- 7 g. land en bos te Ruiselede gelegen . 

......- 3 g. 200 r. bos en heide gelegen op de noordzijde van de Brugse vaart. 

~ «een aude ho/stede ghenaemt het J-fooghe Goet, groot ontrent 40 g., 

al ligghende teenen blocke bij den Aelterschen bergh, consisterende in 

jonghe bosschen, bestaen mrt veel bomen ende ghesijnghelt, oost de 

straete van den Aelterschen bergh naer Hoeckestraete, noort den 

Brugsehen herrewegh». 

De totale oppervlakte van de verkochte goederen bedroeg 183 Y2 ge

met of ongeveer 81 Y2 ha. 

( 37) RAG LvdW nr. 126. Vendttte op het Jezuletengoed. 
(38) RAG Lvd\V nr. 385 fo 67ro. 
( 39) RAG Fonds Ursel nr. 176 f• 79vo. 
( 40) RAG LvdW nr. 30 f" 55 v" en volgende. 
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Bij gebrek aan documenten is het niet bekend of de Antwerpse 

Jezuïeten hun heidegronden te Buigezele hebben ontgonnen. De Jacque

mijnsstede kwam in 1786 in het bezit van hun pachter Pieter-Frans Neyt. 

BESLUIT 

Zowel de paters Jezuïeten van Brugge, Mechelen als van Antwerpen 

beschikten over een belangrijk domein te Aalter bij hun opheffing in 1773. 

Hun gezamenlijk bezit beliep meer clan 550 ha. Dat is ongeveer een achtste 

van de Aalterse bodem. Bij de aankoop bestonden die gronden in hoofd

zaak uit heide en \ijvers. De Brugse Jezuïeten waren de eersten om in 

Aalter twee hofsteden te kopen : het goed te Nieuwenelam en het Hoog

goed. Twintig jaar later kochten de Mechelse Jezuïeten het eigenlijke Jezu

ïetengoed van Geraard Van den Bogaerde. Het Hooggoed kende slechts 

een kortstondig bestaan. maar vanuit het goed te Nieuwenelam en het 

Jezuïetengoed werden de omliggende heidegronden ontgonnen door droog

legging van de vijvers en het bebossen van de heide. Vooral in de tweede 

helft van de achttiende eeuw hebben de paters Jezuïeten veel geld geïn

vesteerd in de heide-ontginning. Ten gevolge van de oorlogen op het einde 

van de zeventiende eeuw verdween ook het goed te Nieuwenelam zodat 

het Jezuïetengoed alleen overbleef als onlginningshoeve van de paters 

Jezuïeten te Aalter. In 1780 waren ongeveer 60 % van de gronden van de 

paters Jezuïeten van Mechelen en Brugge bebost. ongeveer 10 % was land

bouwland en de overige 30 % was nog heide en vijver gebleven. Oe paters 

Jezuïeten van Antwerpen zijn slechts laatkomers te Aalter. Hun voor

naamste hoeve, de Jacquemij11sstede, lag in een gebied dat reeds lang in 

cultuur was gebracht. Over een ontginningsactiviteit is niets bekend ge

worden (41 
). 

L. STOCKMAN. 

(41) Ik dank nrchttcct Dries Afijn. voor de hcretdwillighetcl wnnrm<'e hij !wt hijgnnnde 

kaartje overtekende. 
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BIJLAGE I 

Lijst van de pachters van de ho/steden van de ]ezuieten op het Buis

kampveld 

HOOGGOED 

tol 3/12/1648 Arend Stevens 

1649-1651 Jan Beel en Miehiel T aeq, 63 g., ·1 gulden per gemet. 

1652-1657 Pieter Teerlinek. 20 g., 15 p. gr. 

GOED TE NIEUWENDAMME 

1643-1645 Boudewijn en Joos Van den Vondel, 57 g. 37 r., 4 gulden 

10 stuivers per gemet. 

1645-1647 Arendt Stevens. 

1649-1651 .Jan Beel en Miehiel Taeq, 20 g. 15 p. gr. 

1651-1654 i\1iehiel Taek. 20 g., 20 p. gr. 

1654-1666 We Miehiel T aek en Maurus Racpsael, 20 g., 20 p. gr. 

1667 

1673 

1678-1685 

1686-1691 

1692-1693 

Maurus Raepsaet. 20 p. gr. 

Marin Roleyn, 25 p. gr. 

Comelis Frans en in 1683 de weduwe, 40 p. par. 

Lieven Clauwaerl, 22 g. 1 1.. 3 gulden per gemet of 11 p. gr. 

Joos Donekers, 10 p. gr. 

1694 Lieven van Nieuwenburgh. 

1696 <vague». 

JEZUIETENGOED 

1671-1684 Antoon Billewie. 

1685 Franehois Loontjens en We Billewie. 

1686 Lieven Clauwaert, 30 g. 173 r., 4 g'lllden per gemet of 20 p. 

6 seh. 8 gr. 

1710-1718 Jan Verwilst. 25 p. gr. 

1719-1720 Jan De Bel, 27 p. gr. 

1721-1728 Gillis Oste, 30 p. gr. 

1729-1734 Jaeob Wijekhuis, 294 gulden. 

1735-1736 Piet er Gillis Dobbelaere. 24 p. gr. 

1737-1746 We Pieler Gillis Dobbelaere. 

1747-1780 Pieler Oobbelaere. 

In 1780 werden de goederPn van de .Jezuïeten door de Oostenrijkse 

regering verkocht. 
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BIJLAGE 11 

Pachtkontrakt van Gillis Oste van 8 juni 1720 

Rijksarchief Brugge Fonds /ezuiefen nr. 1846 

Den onderschreven procurator vant Collegie der Societeyt Jesu van 

Brugge kent wel ende deughdelijck, gelijck hij doet mits dese verpagt te 

hebben aan Gillis Oste fs Jan. den weleken van gelijcken bekent in pagte 

genomen ende aam·eert te hebben van den voorn. procurator eene behuysde 

hofstede met de saylanden ende meerschen daarmede gaande. gelegen 

inde prochic van Altere onder de heerlijckheyt vanden \Voesten compe

lerende de voors. Societeyt. aanden pagter wel bekent, waarmede hij sig 

teYreeden is houdende zonder eenige landmate daarvan te moeten prestee

ren ende dit voor eenen termijn van negen agtereenvolgende jaren, wartr

\'an het eerste jaar zal ingaan Kersavondt seventhienhonderltwintig, ende 

het eerste jaar van betalinge vallen ende verschijnen zal Kersavondt seven

thienhonderteenentwintig, ende alsoo voorts van jare te jare tot het expi

reren van de voorn. negen aghlereenvolgende jaren. ende dit vrij van alle 

onkosten ofte prochiclasten ten wat cause het zoude mogen weesen, ende 

Yoor ende omme de somme van dertigh ponden grooten Vlaams suyver 

geldt zoo in oorlog als in peys, sjaars te betalen ses weeeken naer ideren 

Yaldag op peene van paghtbrake indien het den verpagter alsoo gelieven 

zal. ende rlat in ~ulcken specien van gelden, als het zelve cours ende ganck 

hebben zal ideren vaidag in Vlaanderen, dog in gevalle van merckelijcke 

fourageringe, zal den pagter quytschel genieten van zijnen pagt volgens 

dat zijne naergebueren zullen genieten. 

Bovendien verobligeert sig den pagler naar volgende condilien : 

1. Den pagter zal ider jaar de voorn. Societeyt moeten dienen twaalf 

dagen met zijnen wagen ende paarden daar het de Socieleyl zal 

believen. ofte in f aule van dier de waarde daar voren betalen lot 

thien schellingen daags. 

2. Den pagter zal verobligeert wesen !zijne kosten ider jaar daer hel op 

rfe hofstede noodig zijn zill te verleggen tweehondert geleystrooy met 

alle toebehoorten. ende het eene jaar niet noodig zijnde zal het op de 

volgende jaren verdobbelen. 

3. Den pagler Zilj gehauden zijn irlPr jaar, rlaar de Socicteyt hem dat 

zal aanwijsen. LP lande te brPngen een gemet veldt. ende tzelve tzijnen 

profijle hesayen gedurenrle zijnen pacht. enrle inclien hij daaraan niet 

volkompt zal hij daarvoor aanden vPrpagler moeten vergoeden tol 
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vijf ponden grooten van ider gemet. dog den verpagter zal daartoe 

moelen leveren een ploeghe ende heeghde om de zelve twee vooren 

te geven. end indien daaraan iets ontbreekt zal de Societeyt dezelve 

tharen costen doen herstellen. 

4. Ten profijle vande Socieleyt blijven allen de boschen, kanthagen, 

troncken ende allen den snoy vanden boomen, immers generalijck 

alle het haudt op de landen ende inde bosschen slaande. alsmede 

alle de bosschen en landen gelegen op de noordtzijde vandc Gendsche 

vaerdt. oock allen de vijvers gelegen op de voorn. hofstede met de 

motte en wal rondt het huys, alsmede den kleynen paerdestal en 

haudtcot, ende zal voorts geen ander gebruyck hebben vant groot 

huys als zijn voorsaal gehadt heeft. 

5. Den pagter en zal niet vermogen eenige beesten te laten gaan inde 

schoten. bosschen en planlagien dan boven de vier jaren audt, ende 

anders zal hij de schade daar in geschiet aan de Societeyt moeten 

betalen en nog op peene van paghtbrake naar de gelieftc der Socie

teyt. Voort~ zal den pagter geene schapen ofte geeten mogen hauden. 

noghte laten gersen eenige schapen. ofte cenige beesten tenzij de 

gonne aan hem alleen competerende. uytgenomen vijfthien renders. 

die hij lzijnen profijten zal mogen aannemen, dog de Societeyt zal 

vermogen of door haar zelven. of door haren boswagter te laten 

garsen vier koybeesten op de hofstede. 

6. Het zal aan de voorn. Societeyt vrij staan te delven, te planten, te 

scheuren veldt daar het haar goedt duneken zal. ende indien dezelve 

beplantede eeni·ge saylanden, zal zij pro rata ende naar advenante 

van den pagt aanden paghter moelen laten valideeren. 

7. Den pagter en zal niet vermogen te branden ofte te doen branden 

eenig veldt in ofte buyten de meergemelde bosschen. zonder expresse 

ordre vande Societeyl op peene vande schade daardoor comende le 

zullen moelen vergoeden. 

Alle de logementen. die daar zullen wesen ten tijde van desen pacht. 

zuilen zijn ten laste vande paghter ende indien hij daar over eenig 

recouver kan becommen van de prochie, lzelve zal zijn tzijnen profijte. 

8. Den verpagter zal aan den pagler jaarlyx moeten leveren een duysenl 

busschen. die desen halen zal lzijnen costen op het goedt daarmen 

hem die zal aanwijsen, ende en zal maar zoo veel turf slaen ofte 

doen slaen dan hij voor zijn eyge consumlie noodig heeft. 

9. Den pagter zal aan den verpagter moeten betalen tzijnen aancomen. 

dat zal zijn naar het scheeden vande wughten 1720 de naarvette ende 

asschen inde ploeghdra~ende landen, daarvan alreede ter presentie 
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van Joannes Bogaert volgens acle de pnste gedaan is. ende zal in 

zijn afscheyden prijs genieten ,·olgens costuyme en seggen van mannen 

wederzijts te kiesen. 

10. Den pagter zal dezelve hofstede en lande daarmede gaande moeten 

gebruycken volgens costuymen en reglementen. 

11. Den pagter zal vermogen het bloot landt te gebruyeken zoo haast den 

augst 1720 zal gesehooren ofte gepiekt wesen. zonder daarvoren iets 

te zullen moeten betalen bovt::n den voors. prijs. 

12. Aan de Societeyt zal blijven 't eeckelstuck agter Adriaan Vereist 

met een grachtje afgedolven. Oe Societeyt zal jaarlyx 't haren pro

fijte behauden twee appelboamen vrughten door haar te kiesen, ende 

de vordere fruytwuehten zal den pagter genieten. 

13. Den pagter zal zijne beesten ende den voorn. nomber van garsrenders 

mogen laten garsen inde twee Werfvijvers en Poekevijver, en in geetw 

andere vijvers tenzij consent vande Societeyt. 

14. Enden ten laasten verbindt den paghter lot het volbrengen van alle 

de voornoemde conelitien zijnen persoon ende goederen present ende 

toekomende lot heerlijcke ende reële excutie, ende op het verbandt 

ah naar reghte. In teeeken der waarheyt is dese wederzijts onderteec

kent in Brugge 8 .luny 1720. 

Cornelius Van Boxtele 

Gillis Oste. 

175 



DE FAJ\IIIJF: SIERENS 

STAJ'vlREEKS : 

I. SJERENS .JOANNES gehuwd met 
RULTIJNCK JOANNA 
gewon 

11. SIERENS MARllNUS gehuwd met 
I IUIJS!VIAN J"v1ARIA THERESIA 
gewon 

111. SJERENS CORNELIUS UVJNUS gehuwd met 
POPPE l\1ARIA .JUDOCA 

IV. SJERENS SERAPHIEN gehuwd met 
DE MILLECAMPS SOPHIE MARIE 
gewon 

V. SIERENS CHARLES LOUIS gehuwd met 
S:'-11T7: LEONIE ROSALlA 

l. SIERENS .JOANNES : huwde op 20 november 1718 te Ronsele 
met Joanna Bullynek ( Bultinck). De huwelijksgeluigen waren Joanne 
Sierens en Anna dabhelaere ( 1 ). 

Nu volgen hier hun kinderen, allen te Ronsele geboren : 
1 ) Petrus, geboren op 16 augustus van een tweeling en gedoopt op 17 

augustus 1719 te Ronsele. Peter en meter waren Petrus Stofferis en 
Petronelia dabhelaere (2

). 

2) Petronella, geboren op 16 augustus van een tweeling en gedoopt op 
17 augustus 1719 te Ronsele. 

3) Marlinus, geboren op 15 december 1722 te Ronsele. I-luwde een eerste 
maal op 17 juni 1749 te Eeklo met Elisaheth Van Eese (Neese, Van 

( 1 ) Oude Parochieregisters Ronselc nr. 2 fo 131 rto - R.A. Gent. 
(2) idem f" 12 vso - R.A. Gent. 
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!se. Van Hecse). Hertrouwde met ]\/!aria Theresia Huysman. Overleed 

op 16 oktober 1805 te Eeklo. (Afstamming zie verder). 

4) Georgius, geboren en gedoopt op 15 januari 1726 te Ronsele. Peter 

was Georgius de Kesel ( 3 ). 

5) Franciscus, geboren en gedoopt op 14 mei 1729 te Ronsele. Peter was 

Franciscus focke ( 4 ). 

6) Anna l'laria. geboren op 30 januari en gedoopt op 31 januari 1732 te 

Ronsele. i'v1eter was Maria Stofferis ( 5 ). 

7) Joanna Maria, geboren en gedoopt op 25 april 1735 te Ronsele. i\1eter 

was Petronelia Sierens ( 6 ). 

De afstamming in rechte lijn volgt nu langs nr. 3 : Martinus Sierens 

en Maria Theresia Huysman. Hij was landbouwer van beroep. 

IJ. SIERENS MARTINUS : geboren en gedoopt op 15 december 

1722 te Ronsele. Peter was Franciscus Lootens (i). Huwde een eerste 

maal met Elisabcth Van Eese ( Neese, Van !se. Van Heese) op 17 juni 

1749 te Eeklo. Oe huwelijksgetuigen waren .loanne Sierens en Angelina 

Rosa Weijnanl ( 8 ). Hij hertrouwde met Maria Theresia Huysman. 

~1artinus Sierens overleed op 16 oktober 1805 eveneens te Eeklo «en la 

maison section de zandvleuge> ( 9 ). 

Hier volgen nu de kinderen geboren uil het eerste huwelijk van 

Marlinus Sierens met Elisabeth Van Eese : 

1 ) Johan Baptiste, geboren ca 1748. Huwde met Maria Petronelia Ver

straete. Overleed op 13 september 1824 te Eeklo 4'om twaalf uren van 

den gepasseerden nacht. ten zynen huize staande op de zand

vleuge> ( 10
). Hij was toen 76 jaar oud. 

2) Anna Marie Petronille, geboren ca 1754. Overleed op 4 oktober 1816 

te Eeklo in de ouderdom van 62 jaar «in het huys door haer bewoont 

staende in het zilverstraetie> ( 11
). Zij was ueligeuse>. 

I lier volgen nu de kinderen geboren uil het tweede huwelijk van 

l' lartinus Sierens en 1'1aria Theresia H uysman : 

(3) ibidem fo 19 rto ~ lU\. Gent. 

( 4) tbidem fo 24 vso ~ R.A. Gent. 

(5) ibidem f" 28 vso ~ R.A. Gent. 

( 6) thidem f" 33 rto ~ R.A. Gent. 

(7) ibidem f" 15 rlo ~ R.A. Gent. 

( 8) Oude Parochieregisters nr. 171 fo 2231 vso __, S.A. Eeklo. 

(9) Overlijdensregister j. 14 Fr. Rep. --' 1808 akte nr. 12 ~ 13.S. Eeklo. 

(10) Idem jaren 1823-1826 akte nr. 118 ~ B.S. Eeklo. 

(11) ibidem jaren 1816-1817-1818 akte nr. 138 ~ B.S. Eeklo. 
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3) Maria Judoca, geboren en gedoopt op 16 maart 1759 te Eeklo. Peter 

en meter waren Joannes Sierens en Joanna van Mullem ( 12
). Zij over

leed reeds op 24 jul i 1769 te Eeklo in de jeugdige leeftijd van 10 jaar 

«et sepulta est 26 hujus in caemiterio versus occidentem missa can

tala» ( 13
). 

4) Catharina Coleta, geboren en gedoopt op 28 juni 1760 te Eeklo. 

Peter en meter waren Joannes huysman en Joanna bultinck (1 4
). 

Huwde op 1 mei 1787 te Eeklo met .loannes Franciscus de menie

meester van Kaprijke, zoon van Joannes Baptista en Maria Cornelia 

Van Laere. De huwelijksgetuigen waren Joanne Baptista de menie

meester «patre sponsi habitante in caprijcb en Maria Theresia huijs

man» matre sponsa habitante hic» ( 15
) . 

.'i) Martinus, geboren en gedoopt op 20 december 1761 te Eeklo. Peter 

en meter waren Georgius huysman en .loanna Maria Zierens ( 16
). 

Het jongetje overleed reeds op 19 januari 1762 te Eeklo «et sepultus 

est 20 hu jus in caemiterio versus occidentem» e 7 ). 

6) Jacobus Franciscus, geboren en gedoopt op 30 augustus 1763 te Eeklo. 

Peter en meter waren Jacobus huysman en Joanna Maria zierens ( 18
). 

Huwde op 7 januari 1790 te Eeklo met PetroniHa Gijselman, dochter 

van Petrus Lucas en Maria Jacoba Scheppers. De huwelijksgetuigen 

waren Marlino Sierens «patre sponsi» en Joanna de Schepper «hic 

habitantibus» ( 19
). 

7) Elisabeth Francisca, geboren op 16 september en gedoopt op 17 sep

tember te Eeklo. Peter en meter waren Franciscus zierens en Anna 

Catharina huysman ( 20
). Zij huwde een eerste maal met Hendrik 

Roegies en hertrouwde op 14 september 1797 te Eeklo met Pieter 

F rancies Potvliege, zoon van Piet er en Susanna Willernarek « woo

nende op den wyck genaemdt Balgerhoecke» ( 21
). Zij overleed op 

18 januari 1827 te Eeklo «ten haren huize staande op den wijk bai

gerhoeke» in de ouderdom van 63 jaar ( 22
). Zij was «partikuliere>. 

ibidem nr. 
ibidem nr. 

ibidem nr. 

Ibidem nr. 
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8) Carola Joanna. geboren en gedoopt op 9 februari 1768 te Eeklo. Peter 

en meter waren Joannes huysman en Joanna Theresia de pauw ( 23
). 

Zij was gehuwd met Pierre Van Den Neste en overleed op 13 oktober 

1802 te Eeklo in de ouderdom van 35 jaar ( 24
). 

9) .Joanna Regina. geboren en gedoopt op 9 december 1769 le Eeklo. 

Peter en meter waren Joannes Franciscos rijckaert en Elisabeth Van 

Vooren ( 25
). 

I 0) Bernarclus Benedictus, geboren op 4 september en gedoopt op 5 sep

tember 1771 te Eeklo. Peter en meter waren Joannes Baptiste zierens 

en Elysabetha de Smet ( 26
). Het jongetje overleed reeds op 27 jamt

ari 1773 le Eeklo ( 27
). 

I 1 ) 

I 2) 

1-) 1.) 

Cornelius Livinus. geboren op 29 mei 1773 le Eeklo. huwde een 

eerste maal op 30 april 1800 te Eeklo met Maria Judoca Poppe. 

Overleed op 2 juli 1837 te Eeklo. (Afstamming zie verder). 

Bernarclus Antonius, geboren en gedoopt op 8 mei 1775 te Eeklo. 

Peter en meter waren Cornelius huysman en Anna Maria zierens ( 28
). 

Hij overleed op 13 april 1795 te Eeklo in de jeugdige leeflijd van 20 

jaar ( 29
). 

Carolus Ambrosius, geboren op 21 september en gedoopt op 22 sep

tember 1777 te Eeklo. Peter en meter waren Tv1arlinus Sicrens en Tv1aria 

Judoca huysman ( 30
). 

De afstamming in rechte lijn gaal nu verder langs nr 1 I : Comelius 

Livinus Sicrens en Maria Judoca Poppe. Hij was landbouwer van beroep. 

111. S!ERENS COR.NELlUS L!V!NUS : geboren en gedoopt op 

29 mei 1773 te Eeklo. Peter en meter waren Livinus huysman en Joanna 

Maria zierens ( 31
). Huwde een eerste maa:l op 30 april 1800 te Eeklo met 

Maria Judoca Poppe, dochter van Petrus Antonius ( 0 1 december 1746 

Eeklo- t 11 juni 1819 Eeklo) en Maria Jacoba De Jaeger ( 0 19 april 1746 

Eeklo - t 27 november 1821 Eeklo). De huwelijksgeluigen waren Joannes 

l3aplisla Schollaert (landsman oud vijftig jaeren woonende tot Caprijcb. 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Oude Parochtcrcgtsters nr. 155 ro 1477 vso - S.A. Eeklo. 

Overlijdensregister j. 11-13 fr. Rep. akte nr. 15 - B.S. Eeklo. 

Oude Parochieregisters nr. 155 fo 1503 vso ,.___, S.A. Eeklo. 

tdem nr. 158 fo G60 vso ,.___, S.A. Eeklo. 

ibidem nr. fo 896 vso ...-- S.A. Eeklo. 

ibtdem 

tbtdem 

tbtdem 

tbidcm 

nr. 157 f" 1246 vso - S.A. Eeklo. 

budel nr. 184 fo 164 vso ----' S.A. Eeklo. 

nr. 158 ro 732 vso ,......, S.A. Eeklo. 

nr. 158 f" G80 rto ~· S.A. Eeklo. 
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Anna Catharina Welvaerl «jonge dogter oud vier en derlig jaeren woonen

de op het ooslveld», Marcus Antonius Lehoucq «schoenmaeker oud 

negen en derlig jaeren woonende op het kerkhof» en lsahella Theresia 

De Ruyter» jonge dogter oud zeven en derlig jaeren woonende van gelyken 

op het kerkhof» ( 32
). 

Zijn eerste vrouw Maria Judoca Poppe overleed op 22 oktober 1817 

te Eeklo «in het huys door haar bewoont staende op het gehucht de zand

vleuge» in de ouderdom van 41 jaar ( 33
). 

Cornelius Livinus Sierens hertrouwde clan met Caroline Geeraert. 

Hij overleed op 2 juli 1837 te Eeklo «den gepasseerden nacht om half 

twaelf uren, ten zynen huize staende op de zandvleuge» in de ouderdom 

\'an 64 jaar ( 34
). ]-]ij was «landman» van beroep. 

Nu volgen hier de kinderen geboren uit het eerste huwelijk van 

Cornelius Livinus Sicrens en Maria .ludoca Poppe : 

1) Pierre Jean, geboren op 4 januari 1801 te Eeklo C'5 ). Het jongetje 

overleed reeds op 22 januari 1801 te Eeklo amper 18 dagen oud (3 6
). 

2) Marie Thérèse, geboren op 15 maart 1802 te Eeklo e7
). Het meisje 

overleed reeds op 11 november 1802 le Eeklo amper 8 maanden 

oud ( 38
). 

3) Joannes Baptista, geboren op 27 augustus 1803 te Eeklo e9
). Toen hij 

19 jaar geworden was in 1822 moest hij gaan loten. Hij woonde toen 

bij zijn ouders te Eeklo op de zandvleuge en was landbouwer van be

roep. Zijn maat was «1 Meter 810 Millimeter» ( 40
). ]-lij bleef onge

huwd en overleed op 4 april 1834 te Eeklo «len huijze van zijnen vader 

slaende op de zand\nleuge» in de jeugdige leeftijd van 31 jaar ( 41
). 

4) Angeline, geboren op 8 april 1805 te Eeklo ( 42
). 

5) Charles Louis (Karel Ladewij-k), geboren op 7 januari 1807 te 

Eeklo ( 43
). 

(32) Huwelijksregister 1799-1802 akte nr. 15 - IJS. Eeklo. 

(33) Overlijdensregister jaren 1816-1817-1819 akte nr. 121 - B.S. Eeklo. 

( 34) idem jaar 1837 akte nr. 148 - B.S. Eeklo. 

( 35) Geboorteregister 1800-1802 akte nr. 131 - B.S. Eeklo. 

(36) Overlijdensregister j. 9 Fr. Rep. akte nr. 57 - 11S. Eeklo. 

(37) Geboorteregister 1800-1802 akte nr. 55 .....- B.S. Eeklo. 

(38) Overlijdensregister jaren IJ, 12. 13 Fr. Rep. akte nr. 33- B.S. Eeklo. 

(39) Geboorteregister jaren 1803-1805 akte nr. 123 - 11.S. Eeklo. 

(40) Militieregister lichtingen 1817-1825 nr. B 222 - S.A. E"klo. 

(41) Overlijdensregister jaar 1834 akte nr. 57 - B.S. Eeklo. 

(42) Geboorteregister jaren 1803-1805 akte nr. !09- B.S. Eeklo. 

( 43) idem jaren 1806-1808 akte nr. 3 - B.S. Eeklo. 
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Theophile Seraphin Désiré Sicr<'n> 

(! 48-19::1:"") 

Sop l ol ~ Marlr· Slcr<'n s 

(" 2') clr•r•r•mLN l li-1'1 f:r ·klo) 

Gelijk het de:n H eer behaagde. zoo i! bet geschied ; 
de naam des Hcereo tij g~zegcnd . Job . 13. 

+ 
Bid voor àe ziel van zaliger 

Theopbilus Seraphinus Désiré SIERENS 
Age:nt va n Kaze rocering. 

vueerd met de Hainnedng!medaliën 
vandenoorlog l870.7 1.van de Regcering va n Lco pold 11 
en de Bu1gerl ij ke medaliër. van eerste en tweede klas ; 

W E D U WNAAR VA!'\ 

MECHTII.:DE BURCKENS 
BCJI TGHN OOT Y"-N 

Barbara Maria Stephania GERHARDI 
geboren te Eecloo. 19 Februari 1848. en na eene lang• 
d urige ziekte overleden te Brasschac t ( Ma: fa.fer- !-leidc) 

op 26 Januari 1927 ; 
Voorzien van de HH. Sacramenten. 

De rechtveerd ige sterft gerust, want zij ne 
dood is slechts een overgang van het tegen
woordige tot een bete r leven. H. BERN. 
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Ook gij weest bereid, want op een uur 
waarop gij het niet meent, zal de Z oon des 
menschen komen. Luc. 12, 40. 

G od heeft hem beproefd door het lijden. 
en hem zijner waa rd ig bevonden door het 
geduld en de gelatenheid waarmee hij a lles 
heeft verdragen. P SALM. 

G edenk, o Heer, dat ik altijd in waarheid 
en oprechtheid voor U gewandeld heb. en 
dat ik a ltijd gedaan heb wat goed en aan-
genaam was in uwe oogen. Is. 31i,J. 

Z eet H art tJan Maria. wees mijn heil! (300 d. a IJ.) 

Bidprentje van 

T hcophilus Scrap h inu s O é!' iré SiC' r<' ns 

( JSIJ S- 192ï) 

l;c rclinnnclu s 1\mbros iu s , IC'rc·ns 

(" 3 oki oll"r l fl'j..! Gl'klo) 



Eduardu s S icren s 

als hrandwC'<-rman 

(" -1 fr hruilri 1855 E eklo) 

I'C'trus 1\ntonius S icre ns 

("18 februari 1863 E cllo ) 

Jonn n <' :vlari e Sier<'ns 

( 1 Sï- 1932) 



Toen hij 19 jaar oud geworden was in 1826 moest hij gaan loten, trok 

het m1mmer 37. Zijn maat was « 1 el 7 palmen 1 duim 5 strepen». Hij 

werd «voor den dienst gedesigneerd» op 31 maart 1826 ( 44
). 

Hij huwde een eerste maal op 17 april 1834 te Eeklo met Marie 

Thérèse Van Vlaenderen, dochter van Pieter en ..loanne Marie 

Peers (45
). Zijn tweede vrouw was Marie Thérèse Peers. Hij over

leed op 9 december 1881 te Eeklo «om twaelf ure van den naoht ten 

zynen huize staende op de zandvleuge» in de ouderdom van 74 

jaar ( 46
). 

6) Marie Thérèse, geboren op 3 april 1810 te Eeklo ( 47
). Zij bleef onge

huwd, was <particuliere» en overleed op 12 juni 1839 te Eeklo «ten 

haren huize op de zandvleuge» in de jeugdige leeftijd van 29 jaar ( 48
). 

7) Ferdinand Arnbroise (Ferdinandus Ambrosius), geboren op 19 april 

1812 te Eeklo ( 49
). Toen hij 19 jaar geworden was in 1831 moest hij 

gaan loten en trok het nummer 128. Zijn maat was « 1 el 6 palmen». 

Hij was «landman» van beroep en de beslissing van de militieraad luid

de als volgt : «voor den dienst gedesigneerd» ( 50
). 

Hij huwde een eerste maal op 24 augustus 1843 te Eeklo met de «par

ticuliere> Sophia Francisca Van Hyfte, dochter van Jan Baptiste 

«vleeschhouwer en herbergier binnen deze stad» en lsabella Capper

nol ( o 27 augustus 1811 Eeklo - t 19 maart 1845 Eeklo). De huwe

lijksgeluigen waren Jan Baptiste Pynaert «oud zes en zestig jaren, veld

wachter>, Pieter de Raedt «oud twee en dertig jaren schrijven, Ferdi

nand De heuvel wud twee en veertig jaren. schijven en Vincent De 

heuvel «oud zeven en twintig jaren. kieedermaken ( 51
). Op 24 sep

tember 1846 hertrouwde hij dan te Eeklo met de «particuliere» Marie 

Pauline Oe Meulemeesler (o 9 mei 1812 Kaprijke - t 18 november 

1865 Eeklo). dochter van Joannes Baptiste ( t 14 juni 1823 Kaprijke) 

en lsabeHa Thérèse Ryckaert (t 25 juli 1818 Kaprijke). De huwelijks

geluigen waren Seraphin Bekaert «oud acht en dertig jaren. broodbak

ken. Sera ph in Oe Smet «oud drie en derlig jaren. herbergier», Charles 

Louis Ryffranck «<u(! zes en dertig jaren. schrijver» en Pieter Bemarel 

( 44) Militieregister lichtingen 1826-1830 nr. 13 225 .....- S.A. Eeklo. 

( 45) lluwelijksreglstcr jaar 1834 akte nr. 21 .....- B.S. Eeklo. 

( 46) Overlijdensregister jaar 1881 akte nr. 198 .....- B.S. Eeklo. 

(47) Geboorteregister jaren 1809-1812 akte nr. 65 .....- 11S. EPklo. 

( 48) OverltjdensreRister jaar 1839 akte nr. 111 .....- fi.S. Eeklo. 

(49) Geboorteregister jaren 1809-1812 akte nr. 74 ..- B.S. Eeklo. 

( 50) Mtlitteregistcr ltchtingcn 1831-1835 nr. 13 227 .....- S.A. Eeklo. 

( 51) Huwelijksregtster jaar 1843 akte nr. 40 .....- B.S. Eeklo. 
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De Raedt «oud zes en derlig jaren, schrijver, alle hier wonende en 

goede kennissen der gehuwden:. ( 52
). 

Ferdinandus Ambrosius Sierens overleed op 26 september 1890 te 

Eeklo «in zijne woonst Boelaarstraat «in de ouderdom van 78 jaar en 

5 maanden ( 53
). 

Nu volgen hier de kinderen geboren uit zijn eerste huwelijk met Sophia 

Francisca Van Hyfte : 

a) Seraphinus I-lilarius. geboren op 16 december 1843 te Eeklo «in het 

hondekotstraetjem ( 54
). Huwde een eerste maal op 30 juli 1896 te 

Eeklo met Ursmarina Maria Josepha De Coster die op 14 oktober 

1899 te Gent reeds overleed. I-lij hertrouwde dan op 28 november 1900 

te Eeklo met Marie Thérèse De Clercq (" 10 oktober 1840 Eeklo). 

weduwe van Eduard Waulers ( t 30 oktober 1899 Eeklo). dochter 

van Ferdinand en Sophia Francisca Herst ( 55
). Seraphinus Hilarius 

Sicrens was in 1896 «muldersgast» en in 1899 vinden we hem terug 

als «suikentbewerker». I-lij overleed op 3 februari 1911 te Eeklo in de 

«Brugschestraat» doch zijn woning was toen gelegen in de Garen

straat ( 56
). Zijn tweede vrouw Mar ie Thérèse De Clercq volgde hem 

in de dood op 21 april 1917 te EeHo de haren woonst Hospitaal
straat» ('H). 

b) Philomena Theresia, overleden op 16 april 1845 te Eeklo amper 2 

maanden oud «ten huize van zynen vader staende in het hondekot

straetjen» ( 58
). 

I-lier volgen dan de kinderen geboren uit het tweede huwelijk van Per

dinanclus Amhrosius Sicrens met Pauline De Meulemeester : 

c) Gustave Ferdinand. geboren op 29 juli 1847 te Eeklo «in het honde

kotstraetje» ( 59
). Huwde op 17 mei 1879 te Eeklo met Louise Char

lotte Voet ( 0 26 juni 1851 Eeklo). «kleermaekster». dochter van Petrus 

Eduardus en Marie Thérèse Van De Gejuchte ( 60
). I-lij was «doua

nier» wonende te St.-Margriete. I-lij overleed op 30 maart 1888 te 

Eeklo in de nog jeugdige leeftijd van 40 jaar en 8 maanden «ten zijnen 

(52) idPm jaar 1846 akte nr. 28 ~ B.S. Eeklo. 

( 53) Overlijdensregister jaar 1890 akte nr. 174 - B.S. Eeklo. 

(54) Geboorteregister jaar 1843 akte nr. 275 ~ B.S. Eeklo. 

(55) lluwelijksregister jaar 1900 akte nr. 87 - B.S Eeklo. 

( 56) Üv<>rlijdensr!'gister jaar 1911 akte nr. 28 - B.S. Eeklo. 

(57) idem jaar 1917 akte nr. 114 ~ B.S. Eeklo. 

( 58) ibidem jaar 1845 akte nr. 78 - B.S. Eeklo. 

(59) Geboorteregister jaar 1847 akte nr. 140 - B.S. Eeklo. 

( 60) Huwelijksregister jaar 1879 akte nr. 25 ~ B.S. Eeklo. 
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huize staande alhier in de Boelaarstraat». hij was toen onder-brigadier 

der douanen ( 61
). 

d) Hyppolitus Ludovicus (Hyppolite Louis). geboren op 18 maar( 1849 te 

Eeklo <in het hondekotstraetjem ( 62
). Het jongetje overleed reeds op 

16 juli 1852 te Eeklo amper 4 jaar oud «ten huize van zynen vader 

staende op het oosteindekem ( 63
). 

e) Henricus Josephus. geboren op 11 februari 1851 te Eeklo «op het 

Oosteind eken> ( 64
). 

f) Hyppolitus. geboren op 13 maart 1853 te Eek'lo «op het Oosleinde

kem ( 65
). Hij overleed reeds op 5 februari 1861 te Eeklo amper 8 jaar 

oud «ten huize van zynen vader slaende in de Meulestraete» ( 66
). 

g) Emile Charles Louis. geboren op 6 november 1854 te Eeklo «op het 

Oosteind eken> ( 67
). 

h) Clementia Seraphina. geboren op 31 oktober 1857 te Eeklo «op het 

Oosteindekem ( 68
). Huwde op 29 april 1891 te Eeklo met de kuiper 

Henricus Colpaert (o 23 oktober 1858 Eeklo). zoon van .Jacvbus en 

Seraphina D'havé «'landbouwer en herbergiers» ( 69
). Zij was kleer

maakster en overleed op 23 juni 1923 te Eeklo «<e harer woonst Colle

giestraat> (7°). Haar man Henricus Colpaert was haar reeds op 14 

december 1918 te Eeklo in de dood voorgegaan ( 71
). 

8) Seraphien (Seraphinus), geboren op 3 maart 1816 te Eeklo. huwde op 

7 april 1847 te \Vatervliet met Sophie Marie de Millecamps. dochter 

van .Joannes Marie en Joanna Theresia De Nocker. Overleed op 6 mei 

1869 te Eeklo. (Afstamming zie verder). 

De afstamming in rechte lijn gaat nu verder langs nr. 8 : Seraphien 

Sicrens en Sophie Marie de MiHecamps. !lij was landbouwer en woonde 

in de Zandvleuge te Eeklo. 

( 61) Overlijdensregister jaar 1888 akte nr. 77 -· B.S. Eeklo. 

(62) GPboorteregistPr jaar 1849 akte nr. 57 - B.S. Eello. 

( 63) Overlijdensregister jaar 1852 akte nr. 127 - !l.S. Eeklo. 

( 64) Geboorteregister jaar 1851 akte nr. 23 - B.S. Eeklo. 

( 65) idem jaar 1853 a kt" nr. 45 - B.S. Eeklo. 

( 66) Overlijdensregister jaar 186 I akte nr. 20 - B.S. Eeklo. 

( 67) Geboorteregister jaar 1854 akte nr. 197 - B.S. EPklo. 

(68) idem jaar 1857 akte nr. 195 - B.S. Eeklo. 

( 69) Huwelijksregister jaar 1891 akte nr. I 7 _., B.S. Eeklo. 

(70) Overlijdensregister jaar 1923 akte nr. 110 - B.S. EPklo. 

( 7 I ) idem jaar 1918 akte nr. 333 - B.S. Eeklo. 
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IV. SlERENS SERAPI-HEN : geboren op 3 maart 1816 te Eeklo 

den een uren '~ morgens» ( 72
). Toen hij 19 jaar oud geworden was in 

1835 moest hij gaan loten en trok het nummer 121. Zijn maat was « 1 el 

7 palmen 1 streep». De beslissing van de militieraad luidde : «een 

broeder in dienst voor een jaer vrygesteld 24 maert 1835> (13
). 

Üp 7 april 1847 huwde hij te Watervliet met Sophie Ivlarie de Mille

camps (o 8 oktober 1825 \Vatervliet- t 25 oktober 1918 Eekio). dochter 

van Jaarmes l\1arie en Joanna Theresia De Nocker. I-lij overleed op 6 mei 

1869 le Eeklo in de ouderdom van 53 jaar «om elf ure van den avond ten 

zynen huize slaende in de Meulestraete» (14
). 

I-lier volgen nu hun kinderen : 

1 ) Theophile Seraphin Desiré, geboren op 19 februari 1848 te Eeklo wp 

de zandvleuge» (1 5
). I-lij overleed 0p 26 januari 1927 te Brasschaat 

( Marie-ter-Heide) na een langdurige ziekte. 

In 1868 vinden we hem terug in het militieregister van dat jaar. Zijn 

maat was « 1 Meter 680 Milimeter». Belangrijk is ook zijn signalement 

« Aengezigt ova~l, voorhoofd hoog, oog en grys, neus ordinair, mond 

klein. kin rond. hair bloneL wenkbrauwen blond. merkbaere teekenen 

geene». I-lij was toen reeds onder dienst als «caporah en aangegeven 

voor de inschrijving door de Major van den depot van het 2de jagers 

te voet». l\1erkwaardig voor die tijd is ook de vermelding «kan lezen 

en schrijvem (1 6
). I-lij was «Kazerneringsagent» te Bmgge. I-lij huwde 

een eerste maal met Mechtilde Burckens en hertro·uwde met Barbara 

Maria Stephania Gerhardi. 

2) Sophie Marie, geboren op 29 december 1849 te Eeklo «op den wyk de 

zandvleuge» (1 7
). Huwde op 16 augustus 1883 te Eeklo met Augustinus 

Gabriel. weduwnaar van Maria van caeneghem. zoon van Joannes Bap

tiste ( t 31 december 1861 Scheldewindeke) en Theresia lmpe 

( t 15 augustus 1857 Scheldewindeke), geboren op 22 juni 1851 te 

Scheldewindeke. De huwelijksgetuigen waren Charles Sierens, «oud 

vier-en-twintig jaren, smid, broeder der bruid», Charles Verstraete, «oud 

drie-en-veertig jaren, slachten, Rene Clerens, «oud een-en-dertig jaren. 

kleermaken en Alfons Rijffranck. «oud acht en twintig jaren, bier

brouwer» es). 

(72) Gehoorteregister jaren 1816-1818 akte nr. 39 - B.S. Eeklo. 

(73) Militieregister lichtingen 1831-1835 nr. B 227 - S.A. Eeklo. 

(74) Overlijdensregister jaar 1869 akte nr. 83 - B.S. Eeklo. 

(75) Gehoorteregister jaar 1848 akte nr. 29 - B.S. Eeklo. 

(76) Milttieregister 1865-1869 nr. B 234 - S.A. Eeklo. 

(77) Geboorteregister jaar 1849 akte nr. 249 - B.S. Eeklo. 

(78) Huwelijksregister jaar 1883 akte nr. 40 - B.S. Eeklo. 
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I-lier volgen nu hun kinderen : 

a) Esthère Sophie i''larie Louise Gabriel. geboren op 16 mei 1884 te Eeklo. 

b) .Judith Jeanelte Gabriel, geboren op 6 december 1886 Ie Eeklo. 

c) Urbanus Eduardus Gabriel, geboren op 24 maart 1891 te Eeklo. 

Auguslinus Gabriel was winkelier en woonde met vrouw en kinderen 

in 1900 in de Boelaarstraat 94 Ie Eeklo (1 9
). 

3) Ferdinandus Ambrosius. geboren op 3 oktober 1852 te Eeklo «ten huize 

van zynen vader. op den wyk de Zandvleuge~ ( 80
). 

4) Eduardus, geboren op 4 februari 1855 le Eeklo «ten huize van zynen 

vader op den wyk de Zandvleuge» ( 81
). Was brandweerman te Eeklo. 

5) Joanne f\·Jarie. geboren op 30 maart 1857 te Eeklo «Op den wyk de 

Zandvleuge> ( 82
). Huwde op 13 december 1888 te Eeklo met de «he

diende bij den ijzeren weg» Theophile De Schaepmeester. (o 8 december 

1851 Assenede). zoon van Joannes Napoleon (i' 20 januari 1881 Asse

nede) en Sophia Pladet ( t 16 februari 1854 Assenede). Oe huwelijks

getuigen waren Theophile Seraphin Oesiré Sierens, oud veertig jaren 

kazerneringsagent te Brugge, broeder der bruid, Charles Louis Sierens. 

oud negen en twintig jaren, smid. broeder der bruid. Augustinus Gabriel, 

oud zeven en dertig jaren. negociant. schoonbroeder der bruid en Ber

narclus Augustus Piessens, oud !wee en derlig jaren, broodbakker ( 83
). 

Zij overleed op 5 juni 1932 te Eeklo «te harer woonst Bmgsche

straat> ( 84
). 

6) Charles Louis. geboren op 31 maart 1859 te Eeklo. huwde een eerste 

maal op 12 mei 1891 te Eeklo met Leonie Rosaha Smitz. hertrouwde op 

30 november 1905 te Ruiselede met Valeria Maria Van Gaver. (Af-

stamming zie. verder). . , , , 

7) Èugenie, geboren op 2; mei 1S60 te' Eeklo wp den wyk de i Zand

vleuge> ( 85
). liet meisje overleed reeds op 10 juli 1860 te Eeklo «om 

half negen ure van den avond ten huize van haren vadPr slaende op cle 

Zandvleuge> amper 7 weken oud ( 86
). 

8) Petrus Antonius, geboren op 18 februari 1863 te Eeklo «op den wyk 

de Zandvleuge> ( 87
). In het jaar 1883 !oen hij 20 jaar oud was moest 

(79) Bevolkingsregister 1900 boek 8 blad 42 ,........, S.A. Eeklo. 

(80) GeboortNPglster jaar 1852 akte nr. 201 ,........, B.S. E"klo. 

( 81 ) idem jaar 1855 akte nr. 21 ,........, B.S. Eeklo. 

(82) ibidem jaar 1857 akte nr. 57 ,........, B.S. Eeklo. 

(83) Huwelijksregtster jaar 1888 akte nr. 74 ,........, B.S. Eeklo. 

(84) Overlijdensregtster jaar 1932 akte nr. 117 ,........, B.S. Eeklo. 

( 85) Geboorteregtster jaar 1860 akte nr. 94 ,........, B.S. Eeklo. 

(86) Overlijdensregister jaar 1860 akte nr. 117 -· B.S. Eeklo. 

(87) G,.LoorterPgister jaar 1863 akte nr. 41 - B.S. Eeklo. 
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hij naar de loting en trok het nummer 44. Hij woonde toen met zijn 

moeder Sophie Marie de Millecamps in de MolenstraaL Zijn «lyfge

stalte» bedroeg « 1 meter 684 millimeter». Oe beslissing van de militie

raad luidde toen «goed voor den dienst» en die van het hof van beroep 

op 13 juni 1883 «broederdienst één jaar vrij» ( 88
). Hij was bureelhe

diende van beroep. 

9) Ursula (Ursda), geboren op 10 september 1864 te Eeklo «op den wyk 

de Zandvleuge» ( 89
). Het meisje overleed reeds op 5 november 1864 

te Eeklo «om half vyf ure namieldag ter huize van haren vader staende 

op den wyk Zandvleuge «amper 2 maanden oud» ( 90
). 

De afstamming in rechte lijn gaat nu verder langs nr. 6. Charles Louis 

Sierens en Leonie Rosaha Smitz. Hij was smid van beroep. 

V. SIERENS CHARLES LOUIS : geboren op 31 maart 1859 te 

Eeklo «op den wyk de Zandvleuge» ( 91
). Huwde een eerste maal op 12 

mei 1891 te Eeklo met Leonie Rosaha Smitz (" 16 augustus 1863 EeHo -

i 12 december 1904 Eeklo). dochter van Seraphinus en Clemence Lippens. 

De huwelijksgetuigen waren : August Gabriel «oud veerlig jaren. winkelier, 

zwager van den bmidegom». Oesiré Lippens «oud zes en veertig jaren, 

ijzerenwegbediende. oom der bmid», Bernarclus August Piessens. «oud 

vier en dertig jaren. broodhakken en Petrus .Joannes Uytterschaut «oud 

vier en derlig jaren, policieagenl» ( 92
). Hertrouwde op 30 november 1905 

te Ruiselede met Valeria Maria Van Gaver ( 0 7 februari 1882 Ruiselede -

t 29 augustus 1942 Eeklo), dochter van Leo en Coleta Verhelst. Hij over

leed op 24 december 1941 te Ruiselede. 

Hij was smid van beroep en woonde volgens het bevolkingsregister 

wm 1880 en 1900 met vrouw en kinderen in de «l'Vlolenstraat» te Eeklo ( 9 ~). 

I-lier volgen nu cle kinderen gebor<:>n uit het eerste huwelijk van Charles 

I ,ouis Sierens en Leemie R.osalia Smitz : 

1) Anna Seraphina, geboren op 6 januari 1892 te Eeklo. zijnde van een 

tweeling ( "·1 ). Overleden op C) januari 1892 Ie Eeklo amper 2 dagen 

oud. 

(88) J'vlililieregister jaar 1881-1885 - S.A. Eeklo. 

(89) Geboorteregister Jaar 1864 akte nr. 223 - B.S. Eeklo. 

( 90) Overlijdensregister jaar 1864 akte nr. 206 - B.S. Eeklo. 

( 91) Geboorteregister jaar 1859 akte nr. ï6 - B.S. Eeklo. 

(92) I luwE>Iijksregister jaar 1891 akte nr. 27- B.S. Eeklo. 

(93) BPvolkingsregistcr jaar !880 boek 10 blad 272 - S.A. Eeklo. 

id<'m jaar 1900 boek 6 blz. 218 - S.A. Eeklo. 
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2) l\largarela Clemencia, geboren op 6 januari 1892 te Eeklo. zijnde van 

een tweeling ( 9 ''). Overleden op 9 januari 1892 te Eeklo «in hare 

woonst l'vlolenslraat» amper 2 dagen oud ( 96
). 

3) Gabriella Elisa. geboren op 10 maart 1893 le Eeklo, zijnde van een 

tweeling ( s:). Huwde op 3 augustus 1921 te Eeklo met Abel Cyriel 

Justin Polfliet (o 14 februari 1889 Nazareth- t 1 mei 1960 Eeklo). 

zoon van Karel en Tvlarie Elodie Stevens ( 98
). I Üj was telegraafbedien

de van beroep en woonde sedert 9 augustus 1921 met \'Touw en kin

deren in de l\1alenslraat 99 te Eeklo. op 7 augustus 1923 Tvlolenslraat 

74 en sedert 9 juni 1926 in hun nieuw huis Oostveldstraal 180 ( 93
). 

Hier volgen nu hun kinderen : 

a) Karel Geeraard Valeer Joannes Polfliet. geboren op 11 juli 1922 te 

Eeklo. Huwde op 20 oktober 1950 te Eeklo met Codelieve Octavia 

Fernanda Callens. Is bediende van beroep. 

b) Angelika Klara Karolina Polfliet, geboren op 19 februari 1924 te Eeklo. 

Is onderwijzeres. 

c) l\1ichaël Neslor Geeraard Rafaël Polfliet, geboren op 25 juni 1927 te 

Eeklo. Huwde op 12 mei 1953 le Assenede met George U e Van de 

Voorde. Is zeeofficier. 

d) Rafaëlla Helen a Theophiel Polfliet. geboren op 23 november 1928 le 

Eeklo. !luwde op 24 mei 1952 te Eeklo met Georges Van de Voorde. 

Is onderwijzeres. 

4) Elvira Sophia. geboren op 10 maart 1893 te Eeklo, zijnde van een 

tweeling ( 10r'). Het meisje overleed reeds op 15 februari 1896 te Eeklo 

<ten huize der ouders Molenstraal> ( 101
). 

5) Margareta Adolphina, geboren op 1 december 1894 te Eeklo in de 

Molenstraal ( 102
). Het meisje overleed reeds op 16 januari 1900 te 

Eeklo <ten huize der ouders Molenslraat:~ ( 103
). 

( 94) Geboorteregister jaar 1892 akte nr. 7 ~ B.S. Eeklo. 

(95) idc>m akte nr. 8 ~ B.S. Eeklo. 

( 96) Overlijdenmgister jaar 1892 akte nr. 27 ,........ B.S. Eeklo. 

(97) Geboorteregister jaar 1893 akte nr. 54 .~ B.S. Eeklo. 

(98) lluwelijksrcgistcr jaar 1921 akte nr. 77,........ B.S. Eeklo. 

(99) BevolkingsregistN 1920 bo,.k 3 blad 917 ~ S.A. Eeklo. 

idem 1930 boek 13 blad 2585 ~ S.A. Eeklo. 

ibidem 1948-19()0 bock 27 blad 5226 ~ S.A Eeklo. 

( 100) Gehoorteregister jaar 1893 akte nr. 55 ~ B.S. Eeklo. 

( 101) Overlijdensregister jaar 1896 akte nr. 37 ~ B.S. Eeklo. 

(I 02) Geboorteregister jaar 1894 akte nr. 325 ~ B.S. Eeklo. 

( 103) Overlijdensregister jaar 1900 akte nr. 14 ~ B.S. Eeklo. 
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6) Een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht op 26 april 1896 te 

Eeklo. 

Hier volgen nu de kinderen geboren uit het tweede huwelijk van 

Charles Louis Sierens en Valeria Tv1aria Van Gaver : 

7) Raf aella Germana Gabriella Agneta. geboren op 18 mei 1907 te Eeklo 

in de Molenstraat ( 104
). Zij huwde op 14 april 1932 te Eeklo met Frans 

Karel Verstraete, geboren op 2 september 1905 Eeklo. zoon van Livinus 

en Angelika V erschoote. 

8) Theofiel Serafien Leo, geboren op 29 oktober 1908 te Eeklo in de 

Molenstraat (1° 5
). Huwde op 22 april 1930 te St.-Laureins met lvonna 

Margaretha Groosman. 

Hun kinderen : 

a) Michaëlla Valeria. geboren op 21 augustus 1930 te St.-Laureins. Over· 

leden op 8 februari 1935 te Gent in de Palingstraat om vijftien uur. 

wonende bij haar ouders te Eeklo. 

b) Noë! Karel Al i na. geboren op 4 december 1932 te Eeklo. 

Theofiel Serafien Leo Sierens is smid van beroep. en was in 1928 

«soldaat bij het 4de Linie». 

9) Michaelia Sofia Alfonsina, geboren op 15 september 1914 te Eeklo in 

de Molenstraat ( 106
). Het meisje overleed reeds op 31 mei 1926 te 

Eeklo in de J'vlolenslraal ( 107
). 

\Vilfried STEEGHERS 

(I 04) Geboorteregister jaar 1907 akte nr. 156 - B.S. Eeklo. 

(105) idem jaar 1908 akte nr. 317- 13.S. Eeklo. 

(106) ibidem jaar 1914 akte nr. 210- B.S. Eeklo. 

( 107) Overlijdensregister jaar 1926 akte nr. 103 - B.S. Eeldo. 
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65-JAAR DAVIDSFONDS TE AAL TER 

Onder impuls van onderpastoor Van de Genachte werd op 27 oktober 

1910 het Davidsfonds te Aalter gesticht met als voorzitter Rudolf Soudan, 

kandidaat-notaris, als schrijver-schatbewaarder 0. Van de Genachte ( 1 ) 

en als besluursleden Kamiel De Smet, grondeigenaar en Eugeen Grijspeirt. 

koster. De afdeling Aalter kon gedurende haar eerste bestaansjaar 64 leden 

inschrijven. Voor het ronddragen van de boeken sprak onderpastoor Van 

de Genachte enkele college-studenten aan : Maurits Laroy nam Aalter

Brug voor zijn rekening. René Van den Berg he stond in voor de Oost

molenwijk terwijl Raymond Van den Broucke in Aalter-centrum de boeken 

bezorgde. Veel aandacht werd in het eerste jaar besteed aan het inrichten 

van een volksbiblic.theek : men ging van start met een boekenbezit van 

910 werken. Tijdens dat eerste jaar kwamen 95 lezers 350 boeken ont

lenen. 

In 1912 telde de afdeling reeds 74 leden waarvoor vier activiteiten 

werden ingericht. waaronder o.m. een «cinematographische vertoning>. 

Tijdens dit werkjaar organiseerde het bestuur een algemene ledenverga

dering met een bespreking over de boekerij. De bibliotheek telde dat jaar 

1058 boeken, waar 201 lezers 796 boeken kwamen ontlenen. 

Tijdens de drie eerste jaren beijverde het Davidsfonds zich vooral om 

de Aalternaren tot lezen aan te zetten door middel van de boekerij en ook 

door het verspreiden van de eigen Davidsfondsboeken. 

Ten gevolge van de oorlog 1914-1918 verdween de plaatselijke af

deling le Aalter. Op 18 januari 1922 schreef onderpastoor Maurice Van 

Caeneghem (2) naar het Hoofdhesluur dat de afrleling opnieuw van wal 

(I) 0. Van de Gcnachte, geboren te Eeklo op 4 januari 18ï0, was achtereenvolgens 

subregent te Geraardsbergen, onderpastoor te Stnt-Lievens-1-loutem en te Aalter 

(waarschijnliJk vanaf 16 juni 1909), pastoor te Voorele op 24 juni 1921 en aldaar 

overleden op 28 oktober 1925. 

( 2) Maurice Van Caeneghem. geboren te Einc op I I april 1888. Iernar van de vljfrle 

In het Klein Seminarie van 1911 lol 1917, onderpastoor te Moerbcke op 30 juni 1917, 

onderpastoor te Aalter op 2 juli 1920. pastoor te Opstal (lîuggenhoul) op 2 de-
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was gestoken met ongeveer 100 leden, en dat de bibliotheek opnieuw zou 

opgericht worden. Üp 20 februari 1924 werd het bestuur als volgt samen

gesteld : Dr. Frans Verstraete werd voorzitter. fvlaurice Van Caeneghem 

werd schrijver-schatbewaarder, Eugeen Grijspeirt. Kamiel De Smel en 

Raymond Van den Broucke werden de gewone bestuursleden. De biblio

theek opende opnieuw haar deuren en kreeg het bezoek van 113 lezers die 

1558 hoeken kwamen ontlenen uit een boekenbestand van 853 delen. 

Een hoogtepunt uit de Davidsfondswerking tussen de twee wereld

oorlogen was het jaar 1927. Als activiteiten vermelden we zeven muziek

en loneelfeesten, zes voordrachten. twee studiereizen en zes bestuursver

gaderingen. De 11-juliviering van dat jaar werd ingezet met een l-1. :lvlis. 

gevolgd door een feestvergadering, een optocht. een openluchtmeeting en 

een concert ! Al deze activiteiten werden door het volgend besluur geor

ganiseerd : 

Kamiel De Smet. grondeigenaar, was voorzitter. 

René Coddens. onderwijzer. was schrijver. 

rvlaurice Van Caeneghem, onderpastoor. was schatbewaarder. 

Eugeen Grtjspeirt, koster, was bestuurslid. 

Alfons Alijn, schoolhoofd, was bestuurslid. 

Raymond Van den Broucke, handelaar. was bestuurslid. 

Intussen was de bibliotheek uitgebreid geworden mel een jeugdboekerij 

en een vakbibliotheek. Een bode zorgde ook voor het uitlenen van boeken 

aan de inwoners van Sinl-rvlaria-Aalter. Op 16 januari 1929 kwam pater 

Callewaert spreken over de filosofie van hel reizen en op 17 december 1929 

kwa.m Jozef Simons uit eigen werk voorlezen. De goede werking van het 

Davidsfonds weerspiegelt zich in het aantal leden dat in 1930 lot 180 was 

aangegroeid. 

We vermoeden dat de bloei van hel Davidsfonds vooral het werk 

was van de zeer vlaamsvoelende onderpastoor Van Caeneghem ; hij was 

sekretaris van de afdeling van 1922 lot 1930. Onder zijn invloed was hel 

Davidsfonds te Aalter zeer vlaamsgezind geworden. Voor de 11-juliviering 

werd pater Callewaerl gevraagd en in hetzelfde jaar organiseerde men een 

reis naar Diksmuide. 

cernher 1936 Pil pa•toor le Baasrode op 10 december 1946. waar hij overleed 

op 2 maart 1959. 

I lij behoorde lol een voorname. diep kri>t,.[ijke en uilgesproken Vlaarrugczinde 

familie. I lij had een broer scheutist. <'en broer sekultcr priester. een broer hoog

leraar le Gent, een zuster kloosterzuster achtereenvolgens bij de Sreurs de Notrc 

Dame en de Kanunnikessen van het I fr.tlt[.! Graf. Een andere zuster was gehuwd 

rnd bur~erneeslcr Raymond Van den Broucke van Aaltcr. 
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DRIJ B E L A N G R I J K E VOORDRACHTEN 
l!'j DE ZAAL VAN HET CHRISTEN VOLKSHUIS TELKENS TE 61/ 2 U, STIPT. 

0 

te OP WOENSDAG 1 FEBRUARI 1933 
"KATHOLIEK LEVEN IN ENGELAND " 

DOOR E.P. COPPENS S.J. 

2e OP DONDERDAG 16 FEBRUARI 1933 
"CHINA EN DE CHINEEZEN" 
DOOR E. P. VAN HA UWERMEIREN VAN SCHEUT 

3e OP DONDERDAG 9 MAART 1933 
" SCHOONHEID VAN VLAANDEREN " 
DOOR E. P. CALLEWAERT 0. P. 

Tot deze koste/oaze voordrachten worden de leden 
van het Davidsfonds vriendelijk uitgenoodigd. 

De •·oorzlttt'r ''lln het Da,·ldsf'ond•. 

KAMIEL DE SMET. 
Aalter, Postdatum. 

Uitnodigingskaart uit 1933. 

In september 1931 stuurde E.l-1. Van Caeneghem een verslag in naar 

het Hoofdbestuur te Leuven over de taaltoestand te Aalter. Daaruit ver

nemen we dat de burgemeester ( = graaf de Grunne) gebrekkig Vlaams 

spreekt. dat de Rijkswacht en het bureau van de belastingen nog Frans is. 

en dat het postkantoor en de gasdienst nog tweetalig zijn ! De overige open

bare diensten zijn reeds eentalig Nederlands. 

De Davidsfondsboekerij blijft het troetelkind van de afdeling ; in 1932 

telde de bibliotheek te Aalter-centrum 1743 boeken. de bibliotheek te Sint

Maria-Aalter 300 boeken, de jeugdboekerij 678 boeken, de vakboekerij 89 

boeken en de landbouwbibliotheek 98 boeken. 

In 1935 stond volgend bestuur aan het roer van het Davidsfonds : 

~ Kamiel De Smet, voorzitter. 

~ E.H De Letter, ondervoorzitter. 

..........- Maurits Laroy, sekretaris-penningmeester. 

~ Raymond Van den Broucke. Eugeen Grijspeirt. Jan Alijn en Gerard 

Mattheeuws, raadsleden. 

l-Iet dalend aantal leden. dat tot 135 gezakt was in 1936. wijst op 

een verminderende acliviteil. Wel houdt pater Callewaert nog een reeks 

van vier voordrachten over volksopvoeding in 1936. l-Iet lec-lenaantal blijft 

echter dalen : in 1939 zijn er maar 75 aangeslatenen bij het Davidsfonds-
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Aalter. De activiteit beperkte zich het jaar vóór de tweede wereldoorlog 

tot een 1 1-juliviering. In 1940 neemt Kamiel De Smet ontslag als voor

zitter en wordt Gerard Mattheeuws sekretaris-penningmeester van een in 

\'erval zijnde afdeling met nog amper 69 leden. Dit dieptepunt in het be

staan van de afdeling was in hoofdzaak het gevolg van de mobilisatie in 

1939 en het uitbreken van de oorlog in 1940. 

Tijdens de moeilijke oorlogsjaren nam Gerard :viattheeuws tijdelijk 

het voorzitterschap waar en begon stilaan met het heropbeuren van de af

deling. In 1941 organiseerde men twee activiteiten en in 1943 een opstel

wedstrijd en een avond met voordracht. zang en muziek op 4 juli 1943. Oe 

ledenwerving werd opnieuw krachlig aangepakt zodat men in 1943 144 

!!..'den mocht inschrijven Tijdens de jaren 1944 en 1945 werden alle acti

viteiten stopgezet. 

Einde 1945 werd het bestuur gereorganiseerd : onderpastoor Van lmpe 

werd voorzitter. Gerard Mattheeuws bleef sekretaris-penningmeester terwijl 

Raymond Van den Broucke, René Codelens en Maurits Laroy raadsleden 

bleven. De eerste vijf jaar na de tweede wereldoorlog beperkte de activi

teit zich tot het openhuuden van de boekerij en het verspreiden van de 

Davidsfondsboeken onder de leden waarvan het aantal schommelde rond 

de 125. 

Sulaan begon het bestuur ook enkele voordrachten in te richten om 

de Davidsfondswerking wat levendiger te maken. Voor 1951 vermeld het 

jaarverslag drie voordrachten en twee opstelwedstrijden. Het is pus rond 

1955 dat onder stuwing van Gerard Mallheeuws een systematische leden

werving we~d ondernomen en dat het bestuur werd uitgebreid met enkele 

jongere krachten. Het ledenaantal stijgt dan ook van 110 in 1954 tot 223 in 

1959. Elk jaar werd een reeks gevarieerde activiteiten op touw gezel zoals 

toneelvoorstellingen, voordrach len. muziekuil voeringen, familiefeesten en 

Guldensporenherdenkingen. In de maand december 1954 waren o.m. Ernest 

Claes en Lia Timmermans le gast in het Kristen Volkshuis. 

Sedert 1948 had E.ll. Boterdaele onderpastoor Van lmpe als voor

zilter opgevolgd. In 1956 werd ook de gemeente Lotenhulle in de Davids

fondswerking belrokken. waar An loinette De îv1eyer de plaatselijke propa

gandiste werd. In 1960 werd Maria Verstraete als propagandiste voor de 

gemeente Poeke aangesteld. 

In 1959 startte men mel een eigen gemenwl koor 4:Amahile» dat tal 

van plaatselijke activiteiten opluist('rde. 
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Üp 27 novemhcr 19óü werd een groo ts(' ju bil f' urn,·iering van ,·ijfli g 

Jaa r D avid fonds le Aalter np louw gezel. D e ju bil c•t trnmi s werd gezongen 

cloor h PL rnabikkoor en 7..E.H. A. D e Sch epper. <; uperi or va n h el int

\ 'incen tiusrollegc· h ie ld de· kansC'lred e. Na h et fcf'-; lba nk cl 111 h et La m 

\Oerdr hel rtl\\'erpse Kamf' rt oncel he t trlll<'cls lttk ,, Kent U d(' nw fl~,,·< 'fl"> 
up. I le l ju l>il erencl lwsl uur zag er a l \'Obt tli l : 

r::. l I. Bousscn. voorzilt er. 

Cel'a rcl M all hecu\\'3, s(' kr t· la ri s. 

:vlc' \'1'. G. l\ la tthceuws . /\n lo inel lc I t' f\ k ycr. /\n na lî c l'1cy<'r . f_cona 

\' ·rmc·c·r.rh . Corldicvf' ll u ys. T'v'lmia \'cr,;tral'le. T rees L a roy. M a uril s 

Laroy. h a11S S ittrlc•waQt'll , W illy J) c i' !ttynck. /\m cd ce l .a roy . .J ozef 

M a rlet IS . Datlti; f Orrwlt., en R ctni ~ luy l<H·r t \\'a rc· n rlf' lwst uttr slcd cn rn 

propavandistC'n. 

Ol)or hd antthir·rl('n \'i tn e-elt aa ttlr ckk <· lijk prog.<unm a tij clc• n ..; cle w in ter. 

otos negctt étvonrl('tJ per sci:to<·n crt een ,·olge houd c·n lt· ci NI \\'c· rvin g hcr(' ikt e 

lnf'll in hel i<•ar J<Jï() ec·n lc·< l<'ll<tall i<d \'[I Jl 2H). 1 -~ l k j<tilf \\'ere! lw t vo ll l'cli t:! 



programma door middel van een mooie kaart aan de leden bekend gemaakt. 

Terzelfdertijd werd een abonnement op het winterprogramma tegen een 

gunstige prijs aan de leden aangeboden door de wijkverantwoordelijken. 

Deze volgehouden inspanning verklaart het succes van het Davidsfonds te 

Aalter. Deze bloei was vooral le danken aan sekretaris Gerard l\1attheeuws 

die zich met hart en ziel inzette voor de afdeling, hierin trouw terzijde ge

staan door zijn echtgenote. f'-1aria Van Vooren. 

Toen einde 1969, tengevolge van een hartaanval. Gerard Mattheeuws 

alle werkzaamheden moest stop zetten. werd zijn taak lijdelijk overgenomen 

door f'-1aurits Laroy. die reeds van 1931 tot 1940 sekretaris-penningmeester 

was geweest. In oktober 1971 werd onder impuls van onderpastoor Jozef 

Ryckaert. voorzilter van 1970 lot 1971. het bestuur verruimd met enkele 

mensen die te Aalter waren komen wonen. Op 7 november 1971 werd Dr. 

Karel Bochert als voorzitter verkozen door het bestuur. Ondergetekende 

nam de taak van sekretaris-penningmeester op zich. De toekomst zal moeten 

uitwijzen of het nieuw bestuur het spoor van hun voorgangers verder zal 

kunnen doortrekken. 

Tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen was E.H. M. Van 

Caeneghem de dominerende figuur van het Davidsfonds te Aalter. Na de 

tweede wereldoorlog was Gerard Mattheeuws bijna 25 jaar de motor van 

alle activiteiten. f'-Iaurits Laroy, de nestor van de afdeling, verdient een 

speciale vermelding wegens zijn verknochtheid aan het Davidsfonds. ln 

1910 droeg hij reeds boeken rond. hij was tien jaar sekretaris en twee jaar 

sekretaris ad interim. jarenlang bestuurslid en steekt nog steeds een handje 

toe bij het sekretariaatswerk ( 3 ). 

Luk STOCKJ'vlAN. 

( 3) Deze geschiedkundige nota werd opgesteld met behulp van de archiefbundeL be

treffende de afdeling Aalter. die te Leuven in het hoofdbestuur berust. Ook 

Maurits Laroy bezorgde me veel waardevolle inlichtingen en gegevens over de 

activiteiten van vóór 1940. 
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Lijst van de voorzitters en sekretarissen : 

Voorzitters : 1910-1913 Rudolf Soudan 

1922-1925 Dr. Frans Verstraete 

1927-1939 Kamiel De Smet 

1941-1943 Gerard Mattheeuws 

1945-1947 E.H. R. Van lmpe 

1948-1959 E.H. L. Boterdaele 

1959-1970 E.H. A. Soussen 

1970-1971 E.l-1. J. Ryckaert 
1971- ? Dr. Karel Bockaert 

Sekretarissen 1910-1913 E.H. 0. Van de Genach te 
1922-1930 E.J-1. M. Van Caeneghem 

1931-1940 Maurits Laroy 

1941-1969 Gerard Mattheeuws 

1970-1971 Maurits Laroy 
1971- ? Luk Stockman 

Evolutie van het ledenaantal : 

1911 64 1935 155 1951 118 1966 262 
1912 74 1936 135 1954 110 1967 258 
1913 75 1937 118 1955 141 1968 275 

1922 100 1938 95 1956 163 1969 271 

1924 112 1939 75 1957 183 1970 283 

1927 135 1940 69 1958 192 1971 274 

1928 145 1941 108 1959 223 1972 272 

1929 155 1942 123 1960 238 1973 287 

1930 180 1943 144 1961 222 1974 274 

1931 180 1945 130 1962 217 1975 30'2 

1932 190 1946 133 1963 239 

1933 190 1947 121 1964 233 
1934 1.57 1948 134 1965 240 
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OllD KNESSELARF. 

Wij willen pogen u in deze bladzijden een beeld van het oude, nu 

grolendeels verdwenen Knesselare op te hangen. \Vat is het dorp in de 

loop nm de jongste eeu'vv grondig veranderd en ,_.....- onder bepaalde oog

punten ~ ook wel verknoeid ! Wat zijn wij arm geworden aan souvenirs 

en relieken uil het verleden ! Dit is geen aanklacht. want het kan gt>ldm 

voor alle l\1eeljeslandse dorpen en wij welen ook dat de vooruilgang nu 

eenmaal ni·el te stuiten is. Het karakter. de leefgewoonten en communi

catiemiddelen van de mensen zijn immers eveneens totaal gewijzigd. 0laar 

loch denken wij met een zekere weemoed terug aan het oude. gezellige, 

nog niet gemoderniseerde dorp ... 

\Vat moet Knesselare een serene, landelijke aanblik geboden hebben 

in 1875 ! In de dorpskom sloegen niet minder dan drie s.tenen en drie 

houten windmolens het kruis van hun .wieken in de lucht : twee in de 

Kloosterstraal. twee in de l\1olenslraat. één bij het begin van de Urselseweg 

en één op de -tHoogte» van de l\1aldegemseweg. Vlak in het centrum 

slonel het lieve kerkje. omringd door een processieweg, afgezoomd door 

oude bomen en omgeven door het dorpse kerkhof ; het geheel werd veilig 

omarmd door lage, witgekalkte muurtjes. waarm een toegang gelaten was 

legenover het gemeentehuis. tegenover de Kerkstraat. dichtbij de herberg 

«De Zwaan» en dak legenover het zeer smalle Drieselstraatje. 

Een heerlijke laan. met oude beuken beplant. hep van de pastorie 

1.aar de Kloosterslraal, juist vóór het huis Gyselbrecht. Gans dit cenlmm 

werd in rustige geborgenheid omsloten door typische huizen en door oude 

herbt>rgen, vaak zonder verdieping : «<n Sint HuhPrlus». "De vier 1-ley

manskinderen». «Het Schaab. «<n de Bonte Kot>» (met bolhaan vóór clt>. 
rleur). «f)en Appel». «De Zwaan»... ln alle richtingm vPrlrokken de lw
stenige!," straatjes. zonder voetpaden, van op De Plaats : Kloosterslraal. 

I lollestraalje, Kerkstraat. Veldstraal en Driest>lstraatje. met de Smisse

~lraat. Telefoon- en elektriciteitspaJen waren er niel, maar statige bomm

rijen en prachtige hagen kwamen voor lot in de Kerk- en Kloosterstraat 

toe. Daarachter strekte zich naar alle zijdm het groene landschap uit. 

ongerPpl en schoon, mel de lanclPiijke wPgen en zandpaadjes. het vele 
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hout en de knotwilgen. rte Yerspreide hoeven en de lage huisjes, veelal 

nog met strobedekking. l'vlen had een uilzicht over de Hellemeersen. de 

dakke landerijen van Langedonk. [\ lalsem. Hoekestraat. Buntel are, Kapelle 

en Dries, waar nog een verre molen wenkte. In het noorden en het oosten 

boden de hoogten van Westvoorde. KleHen. Schapersbossen. Blakte en 

Eenl\·eld een onvergetelijke <wnblik. waarachter 7ich de zwarte lijn van de 

hossen aftekende ... Er kuchte nog niet eens een sloomtrammetje langs de 

Oude Gentweg maar Pr reed een postkoets naar Brugge en er voer een 

marktschip in de vaart. 

Spijtig genoeg beschikken wij over geen afbeeldingen die een eeuw 

oud zijn : de fotografie. die reeds bestond. was toen nog niet tot Knesse

lare doorgedrongen. Slechts vanaf de eeuwwisseling zijn er voldoende fo

to's en prentkaarten, doch ook .deze spreken nog genoeg voor zichzelf. Zij 

voeren ons terug naar ons vroPgere dorp en naar de leefwereld van onze 

voorouders. 

Stem eens af op die golflengte van het verleden. Neem de tijd om 

deze foto's en prentkaarten goed te hekijken en te vergelijken met de heden

daagse toestanden. Ze zijn een herinnering aan iets wat nooit meer terug

komt : de gemoedelijke rust van een gezellige buurt, de stemmigheid van 

een landelijk dorp, de molens die nu bijna allemaal gesneuveld zijn. de 

romantiek van stoomtrammetjes, de kruisen en kapelletjes door vromP 

handen opgericht. de typische huisjes in hun simpele schoonheid. de sta

tige hoeven, het straatbeeld. zo eenvmrdig en ongekunsteld als de mensen 

zelf Loen nog waren ... 

Laten wij eens kijken wat verdwenen is en wa.t nog overblijft. Dit 

laatste is niet zoveel : de pastorie, de kapel van 0.-L.-Vrouw-Voorspraak. 

de linden en het <Witte Huis» (postkantoor) in de Veldstraat. Dri<>s

molen en enkPle mooie hoeven ... 

l\1aar laten wij vooraf ook een hlik werpen op het verre verleden. op 

het ont.<taan van ons dorp en op zijn geschiedenis, zij het clan E·nkel in 

vogelvlucht. binnen het bestek van deze bladzijden. Toch zullen wij 

Ew~n stilstaan bij de bewogen houwgeschiedPnis van onze kerk. die op het 

einde van de vorige eeuw gans het Meet jeslancl beroerd heeft. En cl ie 

ge<lurende de jaren 1885-95 een gans ander karakter aan onze dorpshrn 

gaf. bij zover dat ,........, indien onze overgroolowiPrs moesten terugkeren 

zij onmogelijk het centrum van Knesselare nog zouden herkenn('n. 

* * * 
KnessPlare ligt in de Vlaamse Zandstreek. <lus in Binnen- VlaanriPrt>n. 

op de grens van de provincies Oost- en Westvlaanderen. in het uilersle 

westen van hel T'v1eeljesland. liet paalt ook aan het vroP[,!ere Brugse Vrije 

en aan hel I ,and van Torhout of lloutland. 
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I . : \ /pc•urell <' d()rJ' .'Uuuh/d, ,'Uil 1\.r wS>'<' for<!, 111 de lente l 'On 19.:>:- . Foto 

~fvll<!lll< 11 t·uu uil cl<' / ro r • ru ~wn oc/1/er rf e 1/ c lfes troot . 

Foto l' l. lloort. KnP"Plarc. 

I )c' l!CI111 '<' rltc Kn e>><' i<HC' is in dc stn ·<' k ,·r ij ~cwcl bekend . l~l'n eeuw 

~el<'rl<'rl w<ll. <'rl cJ,, i>c,,·orll'rs ''m de · noorcl<' lijk c helft nog heru cht en zelfs 

gcnr·c'sd in een \\'ljdf'rl' omge , · in ~; daor werden brz<'ms gebond en zoa ls lP 

1--: lc·rt. <'f ,,.l'rrl r<'l!L' l nwt i~ wi ld ~es troo pt en IJossclw nnis gcp l ee~d : men 

''Prk te \\'Cin 1;1. cl ronk \'l'c' l jene\'Pr en hij na elk e zonclilg- grepen ge\' echlen 

l•l<lilts. I ) r· dorpl'lin~cn di e in he t ct' nlrum woo nd en werd en gewantrouwel 

c· n !.!eiTl!llilcht ,J!, «d l' plaatsl'naars ». /:'.ij kon den in E entveld Qeen vrouw 

ï<H' kr n en dienden. \'OOr hun l'i!.!en ,·e ili ~ h eid . ·, <w ond s lijdig de wijk ·I e 

\T rl <ti cn I 

1·ta <l /)amnw . 1\:neiilingen . löll n en /)m un schweig, maakt ook 

l\nessc lilrt · :'<'cl t·rt la ng a<tn>p raa k op de litd ,·a n «L1 il en;; piegcldorp : de 

"i<'!.! ''1n cl, , ~ch c1 !b l' guit zou na tuurliJk in l~c nt w·ld of in de Bl a kt e ge

, taa 11 lw h/ H'n - hoc kan het an d l' r ~! 

Door zijn li ~g in g op de Bru gsr· Vnorl . op de Oude C enlwcg. elP 
1\orrlrrd,,,rg ,;~· hcr·rwq:r . rit· prm'llllïC\\·eg 1--:n cssr·lme-E crnegcm en ~ in de 
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() Oudste pan orarna l'Wl h e l durp , ae:icn uan op molen D e S orn cr. 

D eze preni koart dcll e.·rt uan ontstrel'ks / 0 .2/ . Op het U•Jorp lan be

merken cl" ij molen DerJrf'f.'Si' C rl rfaarnoost 11 0ft cfe choorstcc n van 

cfe vroegere stoomman/derij A lbcric Vnn Lon tsclwo t. 

Prcntkua rl ui l de \'C rJ.anw li ng van r\I L Ryscrhov~ . 

modPrne liJ d ~ op de gro te \·erhi n d in gs \\' eg \'iln d e <wl o~ lra d c E'5 te 

, a ltPr me l K nokke. h ee ft K nPssc larP P\"f'llec ns Pen zeker<' h e ken dh Pid ver

\\"O f\"P n . \' e rd er z ij n d aa r nog d e ka pPI e r1 lw d c-•vaarlpl a a ts va n 0 . -L. 
\ ' rouw-V oorsp raa k. d e s iga renfa bri e ke n «C'ogé loma -N éron •. rl1· o ud e Dri c·~ 

mo len. d P prac hti ge pasto ri e . h d m oo ie n ieuwe f..!C ilW!' n!C' h ui s , he l hez il 

va n een red er ijk erskamer . enz. 

T <: n s lo ti e liggen d P \'PrwoPci P gPvPchlen vn n me i 1940 nog s teed s in 

h et gP heugen \·an vP IPn; riP naa m .: K nesselnrP» o p cf' n kozl' rne in Duit s

lan d P il o p lw paa ld e legervnand Pis he rinn rr t d aa raa n. 

D e pa roch ie i ~ toPgewijd aan Si nt \ V ill ihro rd . Pe n (!Ploo fspr Pd ikPr . 

d,e ove rl eed in TiC) Pn kort na zijn d ood h e il ig we rd \'c rkl anrd . C cz ic n cl !' 
o ud e pl aa lsP iijke l('gen d c· va n d e S int-/\m a nd shoo m Prd Pr o p een cva n gc

l, sa lie d oor S int Amnn rl . pa troon van B Pern em Pn W inge nP. zo u wijzcn 

~ ku nn e n wij Pn ke l vNmoP rl e n dat Ie> hij zo nd Pre d t>vo li e va n een o F 

ónd ere voo rn a m e inwon r oF wf' ld oener aa n lc idin ::! moe l gpg ve n h e bben 

lo t d P keu ze va n d ezr· pa troon . In c· lk geval is de kerk va n Knessl·la rc va n 
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; \/cfus :ng 1\.n essefore erui t oncfi'r eh· uurlog 191 -/- / , . O e fot o uwe/ 
(IC'IIIJ/ll< ' n l'UII op mufl'u /J e ~or11er. in cfe ri chting t•un d e Trufll . lotic. 

en t•erstJn •ir/ onder rl e I \ril sl' sofrf oli'n. !'-f en :iel in cfe l'erle nHJi t' n 

,\fuf!_vens. fw1 ps de U rse lsew eg, nli'l cfe [Jijlwrcnrfe sc f/ OI•rsleen ran 

cfc s /oonun oufcf e.rij . /)uicf (' /i jk S{JI"l'l'k t f1i erui/ non /1 1' / ()l)ge replc. 

funcf f' /ij/~ korokt er t'WI 1 ~< · 1 lot•nrnrdiçJC Kn essl'/ure. 

Foto :\ . Hooft. Kncss<'lnrc . 

oud,; cl <' c 11i ~e in hel huid ige hi scl om Gc 1il . di<' Sinl Vv' illihrorcl a ls lilcl

heili ge hee ft. 

f:r· \\' ilS allc,;z.i rl s hc\\'onill g in rJ, •zt· ,; lr,·<' k onder de l7ran ki sche lijd . 

Bel'rn c;n \\'a :; poroch ie ,·óór 8-10 . rlc ,·ill,l \ 'a ken ond er I' Ldrl egem wordt 

vC' rm cld in 7h8- 1-1. Rokq .w m ( l ~ o. ondPr l'.onwrgem -1-l anslwk e) in 737 . 

\ VC' ss<'gc m (l1rsf' l ) in 970. dl' ,·ill a ll olr·flm C all er) in <)7-1. l:om C' rgem 

i11 9-11 en 96-1 , c· nz . ~~ aluur l ijk \\' errl rJicl <tiks op ~I dck end <'n claaren hm·en 

mof'len \'C'cl schriflclijke hronnen \'f' rloren zijn gegaa n. 7o kenn en \\'ij voor 

Kn f'!'>C' larC' geen <' nkclc \'erm eldin g ,-óór hel jam 1100. 

In 11 28 schrijfL men «Cni slum » en in 11 29 «i'(n r·sbm . H el topo

ni em b ongcl wij[eld een :'ilmcnvocging van de woorden <<cles:;c» (klis. 

klc,;, clys. clu ysc) en «lare » (lma, la< tr , ll ·er . Iers). Een laar was een onbe-
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4. ~ Ponaroma u0/1 i\n esselare in 19':.27. e r • t • nePII~ genonl<'n r·w, op molen 

De Somer. I-f e l grote wi lle geboutt' op het uoorplon, in cfe M o fen

slracrl , wos de oucfe gemeent eschool l'WI Karel Amau /, r•ooroleur 

de ge meen telijke jongens c fwol oon de \'ulcfstrao/ gebouwel werd. 

In de uer l e. u i/ ers I re eh Is. {)('merk I 11 H'l 1 dl' brouu;eriJ Bockurri 

Mullh ys. 

Prcnlkaarl uil J e \'l' fl.amcl in g van Alf. Ryscrhovc 

houwrl tuk grond, wuarop e r dikwijls s tru ikgewas slo nel ; d e gro le klis 

o f kli skruid i~ f'en buisb lot>m igc.: plant, di e méér d a n een meter hoog kan 

worden en die \'aak groeid e o p onbebo uwd e r·n zo mpi ge pl aa tsen . PH ·irle 

\\ Oo rd e n , .- r lesse> en vla re>. z ijn Germaans en va n Fran ki sc- he oor-; pro n f..!. 

V,,e l \ ' laamse dorpen z ij n geë \'o lu eercl uil d om e in en o f la ndbo uw 

ontginningen uil d e Frankisc he l1jcl o f uil elP hoge midde lt·eu\\' en. 1\ncssc

la re zou a ld us z ijn n av.m en o nts laa n d a nke n aa n d e gra fe lijke hot•vc· h eL 

Prin sengoed (Van ll ,,lle), bij d e haan op Bru ggf', aan h e l I eg in van el f' 

Ceuzt>s lraal. 

H el !Jr inSP il got•cl is eP n van dl· oud te nedcrzeltingen uil d e tn·ek. 

el zorg is di plaats door d<> _, waarschijnlijk Fra nki sche _, s li c ht e rs 

gekozen . D gronctf'n zijn goc·cl , h e l bos wa~ ni e l vera f en d e Lwdil.i onclf' 

beek, die de wallingen m f's l spijzen , is er aa nwezig. I ang di e heek li ggen 

zeer uitges tre kte , natuurlijke weiden ( Pri nsenm er ) . 
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5. ,........., De oude kerk van Knesselare, gesloopt in 1885, naar de plannen 

bewaard in lwt gemeentehuis. Zuidelijke zijgevel. 

Tekening M. Molleman, 1944. 

Het Prinsengoed en het dorp van Knesselare ontstonden beide. elk 

langs een verschillende kant van het klisse-laar. Dit strekte zich uit van 

achter het Klooster (Vennekens) tot de Kluizestraat; de benamingen 

Klisseslraalje en Klu.izestraat herinneren daaraan. Beide nederzettingen, 

Prinsengoed en dorpskern. leunden aan legen dit bestmikt en zompig ge

bied. het klisse-laar. Het grafelijk domein en het bezit van de middel

eeuwse edelen van Knesselare kunnen ouder zijn dan de parochie en het 

centrum. Maar ook op het Drieseiken was er een grote, middeleeuwse 

landbouwontginning, dus vlak bij de dorpsdries (de zogenaamde Scheur

dries) en reikend tot de Oude Gentweg ( Veldstraat), de pastoriegrond en, 

de Kouter en de Lammenakker ... 

Gans het huidige grondgebied van Knesselare, \Vulfsberge op Oede

lem ( Zeidonk), het Knesselaarse op Oedelem ( Oostveld), een deel van 
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6. ---- De oude kerk van Knesselare, gesloopt in 1885, naar de plannen 

bewaard in het gemeentehuis. Vooraanzicht. 

Tekening M . Molleman. 1944 . 

Sint-Joris-ten-Distel en een klein deel van de zuidkant van Maldegem 

!Burkel) vormden oorspronkelijk het bezit van de heren die de familie

naam van Knesselare voerden. Deze edelen waren verwant aan het ge

slacht van Zomergem en W óestine. Sint-Joris werd reeds afgescheiden als 

parochie, uit Kn ss€\lare en Beernem, in 1242 door Walter van Marvis. 

Het overige gebied viel onder Lodewijk van Male uiteen in vier stukken : 

de Gravehjkheid in Knesselare, het Knesselaurse de l van het Land van de 
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7 . .- Het dorpsplein te Knesselare in 1880, met het grondplan van de 

oude kerk, de pastorie, het kerkhof, de a{sluitingsmuurtjes en de 

toegangswegen tot kerk en kerkhof. 

Tekening M . Molleman, naar een oud plan in ons bezit. 

\ Voestijne (zetel onder Aal ter, W oestijnegoed), het Knesselaarse op 

Oedelem en wellich t ook W ulfsherge op Oedelem. Dit werden nu vier 

afzonderlijke heerliJkheden, die el.k hun eigen weg zouden volgen, tot aan 

het einde van het ancien régime. Bij de kern van dit alles, het oude Prin

sengoed, moet ook de oorspronkelijke vierschaar van de Gravelijkheid ge

zocht worden, die tevoren zeer waarschijnliJk de vierschaar voor gans het 

oude Knesselare is geweest ( P ilorijnstraat). 

In 1370 stond er nog een ruime kapel op de mote van het Priin.sen

goed, nabij de beek. Men voerde tnen nog belangrijke herstellingen daaraan 

uit. Die kapel vormt een bewijs dat de Knesselaarse edelen aanvankelijk 
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6. ----' Pentekening van de oude kerk te Knesselare, gezien vanaf de noord

zijde, naast de pastorie. Deze tekening stelt zeer natuurgetrouw de 

v roegere bidplaats voor en is gedateerd op 7 maart 1885, dus on

middellijk vóór de sloping. I-lier z ijn wij duidelijk de dichtgemet

selde vensters van het koor, de sch.oorsteen van de sacristie, de 

ankeringen in de toren, het torenluikje voor het uilsteken van het 

kermisvaantje, enz. Op één enkel punt heeft de lekenaOJr zich ver

gist ; hij tekende zeven grote' ramen in l1eL kerkschip in p[ao;ts van 

zes .. . 

Pentekening vnn 1-lippolyte Buyso . 

Drukplant cOns Meetjesland, . 



9. De nieuwe Sint-Willibrorduskerk bij de aanvang van de. 20ste eeuw. 

Foto Alfons Hooft. senior. 

zelf op hun leenhoeve gewoond h ebben ; in het beg~in van de 15e eeuw 

was zij evenwel reeds verdwenen. Rond d·ie tijd blijkt trouwens de familie 

van Knesselare uitges-torven. 

Uit de plaatsnaamkunde treedt Knesselare ons tegemoet als een woest 

en onherbergza-am gebied, deels heide in h et noorden en noordoosten, deels 

moeras elders; het is minder zandlig dan A alter, doch natter , drassiger. 

Er zijn heel wat -moer, .. donk, -voorde, -broek en -ettingnamen, die alle 

getuigen van lage en moerassige gronden . D e -veld. -zand en -kleitnamen 
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10 . .......... Binnenzicht van de kerk in 1912. Bemerk de oude muurschildering. 

de petrooflampen en de kleine stoeltjes. afkomstig uit de oude kerk. 

Prentkaa rt uit de verzameling van Alf. Ryserhove. 

komen voor op de hoger gelegen en schrale plaatsen. Jongere toponiemen 

wijzen op een latere bebossing. De beste landbouwgronden liggen vooral 

in Buntelare. Langedonk Hoekestraat en de l\1alsern . Ook de Pietendries 

was vroegtijdig ontsloten als landbouwgebied en is trouwens een zeer oude 

wij'k op de Aardenburgseheerweg. In de l4 e eeuw waren daar reeds belang

rijke nederzettingen gevestigd. 

D e oudste wegen van Knesselare doen niet D~:: Plaats. het dorps

plein, aan. Dat zijn : de Oude Brugseweg, een verbinding tussen Gent en 

Brugge, op de grens met Maldegem ; de Aard enburgseheerweg . die over 

de Dries, W estvoorde. Bommelare en Maldegem naar Aardenburg loopt; 

en de Haringweg, van het V eldkapelleke door Sint-M aria-Aa.lter. H oeke

slraat, Trarnstatie. Maldegemseweg naar Kleit en Maldegem. 

De huizen van het eenl-rurn zien wij oorspronkelijk gegroepeerd langs 

de Oude Gentweg (Kloosterstraat-Veldstraat). een baan die pas in de 

14e eeuw druk gebru:ikt begon te worden . Het kan n·iet anders, of de eigen

lijke dorpskern moet zeker in de 11 ·. f'n w lli cht zelFs nog in de 12e eeuw. 
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11.- Begrafenis uan burgemeester Dr. 1\ugust Oe Jaeger, in augustus 

1909. \1 ooraan stopt cfc plcwtselijke muziekmaatschappij «Vvi/fen 

is Kunnen»; de gees telijken zijn. postoor Leo lde en zijn. onder

pas loars Emnwrwël De 'vVolf en Piu s De Ncue . T-Iet was n.a twaalf 

uur toen. men de kerk verfiel en daarmee slaan de }obrieksmeisjes 

en -vrouwe n. op Tw t voorplan toe Ie kijken.. Let ook even op hun 

kfrderclracht. 
Foto Alfons H ooft . senior. 

een ni j onlw clui dende necl erzettin p zijn gewees l. Kerkstraa t, 1olenstraa t, 

H PII es traa l en N ieuwstraa t zijn va n jongere datum . D e G euzes traat ver

borrel het Pri nsengor-d met de O ude Bru gseweg. E en bred e laan -' thans 

de Pr in scngoeddree f -' leidd e va n dezelfd e hoeve naar de Oud C:: G ent

\\ Cg en naa r de heerlijke hanmolE' n. D e Smissestraa t vormde een rechl

~ lre eksp verbindin g Lu ssen het oude onlginningscentrum van h et Drieseiken 

en de meergenoemd e O ud e Genlvveg (V eldstraat) . 

~: * * 
W a l de h islori sch e gebeurtenissen betreft . beh oort Knesselare on ge

lwijreld tot d e meest ge tei$lerde dorpen van h et ]\!Jeetj esl and. Onder d e re

gering van Locl ewijk van M ale kregen de Bruggt:lingen de toelating om een 

vaart le delven n aar de Leie. R eed s waren de werkli eden daarmee ge

vo rd erd . in de beddin g va n h et vroegere ri viertj e de Zuidleie, tot een 
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plaats voorbij Hoekestraat. aan de Nieuwendam. toen de Gentenaars 

420 Witte Kaproenen ( = stadsmilitie). met Jan Hyoens aan het hoofd. 

op hen afstuurden. De delvers. die voorzeker arbeiders uil de streek zullen 

geweest zijn, werden gedood of verjaagd. 

In 1564 heeft de pest grote verwoestingen aangericht: binnen Knesse

lare. Oe Brugse verplegers, of reeuwers. die hier de zieken kwamen ver

zorgen. genoten bij hun terugkeer een zonderling onthaal in die stad. Het 

testuur, dat voor besmetting van de Bruggelingen vreesde, verplichtte alle 

verplegers van pestzieken. die uil Knesselare kwamen. zich met hun huis

genoten op de bovenste verdiepingen van de haHetoren te vestigen. Pas 

n<> zes weken verblijf aldaar mochten zij naar hun woningen weerkeren. 

!'-fen nam imm!:'rs aan, volgens de begrippen van die tijd. dat de besmet

ting altijd klom en nooit daalde, zodat de opgeslotenen in de tor!:'n on

mogelijk hun medeburgers bened!:'n konden bezoedelen I 

Tijdens de Hervorming waren er enkele protestanten te Knesselare. 

l-Iet kon ook niet anders, als wij welen dat de Vrouw van Knesselare toen 

cl-~ beruchte Katrijne vanden Boetzelaer was, dochter van 'Vv' esse!, één 

van de ondertekenaars van het Eedverbond der Edelen. Haar baljuw, Jan 

de Meijer, was een vurig voorstaander van de nieuwe leer. Begin 1569 

kondigde hij op het kerkhof. na de goddelij•ke diensten, de bevolking aan, 

dat al wie de sermoenen van de predikant Carpentier. op het ka.steel van 

Mevrouw van Praet te Aaiter. wenste bij te wonen. geen enkele vervolging 

te vrezen had. Hoewel hij dit bevolen was per brief. door Katrijne vanden 

Boetzelaer zelf. werd .Jan de Meijer om deze aanbeveling in hechtenis ge

nomen. Toen bleek dat hij ook met luide stem psalmen gezongen had in 

een herberg, terwijl de processie daar voorbij ging en dat hij verder zijn 

plicht niet gedaan had. toen de geuzen van Oudenaarde in de omgeving 

van Brugge kwamen prediken en beeldstormen. I-lij werd te Gent ter dood 

veroordeeld E:n er in de namiddag van 27 mei 1569. vóór het Graven

kasteel. onthoofd. Deze strenge bestraffing ~~ zeggen De Potter en 

Broechert ,..._.J h!:'lette de nieuwgezinden echlet niet verder de preken bij 

te wonen. Want nog in 1629 gingen verschillende inwoners van Knesse

lare, op zekere lijdstippen van het jaar. de geuzenvergaderingen in de 

Biezenpolder te Aardenburg bijwonen. 

In mei 1583 WPrden kerk en dorp geplunderd door de Hollandse Vrij

builers en de Waalse Malcontenten. Volgens de kroniek van Willem 

Weyls vermoordden zij hier ook veel mensen : zij waren over het kanaal 

gekomen aan de Gevaertshru~ Ie Heerncm. op slroschepen. c:emle sy pi

l ierden se ere ende roofden ve<~l go ets lol hy Oedelem emle Knessela!:'re ; 

<·nde sy vermoordert de warht ('n(le veil~ hoeren : sy namen koeyen NL 
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7 2. _, /)e mooie pastorie rtit 17ï9, voor de eerste wereldoorlog. I-l et is 

sptjlirJ dat , bij de jonÇJslc restauratie, de vensi erluiken niet be fw u

rl en bi ec_·Pn. 
P r<'n lkanrt u il de vNzamcling ,·an 1\lf. R yserhovc . 

peerd e! end e de boeren leyden sy gh evangh en d al h el een gru y was om 

h ooren ... » 

M aar ook de Spa njaa rd en stroop ten en plunderden en leefden op d e 

kosten van de weerloze bewoners. On ze opgeschrikte mensen konden in 

hel beste geval met moeite h et naakte leven redden. Van 1 ~ 3 a f werden 

de velden hi er lot woe tenijen . D orpe n l ie pen totaal leeg en werden ont

volkt. \ V a t ni e t geleverd . meegesleept o f g roo Fd was. tond van l iev rl ed e 
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1.3. ,......... Inkom van ft et Prinsengoed, de oude grafelijke hoeu(> die het }on

cier van het Knesselac!J(se was. 
Foto Lutgarl R yse rh ove, 19ï3. 

te vergaan of te overwoekeren . Oerti en jaar lang zullen Knesselare en Ursel 

niel meer vernoemd worden . Deze parochie h adden om zo te zeggen op

f!ehouden te bestaan ! In 1600 waren nog maar en kele inwoner te Kn esse

lare teruggekeerd. M en kan zich een gedacht van de toestand vorm n, als 

m n weet dat de wolven hier zelfs mensen aanvi len en dat men , tien jaar 

na d terugkeer van de e rste vluchtelingen en dertig jaar na h et ontstaan 

van d troebelen, nog altijd niet bekwaam wa talrijke percelen grond le 

ver em:elvigen of terug te vinden I 

1 londerd jaar later h ad d gemeente ontz llend veel te lijden van 

d e invallen van de Fransen. Kness lar werd h erhaald lijk gebrandschat, 

geplunderd en verwoest, ond r m r p 1 maart 1659, in d cember 16 3 

en in 1708. Vooral in 1683 was d schad norm . Gans h L dorp , uitge-

7ond rd d kerk. ffing in d vlamm n op; d Frans n verbrandden lo n 

11 en al huizen n srhuren voor e n wa r I van 5481 pond , terwijl d 

lc·veringcn van graan, v e n voed r e n lolaal 3026 pond 15 schelling n 
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74. ,...._, !fel Prin sengoecl Ie Knesselore (Van 1 !u/Ie). Men bem erkt de orde

loze sclükking von de lw evegebouwen, clie werkelijk opvallend is 

en een gevolg van de vele verbouwingen en verplaatsingen in de 
loop van de eeuwen. 

Foto Lutgart R yscrhove, 1973. 

1 I d en i er. heelroegen . Zeer veel begaede landbouwers zijn toen in d e 

\\'a re zi n van hel woord lo-L d e bed elstaf vervall en . 

ln tu sen had de pel in 168 1- 2 and ermaal één zevende van d e 

lotale bevolking weggemaaid ! 

Omstreeks 1697 telde Kn esselare niettegenslaande dil alles dLLizend 

inwoners en kreeg zijn eerste ond erpastoor. Di e bevolkin g was in 1779 reed s 

opgekl omm m lot 1985 zielen : in dat jaar werd d e huidige pastori e ge

bouwcl. 

T oen d e Fransen in 1795 ons land binnenvielen . h ad Knesselare al 

24 15 ingezetenen. Pa toor a udls werd door d e republikeinen aange

ho ttel en en \'<:> rban nen . doch on d erpastoor V an d e \ oorde, gebo ren le 

Lolcn hull <', doo~ ond er en bleef in h et geheim verder dien l do n. D e 
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Î 5. ___, Oe grensstenen uil de !Be eeuw, omstreeks 1790-92 op de Prinsen

goedhoeve geplaal s/, ac/1ter de schuur en bij het ovenbuur, in over

eenstemming met het Vrij e en met de we th ouders van Kn esse lare. 

Zij vermelden aan O edeTemse zijde : ~:1 uridiclie van het Kn esse

Ta ersch.e en (= in) O edeTem > ; en aan Knesselaarse z ijde : «/ u-ri

dictie van Knesselaere, Lande van de V..r oestyne>. 

Foto' s Lutgart R yse rhovc , 1973. 

hansgezinde veldwachter, P etrus O e Swaef. ging de pa torie b elrekken 

en opende er een herberg. 

Volgens de officiële telling waren er op 15 oklob r 1846 le Ko es e

lare 84 1 huizen en 4191 inwoners. O e vr selijke hongerjaren 1846-48 

maaid n to n echter opnieuw bijna duizend mensenlevens weg. 

In 1879 woedde de pokziekte met grote h evigh eid le Kn esselare ; ru im 

z slig personen lielen er Lo en in enk I weken h el lev n bij ... 

* * * 
De beide wereldoor1 ogen zijn ook voor Kn ess Jare niel ong merkt 

voorbijgegaan . In d vro ge morgen van wMn dag 14 oktober 19 14 kwa men 

de eersle Duitsers te Kn ssPiare aan. oor d chuld van een jong n di 

in d kerk lorPn g klomm en wn. om h l r I kun n n uilkijk n, dachl <'n 
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I 6. ___...., De grensscheiding von O edelem en 1\.nesselare. de ;::ogenaDmde 

Flabboertsbws. /lier had de geureesde waterduive/. volgens de 

lege llcfe, zijn lw /woning. Aan de overzijcle van. de straat bemerkt 

men de grote Prinsenmeers en in de vert e, ui/ er t rechts, de hoeue

gebouwen van l1 e l Pri11 se ngoed. 

Drukplaa t <Bos en Bcvervcld ), !966. 

zij aan spi onn age, trokken de kerk binn en en nam en Pastoor van Bulsel 

en kos ter Van Severen geva ngen . Zij voerd en hen op een wagen mee tot 

in Snellegem. D e priester en zijn organist vv erden aanvankelijk zeer ruw 

beh andeld . doch la ter ,._..., door h el in grijpen van een hogere offi cier 

mochten zij van s ,,ellegem teru g hui swaart keren. 

G edurend e de oorl ogsjaren legden de bezellers een vli egveld aan le 

Kn esse lare. op de Kl eiten . nada t zij h l eersl op de Pr insenm eer beproefd en, 

waar de bodem le zompig was. Tijdelijk beh oord e d e gemeente lol de Kom

mandanluur van Beern em. doch zij heefl zelf ook nog een Ort 'komman

dant geh ad . gehuisve t in de V eldstraal ( V-/ed. 1 r . De Jaeger, thans 

pos tkan loor) . Kn esselare i ingedeeld gew est bij h et El~ppengebied en 

la ter oo k bij de Üpera li ezone. 

Kn esselare beleefd e een gevaarlijk moment . toen op 13 juli 191 5. 

· avonds om 7 3/<1 uur de Ouilse ll eizer H einri ch Joh ann R enken . uil 

lnh ausersiel. O ldenburg, behorend lol hel 2e Land lurm-E kadron \ an 

h el Xe Armeekorps, doodgesch oten aangelroffen werd in zijn kwartier, 

op h el dorp. Gijzelaars werd en on middellijk aang h uden en r volgel n 
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17 . ........- JJ outen beeldje van Flab ba rt, gesn eden door cle Kne seluarse hout

snijder V uylsteke in cf e 19e eeuw. IJ el was b cloelcf al bekroning 

n versiering van een kaar/enrek en werd b wcwrd in de l1erberg 

van cle W eel. Ff rent O e \ Vaele, Kerkstraal 6, te KnesseT are. 

Foto M. I-looft. Knesselare. 

sch erpe verh oren. veral 1 fd e m n in d grool Le ang L. G lukkig 

kond n d e Duit we l dokl r po dig mPL zPkcrh id uilmaken , laL d e 

be trokken miliLair meL zijn ig n wapen z lfmoord h ad g pleegd . p 3 1 juli 

1915 werd d zaak dan ook door h el er hL van d Elappen -Komman-

danlur r 5, van h L lVe DuiL · Leger, g ·kl erd. 
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fiJ n/ en \'on cl en Krrckh oue, K/ooslerslraat, omstreeks 1900. 

T eken ing Edg. Bu ysc. 

In oktober en november I 9 18, vooral tijden s de h evige gevech ten aan 

het kanaal te Zomergem , werd h e l dorp versch ill ende kerèn besch oten. 

Enkele burgers li e ten er h el leven bij. l n de volgende Lermen verhaalt h el 

Loek «D e Groole Oorlog) de bevrijd ing van Kn esselare : 

«Op 19n October 1918, ' morgens, bego nnen de Duil eh rs zich Lerug 

»le Lrekken achter h et afwa teringskanaal der Leie. Onze lro pen zalen 

~h en achterna. De le brigade, mcl h et _e bataljon vvi elrijclcr en cl l e 

»bereden batterij, rukte op in de richtin g van Maldegem. D en 19n Yoercl 

) h el l e Cidsenregiment een cha rge ui l le Burkel en dreef den ' ' ij and uit-

222 



19. _......., Molen Van d r 1o rc>, op de <l-loog te>. aan de Malderrems weg 

in 1 90. 
Tekening M. f\1ol1eman . 

>een; d n 20n ÜcLober v roverde hel 2e Gids n Maldeg m, met de hulp 

>Van wielrijders en artillerie. 
>In een ander kolom reed de 2 brigade (4e en 5e Lanci er ) vooraan, 

;-.. mel hel 1 e balaljon Karabini rs-Wielrijder , in d ri chting Varl Kness -

>lare. In d n nachl werd dil dorp v roverd en d n 20n werd Ursel ov r

>meesl rd door d ruilerij>. 
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20. ~ De t'(Jur:ijcle uon male" M cl('yens. Ursel eweg. ;" 1 93~ . 

Foto M . lloofl. 1937. Kncssclare. 

N og meer d an \'eerl ien d ogen el'hler hi e ld en d e I )uilsers hel loc n 

koppi g vo l op d e l l indenburg-lini e, LC' l'.omcrgem-T'1o lj e, achter hel kanaa l 

\ 'étn Schi pd onk. O ok Kn esse larc kreeg lw i nog \\'a l le verduren , maar 

\\' e ldra volgd e d e wa penslilsla nd . Tij d en, dl, oorlog 19 1-1-18 hadd n 26 1 

l\.n esselaarse soldat en aan d e slrijd d eel geno me n, waarvan 19 h e l leven 

verl ore11 op d e slag v e ~d en. 

V oor d e lweed e :n aal vie len d e Duilsc rs on land binnen op 10 m i 

1940. R eeds d ezelfde d ag \\' ÎS L men le Kn esselare wa l h el b etekende ; 
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I . _.......J 1 e ochterzijde uall molen j\Jm:yens, UrsefseU'eg, i11 I 03;-. 

Folo M . !loo ft , Kncs clarc. 

l uilsc· vliegluigC'n be lookl n in d C' namidd g, om lreek 2 uur , le volks-

am ' 11 r holin g n en cl voorbij lrekk n I() Fran e lro 1 en mC'l bomm ' 11 . 

Ee-n lw:nlig lul, meP lal brandbommen , vielen in d ld lraal n in I 
mngPving van de kerk ; begin van I rand mo ('S L geb l usl wor [ n. ' Ju kki g 

war n J e zwaarste pr jcc liel r· n nC'l achl r cl wid elijk huizenrij van 

(Ie Vc· ld lraal lPn·chlg<'komPn , ." ni l waren v r zek r I I -.: l d den -n 

uc·kw l ·I c>n ge· vu il ' n. 
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De volgende dagen bepaalde de oorlog zich te Knesselare tot de 

doortocht van troepen en tol hel bespreken van de radioberichten ; af 

en toe kondigde de sirene luchtgevaar aan en klepte de alarmklok. Üp 

woensdag 15 mei werd het officieel bericht aangeplakt, dat alle weerbare 

mannen, ingeschreven in de wervingsreserve en geboren lussen 1905 en 

1923, zich met eigen middelm naar leper of Roeselare moesten begeven. 

Deze honderden jonge mannen kwamen de volgende morgen bijeen op De 

Plaats. om zes uur. allen per fiets. Zij moesten in het bezit zijn van hun 

eenzelvigheidskaarl. een deken en mondvoorraad voor enkele dagen. Om

silreeks zeven uur vertrokken zij, in de richting van de Franse grens. Het 

was een tragische uittocht. .. Enkel vrouwen. kinderen en ouderen bevolkten 

nu nog het bange dorp. 

Intussen begon het oorlogsgeweld Knesselare te naderen. Kanonnen 

rommelden in de verte. Belgisch geschut werd opgesteld in Langedonk. De 

avond van vrijdag 24 mei 1940 opende onze artillerie het vuur en de 

halve nacht dreunde de grond van de zware losbrandingen der obussen. 

die over 't dorp heen in de richting van Eeklo wegraasden. De nacht 

daarop beantwoordden de Duitsers het vuur en enkele projectielen ont

ploften op het Drieseiken en bij de ingang van het gemeentehuis. In

lussen grepen te Oastwinkel. Ursel en later in de bossen van Kleit verbit

terde gevechten plaats. De zondag vielen er verschillende obussen langs 

de Kouter en bij de Maldegemseweg. Tot half drie in de morgen van 

27 mei hield het schieten van onze artillerie aan ; dan kwam er een betrek

kelijke kalmte. 

Die maandag liep het front van Zeebrugge naar t'-1aldegem en over 

het Drongengoecl. Knesselare. Aalter. Ruiselede en Tielt ve~derop. Er werd 

weldra zeer hevig gevochten ; een eskader Duitse vliegtuigen bombar

deerde Knesselare rond de middag. Er vielen onder meer bommen in cle 

hof van cl~ pastorie, in cle sacristie rechts en vlak vóór het klein portaal 

Yan de kerk. dat vergruizeld werd. 

In de namiddag was het nagenoeg onhoudbaar gewordPn in het 

centrum ; de naald van de toren werd doorschoten ; een andere obus 

ontplofte niet. doch bleef in de muur steken. vlakbij het torenuurwerk op 

de oostzijde. De gemeenteschool. twee huizen in de Kerkstraat, twee mooie 

villa's langs de Urselseweg, schuren en magazijnf'n brandden totaal uil. 

Langs cle tuinen infiltreerde Duitse infanterie lot in de dorpskern. Dichtbij 

dreunden de ontploffingen van de schr:1pnels en ratelden onophoud<'nd 

df' machinegeweren; de straten h:ngen vol rook en kruitdamp. glas5cherven 

en gebroken dakpannen lagen overal verspreid. 

In de late namiddag ontketenden cle zogenaamde «Zwarte l)uivels> 

een grote tegenaanval, die succes zou kennen. Zij werden daarvoor op het 
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22. ____. Jv/olen De ~omer in 1937. 

l· olo J'VI. I looft . Kncssclarc . 

I g rd ago rd er v rm eld n in Ouil la nd herinn erl d kazerne «Kn e la r > 

aan diL wapenfeit. 

m 10 . 10 uur in d voor mi I da g van 27 m i 1940 had generaa l 

ichem nam lijk bc·v I gekr gen Lerug L Lr ekken o p d e lijn Kn es elare/ 

. mL-Maria-AalL r. waar d e 1 I en 12 divi si z ich moeizaam h ersl lden 

f'n hergro peerden n daarvoor hun 1 Ie en hun 2 Gen iebaLaljon a l in

fanleri e g bruiklen . m d z lcruglo hL Le dekken mo l d · nh eid van 

ko l n I Morel d e W e lgaver zich ' n w 1 I anen doorheen d e l<'ru glr k-
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kende colonnes en doorheen een massa vluchtelingen, onder een moor

dend vuur. 

Bij zijn aankom,-,t stelde kanonel f\1orel de Westgaver het 1 e .lagers te 

paard in reserve en zond hij de karabiniers-wielrijders vooruit. Het 1e Kara

biniers- \Vielrijders, onder kolonel SBH Flameng, nam stelling tussen 

Knesselare-Tramstalie en 1-loekeslraat. bij de brug over het kanaal van Gent 

op Bmgge. Het ·1e Karabiniers-Wielrijders, onder kolonel SBH .ladot, 

stelde zijn 1 e. 2e en 4e compagnies ten noorden van Knesselare op. maar 

wanneer de Se compagnie wou binnenrukken werd zij op Duits geweervuur 

onthaald. Hieromtrent verwittigd. vuurde de 1e groep van het 19e Artdie

regiment onmiddellijk op de omgeving van Knesselare, dat dan eindelijk 

door dr~ Belgen kon worden bezet. De commandopost van het regiment 

werd in het klooster van de Zusters Franciskanessen, Klooslerstraat, onder

gebracht. 

Voorafgegaan door een rij krijgsgevangenen van het 20e Linie en bij

zonder gesteund door hun luchtmacht, hernam het 338e Duitse Infante

rieregiment de aanval en enkele kleine groepen slaagden erin te infiltreren 

lol op het kerkhof en zelfs lol nabij het klooster. Bewust van het gevaar, 

liet kolonel SBH Jaclot hel regiment::Janion verbranden. Op hetzelfde 

ogenbhk kwamen twee rupswagens van het 1e Jagers te p<wrd in volle 

vaart daar voorbij gereden. liet waren de T 15 van wachtmeester Van de 

Goor en de T13 van luitenant 1\olin. Bij de uilgang van het dorp, op het 

kruispunt bij de Tramsta tie, ging de T 13 schuin naar rechts een andere 

T13 tegemoet, die door het 1 e Karabiniers-Wielrijders gezonden was, ter

wijl de T 15 langs de Urselseweg, in de richting van Ursel. zijn tocht verder 

zette. In de vijandelij·ke linies gekomen, draaide de T15 in volle veld naar 

rechts en dreef de Duitsers naar Knesselare (begin Aalterseweg), waar 

ze zich aan de karabiniers-wielrijders gingen overgeven. 

Achter de T15 van wachtmeester Van de Goor kwam het peloton 

van onderluitenant Halleux op de Urselseweg aanrukken, zuiverde de 

huizen met granaten en nam de verdedigers gevangen. Tijdens dit gevecht 

school soldaal Polis, met het eerste schol, een Duitser neer die achter 

vier Belgische krijgsgevangenen opstapte. 

Aan de zuidelijke kant van het strijdtoneel roeide de T13 van luite

nant Rolin vijandelij,ke nesten uit en vernielde hij tevens twee 37 mm

kanonnen. Verder, langs de Hooiestraat, in een korenveld. was de weer

stand veel hardnekkiger en kon die niet van op afstand worden geneutra

liseerd. Gewapend met twee lichte mitrailleurs, ingesteld om er voorstap

pend mee te vuren, slopen onderluitenant Halleux en zijn wielrijders naar 

de vijandelijke post. In de nabijheid ervan gekomen. sprongen onze kara-
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23. ,........- Achterzijde van molen D evreese. M olenslra.at, in 1936. 

Foto M . I-looft, Knesselarc. 

biniers-wielrijders plots ling tegelijk op en ri epen : <Los! Auf leh en h O e 

53 lolaal verras te Ouils r gaven zich de ene na d e andere over en hun 

luit nanrl verkl aarde ridd dij'k : < oed g daan I H t lot van d oorlog is 

mij ongunstig, ik ben lol uw bes hikking) . 

In lolaal werd n hi er 1 18 Ouilser gevang n g na m n en vele andere 

sneuveld en . waarond r d majoor van het l e bataljon . Verder werden nog 

la lrijke B lgi h krijgsgevang nen b vrijd, di h el beu waren al s buffer 

of als levend s hild voor d t genstanders le rno l n oplr d n. 
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Om de stellingen in de streek Ursel-Knesselare le lokaliseren, werd 

om 16 uur een Renard van het 11 e escradille uitgezonden. Dit was de 

laatste opdracht die gedurt>nde de veldtocht van 1940 aan ons vliegwezen 

werd gevraagd ; zij werd uilgevoerd door luitenant Hoorickx en sergeant 

Navaux. Het Bt>l~isch leger beschikte op dil ogenblik nog slechts ovt>r 21 

toestellen (de F abribeekers) ... 

In de nacht van 27 op 28 mei was de situatie wanhopig geworden. 

door het inbeuken van vele verdedigingslinies in hel noorden en het 

zuidt>n. Knesselare bleef de enige Oost-Vlaamse gemeente die nog niet 

door de Duitsers was bezet en waar zij zelfs langs de Urselseweg en tot op 

de wijk Kapelle werden teruggeworpen. Maar dit lwlt>kende natuurlijk slechts 

een klein eilandje in een zee van nederlagen. Over de einduilslag was toen 

reeds lang beslist. 

Gedurende die nacht bliezen onze troepen de prachtige brug van 

Hoekestraat op en vielen er nog 162 lichte. Duilse obussen in het dorps

centrum. Het Belgisch leger Lr ok terug op Oostkamp en Hertsberge-Rud

dervoorde. Tegen de morgen van 28 mei viel alles stil. Koning Leopold 

had het onmogeliJke en het miLLeloze van een verdere strijd ingezien en 

\VOu niet nodeloos nog meer mensenlevens offeren. Die ochtend van de 

overgave, omstreeks half acht. deden de eerste Duitsers hun intrede binnen 

het dorp, langs de Veldstraat. Het waren wielrijders met een witte vlag. 

De eerste aanbl.ik van het centrum bood een onnoemlijke chaos : 

gans het plein met puin en glasscherven bedekt. talrijke huizen erg bescha

di.gd, uitgebrand of leeggeplunderd. overal patronen en hulzen langs de 

stralen. handgranaten. achtergelaten voertuigen en machinegeweren. ge

broken en verwrongen rijwielen... In de Kerkstraal lagen er twee dode 

paarden, aan de Tramstalie nog zes. verder halfverbrande auto's en muni

tiewagens. geweren. helmen ... Er waren ook doden. soldaten en burgers. 

Achttien Belgische militairen sneuvelden te Knesselare en werden er voor

lopig op het kerkhof begraven ; maar vele zwaargekwetsten werden nog 

vervoerd naar Brugge, Beernem of loppem en zouden ginder sterven. Een 

vluchteling, afkomstig uit Sint-Niklaas. werd op 27 mei langs de Urselse

weg door de Duitsers neergeschoten. Diezelfde dag vielen er te Knesselare 

ook nog zes burgerlijke slachtoffers van de gemeente zelf. terwijl drie van 

onze soldaten elders aan het front sneuvelden. 

Daarop volgde de langdurige Duitse bezetting met al haar verschrik

kingen en ellenden. eigen aan alle oorlogen. Vooral de verplichte tewerk

stellm.g in Duitsland en de deportalil' van weerstanders en politieke ge

vangenen verwekten veel vt>rbitlt>ring en wrok. Er waren een massa onder

gedokenen te Knesselare, hoewel er praktisch voortdurend vreemde troept>n 
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2-1. ~ Un esmolen, in urij ueruolf{'u /c )('s /ull(f . cfuch tfwn s aongckocht door 

het G emee ntebesluur en geMusse<!rd. Eerfonp urord t ee u oonuong 

gemaaf?t mei de res lournliu. 
Folo R . T ondaL , 19fi6. 

ingekwa rli c rrl lagen . wegc•n d e· na bijh eid ,·a n cl ,· vlicgve· ld c· n le Mald egem. 

L rsc· l en Aaller. 

1-::i llddijk nackrd e d e lw vnjdin g. l<. e>e•d s o p vrijd ag se pt ember J<J. J.J 

kwamen de · gea ll i"erd e· lc>gcrs Jol a iln Ie· OVl' rzijcl ,• Vil ll hel ka naal C cnl -

1-)ru gge, o p 3 km a rslancl va n Kn esse·la re-dorp. D e volgend e da gen l)l·

vorhten zij zich een Gve rl rwhl lc O os lka mp-M oc·rbru ggc•. waar dl' Duilsero 

:tich nog wanh o pi l.( c·n vcrhel n vC'rd ecli gd <' ll , nw l zcC'r onge lij ke midcl el!'ll . 

Op zond ag JO cplemiJer. in d mor~[cn . onlp lorl cn lolrijkc· l>risa llli )o rnrn e·l> 
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op de wijk Kapelle en vóór het dorp, in de Molenstraat en de Veldstraat ; 

twee Knesselaarse burgers en verschillende Duitse soldaten lieten er het 

leven hij. 

In de nacht van maandag op dinsdag trokken de bezeltende troepen 

zonder slag of sloot uil de gemeente weg, in de richting van Maldegem. 

Op dinsdag 12 september 1944 rukten de eerste Canadese tanks lang3 

de Kloosterstraal Knesselare binnen. om half twee na de middag, onder 

grote volkstoeloop en onbeschrijflijke geestdrift. T'-1aar dit is nu ook alweer 

méér clan derlig jaar geleden ... 

* * * 
I )e evolutie van de bevolking is uiteraard sterk beïnvloed door het 

uitbreiden van de nederzellingen en de voortschrijdende ontginning van 

heideveld. moeras en bos. Over de grootte van de bevo·l king vinden wij 

hier en daar enige inlichtingen ,......... aanvankelijk zeer schaars ,_...., die ons 

toch min of meer een beeld van de he\"o.Jkingsonlwikkeling geven. 

In 1469 telde men hier sleehls 121 haarden of woonsten, wat over

eenkomt met 500 à 600 ?iel en. Vóór het uitbreken van de pest te Knesse

lare, in 1564, moet de parochie ongeveer 750 1nwoners gehad hebben. Na 

de algemene ontvolking var. de jaren 1583-1600 treffen wij een totaal nieuwe 

bevolking aan en deze stijgt \Tij vlug. In 1689 waren er te Knesselare 1024 
zielen. in 1701 940 en in 1700 961. Voor de latere jaren zijn wij goed ge-

documenteerrl : 

1720 813 inwoners 1856 3852 inwoners 

1731 837 » 1857 3913 » 

1748 976 :1- 1866 3911 » 

1760 1265 )' 1876 4146 » 

1765 1860 » 1880 4071 » 

1779 1985 » 1890 4175 » 

178'5 2179 » 1900 4253 » 

1790 2335 » 1910 4361 » 

1792 2498 » 1920 4295 » 

1796 2539 » 1930 402c! » 

1800 2597 » 1940 4170 » 

1803 2667 " 1945 4367 ) 

1808 3419 » 1947 4450 » 

1815 3810 » 1950 4545 » 

1830 3849 » 1955 4602 » 
1840 4150 » 1960 4753 » 
1844 4108 p 1965 4864 » 
1846 4191 » 1070 -'1943 » 
1850 3842 » 197-1 4978 > 
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Deze cijfers tonen aan dat de bevolking van Knesselare snel steeg 

van 17--18 lot 18--16. Deze stijging was le danken aan de verhetering van de 

bndbouw en aan de plaatselijke weefnijverheid. ln 1738 waren er te 

Knesselare 137 weefgelouwen. in 1846 niet minder dan 450 getouwen. 

doch van deze laatste bleven Pr toen slechts 80 werkzaam. als gevolg van 

de grote handelscrisis. De ellende die clanreloor veroorzaakt werd was 

werkelijk verschrikkelijk : in 1847 telde men Ie Knesselare 86 geboorten 

tegenover 258 sterfgevallen ! 
I'-len kwam de gevoelige daling van de bevolkingscijfers. ten gevolge 

van de weselijke hongerjaren en de crisisperiode in de huisweefnijverheid, 

slechts traag en moeizaam le boven. Pas omstreeks 1895 bereikte men op

r.ieuw dezelfde lotale bevolking van het jaar 1846, niettegenstaande de 

hoge geboortecijfers. De sterfte was namelijk zeer groot, vooral onder de 

kinderen, en men kreeg ook af le rekenen met een aanzienlijk aanlal uit

wijkingen. 

Er volgde nog een aangroei lot omstreeks 1910. maar verder in de 

20ste eeuw bleef de bevolking bijna stationair tot in 1940, vooral wegens 

de gevoelige daling van het geboortecijfer. Men dient er rekening mee te 

houden. dat bij de \rolkstelling van 1930 de \ Vestvoordestraat bij vergis

sing niel mee getotaliseerd werd. zodat het getal 4024 feitelijk te laag is ; 

men mag aannemen dat er op dit ogenblik 4139 inwoners waren. 

Sinds de jongste oorlog groeide de bevolking van Knesselare verder 

aan. eerst nog nij vlug, maar vanaf 1967 slechts langzaam. ln de jaren 

1968-69 was er zelfs een teruggang. zoals volgende cijfers ons aanlonen 

1965 4864 inwoners 1970 4943 inwoners 

1966 4884 ) 1971 4949 » 

1967 4926 ) 1972 4975 » 

1968 4884 » 1973 4975 » 

1969 4877 ) 1974 4978 ,. 
Daaruil blijkt duidelijk dat de bevolking sedert 1970 nagenoeg stahiel 

gebleven is, wegens de voortdurende daling van het aantal geboorten. 

* * * 
I )c oudste schriftelijke vermelding van {Cnislara» die tol ons gekomen 

i~. vinden wij bij Galhert van Hrugge in 1128 ( uilgave Pirenne, 1891). 

In 1171 srhenkt Walter I, bisschop van Doornik, het altaar van Knesselare 

en undPre parochies uit de streek,__...., Ursel. Zomergem, Merendree, Gottem ... 

~ aan het kapittel van de 0.-L.-Vrouwkerk Ie Doornik (refectorium) ; (lil 

kapittel lwzal ook het patronaalrerht. Op 22 juni 1190 bevesligt paus 

Clemens 111 het hezil van het <altare (Ie Chnesselare». onder de goederen 

van hetzelfde kapittel. Zoals men weel ressortcercle Knesselare toen ondt>r 

hel IJisdom I )nornik, dekanaal Aardt·nh~~rg. 
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~5. ~ O e: ochterkout POll /)ri esmoll? n. toe n cli e norJ in uolle tuerkin9 u ·us, 

in 1936. O e rnufcfer met de çrraon:::.ok , bouenoan de /rop , is 1/enri 

To ets, cf l' lnu tste rnof l' nuor l'Wl 1\.rH·ssr fore. 
Foto M . H ooft . Kncssclnrc. 

Of er \'ÓÓr d e 12e eeuw een kerk binn en de pa rochie bestond,......., ten

zij ll)i sschien d e ka pel op h e t Prinsen [!oed 7 _. is n ie l bekend. Er ka n eçn 

Lidpl aa tsje gewees t zijn, zij h el ook maar een gebouwtje in h out . leem en 

stro , wanl all e z in s w as d e b evo lking in dit gewest toen nog zeer ~ch na rs 
ges prPid . 



26. ----- De kapel VO lt 0 .-L.-V rouw-\'oorsprook . opgerich I 111 I":" 35. door 

de G entse famili e arc/on . O ezu prr111koorl do leer/ va n kor/ 11a 

de eeuwwi seli11g. /f el huisje van d r kope/h erPaorcfer, do t ee n on

afscheidelijk ge lwel vormt met de kapel. di e11l thans hoogdringend 

geres taureerd. 
Prc nlkaa rl uil d <· vcrznm<"ling van A lf. R y>erh ovc . 

D e oude kerk van Kn esse la re . toegewijd < an d e h eilige Wil librordu s 

en lolaal ge loopt in 1 5, was opgelrokk n in de tweede h elft van de 

15e eeuw. Zij omvaltc bij haar a fbra ak. als oorsprank lijk gedeelte not:r 

alleen het koor, dat pas date rd van omstr P l s 1460. Alfons Van T o 

s hrijft dat d eze kerk aanvankt-l ijk kl t>in wa en eerclPr op en grote kaw· l 
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geleek : dat zij noch zijgangen noch kruisbeuken telde en enkel bestond 

uil één gang van 5.40 m breedte op 23.50 m lengte. aan de gelovigen voor

behouden, waaraan nog een priesterkoor van 7,50 m lengte toegevoegd 

was. Zij had een gotisch karakter en was georiënteerd. \Vij welen niet 

waaraan Van Loo deze gegevens ontleende en slaan er ook vrij wantrouwig 

tegenover. Wij vermoeden da,t zijn beschrijving meer overeenstemt met de 

toestand van het kerkgebouw in de 17e eeuw. dus na de verwoestingen 

tijdens de geuzenberoerten. dan wel met de oorspronkelijke toestand van 

circa 1460. 

o,~ Potter en Broeckaert. die de oude kerk nog zelf konden bezoeken. 

zeggen over het naderhand gesloopte koor. dat het ongetwijfeld het oudste 

gedeelte van het gebouw was en dat het oorspronkelijk drie spitsbogige 

w·nsters had : dat het middenvenster later dichtgemetseld werd. evenals 

het bovendeel vafl de beide andere ramen. zodat deze hun gotisch karakter 

verloren hadden. Dit koor werd langs de builenzijde door twee zware steun

LerPn of dwmrners geschraagd. Dit alles valt inderdaad duidelijk op te 

merken aan de hand van de pentekening van Hippolyte Buyse. gemaakt op 

7 rnaart 1885 (zie nr 8. blz. 211 ). 

Onder de geuzenberoerten werd de kerk van Knesselare totaal geruï

neerd en afgestookt. zodat uileindelijk alleen de muren van het koor en 

tweernaal vijf zware, vierkante pilaren in veldsteen ervan zouden behouden 

blijven. Waarschijnlijk greep de verwoesting plaats in de jaren 1583-90. 

misschien wel in rnel 1583. 

Gezien de onlvolkinq van de parochie en de gevaren van de Vrij

builers bleef de kerk lange tijd in puin liggen. Sleehls in 1597 vinden wij 

enkele inwoners teruggekeerd. En op 21 april 1599 zal men te Gent be

slissen ,......... op aanvraag van de weinige ingezetenen van Knesselare ,......... dat 

men krijgsvolk zal sturen. om de mensen aldaar te verlossen «van de daghe

lijcsche invasien vande Vrijbuuters» en «opdat sy niet langher betaelen aen 

den \'ijant contributie». Men neemt deze gunstige beslissing om de arme 

parochie Knesselare. die de uiterste is van de Kasselrij van de Oudburg 

en steeds volledig aan alle vijandelijke aanvallen blootstond. te bevrijden 

en om de landslieden op het werk te beschermen. hopend dat de streek 

aldus opnieuw meer en meer zou bewoond worden. 

Nochlans moesten die van Knesselare eerst met eigen middelen de 

puinen van hun «geruïnee~de ende afgebrande kercke eenigsinls repareren 

ende gereed rnaccken». opdat de soldaten daarin een onderkomen zouden 

vinden : 

«21 April 1599. ,......... Alzo die van Knesselare hadden versocht omme 

hemlieden te bevrijden jeghens de daghelijcsche invasien vande Vrijbuuters 

ende opdat sy niet langher betaelen aen den vijant contributie, adsistentie 
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z ; . ~ Binnenzicht van cle ~ Grot e 1\.apel», zoa ls zij was uóór cfe jonyslc 

res lauratiewerken . D eze ]alo werd genom en in / 93ó. In cfe /wek 
links bemerkt men fw t borslbee lcf en relieks chrijn vun Si 11/ t'fur

coen, cl at in 197 3-7 4 geslolc11 we rel . 

foto M. !looft. Kncssc lurC'. 

van so ld aten biddend e te dien fijn e a n builliu end e Mann en , h r mli eden lr

doen hebbene een d el vande gonn e jegh enwoordeli ek in di ensle zijnde ~ 

is ghereso lvee rt a nghes ien l landt le meer bewoonl za l word en end e d a l de 

zr lve prochye d 'uuterste van d f' asselrye leenemae l ubj ecl d'invas ie van 

cl .,. \ rijbuuters te seconderen . d a l men sal ord onn eren aldner le gaen lig

gh en 30 so ldaten, behaudens dal sij d e gheruyn erde a fgebrand e kercke 

pr pareren end gh reet maecken . Len [ yne d e sel ve lela ten in de f en;; ie 

moghen ligghE'n en d f' wal inl droogh w e en ... ) 

MP.n ging onmi dd !lijk op he t v rzoek in , om d e puinen va n de kerk 

wal a f le dekken l:n le ver le rken . wanl weini ge dagen la ter arriveerel ' " 

reeds de so ldal n , onder le iding van hu n kapit e in .Jan de ivell e : 

«6 M ei 1599 . ...--- Alzo di e va n Kn esscla re th emli ed cn wae rl s gh e

r.0mf' n h ebben Ie forlifï 'ren d k rcke a ld aer , ommc th acrli eder ende Cas

M'lry bevrijclin gh P sold alen te l<'ggh en ...--- G h rs l v erl dal men teg n 
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J8. ~ 1/ l'l u ·onder/w elclje uuu 0 .- L -\ 'ruuu :-\ 'oorspraok Ie 1\.n e se/on>. 

Foto Lutga rt R ysc rhove, 197 1. 

i' L l'n rlag te r zelfd er p lcw l;;c zo t tei L' ze ncl m .la n rle I •i ve ll es m e t 40 sol 

d a ten , om d e landsli ed en a ld ae r in ' t w e rk w e;;end e te besch erm en en . d e 

kcrck in d e fen sie z ijnde, uldaer Ie lacll' n li [!gh en 30 sold a ten >. 

li e t moel z ijn clat d eze d ecli g mann en n og onvolrloend e w a ren . want 

o p 2 3 juni 1599 vroeg m en om m eer ,·o lk . . an Kn essela re w erd loen 

ec hte r gea ntwoord dat m en z ic h moes l levred en s telle n m e t w a l m en ge

zond en h a d ! 

238 



I-let herstel \'ar. de parochiekerk zou zeer traag· op gang komen. Men 

diende te wachten tot 1616 vooraleer Knesselare opnieuw een eigen pastoor 

kreeg. T e\·oret1, Yanaf 1609. werd de parochie toevertrouwd aan de pastoors 

van Aalter. LTrsel of Bellem ! 
In 1609 kwam de pastoor te Knesselare mis lezen in een noodvertrek. 

onder een dak van stro en zonder één enkel venster. In 1617 wordt gezegcl 

dat men volgend jaar met het herstel van de kerk zal beginnen. 'fvlaar nog 

in 1625 is de verwoesting volledig. volgens het verslag van deken De P.lol 

uit Tielt, en eerst in 1634 zal men ernstige schikkingen treffen om de 

Knesselaarse kerk eindelijk te hers•tellen. De parochies Ursel en Knesselare 

gingen in 1642 over van de dekenij Tielt naar deze van Evergem. maar hel 

duurde zeker tot 1660 vooraleer de kerk van Knesselare helemaal weder

opgebouwd en van een behoorlijke uitrusting voorzien was. 

Die herstelde kerk uit de 17e eeuw werd. met uitzondering van het 

koor. in 1790 volledig afgebroken ; zij was houwvallig en moest ook drin

gend vNgroot worden. De Potter en Broeckaerl geven een korte beschrijving 

ervan. De kerk had drie daken ; de toren stond niet op het wesleinde. maar 

wel ten oosten. op de viering. boven de kruisbeuk. Hoogaltaar en sa

cristie waren onder één dak ; twee koren waren voorzien van een gewelf. 

het ander zijkoor ---'wellicht later bijgebouwd ? ---' was naakt onder 't dak. 

De beide gewelven, evenals die van de toren, waren in hout. De kerk bezat 

drie altaren en één klok. 

Bij de sloping van 1790 bewaarde men enkel het koor van 1460 en 

de tien vierkante pilaren. Aan deze pijlers is er een interessante geschie

denis \·erbonden. Pastoor J )e Boes had aan de aannemer de toelating ge

geven deze pilaren te behouden, omdat het middeleeuws metselwerk nog 

altijd buitengewoon stevig leek en ook om grotere onkosten Ie vermijden. 

Doch de Knesselaarse bevolking wou daar niet van horen en verlangde uit

drukkelijk een grotere en volleelig nieuwe kerk. Op een nacht trokken dus 

enige vermetelen nél.ar het werk, gewapend met bijlen en houwelen, menencl 

de oude pijlers omver te hakken. Hun krachten en geduld waren evenwel 

niet zo sterk als het metselwerk in velelsteen en de ontevredenen zagen zich 

gedwongen van hun voornemen af te zien. Waarom de Knesselaarsen zo 

heftig een veel grotere en lolaal nieuwe kerk verlangd(•n. vinden wij uit.gc

drukt in het oudste register van cle beraadslagingen van de kerkraad : 

<ÜvPrwegende dal, wanneer men in 1790 de oude kerk veranrlerrle, 

men gewapenderha11d opstond omrtoat men verwimde de kerk (aanzienlijk) 

Ie vermeerderen. door dewelke rle pestziekte in verschillil!e tijrlen zich voort

gezet had ... > (Kerkarchief). 

Het bijna tolaal herbouwen va11 de kerk duurde ongeveer 14 maand 

en was in 1792 voltooid. Orgelkast en -pijpe11 werden tijdens de werken in 
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20. - /)c kupc/ 1'011 0 .-L. -\ 'rouw-\'oorsplook. op de w ijk 1\opc// e, in 

/ 880. Let op fw t t•enslcr in de uoorget·c l, bij cfe fw rsteff ingstcerk cn 

i11 192:- rliclilgerncl se fcf . 

T ekening 1'-'1. 1- !olieman . 

hurgershui zen ge pl aa ts t en \\'ij lezen dal d r kos te r inlu s~cn niel be taald 

\\'e rd , a lth a n3 ,·oor w a l z ijn org c l ~ p c l betro f. «a ls [[eencn cli cnsl geda ,·n 

lw bhcncl e ... » ( G emce nlearch ie F) . 

D e \'Prni e uwd c kerk ha d nu een kl a~sie k kara kter gc kr rgen ; men me l

~c,lcle zelfs d e hovcndelen van d e go li sch c koon ·cnslers di cht. om alelus 

een vo iiP rondboog te bc komen en d t> s tij l van h e t koor in overeenstem

min g lc brengen m et h e l ovcri ge va n d e kerk . I e verbouwing w as gesluagd . 

\va nl heL eenvoudi ge kcrkj e k\\'a m e r moo i \'Oor mel zijn obcre lijnen en 
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harmonische verhoudingen. De Siimpele schoonheid ervan werd nog ver

hoogd door de omlijsting van het omringende kerkhof met de lage. witge

kalkte stenen muurtjes. 

Thans bezat Knesselare een bidplaats met drie beuken onder één dak 

en de lorE'n vooraan. boven het portaal. dus in het westen, reoht tegen

ovE'r het oud~ gememtehuis. Voor de gelovigen beschikte men nu over eE'n 

ruimte van 27 m lengte op 16,80 m breedte, binnen de muren gemeten. De 

kerk, gebouwd Nar het model van deze van Hansbeke uit die tijd. bleef 

net als vroeger toegewijd aan de heilige Willibrordus. Zij was de enige 

van gans het huidige bisdom Gent met deze titelheilige als patroon. Zij had 

een \'ierkante toren boven de ingang, voorzien van een korte, ook vierzijdige 

spits. De gewelven van deze kerk waren van steen en niet hoog, in de zij

beuken amper 23 voet. Zij rustten op vijf zware. vierkante pijlers van 15 

\'oel hoogte. ledere zijbeuk werd door zes klassidslische vensters verlicht. De 

toren was slechts 29 m hoog, of 31 m met het kruis inbegrepen. Tegen de 

n.Iidelijke buitengevel van de kerk. lussen de vensters en vlak tegenover 

de Kerhtraat, bevond zich een ka~lvarieberg met het beenderhuisje. 

De bevolking van Knesselare groeide buitengewoon snel aan gedurende 

de eerste helft van de 19e eeuw. Daardoor was het noodzakelijk het aantal 

geestelijken en de kerk te vermeerderen. In december 1846 werd een tweede 

onderpastoor benoemd en reeds vier jaar vroeger begon pastoor T anghe te 

werken. om zijn kerk te kunnen vergroten. Op zijn verzoek werd. in decem

ber 1843. een ontwe popgemaakt door de heer J. Ghysels uil Gent. Volgens 

dit plan zou hel oude koor verdwijnen, terwijl men gans het gebouw zou 

verlengen in oostelijke richting en ook een paar lelijke knJ.isbeuken eraan 

toevoegen ; daarenboven zou men de torenspits nog wal verlagen ! \Vare 

dit ontwe:p uitgevoerd. de kerk zou een afschuwelijk misbaksel geworden 

zijn ; gelukkig is er niets van gekomen. 

In juli 1844 werd pastoor Tanghe naar Gent verplaatst en te Knesse

lare vervangen door .ian Van den Broei e. Deze stuurde nog hetzelfde jaar 

een smeekschrift aan koning Leopold I, om de kerk te mogen vergroten. I-lij 

\.,ees erop, dat. men te Knesselare sedert 1803 en lol einde 1843. niet min

(ler dan 1871 gPhoorten méé>r lelde dan overlijdens en dal van de grens

gemPenten Aaller, Oedelc>m en Maldegem méér dan 700 personen te Knes

selare de g-odclelijke diensten kwamen bijwonen. De parochiekerken van 

/-\alter-Brug, Or·delc~m-Ooslveld. St-Maria-Aalter en Maldegem-Kleit he

stondf:'n toen immers nog niet. Zelfs mocht dit aantal personen rond 1890 

op ongeveer 1200 Ç1eschat worden, zegt Alfons Van Loo. hoewel St-Maria

Aalter en Kleit sindsdierJ afzonderlijke parochies gewordPn waren. 

liet slaalsl)('slum anlwoordcle dat de hPwcegredPnen in het smeek

~chrifl aangegeven, goed kolJ(Ien aangenomen word<'n Pil clat het toegelalen 
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-,() - I), . 11/<IIJ/<' /lo<'l 'r• 1/uu:-:1 d.. Crul l' 1\upef ,, eu tf1w1 .< lwwrHJ/1.! ,/r>< Jr 

l i d . 

(~< · rurrf I )l' /\ ,. , ._,, .,. 1\up, .f/, .' truut )...! . Ou/, rfe :: e /1()/;:t ('d<' wu.< l'<'l' -

11]</> 111 /><' ::i/ I'Uii ,/, . {ruui/1, ( ·w,/ou <'11 111 f• ·il<' ll'l'rr/ ,/, . kup<'/ }I< 

/HJ/111'1/ op ''''" lupw ur()/ul. 111/ rf" IHHHIIUUU/d n111 1/e : e fi<WI'< ' w'
''1!11/r'/1 . // ir'r ll'rlll//1/ (' 111 !-:-(),<..; ,/, . funrl/ll,llll'l' l' r/1<• rf e /wp<'/ ! 'Oor l '<' r 

//lr'/1111/ r/11,,,. 1/(' frun .'< ' ll !f<'l riJII!IIIn/ /l et}!. / n /,('/ o[l(/ .,/(> r/1 ' <' / I'UII 

,/, . (fi<'>l. fi<Hufeu/ :lif /<'1'<' / :i<'i 111<'11 !liJf/ <'<' 11 krul.' 111t'1 :ullllt 'llï< /. 

e<• fl =•·er : efd :own S\ïlll>ou/ ''"l f, ,._,d/l'lïlllllfl "i't •r ,/ .. /10 <'1'< ' <' 11 /1<111r 

/)(' II '<Jii<' f'.' u{ /(' .<m l' k<'ll . 

I }J;tr r l <· kcrkruhri• ·k llitlll lll'/ijk 11i<'l 111 ~ l i l<~ I \\ëlS rl l' i'.<' 0nko:drn Ie ctck 

k, 11 . npc[l( lc pi! :; lo0r \' ;Jn drrt J)ror lc een III-chnj\ïllg:; /,j :; l . \ \ 'il<tr0p de hq 

/f if i<L r<l< · i il ~<· zci<' I l<' r l \ëtll cl (' pilror-h ie r/,. -n rn i ti llll ekrilr l l'n welke ; ij he,<·r.l 

Wilrr n 11' lwiillcn . \\'illllleer rJ.. nillllw~ lerliii ~ \'i\11 de ' ''rn ieuwingo:wcrb'n 

\\ (· ll e /IJ /; 1n u an ngc1wnwn ZI Jll . !Jailf .1 <'1.<' !ll<r hnJYin g ;derhl :; rlc ,;nm \ ",lil 

·I .R')) rr 0phrac h1 - h nt'\\'l' j nog lw ln ·kkt·Jqk hnog \ 'Oor cli e ilfllH' l1jd I ~ 
wa ,; h et 11il'L m og.• lijk de werken l<' /ll'gi i l l ll' l l . Trouwe n s . ,I e ho ngcrjilft' ll 

sloiHII'n l nr·n \ 'ÓÓr cJ.. dt ' tlr . 



Niettemin werd een tweede plan opgemaakt, dat slechts een gedeelte 

van de voorgenomen wrgroting behelsde, met het inzicht, in betere tijden, 

later de rest uit te voeren. Een tweede verzoekschrift werd hei volgend jaar 

aan de heer gouverneur overgemaakt en men vroeg toelagen aan staat en 

provincie. 

EindeJijt op 30 maart 1847, antwoordde de arrondissementscommisaris 

de l'loerman d'Harlebeke. dat het plan diende gewijzigd te worden en ver

mits het kerkbestuur slechts kon beschikken over een som van 13.000 frank, 

ler\',ijl de begroting 29.930 frank bedroeg, men eerst hoefde te onderzoeken 

op welke manier men het tekort zou Jekker!. Want slaat en provincie 

zouden geen toelagen verlenen, enkel maar om een kerk te vergroten ! 

In april 1831 werd pastoor Van den Broele benoemd le Waarschoot, 

alwaar hij reeds zou overlijden op 29 mei van het volgend jaar. Te Knes'ie

lare werd hij ven·angen door Victor-Jozef De Meester. 

Deze vond, evenals burgemeester Eugeen Maeyens, dat de vergroting 

'an de Knesselaarsè kerk zoals zij toen gebouwd was grote onkosten en 

weinig nut zou opleveren ; dat het beter en voordeliger zou zijn een gans 

nieuwe le bouwen. Pastoor De l\1eester beloofde zelf een gift van twee

duizend frank uit zijn eigen beurs te betalen, indien men een nieuwe kerk 

vprich Lte. 

Vruchteloos echter poogde ook deze priester de nodige geldmiddelen 

of subsidies bijeen te krijgen. Intussen bekwamen de liberalen meer en meer 

de bovenhand ,in ons land en zelfs binnen Knesselare v;oelde men reeds 

hun invloed. De vrijzinnigheid in de openbare besluren won veld en van 

een n~euwe kerk kwam niets meer ... 

Pastoor Van Scheerdyck, die in mei 1859 Victor-Jozef De Meester. 

deken te Oudenaarde benoemd, opvolgde. ontzag zJich de moeite een 

nieuwe kerk op te bouwen; doch beloofde, door grote spaarza•amheid, de 

nodige gelden daartoe te verzamelen. I-lij gelukte erin de aanzienlijke som 

van ongeveer 50.000 frank bijeen le brengen. 

Tot hiertoe was het sinds jaren vooral de kerkfabriek geweest. die 

aandrong op het vernieuwen of herbouwen van de kerk. doch vanaf 1876 

was de zaak zo dringend geworden da~t het gemeentebesluur eveneens alle 

krachten begon in te spannen. om de werken door le voeren. In openbare 

zitting van de gemeenteraad. op 16 novemlwr 1876, werd dan ook onder 

meer het volgenae heslist : 

(Rouwen een er nieuwe Kerk. 

>De Raad : 

:>Overwegende 1) dat de kerk veel Ie klein is voor Pene bevolking van meer 

>dan 4.000 zielen ; dal zy slechts eene lingle heeft van 22 m op eene 
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3/. ~ !luln en:.icllt I 'UFI J e kupl'/ 1 •un hl'! /,loos/er der ?.us/ers Francis

lwnl'SSL' II , 1\./o(ls/ ers /runl :-:-, r •c)r'>r d l' jongste U'r reldoorlo~J. 

/l et in l eri l'u r uwd sincfsclirn lo l ooi f-/l'll'ij:.igd. 

Foto M. Hooft . Kncssclarc. 

:~o brcedcl c \'an IS m. lang:; binn en gcmden: d a l ciaaarvan no g moeten af

>· gerekvncl word c> n 10 builrn gewoon zware. vierkante pilaren : 

,. IJa,L Llczc be ln· kk elijb. overlolli ge kl e inte . all e zon d agen aan le iding gee Ft 

'- Lol ern sli gc s loorni ssen hinsl d e goddclykc dien sten. a lhoewel er al toos 

H~en grool getal huiler1 d e ke rk. in d e opl·ne lu cht , el f' di enste n moe l by
»wonen : 



1>Dat er niet aan te denken valt om de kerk te vergrooten, terwyl daarvoor 

>de noodige plaats ontbreekt. in de richting zoo als zy thans gebouwd is ; 

»Üvef\vegendc 2) dat het kerkhof insgelyks veel te klein is ; dat men met 

»de graven, op veel te korte tijdsruimte. op dezelven plaats terug komt. 

l''t welk voor gevolg heeft. dat dikwijls lijken opgegll'aven worden, welke 

>nog niet teenemael verteerd zijn, en waaf\'an de kisten nog schier onge

>schonden zyn ; 

>Dat door het bouwen eener veel grootere nieuwe kerk'. hel kerkhof nog 

>merkelijk zou verkleinen ; 

)Gezieil het Kon. Besluit van den 16 Augusti 1824 ; 

>Gezien art. 76 nr 8 der Gemeentewet; 

,.Besluil met eenparige stemmen : 

»Art. 1. _____, Dat de Raad de voorhand neemt tol het bekomen eener 

:Jnieuwe kerk. 

»Art. 2. ,.......J Da't hij insgelyks de voorhand neemt voor het aankopen 

nan eenen grond. tot het malen van een voldoende kerkhof... 

»Gedaan le Kne~selare, in openbare zitting, ter date als ten hoofde. 

»Voor de l~aad, 

»De Secretaris, CF. Beke; de Burgemeester-Voorzitter, Aug. Wtlle». 

Na de bovengemelde zitting van de gemeenteraad liet burgemeester 

dokter Wille plannen voor een nieuwe kerk vervaardigen door de heer Oe 

Perre-Montigny, te Gent. Deze maakte een prachtige tekening, waarvan de 

uitvoering méér dan 200.000 frank zou kosten. Jammer genoeg werd dit 

entwerp door pastoor van Scheerdyck en het kerkbestuur verworpen. Üo·k 

een tweede plan De Perrc. minder kostelijk en eenvoudiger. werd op de

zelfde v.ijze afgewezen. enkel uil dorpspolitieke overwegingen. Ookter 

\Ville behoorde namelijk tot de zogeheten «plaatselijke liberale strekking» 1 
Daaruit vloeidm nu talrijke moeilijkheden voort. ln een schrijven van 

10 november 1880 maakte de bouwkundige De Perre-Montigny een nota 

over aan het gemeentebestuur van Knesselare. belopenel tot 5.620 frank. te 

iJetalen voor het vervaardigen van de plannen en begrotingen van de 

n1euwe kerk. I-let schepencollege beweerde van deze bestelling helemaal 

I!iels af te weten en wierp de schuld op burgemeester Wille, intussen in 

1879 reeds vervangen door Arnold Bdlaerl l 

In zilling van 27 november 1880 werd over de vraag van de heer De 

I_)erre fwraadslaagd ; men hesloot rlat dokter Wille op eigen hand had ge

werkt en weigerde de rekening te lwtalPn, wvPrwegende dat er in geen 

c·nkele Beraadslaging, in het Register daarloc bestemd geboekt. sporen te 

vinden zyn, hy welke de gemeC'nkraarl cleslijds het vervaardigen van een 

Pian der nieuwe Kerk heeft gestcmcl. of een we>lkrlanig Plan heeft goed

gekeurd ... ). 
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) j - I )(' Eenlt•eldk (lp !' l in I en:-. 
t fw " ~ rwsloopl. 

Foto M. I looft. Knessclare. 

) ) - I ), . f.i" de nkotJ ef 

r inll cfe \ 'e fcfs /ru (l /, 

/ oe r:~nr ijd non 

( ) .. f. .- \ 'rouu ·-pon -.C::: nwllt•n ( J<n :- 1 

Foto M. I-loo ft . KnPs<t· lnrc 

D aa rop \\·ere! he t co ll ege van bu rgemce ter C I I s0hepencn . door de 
heer D e Perrc-i' lonli gny. per dPllf\\'aa rd Pr vcd ngvaa rd om te Gent \'OO r cl (' 
rcchtha nk \ ï1 11 e<·r;; te aa nlq! te ve rsch ijnen. Di t gcsch icdcl t· op ) j11n i tS I . 

I Ïl'! ,·ol(! t'nd jan :· . cl (' Sc j11ni . dt •t•cl de recht hank 11i t:; praa k en d t> gemecn

k Kne,;,;(• lare . ,·r·rcl cd i gel cl oor r-, lel':; t er D e l .n iJ ge en :'- lees ter Fi crcns. won 

het pl,·i l. J)och cl (' \'l' ronw·li jkt c boJJ\\'kllmligl' De P crrc legde er zich nicl 

Li J nct ·r l' ll gin g in lw roep . l ie t gc mt·t· nl e ll(':; tttt tr . a a n gem occ l i ~ d cloor <lt· 

uit ;;p r<tnk in eer- te ;wnleg- , d acht zich th an,; ,·n l;; tn·kl zcb •r ,·an 7ijn zaa k t•n 

Le kwa m de nod ige ma ch ti gin g. om zich ,·crcl <'f te mogen \'L'rd t>di gcn. 

N ocht ans , he t ,·erl iep helemaa l a nd ers dan men zie'h voorgesteld had . 

IJ (' :21!• · maa rt !Sc ) \\'(;f(l de vemt'Cil tt• Kn e,;,;(' lare \'l' f\\ 'ezc n lol h el heta len 

,·an clt- heer U t· Pem •-f\ lonl ig m ·. a l;;oo k lol a l rlc kos ten . d aa r men aan nam 

,l a t hur genwes lcr \ V ill c <'r geen enb·l per<oonlijk lwlang hij h MI ont 

werpen le laten \'t' r\'aa rdi <>en en da t hiJ. a ll t·<·n ueh nncll·ld had ,·oor h et 
~ ~ 

il lgc lll t'l '/1 \\ t•l; ij tl. 0 \'t•lif!e ll < hi1cl d t· t'(' llJlil l"i!.!l' i.!C/11 el'l lt f'l'ailCl ll ilclrukb·lij k 
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) -/.- I )e Ploals omstreeks I 90 / . me/ hel pasrwbouwcfe ·<Cu ft; G emeen!l' 

huis» en het !wis I )e ~pie~wfcwre. u·our nu het nicuu ·e w·meen le

hws sloo t. In rl<' bocht uon d e 1\.foo Iersirooi zi e/ men cfc u 'oninq uu n 

Svft ,ie \ 'un dl'n 1\.erckliü ul'. bij (J<' IlOWnd Svfuie f\l eufencwrs. 

PrPnlL..rt uil dt· ,.,."anwl ing van :\Ir. R y>Prhov<' . 

(.!eo pi CC'rd ,·oor h e l o pr irhl en va n een ni c tt w<· k<" rk . 1 -~ n ,·erclcr l'< tg nwn z<T I' 

goed in , dal hi er vooru l do rpspo lili c kc achl cq.,l'['ond cn sp eeld e n . 

7.o kreeg deze zaak, n a zes ja11r, h aar hC'slag ,........., vo lko men in h e t 

nad ee l van h eL gemeen teb es tuur . Intu ssen dro ng d e hi ~sch o p van G enl er 

reed s in 1878 op aa n , dat m e n l(' Kn essc la re e indelijk m cl d e w erk en van 

de ni e uwe kerk zou beginnen . P astoor Van Scheerdyck zag er zi ch geen 

man voo r en !i e l die laak ovcr aan z ijn opvo lf,!e r. Emi c l V a n d C' n D oo rc n. 

D eze ijveri ge en fl inke priester ze ll c zich onm iddellijk aa n h e l w e rk 

( · ;J l ieL intu ssen ,..._..., reed s in 1880 ,........., een p lan o pm a ken d oor d e bouw

k.undiÇ!c D e CPync, ui l Ko rtrijk . D e uil voNin g van dit on lwerp w erd g<:>

schal op 173.0 10 .60 fr . D eze kerk va n O e C y nc h ad la m elijk vee l ow' r

c<:> nkom L mel d P tegenwoord ige kerk van Kn cs clare . d och d e laren bevond 

zich la tt gs d e an d ere kan l van d e hoo fd ingan f~ . du n iel re ht s zoals nu, 

maar w P! links. ll aar a fm e tingen ook kwa men goC' I o vereen me l d eze van 

d e huidi ge kerk : zij was 57 m lang , binn en gcm ten , en 2 1 m breed (in d e 

krui sbeuk 28 m): o ndf'l' lwl gl'w<'lf van h e l mi rld t nsrhip was zi j 17 m 



3-1. ~ JJe Plaats omstreeks I 901, met het pasÇJebouwde «.Cafc; Gemeente

huis» en het huis Oe Spiegelaere, waar nu het nieuwe g·emeente

huis slaat. ln de bocht uan de Kloosterstraat ziet men de woninq uan 

Syluie \'an den Kerckhoue, bijgenaamd Sy/uie Meufenaars. 

Prentkaart uil Je verzameling van Alf. Ryscrhove. 

geopteerd voor hel oprichten van een nieuwe kerk. En verder zag men zeer 

goed in, dat hier vooral dorpspolitieke achtergronden speelden. 

Zo kreeg deze zaak, na zes jaar, haar beslag ~ valkomen in het 

nadeel van het gemeentebestuur. Intussen drong de bisschop van Gent er 

reeds in 1878 op aan, dat men te Knesselare eindelij•k met de werken van 

de nieuwe kerk zou beginnen. Pastoor Van Scheerdyck zag er zich geen 

man voor en liet die taak over aan zijn opvolger. Emiel Van den Dooren. 

Deze ijverige en flinke priester zette zich onmiddellijk aan het werk 

c·;1 liet intussen ~ reeds in 1880 ~ een plan opmaken door de bouw

tundigc De Geyne, uil. Kortrijk. De nil\•oering van dit ontwerp werd ge

schat op 173.019.60 fr. Deze kerk van De Geyne had tamelijk veel over

eenkomst met de tegenwoordige kerk van Knesselare. doch de Laren bevond 

zich langs de andere kant van de hoofdingang, dus niet reehls zoals nu, 

maar wel links. I laar afmetingen ook kwamc·n goecl overeen met deze van 

de huidige kerk : zij was 57 m lang, binnen gemeten, en 21 m breed {in de 

kruisheuk 28 m) ; onder hel gew<'lf van het mirtcll'nschip was zij 17 m 
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.) ) . - Een W' ilenpri] skwnp op he! rforp, lll fj(' ri chl cloor cfe p/oot SI' /ij ke 

gel/ (' nlw nd in 10 1 ). f) e ge il wos lo(' /1 «ei(' koe P C/11 cf t> [('erk mcJ /l ~l. 

OIIIWi// (' t •un fwor t'o('d:onw 111c/k . I n clie onllf' lij rl lc fcf e Kn css(' fur e 

S Olli S lo l ')()() fW il e ll. 

r oto Alf ons !loo ft. seni or. 

h oog. D e hoog te van d e lorpn was voorzi en o p 52 m : krui s en h aa n inbe-

gre pen 58 m . 

In huil engewon f' zillin g van ó februari 18 I w erd d il pla n aange

nome n d om cl(' kerH aJ) ri c k en zes dn gen la te r ook d oor d e gemeente goed 

r.:c kc urd . I )e kerkrand gn f all ('' 'v\'ill hij l)('w l '19 .370 .9 1 frank ; h e t ge

lilt '(·nlclws lttu r. hocwe l in een zeer moe ilijke toes ta nd . sch onk 75 .00 0 fra nk . 

c! ic zo ud en verwezenl ijk-c " ·ord en d oo r h et uil gP ven van 750 obli ga ties van 

IUO fmnk . a fl osbaa r b inn en 44 jaar. Ann slaa t e n provin ci e zou m en 

vrage n I c will en lu ssen kome n me t h ul pgeld cn , voor d e overblijvende som 

vnn 38.6-18 .69 fr ank. 

D e 10e d ecPmber 188 1 werd h e l pla n D e G cyn e goed gekeurd d oor 

d ( C ommissic v0or f\ lonum e nl en en d e _Sc juli 188'2 volgd e dan d e toe

stemmin g va n d t> Bes tendi ge D e pulu ti c vnn d e provinc ieraad , w p voor

w a arde d a l bij d e uitvo rin g d er w erk en er cm w eini g m eer h ell ing word (' 

gegeven ilil ll d e d a ke n d er lagP hcuk cn >l. 
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3fJ. ~ I let dorpsplein uan uil de 1\./oos /('rslraot ge:ien in /9/ 5. \'rij/leids

boom en pomp sloon er nog nie t. Uit erst rer f1t s (\'erp/CII! tse} wos 

vroeger de her6 e1g d let 5rhcwk >> . Links zien tPij /1e l bord. door 

de Duit sers geplonlsl. voor i1 e l oonp/okk<'ll t'OII de «Kommondon 

lur0e/ehfe "> . 
Foto Alfons Hoo ft . sen ior. 

D e provincie land verder een eerste subsidie loc van 1 G.OOO frank. 

In december 1882 kwam h et bericht. dal er onmiddellijk lol de aanbe

>teding mochl worden overgegaan en d eze werd vastge teld op 3 februari 

1 83. 7.ij liep zeer voordelig af: d e twee laagste aanbiedingen waren d eze 

van de heer Beernaert Leonard ( 159.940 fr ) en d eze van de h eer Matte

lo<'h averi~ ( 16'3.400 fr). D eze laa lsle verklaard(' echler. onmiddellijk na 

het openen van al de soumiss ies, dal van zijn prijs nog 4.000 Fr mocl1t 

Hf gelrokken word · n . voor de a fbraa kmaterialen van d e oude kerk : hij 

lx:weerrlt> ver taan te h hb n dat zulks aa n tonel s na de aonbesteding 

1 no l gebntren ... 

M 'n li ep erin en zo werd de h eer M a llelaer-Save ni s nog dezelfd e 

dag, al ;; laag te soumi ssionnari s. door hel gemeentebesluur als aannemer 

van d e werken aanvaard . Doch de verongelijkte h ee r B erna rt diend e 
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5:- . ~ D e Plaa ts in ! 918, enke/l' ciagen 110 clr bevrijding. U iterst links 

zien w ij de oucle herb erg «De vi.er 1-lewnanskindercn ». w aOJrvóór 

zirh een Belgisch sold on( bevind I. naamoost de herberg van T-l enri 

I Je Spiegeloere. Lcour Lcij nu het nieuu · gemeentehuis aantreffen. 

Daarop uolgt de ouerboutcde poort , tucwrboven het sekretariaat 

ueuesligd wos lot in 1969 en die rw ook in de nieuw bouw van het 

runelfwis oppenomen is. !-le t groot huis ernaast i het «la[é G e

meentehuis». betrokken in 1900, clnt cle oude lw rb erg «Sin t llu 

bertu s» (·n hel vroegere «<-lu is vw1 Commun e» vervin g. Bemerk 

ook één uo.n de typische lantarenpalen, geplcwtst aan weerszijden 

unn dL' kerk in 1896. 
Foto Alfons Hooft . senior. 

terecht een klacht in te Gent. nopens d e aanbesteding der nieuwe kerk va.n 

1\nesselare. Oe 2le maart 1883 li e t d e h eer gouverneur welen dat men de 

heer MaLL ·Iaer-Saveri ni e t kon aanvaarden al s aannemer, «daar hij zijn 

mo 11delinge verkl a ring sleehls gedaan had. nad a t al de Soumiss iën re d s 

gekend \Vare n» I 1en was dus verpli cht recht te doen en de h eer Mattelaer 

nf le wijzen. 

All es sch een nu in orde. O e h eer Becrn aert Leonard zou bhans te 

Kn e sela re de kl ein e. oude kerk door een ruim e, ni euwe ~ d ooh veel 
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.3c . .....- Aankomst uon de Belgische jogers Ie puord .....- cfe «chasseurs» 

op hel dorp VOII 1\nesse fore. orns trreks I oklobrr 191-1. 

l'oto Alfon s I looft . SC' nior. 

minder moo~e! .....- vervan gen . iels stond d e werken nog in d e weg en men 

kon met d e afbraak beginn en . 

laa r onveJ\.v>achl komen h eren uit Brussel gan s de oude kerk op

nemen en keuren ; aan niemand verkl appen zij d e reden van hun komst. 

doch hel zi jn zendelingen van mini sler Bara . di e voor opdracht h ebben de 

groo lte en de toestand van de veroordeelde kerk van Knesselare na le gaun. 

En hel gevolg bleef niet ui l : een weinig la ter komt op d e gemeente reeds 

hel berich t aan dat <de heer Min i:;ler h et b eslu it genomen h eeft d at er te 

Kness , Jare get n ni euwe kerk za l gebouwd word en , aangezien de oud e 

groot genoeg is voor d e bevdkin g en niet in een zoo slechten slaa t ver

keert , dal haar onmiddellijk h erbouwin g noodzakelitk zou zi jn ... >. 

Men is hel h arl in . Na zov el jar n moeite , zorg en strijd . worcLL h et 

VI erk nu ineens door hel li beraal mi111i sleri e verpletterd. A lles is ten eind e : 

men verbiedt offi ie 1 d e oude k rk. di e in werkelijkh eid d e h elft le kl ein 

i:>. aF te breken 1 

Daanne lagen d · w rken leru g sUl . vo r meer dan lwee jaa r. D o h 

zod ra in 1 4 h el l!beraal minislcri · gevall en was , h Nbegon pa lo r Van 
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:J9. ~ De burgerwacht of «garcle ci.uique », einde seplemlwr !91 -J op De 
Plaats aangekome11, genie t grote belan gs telling vanwcue de Kn es

se laarse jeuocl. Bemerk ook de fw rberg en slageriJ Gyselbrecf1t in 

hanr oude toestand . op de rechterfl.el/t van de foto. 

r oto A lfons Hooft . senior. 

d en Dooren. samen m et h et gemeentebe~ tuur . te ijveren om h et meerver

mPiel e !Jlan O e Geyne uit .te voeren en om daartoe hulpgeld en van staat en 

provin cie te bekomen. Niel lang daarna 'Nerd 17.23ó.SO frank door de 

provin cie en eenzelfd e bedrag door h et staatsbestuur toeges taan . 

E en houten noodkerk werd nu opge trokken in de hoF van de pastoo r. 

legen de gevel en in de verl eng.ing van de pastorie, met een ingang onge

ve er rechtover he t poortje in de muur . dat uitgeeft op de huidige Nieuw

straa t . tegenover h et hui s Cam iel Fraeyman . D e kl okken hi ngen er onder 

een soort aFdak. T ot grote vreugde van de pa roch.ianen begon men ert nd e

liik . in maarl 1885 . de oude kerk te slopen en op \ Vitte D onderdag van 

flatze lfd e jaa r zegen de pastoor Van d en O ooren de h outen hul pkerk in. 

O ud e mensen spreken soms nog over deze -~: b e rrelen » of «berd elen kerb. 

'vV ctnnee" de oud e bidplaa ts op he t kerkh of totaal a fgebroken was en 

<' f' n houten omh eining rondom de dod enakk er en d e aan gang zijnel w erken 

was opgetrokk en . ontstond PT een h cv;ige t\\'i st tussen de pastoor en h et 
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gemeentebestuur, omtrent de juiste plaats waar de nieuwe kerk moest ge

bouwd worden. Niemand wi,lde de duim leggen en daar het gedacht van 

de pastoor doorging, wilde de gemeente zich niets meer aantrekken en zich 

ook niet met het toezicht over de werken gelasten. Oe kerkfabriek stond 

aan dP zijde van de pastoor, maar had natuurlijk niet veel in de pap te 

Lrokkelen ... 

Niettemin schoten de werken vlug op en veertien maand later begon 

men reeds de dakbedekking op het koor te stellen. Pastoor Van den 

Dooren glunderde en flegmatiek wordt aangemerkt in het gemeentelijk jaar

Yers'lag van 12 november 1885 : 

«De bouwwerken der nieuwe kerk gaan regelmatig voomit en het 

nieuw kerkhof is gansch ingericht en voldoet onder alle betn,kkingen aan 

zijne bestemming>. 

Dit nieuw kerkhof was niets anders dan een gedeelte van de grote 

pa.storietuin, daartoe door pastoor Van den Dooren aangeboden, en dat 

thans nog het \'OOrste gedeelte van de Knesselaarse begraafplaats uitmaakt. 

In de loop van 1885 had men vele doden ontgraven, vooral 's nachts. om 

deze over te brengen naar het nieuw kerkhof ; want men was voortgegaan 

up de plaats van de nieuwe kerk te begraven, in de tijd dat de liberalen 

\'E:rboden de bestaande kerk af te breken. 

Begin 1886 scheen alles dus in orde : Knesselare had een nieuw kerk

hof. achter de pastorietuin, en de kerk De Geyne was volop in opbouw, 

ja, zij stond er reeds voor het grootste gedeelte. Doch men was niel ten 

einde \'an de miseries L .. 

<Niettegenstaande de herhaalde klachten van Pastoor Van den 

Dooren ~ zegt Alfons Van Loo ,......... had men slechte bouwmaterialen 

gebezigd ; daarenboven het plan van den heer De Geyne had een groot 

gebrek : de bovengang rus-tte op geschranste pilaren, overhand eenen kleinen 

ir. arduin en eenen grooten in baksteen. Deze laatste hadden het meeste 

~ewicht te dragen ; en daar het metselwerk niet goed bezorgd was, begon

nen de pilaren der kruiskerk te scheuren, wanneer men er het kapiteel op 

plaatste. De werken werden stil gelegeL Deskundigen kwamen het werk 

onderzoeken en besloten dat het noodzakelijk was de nieuwe kerk af le 

breken. Hieruil ontstond een proces dat vijf jaren duurde en bij de twintig 

rluizend franken kostte ... >. 

Tot overma:at van onhetl. stierf rle aannemer Beemaerl rond de tijd 

van het scheuren der kerk ; en mevrouw Beernaerl beweerde het werk in 

de steek le mogen laten, uit hoofde van rlil overlijden en vermits zij niet: 

ir, staal was de arbeid voort te ze!Yten. l'v1aar zij eiste niettemin van ge

meentebestuur en kerkfabriek een som van 1 '3.1 )),06 frank, voor het ref'ds 

af gewerkte en nog niet betaal de deel. 
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·10. - Eeu iul ere~sonl e {fJ/o uil 19 18 . l ) c I )uil sl' rs eist'n olie di ereu op, 

: e//s çw il en. \ 'luk t•('Tór rfe kerk /w 1·inclt zi ch ee 11. Oull se W l'Q

ll'ij:<'r : '"\w/1 J3ri if.lf./C - S uch f3e etïl l' tll - .\'och Tieft - t\ 1aclo G <' nl ». 

Liul~s : ie t/ lt 'ij ee t I groerje I )ui/se iu/onl eri sletl Ct/ recf1t s het !w is 

\'on cfe C o,:; teefe. in :ijt1 oorspronkelijke /oe;; lunrf. 

Foto Alfons I-looft. se nior. 

Op :- 11m·cmlw r 188(J \\'l' l·d ht1rge mccs lc r B c ll aerl peda~ \·aa rd op \·er

zr J(' k \ ë ll l clillll <' w eeluwe P>ccrn ncrl . o m i1~ rcch le te vc• rsehij nen en er zi ch 

le horc·n w· rwij ze11, :@ll Cil mcl cl e ke rkfabri e k, tol h e l be l;d en \·an d e h oger

pcnof'mde som. 

D e gcm e<'nlcraa d bes li s te <·chle r in zillin g van 15 nove mber 18 6 : 

,< 0\'l' I"Wegcnd e dal ~ommige cl cc le ,1 d er kerk slechl gew erkl z ijn . d oor 

"' Wijl e n ]'vJr Beernacrl Leonard . or rloor d e n d oor hem aangesle ld en op

~ z i chle r ViLa! Bru ggeman (uil S l-.Jo ri s-len -Dislel ) . en zull en m oe-ten a f 

»gehro kk en en h erbouwd word en ; 

»Overwegende cl at ~vJw W ed . Beern acrl L eonard . bo ven d en e is eh 

»rler som hooger vermeld , nog bew e irdl . \'a n uit h oo fd e va n hel overlijd e n 

»haa rs mnn s, ni e l meer verpli chL te z.ijn van de w erk e n d er kerk voort te 

»zeil en ; 
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J< ESSELilERE D~,.p.-lau ~< 

-! 1. _........, /-l et dorpsplein vóór de eerste u-erelcfoorlog, me t cle buur/lram Ursel

Brugge. Deze tramlijn werd aangelegd omstreeks 1900. 

Prentkaa rt uil de vcrza me ling van A lf. R yscrhove . 

>Gezi en art. 90, nr 9 der gemeentewet ; 

>De Raad besluit : Van bij d eze de bes tendige afvaardiging de toe

>lating te vragen , om zich tegen de e ischen van M evr. Beernaert Leonard 
;o, te verdedigen ... >. 

l.n dit proces werd de gemeente verded igd door de h eer advocaat 

Bégerem ; en daar hel geschil weerom eindeloos bleef voortduren lelde 

d ze len ~lo lle \·oor aan de gemeente , met mevrouw Beernaert een com

promis le s'luiten. I-lij gaf de mogelijke gronds•lagen van deze overeenkomst 

aan in zijn s h.rij ven van 2 1 februari 1888. Een weinig later deed mevrouw 

!Je rnat·rt zel f een legenvoorslel en zo geraakte men eind elijk tot een op

lossing. 

Daar hel intussen bewezen was dat de pilaren in SC'heldesteen de oor

zaak war n van de cheuring , begon men deze er onder uil te kappen en 

een voor een le h rbauwen in Rupelmondse steen , met cementmorleL 

Wanneer die pijl ers bijna volledig hermaakt waren , werd chter h l met

s !werk van cl muren eveneens afgekeurd l 
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Daarop kwam de awhitect De Geyne in hel gedrang. Voor een som 

van elfduizend frank ontsloeg de gemeente hem van zijn verantwoordelijk

heid, op aanraden van de heer Bégerem. Het gemeentebestuur kon overi

gens deze elfduizend frank best gebruiken, na al die tribulaties. De heer 

Naert. bouwkundige Le Brugge, werd nu benoemd in vervanging van de 

heer De Geyne ,........, op 17 september 1889 ,........, om de nieuwe kerk op te 

bouwen in regie, daar een openbare aanbesteding onmogelijk was ge

worden. 

Daarop kwam de heer Mortier, provinciaal houwkundige Le Gent, de 

werken bezoeken en controleren. I-lij keurde volledig het metselwerk van 

de muren af : alles zou ten .gronde afgebroken worden en daarna moest 

men nog overgaan lol een onderzoek van de funderingen ... 

De gemeente zag in dat gans het werk Le herdoen was en besloot dus 

geheel de kerk De Geyne af te wijzen om daarna, volgens een nieuw plan 

en lastenkohier. over te gaan lot een lolaal nieuwe aanbesteding. Zij zag 

daarin ook een middel om eindelij-k eens haar zin door te drijven. Immers. 

nooit had de gemeente de gekozen bouwplaats van de kerk De Geyne 

wiN en goedkeuren ; het gebouw kwam er toch, maar om :oich te wreken 

wilde het gemeentehestuur zich niet met het toezkht over de werken ge

lasten. l\1et een zeker leedvermaak zal het burgerlijk bestuur gezien heb

ben. hoe de kerkfabriek bedrogen werd en hoe de kerk eindelijk scheurde 

e;1 bijna instortte. En thans a.chtte de gemeente :mluurlijk haar ogenblik 

gekomen om zelf handelend op te treden en, volgens haar inzichten van 

''roeger, de nieuwe kerk veel meer noordwaarts op te trekken. 

Trouwens, de plaats door de gemeente voorgesteld was heler geschikt. 

En omwille van enkele oude bomen kon Knesselare toch niet voor eeuwen 

zonder een redelijk dorpsplein blijven. Het is zelfs erg le betreuren dat de 

legenwoordrige kerk niet veel meer noordelijk werd gep,Jaalst ; men had 

achterliggende grond genoeg en het dorp zou er zoveel bij gewonnen 

hebben r Waarschijnlijk heeft het gemeentebestuur van die tijd daaraan 

gedacht. vermits men een paar maal spreekt over een «grote. vierkante 

marh». waarop alle straten van het centrum zouden uitlopen. Wellicht 

hebben de wethouders het echteJ n'et zover kunnen doordrijven. al hereik

ten zij in een zekere zin hun doel in het jaar 1892. 

Andermaal mocht er overgegaan worden lot het opmaken van een 

las·lenkohier, tot het bouwen van de nieuwe kerk. Op voorstE'[ van het 

schepe:Jcollege besliste de gemeenteraad op 11 april 1891 het plan De 

Geyne niet meer Le gebruiken. l\1et algemene stemmen henoemde men de 

heer Jules Soete. uit Roeselare, orn een nieuw ontwerp te tekenen, terwijl 

de heer Naerl toezicht over de werken zou houden. De houwkundige Soete 

nam wel de afgekeurde kerk De Geyne als uitgangspunt. doch verving tal-
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42. ~ Een aulomotrice o f «Kamielke» van d e lijn Brugge-Zom ergem op 

Oè Plaats te Knesselare in 1936. R echts bemerkt men de gemeen le

lijke pomp en de vrijheidsboom, met ijzeren a/sluiting. 

Foto M . H ooft , Kncssclare. 

rijke gedeelten door elementen uit d e prachtige plannen De Perre. van 

1877. Later zal pastoor Van Loo ook nog verschillende wijzig!i ngen . vva.a r

onder sch one verbeter ingen, aan het plan Soete aanbrengen. 

De twisten tussen pastoor Van den D ooren en h et gemeentebestuur 

r.arnen intussen geen einde. Zij laaiden nog hoger op . . toen h et burgerlijk 

bestu ur de 11 e april 189 1 besliste de oude bomen van h et kerkhof open

baar le verkopen. D aarom werd E mi el Van den D ooren uJÎite indelij•k ver

plaatst naar Laame en te Knesselare vervangen door pastoor Petrus Van 

Loo, op 1 februari 1892. Aan deze laatste komt eigenJlijk de eer toe de 

huidige kerk te h ebben opgericht. 

Pastoor Van Loo !Jiing zeer diplomatisch Le werk : spoedig kwam hij 

m~t h et gemeentebestuur overeen , er werden nieuwe hulpgelden aan staat 

en provincie gevraagd en ook bekomen. Na de vereffening van de voor

naamste onkosten en moeilij·kh ed en, werd het overblijven de deel van de 

r>ieuwe, afgekeurde kerk ten gronde g;esloopt op 6 juli 1892 en volgende 

dagen. 
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-/3. ,........, fr t I 9-13, onder de tweede wereldoorlog, p/aalslen de Duit sers een 

V -symbool op het kerkplei.n met het opsclui/1. «Duilschlands zege

tee ken». De grote houten Ieli ers waren er bovenop genageld . Enkele 

spui/ ers braken tijdens een zonelagnacht de letter G weg en hel 

«monumenlH is aldus nog maandenlang blijven staan met de 

gewijzigde tekst : «Duitschlands ZEEt ekern .. . doelend op de mis

luk te overvaar/ naar Engeland. 
Foto M. Hooft. Knesselare. 

ln zitting van 13 juni was inlussP-n bPslist het grondpla n van d P

kerk mn te keren, zodat de toren , in plaals van te staan op de zuidwest

hoek, op de zuidoosthoek kwam ; en da l de kerk aldus zou gebouwd 

worden : 

1) met de hoofdingang recht vóór de Kerkstraat ; 

2) met de zuidwes thoek op 34 m afstand van de gebouwen op de zuid

kant van de steenweg ( = huis vVilfoi ed Van H oOfeweghe) ; 

3) met de zuidoosthoek op 36 m van het huis W illy Verhoestra le (her

berg <D en Appeh , la ler o~: He t Bu rgerwelzijn ». nu <ln het Wil Paard>) ; 
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-i--1. ___, /Je 1\.looslers lraal uuna[ fw t huis R aymoncl De Vos (toen Charelke 

N eyt) in i919. 
Prentkaa rt uil de ycrzamc lin g van ;\IL Ry>crhovc 

4) van deze! [de h oe k op 1 I m van d e herberg <t: D e ?.waan » ( W cel. H il ;tire 

Gussé ) ; 

5) mel de hoek van de sacri stie op I 1 m a fstand van d e paslarie ; 

6 ) Len westen op 32 m van d e h erberg "Gemeentehuis» (Edm . Van 

H.ou ltc). 

Or 16 augustus 1892 legde pa.sloor V a n Loo d e cc rslc sleen van d e 

laren. D e werken. ondernomen door d e gebroeders D e C lercq. uil Ro es<"

lare , voo r de som van 208.600 frank . gin gen vlug vooruit. zodat a'l d e 

gronds lagen voo r d e 1 E' oktober van dalzelfd L~ jaar geplaalst waren. Üp 

kermisdinsdag 4 oktober kwam Z .E. H. Deken I e Corte. tül evele. d e 

eerste Leen wijden in naam V'an d e bi ssdhop van Gent. D e werken aan 

d e huid ige SinL-Willibrordusk rk waren begonn en 1 Maar Lussen d e inspan 

ningen va11 pa loor Tanghc in 1 42 en d eze van pastoor Van Loo in 1892 

lag een halv eeuw ... W I iels uitzonderlijks voor d e bouwgeschied e-nis van 

Pen gewone dorpskerk l 

ln h e l jaarlijks verslag over de loes lan I van d gemeentezaken voor 

h el jaar 1892. opgemaakt d (• !Se d cembcr Véll1 d aL jaa r. wordl gez gd c:dat 
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Knessetare Kloosler>lraol 

·15. ~ /Je Klooster /raat i.n 1927, gezien in de richting van het klooster. 
Prentkaart uil de verzameling van Alf. Ryserhove. 

d e werken der ni euwe kerk . th ans zeer wel uitgevoerd . reeds merkelijk 

verr e gevo rd erd :lijn ; dat de provin cial e Raad een ni euwe toelage vergund 

heeft Y il ll 17.500 fran k. en de h eer Minister. aan wiÎe h et voorstel was ge

daa n van met een gelijke toelage tussch en te komen . h eeft geweigerd : doch 

wij hebben opnieuw aangedrongen en wij verhopen dat h ij zal geli even op 

zij n bt•sluil teru g te komen e11 de subsidie zal toestaan >. 

Op '27 oktober 1893 , du s nog geen jaar later , lezen wij in dat verslag: 

«\ V ij zij n gelukki g le mogen vaststelrl en , dal onze nieuwe kerk bijna gansch 

volt oo id is en dat men mag zeggen dat zij zal mogen geteld worden onder 

een de r schoonste monum enten , d.ie men ergens in de buitengemeenten van 

ons la nd aantre ft : dank aan de m il d e tussch enkomst van Staat en Prov.in

cic en der menigvuldi ge gi ften van bijzonderen voor meubels en versiering 

lan.gs l binn en , waarvoor h et B estuur aan all en hi er opentlij·k zijnen vurigen 

dank betui gd , zal de gemeente ni·e ltegenstaande de geledene tegenspoed en 

aan al h are verpliclüingen kunnen voldoen zonder nieuwe belastingen op 

te leggen en zelfs in een kort tijdverschie t , nieuwe nuLlige werken ~an
Vétn gen , onder andere, h et bouwen van een gemeentehuis die é\Jlhier zoo 
zeer noodi g is). 
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Knesselare Kloostcr sl rMI 

46. ~ D e Kloosterstraat in I 927, gezien in d e richting uo n d e kerk . 

Prentkaart ui t de verzameling va n A lF. Ryserhove. 

Onder h et d agelijks toezicht van pastoor V an Loo op d e werk en , gin g 

a ll t:s nu zo snel dat d e kerk begin 1894 voltooid was. gevout , b ezet en 

gevloerd en dat w ij lezen in een verslag va n 14 febru ari van d>at jaar : 

" h et h ou t en d e ma teri alen der proviso ire kerk zullen zoo spoed.ig moge

lijk door h et ambt van N ota ri s V:an d en Bossch e openbaar verkocht word en , 

overwegende da l de ni euwe kerk thans aan de godd elijlke diensten is over

gt:leverd en d e provisoire kerk bi jtgevolg verl a ten en builen gebruik is vast

ges teld ". 

Op 28 febru ari 1894 werd d P. kerk door deken Hulpi au uit N evele 

voo rlopig ingezegend . D aarn a werd d e toren verder opgetrokken en h et 

ganse gebo uw a fgewerkt : met september 1895 was alles len einde. Op 

17 juli 1895 was d e haan op d e spils van d e naald geplaa tst. D e huidige 

kerk van Knesse lare is 62,50 m lang, 22 m breed (in d e krUIÎsb euk 29 m) : 

h t d ak van d e kerk is 24 .50 m h oog. de h aan op de toren bevindt zich op 

een h oog le van 6 1 m. 

Boven d e grole ingangsd eur . op h et boogveld . lezen wij een jaar

s<'hrifl dat ons 1893 geeft : 
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-C I Je 1\/oo~ l e rsl rnnl in I CJ05 . 1109 fw rl tw lH' I nnnlemw" Pon dt· 
Iw 11rlspnurwf'(l Ofl Brup(lt ' . 

Foto A lfons I-loo ft. Sl' nior. 

l s n n C t o W I I ~ ! ~ l b r o r D o 

e X t r U X e r U n l !'-1 e l n C o L a e . 

\Va,t wil zeggen T er ere van d e H. Willibrordus ben ik doo r d e in 

wonPrs opf!ericht. 

li e t p lan Soete was evemvel ni e t in zijn geh eel uitgevoerd . Pastoor 

\ 'an l_on . a l ~ bo uwl t•id er. h ad vnn d t-' ~ lnn t s - <'n prov in cia lt' techn isch e 

d iensten d e macht gekregen h e t ontwerp te wij zigen , waar hij h e t nultig 

co rd Pe lde. 'fvJen kende imm e rs zijn be kwaa mh e id. En , gebruik makend va n 

flit' mach! , li e t hij d e houten gewelven di e voorzie n waren, door ste nen 

,·out e n vervangen. Oo k d e dri eledige ,·ensters bo ,·en in h e t middenschip 

werden gew ij zigd en uni-form gemaa kt me t d eze van d e zijbeuken . Op h et 

ka pitee l van d e p ijl ers lu ssen midde n- en zij gangen d eed hij een voetstuk 

sLPII en voor h e iligenbee lden en , bove n hun h oo fd , een balda kijn waarop d e 

zuiltj es neerd alen , di e he l gewelF dragen . D e dri e h oge, small e vensters 

van d e krui sb euken d eed hij vervangen d oor éé n groot venslerrraam van 

5 m bret'd en 10 m h oog . 
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In haar verslag over deze \VIJZiglbngen schreef de Commissie voor 

f\1onumenten naderhand : «Deze veranderingen, door vrijwillige giften ge

dekt. brengen voordcelen mede onder het oogpunt cter bouwing, en ten 

andere verbetering onder betrek van het monomenteel uitzicht des ge

bouws». 

In november 1893, op een woensdagvoormiddag omstreeks 10.30 uur. 

had zich een ernstig ongeval voorgedaan in de nieuwe kerk. l'vlen nam de 

steigers weg onder het stenen gewelf in de linkerkruisbeuk. toen zlich op

eens een verschrikkelijk gekraak liet horen. Twaalf werklieden bevonden 

zich op da.t ogenbtik op die plaats, acht daarvan hadden nog de tijd om 

zich vas•t te klampen aan de ribben van het groot vensterraam, waarin nog 

geen glas stak. Doch de vier andere stortten van op zulke hoogte mf'l 

steigers en gewelf naar beneden. l\1en dacht eerst dat er vier doden 

waren : klakken, klompen, gereedschappen en puin lagen door de kerk 

wrspreid. 

Hulp daagde onmiddellijk op en men haalde de s•lachtoffers van onde; 

de balken en steenbrokken. August Lips, uit Knesselare, en I. Rys kwamen 

er met de schrik en enkele kneuzingen van af. Oe metselaar G. Baecke

landt, uit Üostkamp, werd erg gekwetst aan het hoofd. Emiel Oe Muynck. 

uit Knesselare, die het zwaarst gewond was. had nog op de ladder kunnen 

springen om naar beneden te komen, toen opeens het gewelf instortte, de 

ladder verbrijzelde en hem een heel eind verder in de kerk \Vierp. Intussen 

had hij nog de metselaar Baeckelandt aan een gelwoken stutbalk zien 

hangen en daarna ook neergeslingerd worden. 

Oe laatste twee gekwetsten werden spoed'ig overgebracht naar het 

gemeentehui~. waar dokter Oe Jaeger hun de nodige zorgen toed.iende en 

waar zij verder verplepgd werden. Emiel De Muynck, 29 jaar oud en 

vader van vijf kleine kinderen, had verschillende ribben gebroken en ernstige 

inwendige kneuzingen opgelopen. Niettemin liep alles nog goed af. want 

legen einde december waren alle slachtoffers vrijwel hersteld. zonder 

blijvende verminkingen of letsels over te houden. Oe werken aan de kerk 

hadden enkele weken vertraging opgelopen door dit ongeval. want te

voren had men gehoopt het gebouw te kunnen in f.!ebru~k nemen tegen 

kerstmis 18<J3. 

o~ gemeentelijke lening voor de kerk. voorgenomen op 13 februari 

1881, werd in feite pas aangegaan door het gemeentebest uur in 1891. 

Intussen was zij van 75.000 frank op 61.500 frank gebracht. Er werden 

dus 615 obligaties van honderd frank uitgegeven, aan 3,4() % 's jaars, 

terug le hetalen bij jaarlijkse trekkingen, ~eduren(le een rwrio(le van 66 jruar 

en 3 maand. De aflossingen liepen tot in 19'57 ... 
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In het verslag over de gemeenteraadsz,itling van 15 december 1892 

\ 1inden wij een opgave van al de uitgaven, gedaan voor het bouwen van 

de nieuwe kerk : 

Betaald voor Je opbouw in 1885 en 1886 

Betaald voor afbraak, kosten enz ... : 

Betaald voor de provisoire kerk 

(houten noodkerk) : 

Betaald voor procesonkosten : 

Beta·ald en te betalen aan Mr Oe Clercq, 

voor het houwen van de kerk : 

Totaal 

Daarvan mag afgetrokken worden voor de 

verkochte materialen van de 

afgekeurde kerk : 

Er werd uilgegeven : 

56.829.60 fr 

26.666,56 fr 

2.000.00 fr 

19.982.52 fr 

208.600.00 fr 

314.078.68 fr 

- 23.874.31 fr 

290.204,37 fr 

Om deze ~ommen te kunnen betalen had de kerkfabriek alles ge

schonken wat zij bezat, namelij·k 59.370.91 frank. en ook al haar eigen

dommen verkocht, uilgenomen twee huizen in de Veldstraat, thans nog 

kerkelijk patrimonium. De lasten van de fondaties die op de verkochte 

eigendommen wogen, 56 frank per jaar, nam het gemeentebestuur op zich. 

De 20e augustus 1895 stemde de gemeenteraad een bedrag van 

100 frank, toelage voor de plechtigheid van de consecratie van de nieuwe 

kerk, «<verwegende da·t het loffelij.k en betamelij'k is, dat het gemeente

bestuur alles doe wat mogelijk is, om dit schoone feest op te luisteren». 

J\.1en was fier te Knesselare. De jarenlange tWisten, processen en 

moeilijkheden behoorden lot het verleden ; men beschouwde de nieuwe. 

grote. neogotische kenk als een soort wereldwonder en noemde haar zelfs 

«de kleine kathedraal» ! Zo lezen wij in het jaarlijks verslag van het ge

meentebestuur op 3 september 1895 : 

«De beste betrekkingen heerschen tusschen de burgerlijke en geeste

lijke overheden der gemeente. Zij werken hand in hand, voor het welzijn 

mn al de inwoners. Onze nieuwe kerk is thans opgebouwd. J\.1et fierheid 

mogen wij er op roemen den prachtigsten godsdienstigen tempel der om

streek te bezitten. Op Dinsdag 10 September 1895 wordt de kerk plechLig 

ingewijd en groote vreugdefeesten zullen te dier gelegenheid. met de mede

hulp van het gemeentebestuur plaats hebben ... » 

Bisschop Antonius Stillemans kwam reeds op maandag 9 september 

te Knesselare aan. Zijn rijtuig werd afgehaald. bij de grens in \Vest

voorde. door een mooie stoet. De bisschop overnachtte in de pastorie. Oe 
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volgende dag werd de kerk plechtig geconsacreerd, men hield een groot 

banket en 's a\·onds werd er een schoon vuurwerk afgeschoten. 

Toch kunnen \Vij niet na:! aten met een zekere weemoed terug le 

denken aan het oude. sobere kerkje met zijn ~impele lijnen en mooi·e ver

houdingen. met zijn omringende bomen en kerkhof. met de veilige gebor

genheid van de lage, witgeknikte muurtjes daar omheen ... 

* * * 
Sedert de geuzenlijd bezat de kerk van Knesselare maar één klok. De 

nieuwe, die in 1727 ter plaats ~ op hel kerkhof ,_......., gegoten werd, was 

niet zo zwaar als de latere grote klok, maar zij had zo'n heldere klank, dat 

zij hij gunstige wind tot in Brugge kon gehoord worden. 

Tijdens de Franse overheersing kreeg de gemeente een hoge boete te 

betalen. Van den Genach te, in zijn weinig historisch boek «Rond Aalten, 

zegt dat het was omdat er hier zoveel voortvluchtigen waren, die in de 

bossen onderdoken en weigerden soldaat te worden in het Franse leger. 

Zeker is in elk geval, dat de Fransen op 9 sep·lember 1797 de klok kwamen 

in beslag nemen. Enige soldaten klommen in de toren. schroefden de klok 

los en lieten haar, dwarsdoor de houten gewelven, in de kerk vaUen. De 

klok was niet gebroken. Dan dwongen zij de dorpssmid haar met de voor

hamer aan stukken te slaan, laadden alles op een wagen en voerden het 

mee naar Gent. Later zouden er te Parijs muntstukken van deze klokspijs 

geslagen zijn. 

Dezelfde 9e september 1797 werd pastoor Lieven Naudts door de 

Fransen aangehouden. Hij werd op 23 augustus 1798, na een maanden

lange opsluiting in het Rasphuis te Gent, veroordeeld lot verbanning en 

gedeporteerd naar het eiland Rhé, drie uur ver in zee, legenover de mon

ding van de La Charente, samen met nog 640 andere geestelijlken. Zeer 

veel priesters zijn daar gestorven. Pastoor Naudts keerde evenwel naar 

Knesselare terug op 30 augustus 1802, na het concordaat met Napoleon. 

Tegen het einde van datzelfde jaar werd hij pastoor benoemd te Sint

Pauwels-Waas. alwaar hij overleed de Se januari 1821. 

In een kiesmanifesl. le Knesselare uilgegeven tegen de plaatselijke 

liberalen in 1884. wordt een belangrijk detail aangehaa'ld in verhand met 

de aanhouding van pastoor Naudts door de Fransen : 

< ... En uwe ouders hebhen U verteld van de jaren .. . wanneer de 

kerken ~esloten waren en de eerbiedwaardige pastoor van Knesselaere aan 

eenen paardenstaart door de stralen gesleept werd. He wel ! naar die 

lijden leiden ons de liberalen ... zooals het ook het geval geweest is met 

de Commune van Parijs. liet is de boom der fransche omwenteling dien 

cJ,. liberalen overal planten ... > 
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c/8. ~ ! \all IH! I uroew·r<· postkontoor ill cle Kloosterstraal in I 9 /1 . U iterst 

rechts hePin cft ;:,ich de ourle postmeester, Ac/alf R odt s. op het gaan

poef de !Jrie/dragl'r Mo es. i11 de druropenin g vun het kantoor cle 

poslonluonger Leon f~o cft s ...-' .. Mijnlwer Leon» , __....... terrvijl de ge

zusters R oeit .:; unn uil cfe «. ellegoeclwinkel» links lachend toekijken. 

Foto Alfons Hoo ft , senior. 

él. 1797 bl ee f Knesselare gemim e Lijd zonder kl ok ; la ter kocht men 

l"en kl ein «schelleken ». ln 185 1 b es loo t d e kerkraad dri e nieuwe kl okken 

(la n Ie kopen bij Van A ersch odt te L euve n. ~ij w erd e n geplaat l in I 53 

en kr egen <Ie doopnam en : vVill ibrordus , i' !a ri a en nna. 
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-19. _........, Een wemLg gekend beeld van de Kloosterstraa t onder de eerste 

we1eldoorlog . Bomen en hagen kwamen toen nog voor lol in de on

middcflijke nabijheid van de kerk . 
Foto Alfons Hooft . se nior. 

Reed in 1 56. nauwelijks drie jaar later, is de grote kl ok gebarsten 

en moes l zij te Leu ven hergoten worden. D e midd elklok barstte tijdens d E' 

opbouw van de nieuwe kerk; zij werd in 1894 door d zelFde klokgieter 

hergoten. De onkosten daarvan werden door h et gem entebes luur ge

dragen en b liepen 700 Frank. 

p 24 augu lu 1943 werd n onze Lwee zwaar le klokken op bevel 

\'an de DuH er uil d e Lor n geh aald en naar C nt-Voorhaven gevoerd . 

Later werd n zij per boot naar DUii•Lsland ovPrgebracht en gesrnahen in 

d E' fabrieken voor oorlogs.indu L;ie . l n 1947 li et d e kerkfabri ek tw e n1i uwe 

kl okken gi len bij d e Fi rma Michi el s. Le D ornik. 

Ten jare 1 56 w<> rd er voor h el eer t een laguurwerk geplaalst in 

de Kness laars lor •n . vo rzien van vier wijz rplalen. DiL g h iedde op 

aanvraag van d E' plaal elijke m rklcommi ie. die een so m van 430 Frank 

aanbood om de ko len Le h elpen d kken; in lol al beliepen d ze kosten 

ong YPer dui%E'nd frank . Knc ~,..Jar ' hezal Loen r n hl i nde wekelijk 
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T{NF';SSEl.Ai!.Rl: Klc 

50. ~ Een prachlig beeld van de Kloosterstraat 111 de omgeving van de 

/ees lzaal en de jongensschool. I-l et werd genomen in 1919 vanaf 

de oude «Patronage ». Links bemerk/ men ]an Boerjan, gezegd «Jan 

de l-lol!and0J », en z ijn vrouw Marie; rechts zien w ij een gebouwtje 

van de vroegere steenoven, nog een paar bomen en in. de verl e de 

herberg van S lan tje (= Constant} De Wulf. 
Pre ntkaart uit de verzameling van Alf. Ryserhove. 

markt, gehouden op maandag en waarop voorail boter, eieren , biggen en 

landbouwproJukten verhandeld werden . D eze markt i ondergegaan in de 

jaren 1885-95. Lijd ns de opbouw van de nieuwe kerk . 

ln 1895 werd h etzelfd-e slaguurwerk ujt de oude toren overgeplaat -t 

in de ni euwe en bleef er gebruikl to l in 191 1. A l dan kwam er een nieuw. 

geleverd door de bekende Louis M ei·re , uit G ent. Lang de binnenzijde van 

d E: horlogekast lezen wij volgende tek t , in potlood aangebrachl : 

«Uurwerk is gep.laatsl in begin N ovember 19 11 . H et w rd ten deele 

verni eli gd in Oktober 19 14, bint den oorlog. H et werd hers teld; en terug 

in gangge Leld den 28 Juli 1915>. 

Deze aanlekenin-g zinspeelt op d e gebeu rtenissen van woen d ag 14 ok

tober 19 14, Loen d e eerste Du:itsers te Kn e selare aankwamen. D oor de 

schuld van een jon.gen ,......., een zekere Van Vynckt,......., di e uit ni m s.gierig-
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51 . ,........, De grot 

l'an 0 .-L.-Vrouw-c;an-Lourdes 

in de Kloos/ erstraat, 
bij het begin van de ~port. traat, 

opgericht door pastoor Leo !de. 

Foto M. Hooft . 1938. 

52. ,........, t-let kruis aan het einde 

van de Kerkstraat, 

bij clc wegsplitsing 

met cfc 1-foekeslrao l, 

alelaar overgeplaa/. I in 193:-. 

F olo Lulgart Ryscrhovc, 197 1. 

b ei d in de toren geklomm en was, om d vreemde soldalen beter le zien 

naderen , dachten de Duitser aan pionnage. Wij h ebben reeds errd er 

verteld hoe zij de kerk binnenvielen en hoe zij P asloor Van Butscl en de 

koster gevankelijk meevoerden . 1 ezelfde dag legden de Duil ers ook ver

bod op nog l lu iden en slo gen zij moedwillig h e t mech anisme van h el 

torenuurwerk tuk . 

Wij zegd n al dat d huidige neogolische kerk ruiel mei'kwaardi.g is. 

Ook haar b m ubeling en versiering zijn uilzonderlijk arm. Vermelden wij 

en kel c<-!n offers h aal in g el koper ( eer te h lfL 17 eeuw) en twee kel

ken in zilver . m l engelelllkopjes v rsi rd (b gin 18e e uw). H et z er mooie 

6 eld dal d HH. Anna en Maria voors,leld n 1in d sacristie b waard 

werd , i& sind d jong l wer ldoorlog spoorloo v rdwenen. Het was in 

hout, 82 cm hoog, wor,dermoo·i gesn den en geschilderd. Dit Rubeniaans 
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53.,........, /)if is een van de oudste prenikoar/en Ie Kn esse fare. dat erend uit 

I 903-0-1. /Je ]eeslzaaf is pa gehouwd. de toegang tot de peelpfanls 

van de jongensschoo f i.s nog niet ouerdekt. de sc fwof ze fj en het 

sr/wo/h uis {nu onderpas lorie) beuinden zich in. de originele loe-

tond, ;:;ou fs ;:;e in 1880 opgetrokken werden. \ Va t zi.ch recl1ts van de 

Kfooslerslraal Ut! rtoon l i.s sed ert lort[/ T,e femaa/ r'erdwene n. 

Prcnlkaart uit de vc rza meling vun AlL Ryserho,·c. 

heeld daglekende uit de 17e eeuw, w as van ce J1 onbekende meester en 

werd vroeger teeds in d e p rocessi e omgedragen. 

Van g-ans de bemeubel in g van de o ude kerk i er nagenoeg niels in 

de nieuwe terecht gekomen ; a,!l es werd verni ld of verkoch t n door neo

go lii ek meubilai r vervan gen. ochtan bezat de oude kerk V<:!rsch illende 

rn erkw1:wrdi ge schilderij en en een v rd ien lelijke krui sweg. 

R eed · vóór de Fran se omwent li ng wa er een orgel in d kerk van 

Knessela re. ln 1896 werd er een nieuvv aanoekoch l, gebouwd door mee ter 

Dauwe le AppeiLerre; dit orgel h eeft twee kl aVIieren ; in juni 192 " erd 

he t volledig nagE:zien en h erste'ld ; fl Cl le en bourdon 16 werden aan de 

regiisler toegevoegd . W é\IL een uflgave van 9.500 fr an k vergde. Than. zou dit 

orgel h oogdringend h ersteld moe ten w ord n . 

ln 1895 werd de pastoriehof door e n muur afge lo ten . di de 

vroegere thu yah agen verving; be1lanlingen werden aan g brach t op h et 
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Knesselare ~choo'~lr••' · 

54. ~ De Kloo terstraat Ier hoogte van de clree f noor cfe hoeve \ 011 

1/ecke, lot er !lec tor vVutevronge/. Vaua! de {ees/zao l W(IS er geen 

bebouwing m eer to t oon de grens me t O edelem. De polen van de 

elek trische leiding woren pos geplaa tst. R ecf1ls zien wii cfe twee 

mooie lindebomen bij d ' toegang lot het ho f René \ V i/Ie. D eze 

prentkaart dat eert uil 1927. O e noam cl10o/stroal die erop voor

komt werd te Knesselare n oit g bruikt. 

Prentkaart uil de vcrzameling van A lf. R yscrh ove. 
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55. - O e liefl estmal in 1915 vertoont heel wat huizen die sindsdien ge

sloopt of tolaal verbouwd zijn. Bem erk de lotale afwezigheid van 

tele foon- en elektricitei/spalen. 

Foto Alfons Hooft. senior. 

nieuwe kerkhof en h et plein vóór de kerk werd bestenigd ; ook gebrUJikle 

men de vloertegels (blauwe schorren) uit de oude kerk, om daarmee een 

gaanpad rond de 01ieuwe aan te leggen . Omstreeks 1930 was dit gaanpad 

in een erbarm elijlke toe tand geraakt en pastoor Tirez lriel in 1934 een 

ander aanbrengen , in zware cementdaMen. Dit werk werd geraamd op 
16.963, 14 fr. 
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56. - Inkom c.:an het dorp , lan gs de kont uon Si lll -]ori s- len-Oiste f en Beer

nem (// ellcs lrczo t). O e mon recht s op de fot o is de oucfu gc meen tc

sukrP luris /u/ es i\rnoul. 
Fo to i' !. Hoo rt. l<J3G 

Op 15 seplember 1896 b es loo t de genwenl C' raad lwec ywa rc. gie l

IJzer en la nlaa rnpalen le pla.als<" n op h et kerkple in . 1\ lfo rr :=; Verlw ecke, 

metse laa r le Kn e:=;se la re. werd aanges lc, ld om d eze lanlaa rn en en nog enkel e 

andere in d e d orpsslraLC'n aarr Le sle kC'n , te kui se n. Le on d erhoud e n en uil 

lc doven , legen een \'ergoedin g \ ' <til 165 fra nk per winter. D a l wa d" 

Persle s lraa lvcrli r hl ing le Kn essclare. mcl pe lro le umlanlaarn cn . 

J le l kru L-; vun d P kalvari eberg legen de zi jgeve l van d e oude kl' rk 

wa overge plant . gans o p h e l e inde va r1 d e midden gang op h e l n,ieuwe 

kerkhof. F lel wa 'i echler ver ,·er.dcten en w erd . e ind(' 1896. door een slorm 

vernie ld P astoor \'an J..,oo s teld e voor , o p z ijn koslcn, ee n ka.pl'l op Lc 

ri chl n in vP rvan gi n g van d it krui slw ·lel . indien d e gemeente h ierloc d e 

nodi gr grond wild e a fslaan. Di e kape l zo u di e ne n lo l l)('g raa fpl aa ls va n dl' 
Kncssdaarsc· g<·c·s tclij kheicl . I Jc.L gcmcC' nlebcs luur keurde dit voo rslel goed 

e n lwsloo l d aa rh rj , een gro l(' h outen krui s li evenh ee r le bte n ma ken . om 

r-r d e ka pC' I mee Ie vNs ie rc•n. Dil b eeld ,._....- 1.70 m h oog ,._....- we r l ve rvam

d igd door el P bee ld snijder larys, le Si nL-Jori s- le n-Di lel. en kos llc 

175 !'rank. 
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s:-. - I) <: /l elies/ raai, gezien U(l ll (IJ \' eriH!ire's kapelletje, bij cl grr ns met 

S inl-/ori -len-Oislel. I let w a.s nog de tijd uan de srnolfe, landelij ke 

steenweg, omzoomd me / statige r ikebomen. 

Foto Alf. Ryscrhovc, 1937. 

D e pastori e van Kn esse larc. gebouwd in t 779 . vergroot in 1 5 en 

onder pastoor Bruwiere volledig geres taureerd, is een zeer mooi en stijl

\'o l gebouw. Zij sLaa•L op da oude Scheurdries en bezi t een prachligc ho

v,in g, di e vroeger veel groler was da n nu . ln 1572 , Len tijde Yan pa loor 

C hri sliaan Hill ebran.l, was er een wallin g omh een en een vijver ; wij welen 

echt r ni et of zij toen reeds o p dezelrd c pl aa ls gebouwd was. Ü O'k h el 

hu1idi ge kerk<h of is een stUJk van d e vroegere pas tori e tuin en va n de Sch eur

dri es . 1n de pas tori e worden nog een laande krui sbeeld en enkele m oie 

kandeloors bewaard , afkomstig u1it d e oud e kerk. 

* * * 
T ot op h et e inde van h et anc ien reg1me vermeld n de om Lellinaen 

van de belastin gen te Kn es elarc dr ie molens. namelijk cl Plaa l mol n , de 

H oeke traa lmalen en de Pielendri e mo1l n . Eersl in de om l lling van 
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58 .,........, /Jp Kerkstrooi in I 9 I .3, Ier hoogte uo n cfe hu i: en \ ' on Pou cke (links: ) 

en Segers (ij::ere:n. hek, re eh Is} . 

i)re nlkuarl ui l de vC'fza mc ling ,·an .-\Jf. l ~y ,c rh m·c. 

I ï<.Jó. du s reeds onder he l Frans bewind. komt er een \lierdc m0l en bij. 

lo<:>beh orend aan L ieven van H aulle . langs de I' lald egemseweg . op d e 

.- H oogle>. 

O e Plaalsemolen, ongelwijfeld d e oudsle . rmbij he t Prin sengoed. wa.s 

de heerlijke banmol en van Knesselare. 1-l ij slond vlakbij h e t kloos lor , op 

de M olenkou ler , links al.s men naar O cd elem gaat. Hij was ét;n \ran d e 

drie oud e molens, di e reeds in 1365 binnen h el maalgebied van de h eer 

van h f'L Land \·an de W ocslijne b es tonden . In 1685 bmndde hij a f en 

daaro p brachten .J ori s Coclh als en J ori s d e Sch eerd ~r d e houten molen. di e 

/ij le U rsf' l op Wulfslw rge beza len. naar h ier over. Gedurende bijn a gans 

d e 18e eeuw en lol na 18 11 werd de banmol en gebruikL door de fam ili e 

/\dri rwns~ < · n s. J lij , [ond o p cijn sgrond \ran de h eer van h eL Land van d r. 

\VoPslijn e. maar lw L draft iend werk was e igendom van de mulder (in 

1 20 \ nn J ,. fam rl ie Cr·rnaey). In 1845 behoord e hij Loe aan Ka rel 

IJ 'I l a<' n en ~. mo iPII fla r le Kn esselare. en werd in 1 67 vcrkocht aan Bem arel 

~- la rlens. l3ij Vf' rkan·ling viel hij in 1902 len d e ·1 aan Alfons Marlen ·. die 

hem in 1906 verkochl . sam en mel d e grond , aan ll enri 1'-'TaLLhys-Dall c. 

handr·I;Ja r ert landbouwer le Kness bre, won end op h el Prinsengoed . 
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Vanaf 1900 was de Plaalsemolen erg vervallen. Tijdens een storm

nacht werd hij zwaar beschadigd en ten slotte in 1912 volledig gesloopt. 

Nog een lijd bleef de molenberg liggen, doch tijdens de oorlog 1914-18 

werd hij door de Duitsers afgevoerd, om het niveau van het geplande 

vliegveld op de Prinsenmeers te verhogen. De Plaatsemolen is steeds een 

houten teerlingmolen geweesL 

De Hoekeslraatmolen werd in 1650 opgericht. op cijnsgrond van de 

heer van het Land van de \Voestijne. Het was een houten korenwindmolen 

op de noordelijke oever van de vaart, aan het einde van de l\1olenwegel, 

op slechts honderd meter afstand van Hoekeslraatbrug. 

Reeds in 1683 brandde hij af. moed~iÜig in brand gestoken door de 

Fransen, doch hij werd op dezelfde plaats herbouwd. In 1811 behoorde 

het draaiend werk aan Jan Van de Kerkhove, mulder te Knesselare, en 

vóór 1845 aan Francies Van Campe. boswachter te Ursel. De weduwe 

van Karel Bruggeman, Sophia De Muynck, eigenares te LTrsel, kocht molen 

en grond in 1857 en verhuurde alles aan Bernarel M artens, molenaar te 

Knesselare. Een vijfjarig kind van deze laatste werd omstreeks 1865 door 

de molenwieken doodgeslagen. Bernard Marlens kocht toen de Plaatse

molen, waarover wij hierboven gesproken hebben, en in 1867 werd Hoeke

straatmolen volledig gesloopt. 

De Pietendriesmo,Ien, die nog beslaat en 0igendom is van het gemeen

tebestuur van Knesselare, werd de jongste jaren geHasseerd. Hij hoeft 

dringend hersteld en de restauratieplannen zijn dan ook volop in voorbe

reiding. Volgens de traditie zou deze molen de vroegere Oostmo'len van 

Aalter vervangen hebben (zoals de Hoekestraatmolen wellicht de West

molen. een oude walermolen in Buntelare, tegenover Grandmere, va-ving). 

Hij moet beslist van vóór 1600 dateren, want in het Leenboek van Bies'='m 

van 1587 wordt er reeds over geschreven. De percelen er omheen staan 

aangedlllid ruis ·(Meulenacker» en er is spraak van een «Muelenwech, by 

der Pielcapelle:.. Het is klaar drut die molenakker en die molenweg hun 

rtaam niet zouden gekregen hebben, indien er in de onmiddellijke omgeving 

g·een molen stond. 

Driesmolen of Pielendriesmolen ,.......... genoemd naar het Goed ter 

Pieten en de verdwenen Pietkapel ,.......... is een houten korenwindmolen op 

stenen teerLingen. staande op een vrij hoge berg. De grond en de molen 

waren oorspronkelijk eigendom van de heer van het Land van de Woeslijne. 

Als molenaars kennen wij (vanaf 1665) : Jan Braet, 1665: \Veduwe 

Chrisliaan Braet, 1667 : Karel I-leylens, 1668 : l\1arlijnken Dhaenens, 

1669: Mathijs Serlippens, 1676: Servais De Poorter, 1707: Jan Goet

hals, 1730-32 : Joannes Kerokaert, 1741 : Pieter-Jacob Her!schappen, 1777: 

Pieter Hel'tschap, 1782 en de familie De \Veirt. in 1794. 
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59. ,........ J) kerk en de Kerkstraat omstr eks 1900, to n het nemen van een 

/oto werkelijl~ nog een geb urlenis was. 

Prentkaart uiL de vcrza meling van Alf. Ryscrhove . 
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Vanaf 1818 waren de Gernaeys mulders op deze molen, tot hij in 

1867 aan Pieter-Eernardus De Bruyckere kwam en in 1877 aan de weduwe 

Pieter-Eernardus De Eruyckere, die reeds in het begin van het volgende 

jaar overleed. Petms T aets-Martens. molenaar te Knesselare. kocht in febru

ari 1880 de molen aan de Kinderen De Eruyckere en bleef er malen tot zijn 

dood in 1920 Zijn vrouw. Eugenie Martens. bleef daarna eigenares tot in 

1922. het jaar waarop de molen op naam van haar zoon. Henri-EmiE'I 

Taets. werd gezet. Hij was de laatste mulder op de Pietendriesmolen. 

Tijdens de Franse revolut"ie is Driesmolen in een storm omgewaa:d : 

hij werd terug opgebouwd in 1804 met behulp van veel oude materialen: 

toen heeft men ook de ruimte tussen de stenen teerlingen dichtgemetseld. 

zodat er thans ~?en onderkamer is. Pielendriesmolen is de oudste nog he

staande windmolen utt de streek. 

Op het einde van de 18e eeuw was er te Knesselare-dorp. dichthij 

de kerk. een olie-panrelemolen (rosmolen). toebehorend aan de familie Van 

Ackere. Wij weten ,Jiet waar deze ju.is1t gestaan heeft (Land van de 

Woestijne, nr 35. fo.J. 158 en nr 40. fol. 240). Doch reeds veel vroeger, 

namelijk in 1571, treffen wij op het dorr eveneens een paardemolen aan, 

eigendom van Pieter van de Velde, filius Jans : deze stond «in tgheweste 

vande Caulsije», dat wil zeggen langs het enige stuk beslenigde weg, dat 

Knesselare toen bezat. bijgevolg tussen de jongensschool van de Klooster

straat en het huis van Jan Martens, Urselseweg (Stadsarchief Gent. Ko

hieren Xe Penning). De eigenaar van deze paardemol en, Pieter van de 

Velde. hield toen ook de banmolen in pacht. van de heer van Praet. heer 

van het Land van de Vvoestijne Andere rosmolens zijn te Knesselare niet 

bekend en het is onmogelijk uit te maken of de paardemolen van 157 l 

(van de Velde) al dan niet te vereenzelvigen is met deze van de familie 

Van Ackere in de 18e eeuw ... 

In 1796 bouwde Lieven van Hautte een houten korenwindmolen op 

C'en berm. bij de Maldegemseweg. Kort nadien werd de molen echter aange

kocht door Franoies Peynaert. die ook getracht heeft te Knesselare een 

steenbakkerij op te richten, langs de Urselse\veg. Later kwam de molen op 

de «Hoogte» in het bezit van F elix Peynaerl en werd vóór 1845 reeds 

verkocht aan Pieter Van der Moere, mulder te Knesselare. 

Bij erfenis viel de molen ten deel in 1876 aan Karel Van der Moere 

en con soorten, handelaar te Beernem (naakte eigendom) en aan de we

duwe Heter Van der l\1oere-Van Daek landbouws•ter te Knesselare 

( vruohtgebruik). In 1890 hield Petrus Van der l\1oere, afkoms.lig van Sint

Joris-ten-Distel. de molen in bedrijf: hij was de laatste gehmiker. I-lij ver

ongeluJ..te op de molen toen hij op een winderige dag van 1892 de wieken 

poogde vast te leggen. Kort daarop. tijdens een helfiere vriesnacht van cte 
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60. ~ O e 1\erks:raat vona/ Nieuwendorpc> in 7900. Bemerk rec f1t s de oucfe 

petroo/1 on toorn . 
Prentkaa rt uil de vcrza meling van /\lf. R yscrho,·c. 

winter 189'2. brandde de mol en af. ln de volksmond h eet hel, dat deze 

brand kwaadwtillig werd aangesloken door een andere muld er . om con

currenli e uil te sch akelen. D e brand!>triohter zou naderhand naar Am erika 

gev1uchl zijn en mo·len Van der Moere werd nooil meer h eropgebou wd . 

Tussen 1796 en 1811 werd een houlen korenwindmolen gebouwd 

door Judoctls Bernardu s Adriaenssen . een zoon van de mulder op de 

Plaatsemolen. D eze molen stond in de Klooslerstraat. links als men van de 

kerk komt . in de tegenwoordige hof van Edmond S lock. ln bouwtrant ver

toond e hij zeer veel overeenkom st met de H oekestraatmol en. 

Vóór 1830 was hij <in hel bezit van Karel en Eug·en ius Van den Kerck

hove. molen aars te Kn esselare , bijgenaamd 4: Karelke M eu•lenoors> en 

~Zeenlj e M eulenaars:.. Kort vóór 1845 werd de molen verkocht aan Eugène 

Van den Kerckh ove-V an den M oere. muld er le Knesselare, en hij bl eef 

Pigendom van deze echtgenoten en. hun kind eren tot hij de to-tal e aFbraak 

in 1903. 

Omstreeks het midd en van de 19e eeuw rictJtte een zekere Gryp een 

walermolen op in de H eNeslraal . dichlbij h el M ari akapeli tje ( zie folo 

nr 57). op de grens met Si nl -Jori s-i en-Di Lel. Do h , aangez i n he t waler 
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I >i . - I )e 1\. erk ., fruo/ in IC) I '5. mei cf ,., Oui! sc· lwu·efl ll'ijz Pring op de hoek 
1'1111 r/C' \fofc ·ns/ron/ : ",\ 'cw/1 / Ie/t er». 

Foto A lfons Hooft. senior. 

'. an de l:wartegallwc·k \!een al Le slerk e en regelmatige sLToming bezit, 

kende· zijn inrichtin!..( geen (:!ro te bloei en verdween wee r. na een lwinlig

t<ol ja ren. Ümlre11L clezc walermo le11 te Kn esselore i~ er een nota Le vinden 

in Pe n r<'gi.; ler ,·an de h eraad :da~in gen ,·a n hel schepencoll ege. 

Î' lol en U e ~om er WilS een zeC' r mooie. wit geka lkt e stenen windmolen. 

gebouwd naa1· I !ollnnd s modc· l. in cl e ;v[olens traa t ( Lhiln s : H oekes lraa l l). 

lu ,;.<rn cl c· AiliLersPwcg en hl'l oud <' kruis . hij d e baan naa.r H oekes tr aat. 

in 18-1'3 werd deze korenm olen . mel lcws l!'mmin g van h et genwcnlebes ltl!tr . 

door 1\arL· I D e Somer opgetrokk en . \1 eer dan een ee l!W lang i hij in 

handen ,·a n dez l' lfd c fa mili e geb lew·n. C harlcs·l .. o ui s D e Somer. zoon van 

1\ ;or C'l. IJIL.ef er e\·ena ls zij n Yader mu lder lol aan zijn dood. ln 1872 breidde 

hij hl'l maalheelrijf uil Lol een koren- en oli e· - \\'ind- en stoommolen. Hij 

plilai;;,Le een sloommachin e in I 95. 

In I CJ()CJ werrl clc moll'n afgcstann <W n D e Somer-C rappé \'i ctor. mul 

rlc·r zoo11 ,·an C hml es- Lou i:;. Sederl het 0\'d ijd cn \"an Vi clor D e om er. 

i11 192ï . Wils zijn hroC'r Emi cl er mo lc·naar . to t hij zelf stierF in h et najaar 
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~ Fenesselaere Kerkstraal 

62. ~ nc K erksi raal uona/ À1ieUU'(' fldorpe Ln cle jn ren 1922-24. 

Prentkaart uit de vcrzameling van Al f. Ryserh ovc. 

van 1944. Reeds zeer lang maalde men machinaal in d e molen , tot hij in 

194 ei ndelij k onllakeld werd . zoda t alleen nog d e slenen kuip overbleP F. 

Bef21in 195 1 werd gans d e hoeve. land en molenromp inbegrepen. door de 

weduwe Viclor D e omer-Baule publi ek verkocht. N og h elzelfd e jaar 

vo lgd e d e lo lale aFb raa k va n de molen. 

Jolen D e Somer had deslijels d e cersle ijzeren roede in de vvieken 

van uren in de om lrek. Z ij werd in 1880 le Ruddervoord"! vervaardigd. 

T ot in 1892 draaide de mol en met een hou ten en een ij zeren roed e : toen 

~wam er Pen lweede metalen roed e in d e wi eken . te Knesselare ze.Jf ge

maakt. 

Volgens h el \ Vind - en W alermolenboPk van d e Provinci e Üo t

V laand eren zou een vroegere h ou:ten molen op d ezelfde plaals doo r brand 

vernie ld zijn . lijd ens de Franse overh eersing en h eeft men 'lldaar , ter ver

van ~i n g. in 1845 de stenen molen D e om er of J e < W ·ille Molem ge

bouwd .. . 

Dichtbij d e Tra rnstatie. aan d Urselseweg. links als men naa r UrsPI 

gaat, h eeft en z er grole slenen koren- en oli emolen gestaan . I-lij werd 

e:t opgetrokk en tijd ens d winler van ·1858-59 en was eigendom van Eugeniu s 
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{>). ~ !let begi11 11nn de \' eldstroot in 7900. De herberg rec f1ts. op cle 

/wek t•nn de 1\. <' rkstroa/. u•onr cfe petrooilamp opge hangen is, noem

de toen << In ' t Burgerwelzijn ». T euorun hee tt e zij uan. oucfs << 111 drn 

t \ppel» en than s draagt zij de naam ~ !l e t \Vitte Paard ». Z ij dient 

tot uergu derplrwls uan cfe rederijkerskamer. 

PrPntbart uit de vcrzameling van .1\lf. RysPrhove. 

1aeyens , h eelm C'esler en burgem eester va n Kn.esselare. Z ijn zoon , R oma

nw; jvJaeyens. bijgenaamd «M aantj e l\1ees ters». sch epene. h eeft er zelf 

gcrna lc r1 lo l zijn dood , in 1897. T oen k\\'am de molen in bezit van mevrouw 

1\ laeyens-Van d e Vennet en kind eren . vervolgens in 19 12 _........, bij verde

ling____, aa n Vrictor Van d e V e /d e-l\1a<'yens. ingenieur tP Assebroek. en in 

1 r)-12 ____, bij erf en is ~ aan zijn zoon . ingenieur Gerard Van d e V eld e. 

Omstree ks 1930 \.verd binnen molen M aeyens een maalm achin e ge-

1'/ aals l en dat was rwt uurlijk h el begin \·a n h el ei nd e. Naderhand v.ielen 

de wieken Yoorgoed stil. I-l et gevaar voo r sloping werd gro ter en gro ler , h et 

gebou·w verviel meer en meer , vooral aan d e achterzijde. E indelijk , in 

1939, werd en kap en wieken afgenome n . zoda t a ll een de logge. stenen 

kuip overh leef, waar:in verder elektri sch l!emalen w erd. In 1953 volgde d e 

ve rloor en ged eeiLdijk e a fbr aak. zodil l s ind sdi en d e mol enromp bij h et 
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6-1. ,......... Üp d e hoek van Kerk - en \'efclst ·aal oncler de oorlog 19 1-4-1 Be-

merk d e grot e hu isn umm ers, door de Duitsers uerpli cl1t end gemookt. 

en de w egoanduidin.g «. Noch lwio -1\ e/t er». In de Çlnrrelmok erij uon. 

\lerhoeslrae le, op de hoek, h ee [l d e- bekende Vlown se lell erkun 

c/ige, M arce l Mallhys uil O ecfelern, zijn stiel von go ree lmoker ge

leerd . 

Foto Airons !looft . >c nior. 

kadaster nog enb~l beken d was a ls «. la nd gebo uw :.. ln 1968 lond nog ec r1 

ged eelte ervan rechl. dat loen gebruikl werd als varkenss ta l : kort daarop 

werd ga ns de stenen reus gesloopl. 

D " mulders op mol en M aeyens waren : Roman us M aeyens 1859-

1 97 : W ed. Romanus Maeyens e n kind eren 1897- 1905 : T h eoFiel D c

vreese 1905-19 12 ; d e farni•li e Himschool 1912-19 16 : Aloïs Van de Ri 

' 'iere 19 16- 1920 : AIFon O e Roo 1920-1933: W ed . Alfon s D e Roo-D e 

Baets 1933-1953. 

In hel jaar 1 66-67 werd in d e huidi ge Mole n lraal nog een laa tste 

ste nen windmol en met houlen gaand erij opgeri cht . door Lou,is V a n P oucke. 

afkom sl·ig van int-.loris-len-Dis tei. D eze eer le eigenaa r en rntl'ld er plaat 

ste een sloornrna hin · in 1 72. Bij verk oo p kwam cl molen in 1886 in 
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65. - V óór de lu!rberg «f)e Zwaan», bij he t begin uan d e Vt> /dstra al, na 

een ztcare sneeuwstorm tijclens cle }clfe u-inter 1928-29. 

Foto M . H ooft . Knessclare. 

hand en va n Au gu t- larinus Van P oucke, muld er le Knesse lare , die h em 

op zijn beurt verkocht~ in 1895 _____, aan Alberi c Van Lantsch oot-D 'hooren. 

Een van de kinderen va n Alberi c Van Lantschoot stortte binnen in de 

molen ,-an boven na.a r beneden en bl eef op slag dood. ln 19 12 kwam deze 

molen door verkoop aan Th eo f.i el D vreese-M a tth eeuws , mulder , geboren te 

Ru is e l ede en levoren . si nds 1905. pach ter va n molen M aeyens (zie h oger). 

, eder l 19 12 was Th eo fi el D evreese eigenaa r en geb ruik er van de mo•lcn 

later me t med ehulp van zijn zonen. 

R eeds jaren maalde mo•len D evreese machinaal. toen hij tijdens de 

w inl er 1936-37 bouwvalli~ geworden w as en door een februarisrtorm nog 

meer geh a ,·end werd. Hij begon gevaar op te leveren; kap en raderwerk 

'..varen versleten. Üp zaterdag 17 jul i 1937 werden kap, wieken en gaan-

Ierij a fgebroken . zod a t nog enkel d e toegedekte kuip overblijft. 

In 1946 greep een vergroting plaa ts en werd een elektr isch e mol·or 

geïnstall eerd ; een lweede vergro-l ing vO>lgde in 1957, zodat de mol en ver-
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(•6. ~ D e V eldstrooi in 19 10. Op de rucfiler!JE' l/t van cfe /o io hebln'n tdj 

het lage, wilgekalk te huis uon FlorC' n/ Sponh ouc, cf C' uerclwenen her

berg van f(. f\/ ocfesl» Comelis («fn den groo len. Trommel») en u op 

ee n klein deeltje van het ca/é «In 't Burgcrwe lzijrn. 

Prentkaart uil de vc rza me ling \"a ll 1\IF. R ysc rhoYe. 

eni gd w erd m é't h e t hui s en a ndere bijgebo uwe n . Seder'L d e vcrkavel•ing van 

1957 bd10orl d e mo lenromp aan Om cr D evrcese-.Janssens, zaa kvoerd er lc 

Kn esse lare. 

lole n Oevreese w erd ~ in zijn glori e tijd ~ op mees ter lijke wij zc uil

gebeeld d oor kun slsch i! der H . V erbaere. 

* * * 
In 1868 te ld e men le Kn esselare ~ onder oogpunt van n ij verh e id ,......-< 

dri e o li es lagerij en , waa ron d e r twee m e l sloom , lwee brouwerij en , een s lo

kerij . een s teenba kk erij en een a m e ld on kmakerij . Omstreeks d e eeu wwisse

ling w erd en e r vee l koord en . ne llen en ze ildoek geweven . 

D oor d e zo rgPn van d C' h eer Van d e \ V a llc, uil G enl. gin ge n Au gu l 

S peec ka rl . H e nri . Erni el en August Van d e Casteele in 1870 h et 

sigarenmaken leren le G ent. In 1873 kwa m en zi j teru g en er werd c'cn 

eerste werk plaa ts je geopend , in h e t h uis th ans bewoo nd door Cam iel 

Fraeyman, Dri esel kc::: n 4 ( h e t vroegere huisje va n Mathilcle R odts ) . I l e L 
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6:- . ~ /l et fw renlwis, eertijds << Co/é /Je Lusthoh> en tfwn postkantoor, 

\'rldstrool 18 (M . V erlwye), sloot vona/ 1788 bekend als l1et 

«VVi/I e 1/u ys». Natoris Fobe wou /1et in juni 1877 uerkopen, om er 

h.et gemeentelwis van Ie maken. Later was het bewoond door bur-

9emecster Dr. August Oe ]oeger en onder de oorlog 1914-l c wos de 

«Ürt skomrnandonlur» er ÇfCuesligcl. Op de plools van de winkel 

Sory-\'un 1-leysle, rechts op de fot o. stond teuoren een mooi koels

huis met grote inrijpoort , dat bij lw t «\Vitte 1/uys» belworde. 

Foto R. Ton dat, Eeklo, 1966. 

ge la l cHbe id ers groe ide voortdurend aan , van li en lot meer d an \'ijfli g. In 

18 2 was men \'erpli cht een houlen fabri e kj e op te richten, op d e achter

koer van d e oude h erberg «D e :Ï:.waam, nu d e h of van potb eker J 
Vandeweg he, D e Plaa ls 3. Twinlig jaar laler, in 1902 , werden d e sigaren

ra bri eken in d e Kerkstraat opge trokken . S ind sdi en moes ten d e gebouwen 

reed s herh aaldelijk uitgebre id word en . V óór d e jongste wereldoorlog telde 

men er al Lot méér dan 300 perso neelsled en , vooral vrouwen en meisjes . 

waaronder \'erschill ende a fkomstig uil Sint-Joris-ten-Distel en andere om

liggende gemeen ten . 

Thans is Kn essela re minder een landbouwgemeente. doch meer en 

meer een bl oe iend indu lri egebi ed geworden (leerlooierij, caravanfabriek, 
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6 Prachtige ingangsdeur van f1e l 4: Witt e J-/u ys», nu postkantoor (::ie 

foto nummer 67} . Ongelukkig werd lwt venster, rechts von deze 

deur, door een modern raam vervangen ... 

Foto R. Tondat. Eekl o. 1966. 

hou LbUJgerij . sloe l en fabr ieken. houtzagerij . aannemersbedrijven. ta !rijke 

ga rag<'s en werkp laa l en, tran sportbedrijven , enz.). 

* * * 
l.c hLs e n paar kil omeler zuidoostelijk van de dorpskern van Knes

selare. ligl heL gehucht Kapell e, genoemd naar de kapel van Q.-L.-Vrouw

Voorspraak a ldaar opger·ichL. Kaa rlen uil d 18e en eersle h elft van de 

19e eeuw verm !den ( Dhulslenkapeh. 
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Knessëlaere Veldstraat 

ó0. ~ Rfif~ op de V efcf slrou/ ornslr el! f~s /920. Links zi en rFij het «\ \'ille 

I fu1'S ·' en rf e oude. r•erc fwen e11 huizen uan «Pierkc Î' fnenhou l», pons 

"/) rf<' r•uorpronrl. /~ echt s. 6i} fw l l>c ·nin r•un d l! Smisseslraol. Leas cfc 

ti'Oillltff t'Wl ( ' frri s/ronc ;\fes lduufr IIU}f nie/ ne lwwnl en op het stal

/e~;e oirluur lezen ll'ij cfe Duit se oonll'ij zing «N crc l1 EeniL;e frf >>: dich

lf'rl>ij :ien w ij cfe frui zen rij l)('wooncf cfoor /ufcs S tork (herlwrg «In 

cft'll Tul>m>), rf e kurd<'re n V on 1\errcl>roeck, bukkrr «f-lein lic Kimpe» 

( I fenrfrik \ 'e rkimpe ). ~vf pil'fie I foo/1. «Mont;c Zull ers:., e nz . 

Prentkaa rt uil de vcrzameling van lf. R yse rhovc. 

\' o lgens d e 0\'crlevcrin g zo u (laar o p het e ind e ,·an 173-1 een dubbe l 

wonder ge beurd z ij n . D e kl e in e Pelru s l )ern<lrdu ~ C'ardon. Ie C ent op 1-1 

r:m·c·mh c: r I :-25 .; [om en h linc! ge boren . k\\'illll Ie \' Oel zoals he l in di e lijd 

:,!elmi>ib' li jk w a;;, met z ijn moed er o p bed e \' aa rl naar H ansbe ke. a lang 

vn vuri g ,·óór h eL Î' lar iabecldj e aldaar Ie hebben geb ed en voor d e genezing 

\'o n h e l kind . tro kk en bei de onverhoord verder naar K nessela re. waar zij 

\'e r~chiii C'nde i!Ot'd eren lwza le n . Aan een olmhoom naasl d e grote h oeve 
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70. ~ D e drie /;nd e bomen in d e V e fd straa t, naast d e kapel UOil 0 .-L.
\Irouw-uan-Smarl en. E ertijds was hier cle herberg «<n d e Drie 

Lindem geues ligcl, m e t bofbaan vóór elP d Pw . l-I e t U'as ook ee n 

owl ge bruik bij d e begra fenissen, dat cl e lijkstoe t door cle parochin fo 

geestelijkheid '4. ingehaald» w erd tot aan e. cle drie ftn clen "J> . vVte daar 

het eerst waren, o fwel de priesters o fwel cle begra feniss toe t, hieven 

er op m ekaar wacl1len . 

Foto Lutgart Ryscrhove. 197 1. 

die hun eigendom was , hing een kapell elje met een houten M ariabeeld. 

Daar gekomen ri ep h el knaapje, dat aan moeders hand voortslapte , plots 

op blijde loon : w, Zie eens . moeder, welk sch oon bee1ldje daar h angt 1) 

M eleen wees h el kind op h et L ieve-Vrouwebeeldj e. T en zeersle ver

rast over deze uilro p van h aar zoonlje, keek de moeder het slomverbaasd 

aan en slelde lol haar on uiLsprekelijke blijd h ap vast dat h et jongelje 

ev neens van zijn blindh eid volkomen genezen was. Zij viel bevend vóór 

h et boom kapellelie neer en b loofd e aans londs op de plaats van di,t dubbel 

wonder een kapel Le laten bouwen. Zij hield h aar belofle en na de WJi nler 

werd de eersle sle n gelegd , door h el genezen knaapje zelf. Dit blijlkt ui t 
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Knessetare Qeîdstrul. 

: 1. ~ Sen f,lik uercler i11 cfe \ 'e lcfstroal in 1 9~.?:. O e brie felroger is Cyriel 

Mo es: wij bemerken ook nog : l~ovmond Oe Oobbelar> re. echtgeno te 

en c/oc f?Lcrlje (links). urouu · Genlie f Smessoert. urouw ]oze/ Buysc. 

enz. (rechts) . Li11ks uwr cfe strooi slonrf er r<'ecf's een benzinepomp 

bij de gorage uon A rthur M arlens- De Kim.pe, bijge rwwncl «cfe nieuwr 

smid ». V/ oor nu A nclré ) trobbr- Moemwn tt•ooril was. uóór cl e 

wereldoorlog 19 / -1-18, cle herbrrg «In cfe Leeuw uun Vlaanderen» 

neu••sligcl, bij Florent S trobbe. 

Prentkaart uil J e vcrzumelin~ van /\Ir'. Ryserho,., .. 

d< · \\'i lle lege! , in gemdsciJ in de builenzijde van de koorm uur , rond mei 

J-;-)5 orge ri cht : 

Eersten steen, Pelru s Bernarclus Careion 

Cil" P e t• anno 1735. 

audl 9 jacren en a lf. 

Eerst in 1736 was de kapel helemaa l vo ltoo id en a fgewerkl. Üp h et 

fees l van 0.-L.-V rouw-H emelvaart d eed men er pl echlig de eerste m~ s en 

a lsd an ook werd en de reldelen van Sin.! f\1arcoen er verheven. H el was 

ka nunn ik Nico laas V and er S tri cht ,·an de S int-D onaaska thedraa l te BruggL' 

cr 1 proost van 0.- L. -Vro uw ald aar , di e de verh effing kwam doen. N og 

a lli jd wordt S inl M arcoen ( = H . M arculphu s) in d e kapel aangeroepen 

legen nagelgalen . zwerer. etleren de ziekten en gezwellen. H el !Se-eeuwse 
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borstbeeld van deze heilige, dienend als reliekhouder. werd een paar jaar 

geleden gestolen. i'-1en heef,t geen spoor van de dader gevonden. 

Het genezen kind. Pelrus Bemardus Cardon, trad la:ter in het semi

narie te Gent en verwierf de graad van licentiaat in de rechten en de god

gelePrdheid. Priester gewijd. werd hij als onderpastoor naar Knesselare ge

zonden. alwaar hij zestien jaar vroeger op wonderbare wijze genezen was. 

Hij verbleef slechts ruim twee janr op deze parochie ( 1750-52). De 14e juli 

1764 werd hij benoemd tol bestuurder en biechtvader van de Zusters van 

het Sint-Jorisklooster te Gent. om op 14 juni 1768 titulair kanunnik van 

l1el kathedraalkapittel te worden. De paus vereerde hem met de titel van 

Apostolisch Notarius. Als sprekend wapen voerde hij een rode keper op 

een veld van goud. bE-laden mel drie distels ( = chardon) van keel. gesteeld 

van sinopel en geplaatst 2-1. Hij overleed le Gent, Sint-Baafsparochie, 

de Se september 1793, 68 jaar oud. en werd begraven in de H. Barhara

kapel Yan de hoofdkerk. Zijn grafsteen bestaat nog en ligt in de zesde 

kapel, le rekenen vanaf de ingang van de toren. 

De kapel van 0.-L.-Vrouw-Voorspraak. of de Grote Kapel zoals men 

haar te Knesselare steeds noemt. meel 5.95 m op 4.15 m en is opgetrokken 

in renais.sancestijl. Vanaf het begin werd zij druk door bedevaarders be

zocht en steeds door de bevolkting in eer gehouden. Eigenaardig is wel dat 

de devotie evenzeer gericht is op Sint i'-1arcoen en de I-1. Tvlan Job (hu!d

ziekten) en op Sint Antonius (veeziekten). als op de Tvloeder Gods. Of 
zou de volksdevotie in de loop van de tijden een beetje verschoven en af

gedwaald zijn ? ... 

Volgens Alfons Van Loo werd de kapel tijdens de besloten lijd van 

de Franse overheersing van ontering en vernieling gered. door een list 

van de toenmalige bewaarder . .ludocus Augustinus Van den Kerckhoven, 

die met zijn huisvrouw, Maria Bernarda de W eerdt. de pachthoeve naast 

de kapel bewoonde. Deze hofstede was toen in bezit van juffrouw begijn 

C:ardon (zie foto nr 30). 

Bij het naderen van de Fransen stopte Van den Kerckhoven de bid

plaats vol hooi en stro, om de indringers te doen geloven dat het gebouw 

sinds geruime tijd als schuur of bergplaats voor veevoeder werd gebruikt. 

De republikeinen lieten zich inderdaad door die list verschalken en de 

kapel bleef gespaard. ln 1802 werd zij heropend en er werden verschiHen

de noodzakelijke herstellingen uitgevoerd, voor een totaal bedrag van 14 

pond. Ailijd heeft men trouwens de inkomsten van de kapel gebruikt tot 

VE-rfraaiing van hel houwwerk zelf, of lol het opluisteren van de diensten 

die er geschiedden. Zo kocht men in 177ó van het Jezuïetencollege te 

Gent, hij een verkoop per ophod, een kazuifel, twee tunieken en een ante

pendium voor het altaar. 
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:- 2. - !fel Trwnsl cLiiu n 111 c l de buuri/rum Bru ~Jgl' - l 1rsel in I 90h. \Vij zie n 

cle toe n. onlangs opgeri chte fwi: eu pun «D ell /Jopp<' rs>,, lw t «i latei 

:;, int -Piet('r» _ [,ij P. _ç;n ws:<Ol rt , koopmon . cfe scfnijnU '(· rf~e rij -<5 in.t 

/ u: d » fl .oroo) . en: ., ol/(' o pget rokk e n duur 1/cnri Loroo. 

Foto Alfons l looft. senior. 

In 17ï5 werd h eL schilderij b ow'n heL a ll aar h ersteld ; dit doek zo u 

in 179 1 verva ngen word en d oor ee n ander loferccl. Yan Pi eler Pra ncic;; 

I' laes. wa a r,·oor mc 11 locn 1·1 pond 17 ;;ch ellingcn IJ grolen be taald e. D it 

laai s ic schild erij han g! t·hans nog hon'n het altaa r en werd . jaren geled e n . 

rloo r een C cnls o;chilrl e r uil d ankba a rh eid ( \\" eini g va kkundi g ) gcres laureerct . 

Pi cter Francies 1aes leverde in 170 I oo k nog lwee andere schild erijlj es , 

' 'oo r d e rrij s ,·an 1 po r1d 8 sch allir1gen. maar be id e zijn sed ert lang ,·er

d,,·enen. 

H e t ,·oorn aam sle in d e kapel is o 11 ge twijrcld h e l houlen wonderbeeldj e 

zc.IF. D it go ti sch b ee ldje. moo i ge polychromeerd . moe t zeker van vóór d e 

18e eeuw dateren; h el is 25 cm hoog. D v 7:uslers van li efd e h ebhen h el 

in d e lijd mel een blauw sa lijn e n kl eed omh a ngen ,·ooral eer zij in 180 1 

Kn essela re verli elen , waar zij sinds 18 5ó h et h ospice bedi e nd en . H et 

s laande Jvla.d onnabeeldj e. me l Kindj e op d e a rm en scepter in d e hand , 

draag l go ud e n oo rringen en een go ud en kelling om de hals . Beid e w erden 

292 



~ Koesselaere Tramstati~ 

73 . .......... l-I et Tram lalion met cfe drie sporen ett cfe wissels. alsook het wa ter

kot . in 1 92~1 . Boue iL cfe fwizenrij liuks bemerkt men molen J'viaeyens. 

R echts was gans f1e t terrein .,-- vanaf h.el kruispunt lo l de hoeve 

M estcfag/1 .......... nog volfedtg onbebouwd. 

Pr<'nlkna rt uil de vcrza meling van A lf. R yscrho,·c. 

door een godvru chlig meisje va n Kn esselarc geschonken, in de loop van 

\'a n de 19e eeuw , uit da nk voor een bekom e n gun st. P as toor Van loo li e t 

~ zoals de neogolisch e kun lri chli ng h et loen vergde .........- een vergulde 

>.L r al en l.mtns ach ter hel bee ldje aan bre ngen en ook h e l verm olmd e voelslu k 
hersle ll f' n , door d e F irma Bressers. 

Altijd h ebbe n de pas toors van Kn esselare veel zorg ged ragen voor d e 

Grote Kapel. 1 n 1927 1 iel pa sloor Tircz b elangr ijke h erSilellingswerken uil

voPren. H et oud e allaa r. in renaissan ces tij'l. dat dreigd e in een te storten. 

l iel hij verva ngen door een ni euw, dal echler te groot was voor d e kapel 

en ook veel mind erwaard iger op kun slg bied . Een houten baldakijntje boven 

h el lab rn akei hevalte van lo n af h el wonderbeeldje. M en legde in 1927 

ook een ni euwe vloer , plaalsle een communi ebank in smeedijzer. zette d e 

kapel in de oli everf en h erstelde dak en torentje. 

H el spijl ons geen enkele a fbee ld ing le b ezitten van h et interi eu r 

vóór 1927. Na de r slaurati e door pastoor Tiri:'Z , hing links van h et al,laar 
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het beeld van de H. Man Job, personificatie van het lijden, en rechts de 

voorstelling van de Aartsengel J'vlichaël. symbool van de overwinning. 

Buiten het borstbeeld van Sint Marcoen en de kruisweg, waren daar nog 

een groot aantal ex-voto' s, een Piëta of Moeder van Smarten (geschonken 

door Mathilde Rodts), een beeld van de heilige Gadelieve (gift van de 

familie Leon Rod-ts.-De Sonville, om de genezing te bekomen van een kind. 

genaamd Goeielieve), een beeld van Sint Antonius, eremijt, voorge!'ll:eld 

met een varken naast zich, en v.ier prachtige, !Se-eeuwse medaljons. Deze 

laatste ~ thans uitstekend geres!aureerd door kunstschilder Oswald 

Schelstraele, ,.._..._- geven de beeltenissen weer van de H. Petms d'Alcantara. 

de H. Theresia van Avila. de H. Antonius en de H. Tviaria i'1agclalena. 

Aan de achterzijde van de kapel, buiten tegen de koormuur aange

leund. stond een grote kalvarieberg (geschonken door Theresia Bellaert). 

Deze was totaal vervallen en werd in 1974 gesloopt. Boven de dubbele 

ingangsdeur van de kapel prijkt eer~ ruitvormige arduinsteen, met volgende 

inscriptie : 

Anno 1735. 

0. L. Vrauwe 

V oorspraeke 

bidt voor ons. 

Binnen in de kapel, boven de deur, lezen wij volgend dubbel jaar

schrift (het totaal. bekomen door optelling van de in aanmerking komende 

letters, dient gehalveerd; 3472:2 = 1736): 

Dese CapeLLe Wort aLhier 

geMaeCkt aLs Ml.lnheer loannes 

baptlsta beLIJn Voor pastor haD. 

Na de dood van de weduwe lsabella Carclon. op 10 maart 1766. 

kwam het eigenelom van de kapel in handen van de kanunnik zelf. Bij 

zijn overlijden in 1793 werd de bidplaats het bezit van juffrouw begijn 

Careion en viel daarna ten deel. bij erfenis. aan graaf de V olcler. opge

volgd door baron Heynderich. om uiteindE"lijk in handen te komen van de 

huidige bezitter. de heer de Kerckhove ci'Exaerde. 

Gedurende vele jaren waren hel de Paters Kapucijnen uit Brugge, die 

op de feestdagen van de f-1. J'viaagd de goddelijke diensten in de kapel 

verrichtten en er preekten. Zo ging op 0.-L.-Vrouw-Hemelvaart, voor

naamste feestdag van de kapel, na de hoogmis een processie uit van de 

parochiekerk naar het heiligdom. Daar werd nogmaals het misoffer ge

vierd. gevolgd door een plechtige ommegang. Vroeg in de namiddag werd 

het lof gezongen, waarna de paters het Allerheiligste in optocht naar de 

dorps.kerk terugbrachten. Eigenaardig aan deze laatste processie was het 
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ï4 . ...........- V óór de wereldoorlog 191 4-18 Ll'OS de kermis op de w ijk Drieseiken 

een belangnjke gebl:' urlen.is. Fans C'oryn , ~ Papa » Lips en Kamiel 

D e vVispelaere waren toen d e gro te bezielers ervan. !-lier zien w ij 

de jaarlijkse stoel op Drieselkeli s kermis. omstree ks 1908, vóór het 

begin van het Koff ies /r aa /j e, bij cl <' herlw rg «< n dr 1\.loe fk appen 

(Coryn}. Bemerk de opschriften or de rParJe ll rechts aanr:~e lJracht 

<. Leve het /J rieselken » en ( Grot e balling groli s : 20.000 fr prijzen » ! 

D e m an , met muziekin strument irr. cle hand, die het wille paard bij 

de loom hou dt , is mijn uadc>r, !\dolf R yserh oue; hij die fw t prrard 

ment is Karniel D e Wispelaere, bijgerwomd «. O oes» ; in 1-r.e l rijtuig. 

met een buishoed op het hoofcl van een meter fwog te, zitten de> grote 

bazen van de feestcommiss ie : Fonne Coryrr. en Tules Lips. Op elk 

kruisp unt , door de oploc/11 aa 11 gedaan , stak «Paper» Lips een grote 

en actuele redevoering af. De vrouw met wil:te voorschoot, die even

eens een paard je bij cle breiclel fw udt , is de waardin uit de herberg 

Aclolf Speeckaerl . O e rnorr op cle fw ncl r.> kar is !\dolf S trobbe e11. de 

jongen die neergehurkt zit , vór)r het wie l va.n cle gro te u ogen, is 

August Sr· freyving, bijge11 orrmcl dJe Zworten >. 

Foto Alfons Hoo ft , seni or. 
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feit. dat de priester ditmaal met het 1-I. Sakrament vooropstapte. terwijl de 

plaatselijke geestelijkheid en het biddende volk volgden. 

Later is uil deze optochten de septemberbedevaart voorLgekomen. in 

de namiddag van de zondag na 0.-L.-V rouw-Geboorte ( 8 sept.). Die bede

vaart is vanaf 1960 een jaarlijkse kaarsjesprocessie geworden, in de avond 

van 8 september zelf. met misviering en sermoen aan de kapel. 

Sinds 1927 werd door monseigneur Cappieters de toelating verleend. 

om ook op de zaterdagen van de meimaand de Eucharistie aldaar te mogen 

vieren : de eerste zaterdag voor de bewoners van het Dorp ; de tweeda 

voor Hoekestraat ; de derde voor \ Vestvoorde en Eenh·eld ; de vierde voor 

Kapelle. Hulhoek en Dries ; en de eventuele vijfde zalerelag voor de leden 

van de Mariacongregatie. 

In 1935 zou men op een grootse wijze het tweehonderdjarig bestaan 

van de bidplaats vieren. doch wegens de ziekte en het overlijden van pastoor 

Tirez op 13 juli van da.t jaar. was men verplicht de feestelijkheden een jaar 

uit le stellen. Deze liepen dan van zaterdag 12 september tot zondag 

20 september 1936. 

De kerk en alle kapelleljes van de gemeente werden mooi versierd. 

plechtig klokkengelui kondigde op 12 september het dubbel eeuwfeest aan. 

Na de jaarlijkse bedevaart naar de kapel, op zondag 13 september. bracht 

men het m:irakuleus beeldje mee naar de parochiekerk. waar het tentoonge

steld bleef. De volgende dagen zong men elke avond een plechtig lof. de 

maandag ui·tgevoerd door de congreganisten. cle clinsdag door het Sint

Gregoriuskoor. de woensdag door de kajot:sters. de donderdag door de 

B.J.B.-meisjes. de vrijdag door de schoolkinderen en de zaterdag door de 

studentenbond. 

Zondag 20 september was een dag zoals Knesselare er nog nooit een 

gekend had. De bevlagging en de versiering van de huizen waren algemeen. 

De weg van de kerk naar de kapel. twintig minuten gaans. was langs beide 

zijden (dus ongeveer vier kilometer 1) omzoomd door een ketting van kunsL 

bloemen en kransen. gevlochten door de schoulkinderen en de Zusters 

Franciskanessen van het klooster. en opgehouden door honclerden sparre

hoompjes. 

Zowel bij de plechlige hoogmis le 9.30 uur. als hij het pontificaal lof. 

te 14.30 uur gezongen door Mgr Coppieters. bisschop van Genl. was de 

grole kerk veel Le klein. Daarna zette de prachtige Mariastoet zich in he

weging en trok tussen een duizendkoppige menigte met het wonderbeeldje 

van de kerk naar de kapel terug. Bij de aankomst aldaar loste men honder

den duiven. als zovele symbolen van wede. De bisschop. die een grote toe

spraak hield. belichtte ook het thema «:Ünze Lieve Vrouw. Koningin van 

de vrede». Hierna volgde de uitvoering, in vierstemmige bewerking, van 
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:-5 . ........- De maandag uan I )riesrlkens kermis u·os vooro.l de clog van de> 

vrouwen. Omstree ks 19 10 is gaus cle buu rt f1ier anderm aa l sam en 

gekomen, vóór h c> t huis Drieseiken I 3, toen llC rlw ru Kamiel De \ \lis

pcloerc, t·eekoopmon en /1crbcrgicr. 

r oto uit de vcrzameling van A lf. Ryserhovc. 

('( ' 11 grootse Jubelca ntale doo r Pr. Van Dunn e, onder d e leiding van J. B. 

M age rman , koster-organis t van Kn esselare. H el li ed ;: Ünzc Li eve Vrouw 

van V laanderen " werd door de on tzaglijke meni gte samen gezonge n. wam

na een massale bloemenh uld e' deze jubelvi ering bij d e bpel a fsloot. 

T e 18 uur greep op h et do rpsplein een groot muziekconcert plaats en 

gans de avond bleven kapel en kerk fees telijk verli cht. Pas toor V an Durme 

en ond erpét.S loor H endrik De S utler .....--- h et geliefd e <~: ulterke" .....---h aald en 

eer van dit ges•laagd e jubileum . D ezel fde ond rpastoor, de bezieler van 

h el ganse werk . maakte oo k h el mooie chronogram. da t voorkomt op hel 

fees tprogramma : 

L ieV e VroUW Voorspraak . 

In aLT.....e geVaren en nooDen Van eeUWen. 

loeVL U hL W aart giJ . zLIL en bLIJft glJ , 

o M arla . 
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:-6. ,_..J \'ij] lJuit se onclero]]i cieren op het /Jri cse fk en, bij lH! I begin van cle 

1\ou/ er, in 19 1:-. M en bemerkt de herberg van Petms Mouton, cle 

grote doornhoog vw1 clc: «fochtin g» von L<)(Lise Matth ys en, uit erst 

rechts, een gos fanln re npaaf . 
Foto Alfons Hoo ft . senior. 

In 197-1 werd d e «G rote Kape l:•. di e teru g erg bouwvalli g geworden 

was. prach li g geres ta ureerd . d oor d e zorgen va n pas too r Bruvviere en me t 

d e m i,Jd e giften va n d e pa rochianen . Dit werk slonel ond er d e leiding van 

el ir eeleur Coegehr ur O.k .A .. di e op een s hitlerende wij ze d e b emeube

lin g aanpasJe en zeer kun stzinni g h et verl ed en m el d e hed enda agse ver

<'i, len w isl Ie verzoenen. Z owel binn en als buiten mag d eze M ariaka pPI 

on d er d e s·temmige, land elijke bidpl a ats jes, een echt pareltj e genoemd 

\\'ord en . In 1975 werd een voorslel ged aan om d e ka pel en h aar omgeving, 

mei he l hu is je ern aas t en d e aanpalend e hoevP (fo to nr 30) . w ettelijk Ie 

l,< ·sch <:>r mf' n. 

* * * 
A an hel e in de van d e Kerbtraat , bij d e wegsplitsing met d e Hoeke-

slraal. slaa t er een krui s dat aldaar overgeplaa tst werd in 1937. V olgens 

cl <' ovt>rl eve rin g herinn ert h et aan een landbouwer, di e door solda ten neer

~esto k en werd, welb cht ond er d e Franse tijd. H et kruis stond van ouds 

IEt ngs d e I !orkestr aa l, op on geveer lweeh onderd meter a fstand van molen 
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77. ,......... Vier Duitse onderofficieren van /oto nummer 76 fwbben. lwn loch ! 

voor/gezet (1917). Zij bevinden zic/1 nu langs de Koui er........., toen 

nog een aardeweg zonder de minste bebowuing ........., ongeveer ter 

hoogte van. het huidige huis R emi Ne irynck. In cfe uC'rl e bC' m erkl 

men enkel d e hoeve van Fredcrik Lamrnerl yn. langs de TT. Sakra

men.lsslraat flinks) en. een. vierla f oude huizen. Jongs de Mold egemse

weg (rechts) : August V on. H oude. Fred erik Lambert , Ecfuorrf 

R yserhoue en Eduord Van T-lou/le. 
Foto A lfons Hoo ft . sen ior. 

De Somer, tot het ........., bij de rrchtlre kk:in g van d e Kerkslraat ........., naar zijn 

huidige plaats overgebrach t w erd . Ga ns d e omgeving ervan wordt «De 

Kruise> genoemd . 

In de Veldslraat. vlak hij d e drie lind bomen . taat een kapel, opge

richl in d 19e eeuw Ler ere van 0.-L. -Vrouw-van-Smarlen (Zeven 

We "n). Zij is hel ig ndom van de kerkfabri ek. evenals d e twee aan

palende huizen . Gans dit kerkgo d . d e kap I inbegrepen , komt voorl van 

en oud fondali . Enkele jaren gel d n werd de voorgevel van cl ze kapel 

in baksle n v rnieuwd. De Lind enk ap I werd ste els als ruslalLaar gebruikt 

bij de processies. 

Aan h el eind van de Veldslraal. op d hoe·k van de M aldegems -

weg. is dl:' kapel lo gewijd aan hel H . Harl van Jezus n di e veneens 

n ru lplaal.; was hij d omm gé\Jng n . g sloop-l geword n. Deze in d 
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Molenslraat, nabij de Aalterse weg, opgericht ter eer van 0.-L.-Vrouw, 

beslaat daarentegen nog. 

De Eentvelclkapel is in de jongste jaren verdwenen. Deze kleine biel

plaats was opgetrokken in 1898 door Lucie fvlaeyens, zoals bleek uit de 

ruitvormige steen met inschrift. boven de ingangsdeur. Zij was gebouwd 

in dezelfde stijl en dezelfde soort baksteen van de nieuwe kerk. In 1937 

had men de verwaarloosde Eentvelclkapel voor het laatst opgeknapt. 

De grote grot van 0.-L.-Vrouw-van-Lourdes in de Kloosterslraat, bij 

het begin van de Sportslraat, werd opgericht vóór de eerste wereldoo:log 

door pastoor lcle. 

Daarbuiten zijn er te Knesselare nog twee nieuwe kapelletjes opge

bouwd gedurende de jongste oorlog, namPlijk één in Hoekestraat en één in 

Eenlveld, vlak tegenover de Kluizestraat. Het 01ariabeelcl nabij de Béthu

newijk. op de hoek van de Kloosterstraat en de Prinsengoedclreef. dateert 

pas van mei 1960. 

* * '~ 
Door de zorgen van onderpastoor Livinus De Groole werden in 1846-

c17 te Knesselare een kantwerkschool en een wezenhüis gesticht. om de 

f'llencle van de hongerjaren zoveel mogelijk tegen te gaan. Oe weledele 

heer van de \Voeslyne d'Hansbeke verving in 1856 op zijn kosten de beide 

insteHingen door een klooster van de Zusters van Liefde. Later, bij uiterste 

vvilsbeschikking, begifügde hij dit klooster nog met een eeuwigdurende 

rente. 

Üp 27 oktober 1856 werd het nieuwe klooster van Knesselare plechtig 

ingewijd door de bisschop van Gent; de tachtigjarige weldoener, de heer 

van de Woeslyne d'HansbE'ke, die bE'loofd had aanwezig te zijn, was op 

het Ïaatste ogenblik door ziekte weerhouden en liet zkh vertegenwoordigen 

door de heer De Smet. Het gemeentebestuur schonk in totaal een toelage 

van 170 fr voor het bekostigen V·an de feesteliJkheden hij deze inhuldiging. 

De Zusters van Liefde openden te Knesselare een meisjesschool. zet

ten de kantwerkschool voort en onderhielden verder zestien ouderlüngen 

van beide ges,lachten en vierentwintig weeskinderen. Nog dik·wijls werden 

zij geholpen door de edelmoedige slichter van hun klooster. 

In 1891 verlieten de Zus-ters van Liefde hun inrichting te Knesselare. 

Het bestaande klooster werd overgenomen door de Zusters Franciskanessen 

van Gent ( Crombeen). Wanneer deze ,......... einde december 1891 ,......... hun 

intrede deden in het klooster, bes-tonden er alelaar twee lagere klassen voor 

meisjes, een bewaarschool en ook een «spellewerkschooh, waar grotere en 

volwassen kinderen kant leerden vervaardigen. 

ln 1898 moest men twee nieuwe klassen hijbouwen; in 1899-1900 

werd de hpel vergroot, alsook de aanpalende kleine plaa,tscn en men ver-
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In 19 1 ;-, Ier 1:1elegenheid van het naamfees t va n de keizer, organi

seerden rle Duitsers een wielelwed lrijd voor soldaten op het Kn cs

selaarse vliegveld van «. De Klei/en». lu ssen de Urselseweg en de 

M aldegemsett•eg. M en zie l !we eenzoom dit gebiecl /oe n nog was. 

J\ u is de drukke Knokseweg er dwarsdoor ge /rokken. 

Foto Alfons I loo ft . seni or. 

nieuwde eveneen chuur en stallin gen . D e leerpli cht bestond nog ni e t. 

maar loch nam het aan tal sch oolkinderen voortdurend toe en oo k h el getal 

we jes groeide aan, zc.dat men in 1907 g noodzaakt was d e vleuge l, als 

wezenhui gebruikt, aanzienlijk te verm eerd eren en weerom een nie uwe kl a 

bij te bouwen. ln 19 10 werd h e t verblijf van d e oude mannen op h el ge

lijkvloers mel een verdieping verh oogd . waarin vier ruim e kla sen werden 

ingerich l. 

Bij hel ei nde van h et sch ooljaa r 19 14 omvatte de ond rwij inri hlin g 

,·an h el kloo lPr le K. nes elare 11 klas en. waa ro11der zes van d lage re 

graad mel een b volk ing vun 277 J erli ng n , twee kl a sen voor jongens met 

93 1 rlin gen en dri b waars h o l kla s n mel 2 13 kleuters. D e zondag

< hool Leld e zes kl assen en w ' rd door 273 1 rlingen bezocht. Bovendien 

Le lond r nog een adulten.sch ool. bijgewoond door 17 leerlin gen , een 

hu ishoudsch ool mel 24 1 erm i j s en een J rei eh ol. di e ni ets anders vva 
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79. ~ Een prochtiq fwevel.je uil cfe I Be e<' LLW, Tluekcs lraal -17, lwwooncl 

cloor Morcel C'orelle-Curuefeyn. 

F olo Lulgarl Ryserhove, 1972. 

cl<lll een ,·oor lze lling Yan d e vroegere «spcllcwerb ch oo l» en di e door 32 

,,·erblers \'a n d e parochi e werd bezocht. 

R. cecL, in 1898 was h e t inwonend perso neel van he l Knes claarse 

kl oo~ le r zo talrijk . dat er een a fzond erlijke gees telijke elireeleur di ende aan 

I oc~enlt'gc l. Sinds 19)) werd en h erhaa ld elijk zieke kl oosterzusters te 

Kn esse larc \'C rple~d en ,·anaf I () sc pl cmher 193S was er een hospi taal. be

~ l emd \'Oo r d e Zusters Fran ciskan essen van G ent, ingericht. 

Üp 1 janu a ri 194S telde hel kl oos ter \'an Kn essela re 2 kloos terzuster , 

I) ,·erplccgdc zieke zus lers , 13 oude mannen . 13 oude vrouwen en 14 

wees·kinderen. De kl oos ters hoo i had loen een lo lale bevolking van SOS 

I eer I in gen , waarond er 323 lee rpli ch lige me i jes, verd eeld over negen lagere 

kla ssen en I 2 kleul ers in d e dri e gemengde kleuterklassen. 

, indsdi e n heeft hel kl oos ter van Kne:;selare een enorm e uilbreiding 

~enomen en gro le o ffers gebracht op ge bied van nieuwbouw en moderni

se rin g. 

* * * 
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0 . ....--- Een mooi beeld van he t plein/ie van «. /J en l-loeb in ! loekeslrool. 

rondom d e eeuu·wisse/in g. f.l en zie l een verJtt•c ncn /l.f! r6erg e11 rechts 

de smis van S teyaerl ( fat er Bral, thans /J eln al). 

Prentkaart uit de vcrzameling van Alf. Ryserhove. 

Gedurende eeuwen werd het onderwij s le Kn esselare verstrekt door 

de ko ter en de p laatselijke gees telijkh eid . H el koster chap bl cPf in handen 

van dezelfde familie M aeyens tol na 1800 en minstens reeds va naf 1630. 

Bernardus-Francies Maeyens was sch oolmee ler in 1793 op h et dorp en 

ir. datzelfde jaar onderwees Jan Maeyens in Bunlelare. Wij vinden 

Joanne -Franciscus Roose als c:schoolm ee ler d ' f pro hie van Kn esselaere)' 

verm ld in 1798. D e vrij e chool van Jan-Bap Li sl Arna ul werd opgeri cht in 

1 03; de man gaf thui s les. tegen vergoedin g, en leerde zijn kind eren 

IE-zen . schrijven met de ganzeveder n rekenen; hij gaf ook ca techismus. 

:wal uil e n aan t kenin g blijkt. W kelijks ging hij zelf le voel naa r G enl , 

om er door een pri es ter verd r onderwez n te worden . 

p 26 september 1844 w rd Jan-Bapli l Arnaut mel alg mene slem 

men lol gem enl 1 d erwijzer van Kne s la r b noemd. Hij zou les g- v n 

in h e l geme ntelijk lokaal aan de M ol nslraal. waarin ook de gezusters 

Bael n met hun meisjes hooi g v stigd woren. V or h e l jaar 1845-46 

was hel ge tal ni l-b Lalende leerl ing n aldaar r eds lot 13 ges'l gen. 

Het gem enteb stuur kocht lo n een stuk land in d V lel straat en 

trok r nieuwe sch oolgebouw n op in 1857-5 . Kar l rn aul , zoon van 
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jan-Baptist, begon daarin onderricht te geven tijdens het schooljaar 1858-

59 ; vanaf 1868 werd hij geholpen door een eerste hulponderwijzer, Emiel 

De Vreyer, en sinds 1876 door een tweede, Alfons Van Overbeke. Ge

durende dit laatste jaar had men de gemeentelijh schoollokalen vergroot. 

Meester Basiel Stevens zal, na de schoolstrijd. daar les geven van 1884 

lot 1924. 

In 1937-38 werden de gemeentelijke schoollokalen volledig nieuw 

opgetrokken. gezien de vervallen toestand waarin zij verkeerden. Üp 

27 mei 1940, door brandbommen getroffen, gingen zij echter totaal in de 

\lammen op, om kort daama andermaal herbouwd te worden. 

OE: gebroeders Alfons en Jules Arnaut, ontslaggevers in 1880, ver

lieten het gemeentelijk onderwijs. Ten gevolge van de beruchte schoolwel 

van 1879, waren intussen nieuwe lokalen voor een vrije jongensschool 

opgetrokken in de Kloosterslraal, namelijk de gebouwen van de huidige 

Yaktekenschool. Deze werden plechtig geopend op 1 juli 1880 en telden 

aanvankelijk slechts twee klassen (zie foto nr 53). Op 15 juni 1924 zou 

men de tegenwoordige lokalen ,....... met ?es nieuwe klassen ___. inhuldigen 

en in gebruik nemen. 

Onderpastoor De Groole had in 1846, aan het begin van de Klooster

straat, op eigen kosten een bewaar- en handwerkschool opgericht, alwaar 

hij in drie klassen dagelijks 230 kinderen liet onderwijzen en brood en 

soep uitreiken. I lij ontving niet de minste toelage. Later zetten de ge

zusters Rosalie en Angela Braet deze bewaarschool voort ; zij werd aan

genomen door het gemeentebesluur in zitting van 20 mei 1847 en telde 

toen 38 betalende en 99 onvermogende kleuters, die er «het eerste begin

sel van het letteronderwijs ontvingen en ook de oeffening van het nayen, 

Lreyen, stoppen, enz.». 

Wanneer het klooster van de Zusters van Liefde in 1856 wordt 

gesticht, verder in de Kloosterstraat, zullen deze kleuterschool en ook de 

school van de gezusters Baelens in de Molenstraal opgeslorpt worden door 

de nieuwe stichting. Men opent aldaar eveneens een kantwerkschool, die 

op 17 mei 1858 door het gemeentebestuur geadopteerd wordt, «over

wegende dat de school in het W eldadigheidsgesticht ingerigt, van groot 

nut is, alwaer de behoeftige kinderen van het Homvelijk geslacht kosteloos 

in de Fransche en Vlaemsche talen worden onderwezem. Dil alles ligt 

aan de basis van de bloeiende onderwijsinrichtingen van het klooster der 

Zusters Franciskanessen : de vrije gesubsidieerde lagere meisjesschool. dL~ 
nije kleuterschool met wijkafdeling in de Veldstraat en het latere Sint

Anna-Instituut. 

Ten ~Iotte willen wij nog wrmelden dat Meester August Nemegeer -

een geboren pedagoog en zeer eerbaar man ___. les gaf aan de kindereu van 

Eenlveld, Geuzeslraal, Blakte en Rurkel, gedurende de eerste decennia 
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'- I.~ D e urocÇJere fw1 berg <. D e G ouden Lee uu·». opgeri cht uolge ns oc

trooi van cfe heren van f1e l Lan cf VOlt cle Y./oeslij ne in I ;-.19, beslaat 

nog doch is sedert lang geen drankhuis meC'r (A fb ert J) e fnal , lloe

keslraat '77) . 
Foto M. Hooft . 1937. 

van de 20 eeuw . !lij d eed dit op de hoeve V er ch clde, Oude Bru gseweg. 

-om voo r vijflig leerlin gen . D eze voo rbeeldige en bekwam e ma n werd door 

niema nd ge -Leund o f ge ubsidieerd . 

* * * 
V olgen G a illiard voerden d e middeleeuwse edelen van Kn es elare 

a l wapen een zilveren krui op zwarle gron l (de sable à la croix d 'ar

~enl ). Dil s hild i ook afgebe ld , ndera a n inl W ill ibrordus , op h eL 

midd elslc hrandg l a~raam in heL koor van de kerk. In d e slrijd werd d e 

r.aam «Kn es elare !> al wapenkre t aangeh ven . 

O e oud e h eren van h el Land van d Woe lijne voerd n oor pronke

liJk en z il veren ankerkrui s op een rood veld ( roix ancrée d 'a rgenl sur 

gueul e ) e r ri e pen d naam van hun h rlijkh iel : <Woe Lyne> I 

Bij Koninklijk Be !uil van 17 d eml r 1971 v rwierf dP 1em e nl 

Kn el a re een offi c ieel erkend wap n , waarvan de be chrij vino lui dL : 
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«In goud een keper van keel. Het schild overtopt door een omgekeerde 

schelp van goud» (rood schuinkruis op gouden grond, met een omgekeerde 

gouden schelp in overtopping). De afbeelding van dit wapen komt voor 

op een document van 12 maart 1694, dat officieel uitging van de toen

malige Knesselaarse administratie en dal bewaard wordt in het Algemeen 

Rijksarchief te Brussel, Rekenkamer, register 1298. § 37. Dit schild be

hoorde eenmaal toe aan naamdragers van de familie van Praet, die op 

zeker ogenblik heren van het Land van de \Voeslijne zijn geweest. Hel 

prijkt nu ook op het gemeentehuis en in het gemeentezegel van Knesse

lare. 

* * * 
Wanneer men in 1517 sprak over «den sladhuuse» of het «schepen

huys» bedoelde men daarmee de herberg «De Swaene» (Wed. Hilaire 

Gussé), waarin de wethouders vergaderden, minstens sedert 1488. Onder 

het ancien régime bezat Knesselare immers geen plaatselijke griffier of sekre

tariaat. De administratie van de parochie behoorde aan de heerlijkheid 

van hel Land van de \Voestijne, waarvan de griff1er le Aalter verbleef. 

Deze kw<~m op geregelde tijdstippen naar Knesselare om samen met het 

plaatselijk bestuur t.e vergaderen. Na 1600 hielden de schepenen beurte

lings hun bijeenkomsten in «De Swaene» en in ({De vier Heymanskinderen» 

(huis Dr. Van Thuyne). 

Gedurende de Frans tijd. in 1795. werd een kleine zijkamer gehuurd 

van een andere, thans verdwenen herberg, namelijk «Sint Hubertus» 

( Edmond Van Houlte). vlak vóór het portaal van de oude kerk. Dit 

plaatsje kreeg de pompeuze naam «Huis van Commune». fv1en beschikte 

er over zeer weinig ruimte en de registers en andere dokurnenten lagen in 

stapels op de vloer, blootgesteld aan stof. vochtigheid en beschadiging. 

Toen is er ongetwijfeld heel wat oud archief verloren gegaan; vermoede

lijk werd oo·k het kerkarchieL onder de besloten tijd, daarheen gesleept. 

ln «Sint Hubertus» kwam spoedig veel «nering en tering». Het was 

een oude en zeer lage herberg, zonder verdieping, met ijzeren staven vóór 

de ramen. Men moest twee treden afdalen om de gelagzaal te bereiken. 

De verkoop werd zo groot en de zaak zodanig bloeiend, dat de herbergier 

zelf een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente moest betalen, om gratis het 

sekretariaat in een kamer van zijn huis te mogen onderbrengen en dan 

nog te moeten zorgen voor vuur en licht op de koop toe ! Deze unieke en 

paradoxale toestand duurde minstens van 1836 tot 1876. 

ln juni 1877 deed de gelegenheid zich voor het prachtige herenhuis 

van notaris Fobe, in de Veldstraal («De Lusthof>, thans postkantoor), 

aan te kopen voor de som van 20.500 frank en het in te richten als ge

meenlehu.is. Na een langdurige beraadslaging en gezien de meeste leden 
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8'2.,........, Oud fwrsjr. fl oekes /ruo/ 90. tfwn s gesloop t. Loo ls/ uwe[ !t r i ge 

bruikt als ~ kloe/koppersko / )1 (,\ fogdu /er/0 eu C ero rrf C oe lhofs). 

Foto R. Tondal. Eeklo. 1966. 

van de raad legen diL I'Oo rstel gekant wa ren . omelal zij niel van h e l dorps

p le in weg wilden. d eed burgemees te r Will e d e zaak voor onbepaalde lijd 

uilstcll n e n er kwam naderhand niels meer van. 

T oen in 189 de oude h (' rbe rg «Sin L Hubcrlus» zou a r geb roken 

worden . werd door dP eigenaar !Vla en houl h eL voorsle l gedaan. op d ezclf d t• 

plaat. hel huidige ;c: a fé CemeenLehuis> op Le bouwen en een ged ee lte 

1·an dl' hovPnplaalseTI ervan mel konlra kt Le verhure n aan d e gemeente . 

Dit werd op 22 nov mlw r I 98 aangenomen. 

O r>O r e n ~r· r hil lu ssC'n dr h eer M aenh ul en een aanpa lende geb uur 

werdf'n d" werken l' I'P rJW(' I erg vertraagd . lntu . s n h ad men d e geme nte

J,Jkr· dieliSten voorloprg ondergeb racht in he l h 1i s Van d en I( r ho i'C' . 

Klooslerslra.al, b woond door rl P gemeenLconlvange r. Eind E· 1000 b trok 

mei }w L sr· kre la ri aal bovl'n d e it rijpoort van < a fé Cem Pen lehui ». waar 

men wu b lt jven lol in 1969. 
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·" ). - ,\fooic hoevt 'LI'OIIIllf/. 1/ol'kes lruul 13·1. lw woon cf door Con1iel flu y
I<Wrl (t-rot•w,•r ,· \uyu~ l j\foslul' li , dourn u ]u/es Coorenwn ). Let op 

cl<' pruc/lii[JC' kruisuc n.s ler.s. 

F olo R. Ton dal. Eeklo , I 966. 

Onder d e oo rl og , in 19-1'2 . had men d e hee r Cocquyt pl a nn en loten 

CJpmak en ,·oor een ,chuilkcld c r-hulppost op h e l d orpspl e in , naast d e kerk 

( rk ZOf!r' l1i1 a mcl c «abri » ). ll ci was met de bed oeling later. in bcterr 

lijd en . ho\'en di e keld r rin gen een gemeentehuis op le ri chl en . Ook d ez<' 

pog'lng en nog \' l' rsrhill e nd e andrre z ij n a lle ges trand . 

Eindelijk kon men o p 29 juni 196 1 het huis O e Spiegelacre aan

kCJpen voo r 950.000 frank en op 19 augu~ lu s 1965 d e ove rbo uwde poorl 

\'on «Café C emecnlehuis » ,·oor I 15.'230 f'rank . Nieuwe plannen werd ,• tt 

lil! o pgemaa kt d oo r de arc hitellen R . Dryh oe i en E . D e vVil le, waarna dt• 

c!l'finili cve goedkeuring ,·o lgd e op 18 mei I <J(J7. Oe aa nn e mer Hil air,' 

l ~yserh O\·e mocht midd en 1969 met d e afbraak van d e oude panden bt•

ginn en en daarna rT.el d e n~euwbouw ,·an hel gem eenl chui s. Dit prachtige 

en lu x ueusc bou~;vwerk kon o ffi iee l in gehuldi gd word en op ·I maar! 

I 972. 

* * * 

308 



4. _____, l-Loekes troat telt nog enkele mooibewaarde hoeuen. Uit de laats te 

helft van de 1 ,e eeuw date ert de grote hoeuewoning ]eroom Mat

tli eeuws-Buysse, f-1 oekestraal 1 .36 ( uroeger Leon D e Vos-Octauie 
Mauli eeuws}. 

Folo R. Tondat. Eeklo. 1966. 

H ierm ee zijn wij beland in <modern Knesselare>. 

G edurende de jongste dertig jaar is de aa nblik van de gemeente h ele

maa l veranderd. Zeer veel oude hui jes en hoeveljes zijn verdwenen of 

gemodemi erd . oms hopeloos verkn oeid. D e nieuwbouw is uilers.t slerk 

loegenomen. H el wegennet werd bijna volkomen verni euwd . Knesselare 

i · minder landbouwgemeente en veel meer nijverh eidsgemeente geworden . 

Erger is dat men door ongeord end bouwen h et landschap slerk h ecfl 

aang tasl. Een eeuw geleden was er all een h el dorpscentrum en verder h ad 

men h ier n daar een kl ine wijkgemeenschap, zoal Eentveld. H oeke

slraal ( tt D n Hoeh !). Kapelle. Bunllar . Dri es ... T en slolte waren er 

enkele ver preid ho ,-en . mooi geïntegreerd in h el landschapsheeld. 

D v r nipp rin g in d landbouw tijd ens d e vomge n in h el begin 

van deze eeuw d -d een a·anlal nieuwe g bouwen onlslaan. terwijl] de 

dorp k rn mel arbeiders- en midd nsland r woningen lerk werd U!ilge

breid . Ook le lande. waar d grond go dkoper was. werd n gro pj s 
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R5. ~ lloekeslrootf,rug in 1903. \'un u/les wal op clc:c /oto uoorfwmt blijft 
f' r fw rgenuamrl niets meer oPer. 

Pren tkaar t uil de ve rzameling van Alf. Ryserho\'e. 

hui zen o pge trokk e n ; d e !'- laldegemsrweg is daar een typi sch voorbeeld van . 

Vooral n il d e jongsic oo rlog werden d e oude woningen. schuren en stall en 

ges loop t o f «gemod erni sePrcl ». d.w.z. mees la l gruwelijk ve rminkt. ieuwer

wdse bo u wsel~ verr ezen langs a ll e s trale n e n zelfs links en rechts in hel 

Yeld . Dikwijls waren dat oo k echte huizenrijen . uil hun .: stedclijb ver

band perukl . zonder vensters in d e zij gevel. ln h e t centrum kwam en groter 

ge bouvven . ta lrijk e fllieuwe \Vinkds en bankkantoren . Overal doken elek

tri cilc il , p i! len . te le ,' isif'anlennes en afslu ilin(!en in b e ton op ... 

Nicllemin hezil Kn ess plare nog enkele mooie h ocve n en en ige s tuk

ken ongere pte naluur. zoa ls in d e T'-1al sem , d e H ell e meersen . d e Am el

donken. d e Lijsl erh oek. d e Schapersboss en . . ll es samen is dit echter ni Pt 

zm·ee l meer . vergeleke n me t H erlsb crge , Bcern em e n Ursel. T'-1aar overal 

is er zeer veel ,·a n hel oud e verloren gegaan : d e spo re n van d e geschiede

rlis van onze d orpen vervagen. H e l wordt s leeels mind er duid elijk om op 

lt merk en in ons lanchchilp. in onze dorpskerrwn , on straalbeeld en onze 

ganghare levenspatronen . hoe a ll es hi :ü orisch Qegroeid is. Wij moe len 

>c hcrp lockijkPil om le z ien h oe h e l eenmaal b egon , waar d e m n h I 

CC' rs l vcrschC"cn Pil poogelP een heslila ll te vinden . waar d e vroegsl neder-
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zettingen ontstonden, hoe het jonge dorp stilaan gefatsoeneerd geraakte en 

verder evolueerde, hoe de ontginning voortschreed. hoe de mens werkte. 

bouwde en leefde. 

ÜYer de leeftochten van dertig, veertig generaties zijn onze dorpen tot 

cns gekomen. Het aangrijpend gelaat van al die voorbije geslachten is nog 

wel aanwezig. maar hun stem spreekt steeds stiller, hun trekken zijn hoe 

langer hoe moeilijker te onderkennen. 

* * * 
Nu er reeds zoveel verdwenen is, steken de littekens van de oude 

geschiedenis onzer dorpen nog maar weinig in de bewaard gebleven gebou

wen. Zij zitten dieper verscholen in de dorpsaanleg, in de structuur van de 

\vegen en veldcomplexen, in de plaatsnamen of toponiemen. Dat zijn de 

benamingen die onze verre voorouders van meet af aan gaven aan straten 

en wij•ken, beken en vijvers, bossen en moerassen, weiden en akkers, aan 

herbergen, hoeyen. huizen en kapelletjes. Zij zijn niet onmiddellijk met de 

ogen waar te nemen, men kan er geen foto van maken, maar toch leven 

ze nog voort, sommige enkel in de oude documenten, andere in de volks

mond en in officiële benamingen, soms onveranderd. soms gans vervormd 

en verbasterd en soms onherkenbaar verminkt. 

Wij spraken reeds over de dorpsnaam Knesselare zelf, die bestaat 

uit cl esse (klis) en !are (Iers). Dit toponiem geeft ons als het ware een 

eerste fotografie van de plaats, in haar allerprimitiefste toestand : een 

moerasSiig, zompig, met kliskruid en struikhout begroeid gebied, dat zich 

uitstrekte van de Kluize tot de Vennekens. Dit klisselaar paalde ener

zijds aan het Prinsengoed en anderzijds aan het centrum van de parochie. 

Achter het klooster lï.ggen twee stukken grond. de Vennette of Ettinge en 

het Lyrsethal ( leers-clal), die ais de kern mogen beschouwd worden van 

het vroegt:re ders vers \Vest, oultre Ie grand chemin» ( 1374). 

Maar er zijn te Knesselare nog heel wat meer lare-namen dan de ge

meentenaam zelf : Buntelare (Ban cl are, 1242). Buntelarestraat. Bomme

lare. Nieuwelare, Hielare of I-lillare, Hielarestraalje, Gelselare, De Mispe

lare. De Gerselaar, Oe Elzelare. 

I lem-na:nen wijzen ongelwijf el cl op zeer oude nederzettingen. Wij zijn 

niet rijk aan dergelijke toponiemen en hun vroegtijdige vermeldingen ont

breken. In het eerste deel van die plaatsnamen zit telkens een oude mans

voornaam verscholen. Misschien kunnen Malsem en Dadem daarvoor in 

aanmerking komen ? ... In elk geval treffen wij te Knesselare ~ in latere 

eeuwen ~ volgende henamin14cn van gronden aan : Het Wessegemse, de 

Wessegemse Stukkc~n (Wessegern zelf lag op Ursel !). de Malsem. de 

Grote Malsem, de Vóórmalsem. de Vóórmalsemmeersen, de Eerste Mal-
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86. - Oe Ouitse kai/aalwu cl?t !Jij de brug van I loekestraa t. Op Twt bordje 

kan men le::en : «J\. onalwacf1 e, fvloria-A elter, 23/7/ 1916>. Die 

solc/oten lagen immers in het n.abi;e Sin t-lVIaria-Aalter ingekwar

tierd. 
Foto Alfons Hoo ft , seni or. 

~emm eerse n , de Malsemm eersen . de Lage M alsem , de I-loge M alsem, de 

D ndem, d e D ad emm en. 

Enkele \·ijvers of waterpoelen z ij n er oo-k gewees l. bijna uitsluitend in 

hel noord en en in h el uiterste zuiden van de gem eente. Daaraan h er

inn eren d na men \lij vereeke , Crasvijvers. de Dri e \!ijver , de Groene 

Vijver. V ossenholcv ij ver, Lekensvij versbo , 'vV es tvijver, de teenputlen. 

\ V ill ekensvijver, de Ni euwe V ij ver, d e W a terpoel en 's Gravenvijver. 

le twal belan grijke verh evenh eden in de bodem werd n aangeduid al 

hoog ten of hill en : de H oogte, Blakhille. W yl ershullen ( = : W oulersh il). 

de H oge Bl akle. ' t H oge , de I-loge 1-lil le, de Kleilhille, de H oogten , de 

l loge Kl eilen , de H a m. 

E en dri es is een oude dri esprong van wegen . een dri eh oekig plei n

tj e of een gemeensch appelij·ke weid e. soms <Gemen e 'vVeide> of <'t G -

mcenle» ~Pn oemd. A ls dri es-nam err kenn en wij te Kn s larc : cl h eur

dri es. h el Dri eseiken en hel Drieselslra alje, bij de kerk ; d Drie , de 
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. . ,..........- D e noodbrug in lloe kes l.rau! , noclot cf r metolen bruo in. 101 8 cloor 
cfe teruglrekkencfe legers opge Mn:::f' ll w as. 

Foto M . Hooft. Knesselare. 

Oriess lraa l , Pi ete ndri es en Pi elendri esmolen op d e wijk Dri t:>~; d e V er

maayendri es. d e Driesstukk en E: n d e Drie beek, langs d e Aardcnburgs<'

heerweg. naa r W e' lvoord e toe; de Kl a verdri es tu sen d e H oekes traa i en 

d e Kn eukelstraal . en d e Willendri e in de Malscm. 

l-l el woord kouter verwij st naa r d e oud ste. d e Perste in cultuur ge

brachte gronden van de primiti eve n ed erzellingen ; ze lagen mees·lal vrij 

hoog en in één blok. T e Kn esselare kenn en wij zo : Pauwelskout er en d e 

M olenkou ter( s ) . bij het Prinsengoed ; de Kouter. de Korte Kouters. d e 

l-l oge Kouter . d e Lage Kouter. de M agerste Kouter en T ende n de Kouter. 

in het centrum . oo Lelijk va n d e kerk ; de <KeylersJ>, d e M esvoordekouter 

en d Bergelandkou ter( s ) nabij W es lvoord e. D e toponi emen Dries- of 

Pi Ptendri e kouter . H o kekouler oF M als mkouler h ebhen wij to t hi erloc 

n erg ns gevond n . 

A cht r d kouters [iggen gewoon-lij'k d e akkers. De naam akker wij sl 

op een la tere. maa r loch nog midd leeuwse ontginning, zoals d e \ Vild

a kker. cl e Kerkakk1-r, Lamm ensakk r, d Akkers ( Donkerstraal en Overl cie ) . 

d • Len La.kker . d e V ·Jda kkerkens, d Akker van het G o d ten Bokh oulc. 

d H ge Akker, d1· Bro ka kker . d e B ekakk r . d V anl akker .. . 
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88. ~ l )e gro te fwPPe «< iet f\ f onnrl~r n » . lw ter gPzrgr/ het «Groot Goed 

Ie Lake », _ int -Morio-A oltrrs/ruol 2 (Acfo /f \Ion \lyncht, wijk Ouer

feie). /l et bijgebouw link s i.c cl e uro<?Çierc> lwruewoning. 

Foto M. Hooft . 1937. 

l<n C'o;selarc wns oor,;pron kelijk een moer- en heidegebied. D e donk-. 

moer-. hroek-. ,·oorcl c- en vdd-namen zijn er uilzond erlijk talrijk . Een donk 

\\'a,.; er'J l gc·ringt· hoogte. opduikend uil moC'rassig gebied. Daarvan ge

l ui gen de toponiemen : La ngedonk (wijk). Hooglangedon k. de H amsdonk. 

elP G rote Am eldonken . de Hoge Ameldon k. de AmC'lctonkdreef. de Am el

clonken. het .1\mcldonkstuk. de Am eldonk lag, de Am eldonkwalering , de 

nraamclonk . de l"ange D onk. de Z eidonkm eers (Zeldonk zelf ligl nu op 

Oedelcm I) . de 1 looglangedonkbeek. de Hersdonk. de Spaardonk en de 

E lsdonk. 

\ Vij on td ekte n sle hls één school-naa m : de Lange Schoot. School, 

zoa ls in W aarschoo l. betekent een ,; pils toolopen cl stuk grond . eveneens 

opduikend uil een drassige omgeving. M aar de moeras- en broek-namen 

zijn zoveel te La lrijker : de Eelemoere. het 't'loer (Kapelle ) . de M oerakkers, 

cic o\~ oc rstukk P n . hel 't'~oerken , M oerkensbos. de Ri etjes. de J'vloerweg, de 

f\ locre . de 't'l oerbossen. dP Kleinen Ecl emoPr. de Jvloortelput. Thysek ·ns

hrock. f\ lcersbroPk. ScheibroPk. \ V C's tbroek. de W estbroekbossen . het 

0 loo rl r· lk cn . de RroC' kweidC'n. hel Broek, de Lange 1'1oortelput , de Bro k-
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9. ~ T ypische deuromlijst ing. 

Zuicfleies lraat 7, 

langsheen het kanaal ; 

nu gesloop t (J eroom SmessaC> rt } . 

Foto Lu tg art Ryserhove. 197 1. 

C)() . ~ /) eurorn/ijslinÇJ uou ornstrerks 17 0, 

Bu nt c fures lroo t -1-1 (G ent ir / Af me y) . 
Dti type kwom urij ueu fuuf cliÇJ uoor 

in cfe streek. 

Foto Lu tga rl R y>crhove. 1971. 

s tukk en . d e P oel. D e 7.ijpe . d e 7"ompe. d e i'-1oorl el in ge, d e Bocl c. d C' 

Ell in ge ( Üverle ie). d e V en ne lle. h e l Bro C' kslraa lj e , d e KJ isse. hel L is . 

h e l Kli eslraalj e. O e Vuilpanne . d e VennekC' ns. V enn C' ken. meers. d C' 

el ting(en ) . d e eiryn ck. d e c l!Jin g Lukken . d t> W eLlin g. C' nz ... 

D aa rbij kunn en wij ook n g d e namen ranp ch ikken di e wijze n op 

tu rf- en moeru itbatingen . zoals \' ijn k ( l). d erri e · n turf : d e Vijn ken. d e 

A cht er Le Vijnken , Vin keslag. d e Vyn ckl . d e Grote V ynckt. h e l Vinke

bos. d e D erri e. h e l H erri e -Luk . heL Turfslik . d e H eryn ek. Mi sschi en zijn 

zelfs d e Loponiemen Harin gw eg en I !a rin g Lukk en wel Lol d eze l aalslC' 

benaming .:h erynch ( = · d erri e . Lurf ) Leru g le hrengen 7 

Een voord e was en d oorwaa dbare plual s in een beek of vijver en 

leert ons dal er a41eszin aldaa r en mo ilijk I egaan i ar . modd eri ge en 

moerass ige plaats di end e le word en doorlrokken . Z o h ebben wi j : W es l

voorde (Me voord·) . W lvoordPs traa t . M e voorel kout er . Voorel es traa l 

(in E nlveld ) en St ra levoorl (in llo k slranl) . 
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Ook de waterlopen hebben sterk hun stempel op het landschap ge

slagen. Daaraan herinneren : de Leke, het Leiken (land), Driesbeek of 

Dam beek, \Vaterlopen (land). Zwartegatbeek Drongengoedheek, Water

straat. Overleie, Zuidleie, Zuidleiestraa.t. de Boombeke. de Hooglangedonk

beek, de Berdelenbuisbeek, 't Geleed. Hellemeersbeek. Molenbeek. de 

Watermeulen, de Kwawal. de Kwadewalstukken. l\1ichielsbeke. de Wal
gracht. .. 

De waterwegen hebhen ook het ontstaan gegeven aan vele benamingen 

van brugjes ( piete, stok). buizen, spe i en en duikers ( heule, hul). van af

dammingen en dijken. Aldus treffen wij te Knesselare aan : de Piete, 

Pietendries, het Pietstuk. de Buize (land). de Stoet, de Brugstok. Lake

buis, Mannekensveerbuis, Berdelenbuisbeek, (Ie Berdene Buis. Flabbaert

Luis. Zwartegathuis, Rozebuize, Aan de Buize (land), Habbaertstuk. het 

Speiken, de Heule, Heulestraat. Hulhoek. Goed ten Hulle, Hulhoekstuk

ken. de Kwadam. Kwadamstraat. de Swalmendam. de Wittendijk. het 

Wittendijkstuk, \Vittendijkhos, enz ... 

Dit alles wijst erop hoe uitgesproken moerassig Knesselare was in de 

oude tijd, van Wes.tvoorde tot de Malsem en van de Vennekeos en de 

Hellemeersen lot de Vijnken. In het noorden en het uiterste zuiden echter, 

daar waar ook de vijvers voorkwamen. was de streek een gebied van 

woeste gronden, heiden en velden. Ve.Jd was toen een woord dat gebruikt 

werd voor nog niet ontgonnen terreinen, in tegenstelling dus tot de reeds 

bebouwde gedeelten. 

Veld-namen en aanverwante voor Knesselare zijn : Eentveld (Heint

velt. 1333), Geusveld. Heideveld, Beeleveld. Gooskensveld, W aarschoot

veldeken (op de grens met Maldegem), Anne van Asschensveld. Anne 

van Asschensveldekens, BI akte ( =, Blakkeveld). de Veldekens ( Bomme

lare), de Veldekens ( Prinsengoed), Kluizeveld. de Veldstraat (in Eent

veld), de Veldstraat (in het dorp, die naar de woeste en onbebouwde 

heide van de Kleiten en de Zandekens liep), het Schaapsveld. het Geuze

veldstraatje, de Blohelden. Schuurvelde ( 1333), Urselveld. de Veld

hlekkers, het Goeyveldeke, het Goyketveldeken, Roslyne ( = \Voeslijne). 

de Heye, de \Vildemisse. de Endelbrake (einde + braakgrond), Oesten 

( = Woesten), enz ... 

Biezen en bunt of beunt (mager. spicht:Jig gras op zandig terrein) 

gaven aanleiding tot het ontstaan van de volgende plaatsnamen : den 

Beunt, de Beunten, de Biezen, Buntjes, de Biezemeers. 

Vooral langs de waterlopen strekten zich alluviale meersgebieden en 

natuurlijike weiden uit. Maar ook in de omgeving van de moerassen en op 

lage plaatsen kwamen heel wat bilken en meersen voor. Vlij vernoemen 

onder meer : de Rroekweiden. Biezebilk. Vosseweide. Poldermeers, Paarde-
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C) J. ~ • chuur op sknen grondvest e n en uercfer uo ffeclig in hout opge

trokken : Ouerleieslraal 19 (R oe ls Mauril s), nabij Crancl'mere, 

langshee n he t kanaal C ent-Bru gge-O ostende. 

Foto Lu tg art Ryserhuve, 19ï 1. 

weide. Paa rdebilk . de Breem eersen , de Pla tte W eide, heL M eerS>ken. 

Bi ezemeer~. P aemelsbulk . Binnenbeekbulk, Koningsbulk. Sch apenbilken . 

Je Kromm Bulk , de Beekm eersen, d e H averbilken . le Lage W eide. Koe

klauwwee . ' t !Jaag 1eerselken . de Prin senm eers, de Kwade I'vleers. de \ViLle 

Wee, de H azeLe M eer en , H ell emeersen . H emelrijkm eersen . M alsem meer

s n . hel Kwaad M eerselken . de Grauwe Bu1lk, V óórmals mm eersen . de 

Lage W eiden, Ball eken bilk . de Cabboudmeersen ( 13e eeuw) . de S malle 

M ers, de V enn ekensmeers. 'l Pi er myne Bilk ken , de Grote Kalver ha Je

meers, M en meers. S mylersbulksken, de Keukenm eers, Boukqu ytbulk ( = 

Bo kweilbilk) . Wint rbautsmeers. Kalverbilk . M eersbroek en de Ro le 

W ee. 

Ho ggelegen si chte grond n . m t een g l ondoordringbare kl eilaag 

aan de oppervlakte. werden kl ilen geh elen . Zo h bben wij : de Cleyle

na r , de Kl eiten . de Jeyt. hel Kl ill een, de KI itbos . de V or nste Klei-
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92. ~ \ \ 'uo11fw ts ut/ clt, I CJ c eeuw, Cunyedonkstrcwt ï . l let rechtse raam 

blee f in ::ijrt oorspro11ke/ijke toes /ufl(f e11 cfc fuik en v cu1 het midcfcn

t'<msler lJe hir-Îcl L' n het ftartm olie/je. T lwn s betuoo11d door Marie !ket

De Loo/. 

Foto Lulgarl R yscrh ovc. l972. 

ten. d e Po l<ta rd t-klcit . d e teenkl c ilen , d e Kl c ithille, d e Gan ze kle il en 

cle I loge 1\.l c it en. 

D e oo rspronk e lijk e he id egrond en e n oo k d e dr oogge legd e moerassen . 

waar in \ zo mers di e ren waad c n . geraa kten later meer en meer bebos l. 

lk hossi n g is oo k een O\' l' rgan gsvo rm tu :;scn wi ld e rni s rn bouwl a nd. V a na F 

d e· !Sr eeuw e n \'Oorrd gedurend e· d e J6c·. 17c en 1 e eeuw onlmoelen 

w ij \'eC' I ho:; to poni e me n . D och het d ient gezegd dal Kn csscla re op geen 

enk <'! ogenblik d e uilges trt• kt r wo ud geb ied en h ee ft gekend . di e wij aa n

tr <' ffen l<> Beern em . Aalter . Ursel en Î' la ld egem . 

V erm t· lden wij a ls pl aatsna men mc l hos, ho ul en boom : d e Krui 

IJOssC'n , S tum·msbos, h el Ka ph o ul , d e Gra \' c's ingcls. d e Lange ingels, h e l 

l.oo l , d e ::Se\' cngeme lenbos. V a n H eekc's Bo , Croo lh eersbossen , Kwa d e

p ulhos , het P eerd ebos, d e L a rik sbos , he l Ekebosken , d e H outene Pitbos. 

d e T\ JagE're BossE' n , h e l P o laa rcl cbos je, Van A ckers Bos. cl V alckeb os en 
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(er was te 1\.nesselat e een belangrijke familie Valcke). de Grote Bekehos. 

Schapersbossen. Schoonaertsbossen. de l'1astbossen. de Grote Foreeste. de 

Kleme Foreeste. de Buksbos. de Blokbossen, Paemelsbos, Fockaerts Bos, 

Schdpersbosstraat. Gentsen Bos. Van Heeke's Bossen. Den Bos. Den 

Berke. de 1\.leitbos. De Graeve' s Bos. VerYijncts Bossen. Maeyken Maeyens

bossen. Kmisstratebos. de Draakbos (naar de bezitter. baron de Draeek 1). 

de Zandekensbossen. het Heudebos, de Bergelandbossen. de Spanjaard:;

bossen, het Pietbos, \Vestvoordebos. Hollaerts Bos, de 1\.apellebossen. 

Dhulstenbos. de Bosbilken. het Vinkebos. Berlje Cuypers' Bos. het Bosken. 

de Grote Stekbos, de Stek- of Stekelbossen, \Vittendijkbos, Pollynsbosken, 

Daefkc Maeyensbos. Holstratebos, Brauwersbos, Notebos. Thoofts Bos. 

de Westbroekbossen, de Bosstukken, de Boorenten, Goedjens-Plu·mbos, 

;-.,1artjensbos. de Hovekensbos, het Heirwegbos. de Heltho3. Elsbos. dt> 

Bokhouten (bok = beuk). Bokhoutendreef, Gracht van hel Bouchout. de 

Vennekensbos, de Peerdewegbos, 't Elsbosken, de Noteboombos, Voskens

bos, Schauwbergbos, Hellemeersbos. Moerbos, het I lazdbos. de Bokke

bossen. de Oriebokke. het Rijshout. Martens' Bos. Den 1-loekbos, het Plant

soenbos, \Vidauwbos, Berwanebos en het Pokhout. 

Sommige toponiemen herinlieten ons nog duidelijk aan de feodaliteit : 

de Lenen (van het L:md van de Woestijne), het Eerste Leen, het Tweede 

Leen. het Derd~ Leen, het Vierde Leen, het Vijfde Leen, de Leendreef. 

Oen Cheyns (grond waarop een cijns lag). het Novaalstuk (een later ont

gonnen perceel, waarop novaaltienden moesten betaald worden). het Pel

clrijn ( = · de schandpaal). de Pilorijnslraal. de Bosren ten, de Berrente, de 

Beerrentestukken. het Wessegemse. R.ostyne (=\Voestijne). de Wesse

gemse Stukken, de Penninkrenlen. het Leen van Dokter Thys Pn de Knes

selaarse Stukken (die renteplichtig waren aan de heerlijkheid van het 

Knesselaarse in Oedelem). 

De oude percelen. die wij vaak kennen onder hun benaming uit de 

16e en 17e eeuw. worden soms genoemd naar hun ligging : Achter de 

I'v1olen. 't Leegstuk. Arhter 't Hof. de Achlemilen. Bachlen de Schure. 

de Dreefstukken. Den Draai. De Tweesprong, De Vierweg, de Eerste 

Reke. de Leybarmkens. De I-leirwe~. het Vooruitstuk het Beekstuk. de 

Vierde Lijne, het Eerste en Tweede Loopken, 't Fort. de l\1euleslukken, 

't Oud !lof. het Leiken (land). de Piete (land). de Angel (hoebtuk). 

cle Weslbilk. de Walgracht. enz ... 

Soms speelelP de vorm of het uilzicht een rol bij de naamgeving : Den 

R(·k. de Kromme Hulk. De Spriet. 't Lan~ WegPlke. de Korte Kouters, de 

Lange Singels. fle Bijle, Ten I loeke. 't Pastoorshoedje, de Drijbek. het 

Scholr>lke. de Kwint ( = quint. vijfhoekig sluk). de Grote Kwint, de 

Klf~ir•c Kwint. 't Krornstuk. Je /.ijpe. de Teele. Den Ümrnedolf. het Rond 
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~13. - O e: e mooie h oruewoninr~ blee f in haar originele toestand bewaard. 

O e :u ·ar,, moPrbalk irt de keuken draag/ het jaartal 1629. D e lw f

sterle is betrokken cloor ]-Jortense en Raymond Denwynck, Lange

donkstmal 8. 
Foto R. Tondat. Eeklo. 1966. 

SLu k. de Kromm e Slag, h et Lang , tuk. Dri ebekke, de malle Mate, de 

S Lr iepc , de Pi ek. de V uil panne, de Leegle, de Lage Zijpe, d e Lange Loop . 

de I loge 1\lci len. enz ... 

Ook de a'trd van de grond lre i'Fen wij in de toponiemen aan : de 

KlcT mpull en . de Grole Kl eempul . de Kle i11c Kleemput. de Kleilen, de 

M agere Bossen, de Zompe. d e S leen klciten de Keistukken, de Keistraat. 

cl c Zandekens. de M agere Zandekens. de Kwad e M e rs. h et Moorlelken . 

de Zwarle S tukk en. h eL Kwalan d . 'leersbroek . cl· Vetle Lijn e, h et P ol

aa rdebosje. 

E en andere keer wordt de begroeiing op of nabij h e t belrokken percee l 

verm e·ld : de H ooic, 1-loo ies lraal , de Ma lbossen . h el Ekebosken , Den Buk -

bos, Den Berke , h et N otebos. de Bokkcbossen, het El bo , de Bokhoutf'n , 

\ Vidauwbos ( wielauw = wijm). ' t El bo ken , h el Rijshout. h et Plantsoen-
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94. ---' Een prachtige her/stfoto van /1et kruis langs de fl oekes lraot, bij het 

begin van de Kerkstraat, genomen in cle ric f1ting van cfe An.lterse

weg en van molen D e Som c> r. Gans dit landschap Twe /t p/Ciafs ~~ e

maokt voor een bl:' tonboan en moderne bebouwing. 

Foto I-looft, Kncssc larc, 19-12. 

ho . de Not.eboombos , de Roggebenden, het Roggesluk , d0. V orlc \Vil g. 
cl e Driebo kke. de Z ven Bokske . de> V eldblekkers (blekker = abeelboom). 
de leenklav<'rs. de Haverbilken, de Blekkers, de 1 ange Wiige, de Brame. 
El don k. E lzelare. het Wilg ke, d Wilden Olm . de Gerskant . Boekweil
bilk . Boekwf' ildre f (-straal). hel Tarwe Luk . de Tarwebroodkant. den 
Evenebu lk ( evPne = oort haver) . hel Pluim Luk , hel Helmstraatje 
(helm = een ,orl lang, mager gra ) . hel W o>ll gras, De Pluim e. de Els
kant . hPL 1\l issc;; Lr an lj . het. Helmgras, hel Lis , enz ... 

Mel d i<>r<" nnamen zijn gevormd : de Voss w ide . de Voskenwijk, Lam
mensakker. Verken bro k. d eite. Wolv lraat . de Ganzekl eil, het Peer
d b s, KoPklauwwe , Vosken bo . de Krokodill , Paardeweide, Paardebilk . 
Grote Kalv rh agem r , chapenb;lk n. Kalv rbilk, de Puyput. 
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Cl).- //rwr •r· rt ·orli lll/ . \\ 'e.-:lr ·ur ir' fe.'l luu/ ·ï. [)(' ll'oonrf cfoor 1/ i/oirt· I )ÎIOOfiC' . 

fl euwrk f(()e u/Ie W IIH' II 111'!1 lH· r•edrpc/ :ijr t door :wore . r•r erkwrk 

ij: r'r <' l l .'{Jij/en. 

Folo R. TomLl. Eeklo. J<)(j(i 

Qf wij \T rtl e tll Cil iel ;; 0\'(' f dl' n ocgcre Jwzi ller s of eigl' llailfS het 
Kerkl otl(l. rit• Kerkakkr ·r . cl Cql<' ll l'rye . d en A erm en ( = d e armcndis) . d e 

Gro te . n ouc kal'rl . rle Sr·ys irl ;;. l)erljt· C'uypcr;; . de \ 'a lckcbossrn. Sm yters

hu lb ken. l)olkll :< ho ;; k(' n . !) en B e ir ( in ll oe kcslra a l w oonde een voo rn ame 

la r 1rll w u ,,·crsf am il ie IJc 131' ir) . Th ysl' kcnsbro< -k. d e Blomm arrs. Ru lsarrls

J,o;;. V orl H cc kc.'s Bos. \'on Ackc r:;; Bos. S r hoonaerl sboss ll . P arnw lsbos. 

h l(' br·rl s l)o,. D e lor<w ,·r.'s t)o;;. \ 'en ·ijn c ls l)os,;r·n . Î' lar•y kcn lacyens

bos;;ell , llo ll ac rl s Hos. Î' larlj enho:; . Thoo fl s i)os . D adkc 'b cyensbos . Sto

kcrstcrl e. L a ndu ylslce, Lookensslce, h e l Cmdle;;t ubk en, dC' \ ' erpoorter . h el 

\Voul e rs;; luk . ·, Pi c rr m yn c hilkskcn , d r• S to ffr·lhos (St o fFe l = Chri::t o ffc l ). 

l) rc•ssc· nss luk ( [ ) r" Prl'sl) . d e Cab ho udm eersen (Cohboud is een o .·ro ude 

flliln snaam). C'oh ho uds lroo tj e . d l' l o ll <'n"S lukkcn . h et S mcssacrt ss luk . Z cger 

Ü rmish o f . Ann e van A s;;c hensveld . [:>illl\\'t'l ll uygevclt s H o fstee . P a uwels

kO!riC'r . \ V oul ershil , 's Cra\·C'rw ij \'t' r, <' ll Z ... 
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9b. ~ Oude, meermauls uerlJO uu.•rf p fweuewo11i11g, \ V esluoo. d<'s lruul I . 1111 

betcoond dm.r l<olcmcl J\l eir ynck e11 urrwgcr doof \' iclr;r Rryncku1w1 . 

Bemerk de hou/ C' n pomp me/ /rek=Luengu/ e11 cfe cfrie lolooi t•ersc fuf 

lende ramen in dP uur; gr' ue f uur1 het huis. 

Foto IZ. Ton.l.~t . [, .kJo . l'l1 li 

Soms vvo reiL en o[ andere ,·onn van ex pl oita ti e a a ngcgl've ll : d e leen

oven . ' t Bedelf . d e Bedelven , he l Groo t BedelF, ' t . turl. d e Endclbmkc. D en 

l.a thuuse , el f' c Leenba kkcrij, he t Pl oegs tuk , d e Bntkc (braakland) . h el 

l f'g ls tr aa lje . h el Turfstik , d e 7:ave lpulten , h e l Kal h oul. 

E n na tuurlijk zijn er een gan se reeks na men waa rin d e groo llc van d t' 

pern• l(Jn wo rdt uit gedrukt : d e Duize nd Roen, d e Vi er C m len , he l Lij n

Ij (J lijn = 100 ro d en) . hel Bunder (1 hunder = 3 gemd ) . de I': ve n

gem elenbo", d e 7:es emelen , de TwaalF G emeten , d Vijfh ond t· rd R oen. 

de ?.even Lijlw n, h e l Kort Lijntje , enz ... 

J • M oll e , h l Midd f' nh of en h et N e rh of zcgg n ons wa ar dP h oeve-

g ·bo uwen slonden , h el Kap r: lsLuk behoord e a an en of and ere ka p la nij en 

h L A alter luk lag bij d , A alt r eweg. D Ho kesLraa l i. de w eg I ie n i1 '1r 

h L h o f T en H o ke leid l , cl P H 11 slraat i. l rk h 11 en cl en l o p.t naar d t' 



(r.---------- I fel ~weel «. O e Driepikkel», alias «. G oed te Lembrke::'. lan gs de 

r\ ord<'nDurwelwenceg 5. in / 93:-. /)<' oudere be11amillg, in cle 15e 

ee uw. u'as <: ~eye r I /o lluins/1o/». nonr cfe B··ugse /wni/ie 1 lonnin , 

011nin o/ Oerlir1. /) e leç(C' IIU 'norcliçle eigenoor is R obert JQ('s- De 

le>s ler. ui l G ent. 
F olo iV!. l looft. Knesse lare. 

ll cl lrmeersC'n . hel kl oos ter ~ dat in 1856 opgeri hL werd -------' heeft zijn 

;1aam gesch onken aa n d e Klooster Lraa l. D e naam ieuwendorpe wijst 

(' rop dat he l cen trum pas laat tijdig naar he l zuid en is uilgebreid en dat 

d e Otld c kern hij d e kerk lag , naar h e t Drieselken en d e Kouler toe . lang

heen d r Oud r C entweg en in d e ri chting van h e t Prin engoed . H et topo

IJi em Nieuwstraa l is va n ze lfsprekend een rccenle naa m, en op die plaa ts 

ze lfs mi s·le icl end. 

M aa r d an zij n er nog veel oude nam en die niel zo eenvoudig en door

zichli g zijn . zoa·l ~ h e t Grool en h eL Kl e in D a mm erk en . d e 1-louwzeer, d e 

Crole en d e Kl e in e P ro fiel. d e E sten . d e Kerf. h el T onneirken , Pikoree . d e 

Cele ikin s. D elcke. d e \ !li emer , d e D od on , D eesten , d e Brilse , d e P iekeir le, 

de La kk e, d e Dongels, enz... H e t gebeurd e ook wel dat men sommige 

nam en ni e l meer begreep en er ie ls a nd ers ging in zien. D e Gooskenss traat 

werd d e Ceuzestraat, de Cobboud en werd en d e Kaph outen , Bandare werd 

Bun te la re. Maar wal beteken en d e Kerm elisth oek, D ad em en h el P o tem a-
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9 J og een oude hoeveuroning, Bunte farestraa l 40, bewoond door 

Antoine Van Opstcw fe-Van llauer. l ij w erd cfc jongste joren ge

sloop / en door een nieuwe vervongcn : cfe oude woning riat eerele ttil 

d e I e eeuw eu w as oorspronf~e /ijk voorzien van. een slrobeclekking. 

Folo R. Tondat, Eeklo , 1966. 

kelken ? H oe onlslon den d e nam en neeper sluk , d e Zeemslukken. d e Ba

getle, Bomm elare en de Krilse 7 En h oc komen w ij aan d e Buessels, rl e 

Gierigaard, O en Berlel. de lechle Koop, d e Puyrapere 7 

W eli waar i d eze laa l te naam afkomslig van een h erb erg bij d e 

Aardenburgseh eerweg ( 1629) en werd hij laler ov rgedragen op h et per

ceel grond a ld aar, maar daarmee is d e b Lekeni s nog niel v rklaarcl . Ook 

de Barrière , lan gs d e -'fa ld egem eweg, herinn ert aan een h erb rg, waar lol 

moes l betaa ld wo.d En v,)or hel geb ru ik van ct e teenweg AalLer-M ald egem . 

A l h P I oud warr·n d e do rpsh erb C:> rg n : I Zwaan. D e Vi r H ymans

kind eren . In inl-H uberlu s. H el • haak . D en Engel, D n Appel , O e 

Gou den l eeuw E'n D en P1i n ar lina l. ln 1 80 Leld e men li n h er

berg n Le Knes dar~. Vóór 1779 ]p lon I n ook r ds : D e F ran l-1 i lt. 
op d Ir i s (een <Fran . h;IL, wase n g ld Luk!) ; ln L Llcnburg (D r 

• Lal en Ank r) ; d • Lo kewPe. g pr nd omslrrrks 1734 ; D e ou k lrarte . 
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<HJ ~ Ou,/ Tu1i <je, 1/ oeT~es lruu / I ?r~. bewoond door Edrnond Oe Mu l'r. 

f'nto R . Tondat , E<>klo t0G!i. 

''''' 1cer nttrl t• rlagll' k enin~: D e ll<w keslrct a l. of D e Aarl l'a n h ei Brand

hotil. hq rit• \'itiill ( ('1'11 ililll \\'il' l'C'Il ~;l;q)('l - of nrslagp laa t;;) : De GrandP 

~l cn· t'JI , lilk rl,tarkgenmu. 1)1' Oudt· Grancl c i'l ere . dalcrt'nd uil dP lijd 

'"'' h1 ·l clt·l,·,·n 1·nn cll' \ 'aar t ( 16 13- 1620). 

:.1 ili ll' ook 11il elf' jongsic CC III\' zijn er lwel ll' a t herh Ngen bekend . 

ll<~itrl'illl ''"nmJge i11 ltt SSI' II '''"·ccr l'l' rdwcn en zijn. V crnocmen wij hi er 

,/t.cht, '" h1 ·t l)mgcrwcb.iJil . !I e: l ·nc,.,,r,- tr aa tj f', De Ouclt' Linrle. Het 
l ~o ltlt ·;, [wl . ·, J)mp>licht. l)c Gro l!' Pint . In cl ,. ,, Ondnnk. In de11 H aas. 

I" l·:l' llil<·lcl . l )c l)m ri èw Wil/ cm Tt' ll . 1), , \'i er \Vegen. ln de Rust der 

\\ ' «llclt·liiilr,. C1f& \ V elk om. D e l ~l'i,;cluif . 't Kl' lcbkc. Ca fé Lij slerhoek. 

I )t· I ""' !hof. l)e I reLIII' lëlll \'l aanc lt·rc· Jl. In cle l)onte Koe. D e Tramslal ie. 

I) ,. 0 h lt'llll '<'gc/. I lel J), ,i,·c· Jl lokaa l. Ca fé Gemeente huis , D e Vischmijn. 

l:1 ( ),·<'rlt•it·. De i' lonic i' lol en, D e Lu stige Boer . li et /lu is 1·a n Com mercc. 

I )l' :-;,,l ltll , \llkt ·r. Ca f& ~portll'e r c· ld . /l et \ 'o lk<hu is, D e Sporlkring. D e 

'vVa~e,lln n k er i 1 . De l~ oclt· l)uil'er . Cil ft· \ Vil liam , In vVeslvoord e. a fé 

j),.J g< t. 1\ili<<rtloba l. l)e l) rie ljllci< ·n. 1),. i' lo/pnberg. ln l)elcl crijn . Vl'olijk 

1\t ·lgii·. l11 rlt'll l11hn . ll olt· l ~i!d - Pil'lcr . l11 cl,• K/ocfknppcr, cnz ... ln 19"1-1 



waren er te Knesselare offidëel vijftig herbergen, waarvan negentien zonder 

uithangbord. Ja. «daar was geen dorp van lien uren in 't ronde dat aan 

de leute van Knesselare kom". (Aug. Bullynek) I 

Zo zouden wij kunnen doorgaan. want er zijn nog honderden namen 

als zoYele bindtekens met het verleden. Nagenoeg al deze toponiemen kan 

men gesitueerd vinden op de uitslaande kaarten in ons werk «Feodaal 

Knesselare» (Appeltjes van het l\1eetjesland. XV. 1964) en in het «Leen

roerig overzicht van Aalter en Knesselare» ( 1965). 

* * * 
De g-eschiedkundige littekens en al die oudere en jongere benamingen 

te Knesselare zijn ons lief. Zij weerspiegelen duizend jaar dorpsleven, arlwicl. 

zorg en menselijk overleg Het zijn onze voorouders die hel moderne Knes

selare mogelijk hebben gemaakt. Zij zijn de ware stichters van een wel

varende gemeente, waar het goed is te wonen en te leven. Zij heblwn dit 

stukje wereld ~ dat Knesselare heet ,_J in onderlinge samenhorigheid voor 

ons zeer goed bewerkt en bewaard Zullen wij het even degelijk of heter 

doen ?". 
Vijftig jaar geleden waren onze bossen, landerijen en waleringen 

r,og gaaf ; er heerste een volrnaakte harmonie in de samenleving van mens. 

dier en plant ; de lucht was zuiver. de natuur werd geëerbiedigd. Nu duikt 

overal het spookbeeld van milieubezoedeling en verontreiniging op. Bomen 

worden in massa gerooid, oude gebouwen gesloopt, baanmastodonten 

razen dag en nacht over onze wegen en dwarsdoor de dorpskernen. Som

mige waterlopen zijn open riolen geworden. Men krijgt af te rekenen met 

\uilnisbelten en autokerkhoven, met lelijke bouwsels, met allerhande uit

wasemingen en geluidshinder. In sommige gewesten is het leefklimaal reeds 

zeer ernstif,! en bijna hopeloos aangetast. 

Voor Knesselare is het gelukkig nog niet te laat. Wij hebhen heel 

wat groen behouden, wij hebhen nog ruimte en gezonde lucht. Ons dorp 

is omringd door de prachtige hossen van l\1aldegem-Kleil. Ursel. Aalter. 

Sint-Maria-Aal Ier, Beernem en Oo".tveld : een echte groene gordel! I lier 

zijn nog voldoende mogelijkheden voorhanden. (loch de verantwoordelijk

heid van de openhare hesluren is op dit punl wel bijzon(ler groot en zwaar. 

Ook voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen moet hel binnen 

Knesselare leeFhaar blijven. 

Wanneer wij echter zuinig omspringen mt>l onze groene zones. wan

neer de Driesmolen thans gerestauref'nl wordt vooralef'r hel lf' laai is, 

wanneer er een gezonciP houw- en wegenispolitiek gevoer(l wordt en wan

neer wij trachtf'n Ie red(len wal zinvol is _, wt>llicht in fusie met Ursel _, 

dan zijn er zeker voor Knesselare nog voi(IOf•fl(le loekomslmogelijkhf'(len 

weggdegcl op n·sidmtieel. lo<'rislis<·h en kultureel vlak. 

Alf. l~YSERIIOVE. 
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Wie meer historische en andere bijzonderheden verlangt, 

kan deze vinden in : 

F. de Potter / J. Broeckaert : Geschiedenis der gemeenten van Oost-Vlaanderen. -

Knesselare. - Arrond. Gent, reeks I, deel 3. 1868 ; 44 blz. Uitg. C. Annoot

Braeckman, Gent. 

Alfons Ryserhove : Knesselare. - Uttg. J'v!oeyaert, Brugge, 1945 ; 180 blz. en talrijke 

tllustr. 

A. Verhoustraete : Molens binnen het maalgebied van het Land van de Woeslijne. in : 

Appeltjes van het Meetjesland, IJ. 1950. 

Almanach der Bisdommen van Gent C'n Brugge (Brugge, 1841-1879). 

Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom Gent. later : Jaarboek van het Bisdom Gent 

(Gent, 1880-1975). 

A(lf.) R(yserhove) Storm over Knesselare, verschenen in 't Getrouwe Maldeghem, juli 

1940. 

Baert G. : Van Duttsche Schapers, in Btekorf, jaarg. 43, 1937, blz. 28-29. 

Delvaux E. : Visite aux g!tes fossiltfères d'Aeltre ... (Ann. de la soc. royale zoolog. et 

21e an., 1886. p. 274-296). 

De Poort<:>r A. : Le projet die Jontion de Bruges à la Lys en 1584 (Bul van de 

geschied- er. oudhetdk. Kring v. Kortrijk. jaarg. I. 1904. blz. 186-195). 

F de Potter Het Risdom en de Bissc-hoppen van Gent. - Gent, 1866. 

Kultureel Jaarboek van Oost-Vlaanderen, Gent. deel 1961-11 (Molens). 

A. Ryserhove : Op bezoek te Knesselare, 22 augustus 1971. - Uit. Van Hoestenberghe, 

Maldegem, 50 blz., met illustr. 

A. Ryserhove : Knesselare, onze gemeente. - Inhuldiging van het nieuw gemeente

huis, 4 maart 197~~- - Uitg. Van 1-!oestcnberghe, l'1aldegem, 52 blz., n1et illustr. 

A. Ryserhove : Zo was Knesselare. - Uitg. Gemeente krediet, Brussel. 1974, met 42 

foto's. 

de Saint-Genois J. : lnventaire analylique des chartes des comtes de Flandre 1168-1380 ; 

Gand, 1843-46. 

Dupond C. : Nouveau coup d' oei! sur les hérons et cormorans nicheurs en Belgique ; 

Gerfaut. 24e an.. 1934, p. 154-158. 

F. M. : De waarachtige Historie van de Gipten (verschenen in <Rond den Heerd>. deel 

10, 1874. blz. 7-8, 21-22, 44-47, 63-64, 74-75 en 108-111). 

D. Verstraete : Oude Wegen in het l\1eetjesland. in : Appeltjes van het Meetjesland. I. 
1949. 

D. Verstraete : De Steenweg van Gent naar Brugge van de XVIIJe eeuw : td., IJ. 1950. 

D. Verstraete : Nog over de wegen in het Meeljesland : id .. IJ. 1951. 

Alfons Ryserhove : De GeuzenbC'roerten in de streek van Knesselare. in : App. van het 

Meetjesl.. JIJ. 1931. 

Alfons Ryserhove : Feodaal Knesselare ; td .. XV. 1964 ; met 7 uitsl. kaarten. 

H. Van de Genachte : Rond Aalter in den FranschC'n Tijd. - Snoeck-Ducaju. Gent, 

1904, 623 blz. (tekst historisch erg onbetrouwbaar). met Interessante illustr. 

l-lacquaert A. et Tavernier R. : Compte-rendu de l'excursion aux travaux de rectification 

du canal à Aalter ( Rulletin de la soc. beige de géologie.... 1939. p. 327-330). 

J-lacquaert A. : De Overgang van lepertaan tot Lutetiaan te Aalter (kanaal). verschenen 

in <Natuurwetenschappelijk Tijdschrift>. jaarg. nr. 21. 1940, hlz. 323-325. 

I-1. llalasi : Belgturn under the gPrman heel; New-York. 1917. X. 
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Lansens P. : Verhandeling over den Oorsprong en de Benaming onzer Steden. Parochiën 

en Gemeenten ; Torhout, 1837. Vlll-344 blz. 

)\I. Lertche : Sur l'Yprésien marin des bassins anglais. helge et paristens et sur les sables 

d'Aeltre ( Comptc rendus somm. de la soc. géolog. de France : Paris. 1937). 

1'-1. Leriche : Les poissons éocènes de la Belgique : Bruxelles, 1905. p. 85-92. 

r-.1. Leriche : Sur la géologie du l'-1l'<'ljesland (Bull. de la soc. beige de géologie. paléon

tologie et d'hydrologie : I lay<'z. Brux .. 39e an .. 1929, p. 159-164). 

L'Hoist André : Oorlog 1940. bij <Scriptura>. Brussel. 1941 (verscheen ook in het 

Frans) : met kaartjes. 

A. Ryserhove / J. Vandeveir<' : Oud Ursel. in : App. van het Meetjesl.. XXIV. 1973. 

Alf. Van Loo : Geschiedenis der kapel en van het wond<>rbeeld van Q.L.Vrouw-Voor-

spraak te Knesselare : A. SiffN. Gent. 1892. 16 blz. 

A. Ryserhove : 1'-lolens van Knesselare. in : App. van het Meetjesl.. ll. 1950. 

A. Ryserhov(' : \' cidwachters te Knesselare ; id .. IV. 1952. 

/'\. Ryserhove : O,·er een nieuwe kerk en over stoolrechten te Knesselare : id .. X. 1959. 

A. Verhoustraete : Oe Pietendries op Knesselare en Aalter : id .. XIII. 1962. 

Nyst P. et Jl.1ourlon M. : Note sur Ie gîte fossilifère d'Aeltre (Bruxelles, 1872. Annales 

de la société royale zoologique et malacologlque de la Belgique. 6me an .. 11 p.). 

Ooorlogsboek van het Davidsfonds. deel 11 ; Leuven. 1920. 

P. Pelseneer : Coquilles terrestres et fluviatiles it Aeltre (Ann. de la soc. royale zoolog. 

et malacoL .... tse an .. 1883. p. XXVII- XXIX). 

Stroobant L. : Le Rasphuys de Gand ; Gand. 1900. 

Dr. Schamelhout : Herkomst en ethnische Samenstelling van het Vlaamsche Volk. Ant

werpen. 1938 (2de druk). 
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10 JAAR KRONIEK 

In nummer 17 van Appeltjes verscheen een eerste kroniek met allerlei 

nieuwsjes over heemkundige gebeurlenissen in het Meeljesland en over ge

schiedkundige bijdragen van onze leden gepubliceerd in andere tijdschriften. 

Sedert 1966 kwam de kroniek voor in elk jaarboek zodat in dit nummer de 

tiende kroniek het daglicht ziet l In totaal besloeg de kroniek reeds meer dan 

120 bladzijden van Appeltjes. 

Ik dank de medewerkers aan deze rubriek voor hun mededelingen 

en ik hoop in de toekomst nog meer berichten te krijgen. want het is niet 

mogelijk voor eer. persoon alle heemkundige gebeurlenissen te volgen en er 

een verslag over te schrijven. 

L. Stockman. 

In memoriam Lucten Lampaert. ,........, Te Eeklo overleed, geheel onver

wacht. Lucien Lampaert een bekende figuur in de Eeklose wereld. Lucien 

J Jampaert was op vele gebieden zeer actief en loonde ook een grote belang

stelling voor het verleden van zijn stad. In 1964 publiceerde hij «De 

parochiekerk van Eeklo Sint-Vincentius» ter gelegenheid van het gouden 

priesterjubileum van Z.E.I-1. Deken Delfosse. In 1972 was hij onze gids 

bij het bezoek aan de Sint-Vincenliuskerk tijdens onze uitstap naar Eeklo. 

Voor het weekblad «De Eccloonaen bewerkte hij de «De Geselilede

nis der stad Eeklo> die deslijels door August Van Acker werd geschreven 

in «f)e Gazette van Eecloo en het district». Gedurende meer dan zes jaar 

verscheen deze vulgariserende geschiedenis van de hoofdstad van het 

Meetjesland in 376 afleveringen. Een laatste historische bijdrage van zijn 

hand werd gepubliceerd in het juni-nummer 1975 van «Eikels worden 

Bomen». Zij handelde over Marlen I-lamveel. een onbekende Eeklose 

schrijver uit de zestiende eeuw. 

L.S. 
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Tn memoriam Z.E.H. ]oseph-Antoine Rues. ~ Op 12 juli 1975 over

leed mstig. in het Elisabethziekenhuis te Sijsele, ons medelid Pastoor Raes, 

uil Oedelem. Hij wist dat de dood nabij was en mel de grootste kalmte 

en sereniteit heeft hij die aanvaard. Geboren uit een zeer voorname familie 

op 22 oktober 1903. te Oedelem. waar zijn vader vele jaren burgemeester 

was, werd hij na zijn priesterwijding leraar te Tielt. daarna onderpastoor te 

\Vingene en vervolgens pastoor te Ettelgem. In 1965 nam hij eervol ont

slag en verdiende mst, in het mooie herenhuis op de Markt van zijn ge

boortedorp. dat wij op een van onze heemkundige tochten ,..._J in 1973 ~ 

nog bewonderd hebben. 

Op zijn bidprentje konden wij terecht lezen : «Van de Heer kreeg hij 

zin \"Oor schoonheid. kunst en heemkunde. Hij vond de weg in oude boeken 

en gebruiken. genoot van dit alles en wist het mee te delen in woord en 

geschriften». Hij bezat de geest van zijn groot familielid Kanunnik Andries. 

\Vat hij schreef over Sarepta en over de kerk van Ettelgem behoort tot het 

allerbeste wal ooit over deze rmderwerpen werd gepubliceerd. Oo'k voor 

<Bos en Beverveld> en voor zijn parochieblad schonk hij verschillende in

teressante bijdragen. l\1aar hij wist honderdmaal meer dan hij heeft neer

geschreven. zodat ;;ijn heengaan een onherstelbaar verlies betekent voor 

de lokale geschiedschrijving. Amper drie weken vóór zijn dood gaf hij. 

uit eigen beweging, zijn waardevolle bibliotheek aan ons medebestuurslid. 

inspecteur Ryserhove. Het Heemkundig Genootschap van het Meetjes

land. waarvan hij steeds een trouw en hoogstaand lid was, brengt hier 

gaarne een dankbare hulde aan Z.E.I-1. Pastoor Raes en biedt tevens zijn 

christelijk rouwbeklag aan de geachte Families Raes en Andries. 

A.R. 

Provinciale dag voor Je Geschied- en Oudheiclfwndine kringen van 

Oost-Vlaanderen. ,........, Op zaterdag 26 april 1975 ging in de ramlzaal van 

het stadhuis van Zottegem de eerste provinciale dag door van (Ie Geschied

en Oudheidkundige kringen van Oost-Vlaanderen. Na een welkomwoord 

van de voorzitter van de culturele kring van Zottegem sprak ons medelid 

Georges van Vooren over het ontslaan en cle groei van de diverse Geloofs

belijdenissen in Westelijk !:eeuws Vlaanderen. Daarna gaf drs. M. Rogge 

een voordracht rnel elia's over zes jaar hodPrnonderzoek in dP Galla

Romeinse nedc~rzetting le Velzeke. 

Tijdens de middagpauze bood het gernePnlebesluur van l:otlegem äan 

de aanwezigen een frisse pint van het echt l:ollegerns bier aan. De rmrnid

dag werd ingezet met een lezing van I:.E.ll. !Je Brouwer over het geloofs

levf'n bij het volk in het Land van Aalst I ij(lens rle 17de en !Sde eeuw. 
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T ol slot van d eze dag volgde dan nog een bezoek aan het Gallo-Romeins 

;'v!useum le Velzeke, waar d e mees l be langrijkste vondsten van d e laa lsle 

ja ren waren geëxposeerd . 

L.S. 

De jonge S ancleru s. ~ In d e «./\ utotoerisl» {28c jrg. h.Jz. 547-548) 

n :rsch een een bijdrage Yan onze voorz itter ovPr d e eer~ l e levensperi ode van 

.AnloOJI Sanders a lias San d cru s. Hij wu s \'<ln 16 12 lo l 1 ó22 pastoor \'u fl 

S leidin ge en bedi en d e oo k \'an 16 16 lo l 16 18 d e pu roch ie Oost-Eeklo. D:t 

urtikel w erd geschreven naa r aan le iding van d e opening van he t Sanderus

pud te S lei din ge o p zon da g 8 juni 1975 . 

l3iJ de Sunderus-gcdenkplaal. i'olo Arch. Leloup. 

1\'icmr ombacht elijk museum <Barcfe fa ere>. ,....- Üp zaterd ag 2 mei 

I<J75 werd een ni euw ambachtelijk mu seum le L embeke plechti g ope n

ges teld . Dit mu seum werd ondergebracht in d e oude mouterij van d e fRm i

lié Stoclman. H e l werd opgeri cht op initi a li e f vRn d e L embeekse \ .\ .V. 
D e W arand e di e o nd e~ d e bez ielend e le id ing .; lRa t van ons med elid O scar 

I .ippens. H e t mu seum «. Bardefaere» is h e l d erde heemmuseum d a l in h et 

l'1eeljes la nd werd opgeri cht. D oor d erg lijke initi a ti even en privó-inspan

llingen werd reed s veel ambachtelijk alaa m van \'erni e ti gi ng ger d. 
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lleernkundine fentoonstelling te Knesselare. ____..., Onder de bezielende 

leiding van ons medelid inspecteur Alfons Ryserhove werd in minder dan 

één maand tijd een heemkundige tentoonstellin~ georganiseerd te Knesse

lare in de lagere Jon~ensschool. ln deze tenloonsteiiing werd een overzicht 

gegP\'en van de geschiedenis van Knes5elare van dP «oudste frjden tot 

heden:.. Ook het \'olkskundi~e aspect werd daarbij niet uit het oog ver

loren. ~leer dan de hPift van de lentoongestelde voorwerpen. archiefstuk

ken. foto's. bidprentjes, boeken. enz., kwamen uit de persoonlijke verzamP

Iing van Alfons Ryserhove. Deze tenloonstelling die slechts van 5 juli lot 

8 juli 1975 open was, kende een zeer grote puhliPke belangsteil ing en 

vPrdient beslist navolging in andere gemeenten. 

liet verleden keft in om 

Het heden hoopt op ons 

L.S. 

Oe toekomst straalt voor ons 

God zij md ons ... 

A. RODENBACI-l 

ln Mernurwrn. ____..., Roger Eduard Petrus STEEGIIERS. zoon van 

Adolf Petrus en Barbam Antonia VOLCKAERT. Pchtgenoot van Suzanna 

COETIIALS. 

I-lij werd geboren te Gent op 15 juli 1906 en is aldaar in vrede ont

slapen op 21 november 1975 in de d)yloke». 

Heem- en familiekundige. 

Als overtuigd en heemverhonden vlaming werd hij een rler eersten. 

lid van de vroegere <Vlaamse Vereeniging voor Famihekunde:. van Dr . 

.Jan Lindemans en Dr. .Jozef Van Overstraeten. 

Hij leerde zijn oudste zoon Wilfried. de eerste slappen te zetten, op 

gebied van genealogie Pn volkskunde. 

Gesproten uit een OtHI-Meetjeslandse familie, bezat hij al de karakter

trr·kken en eigenschappen rlaarvan. 

VariPr kon ook zo goPrl vertPilen over het owl verleden Yiln Eeklo 

en het Gent Yiln rond de jaren 1900. 

1 )il alles dePd hij voor ons levendig oog, in volkse vertellingen her

leven. 

\V. Stcegbers. 
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OP TOCHT DOOR SLEIDI IGE 

a d e tr aditionele ontvan gs t op he l gemeentehuis, waar he t adnla l 

belangs tell end en zo groo t was dat er te weini g glazen waren om a an ied er

een een a perit ie f te schenken , begon d e tocht me t h e t even klass iek bezoek 

aan d e kerk . D e oude kern van d e kerk gaa l nog lo t d e 13de eeuw terug. 

Zij werd zowel naa r he t oos ten al s naa r h et westen uilgebreid om d e be

volkingsaangroe i te kunn en o pva ngen . ln d e kerk konden we enke le sch il

d erij en bewond eren van Ni,kl aas D e L iemaeckere. een schilder u il d e 17de 

eeuw, en van d e S le in se kunslenaur .lozt>F P auwels. U il 19 30 d a teren d e 

moo ie glas ra men gesc honken door vooraans laand e Famili es van leid inge. 

Sanderu s, pas toor van S leidinge va n 16 1 1 lo t 1622 slaa t op een va n d if' 

glasramen a fgebee ld. D e muren va n d <? kerk zijn vo ll ed ig be kl eed met 

ho uten la mbri ze1ingen en. scheppen sa men me t d e glas ra men een s temmige 

vlm es feer in h et kerk gebo uw. 

Na een kort bezoek aan een ged enkpl aa t. aangebra ht ter nagedach te· 

r.is van P ieler-Ben wrdu D obbelae re, grondlegger va n d e lcx li elfubr iek 

'; Ca lcutta » . ving d e e igen lijke locht aan di e on d er le id ing stond Yan onze 

voorzi tter A chi el D e V os. 

D e eerste hull c was voo rzien in d e schilderachti ge V eldh oek. waa r 

wc een mooie wandeling maa kten te midden va n een bijn a nog ongerepte 

na tuur. All een he t wrak va n. een. Yerla ten a ulo sloorde d e idylli sche sFeer 

van d e V eldh oe k I Vandaa r reden we d an na a r d e h erberg «D e Koekoek 

om een verfri ss in g le nemen na di e prachtige wandeling. 

Bi j d e kerk van S leidi ngc . Foto Arch. Leloup. 
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Onder de hoge Lindeboom van de «Bevende Hazelaar» verhaalde ons 

Achiel De \'os de talrijke legenden di<? in verband met die zeer oude 

Linde de ronde doen. In de \Vitte l\1oer op Daasdonk hielden we tever

geefs halt om het vermaarde beeld van ]v!ithrem te kunnen bekijken. [)" 

eigenaars van dit heidens beeld waren toevallig afwezig, zodat we geen 

kennis konden maken met de afgod Mithrem. 

Op Schroonhoek waar we naar een oud geveltje gingen kijken, 

kwamen we terecht in een echte prijsbolling. Dit was een goede gelegen

heid om de l\1eetjeslandse bolders nog eens aan het werk te zien. Het was 

voor vele van de 80 aanwezigen wel een tijdje geleden dat ze nog zo'n 

evenement konden meemaken. Een laatste verpozing was de wandeling 

rond de visvijver, een oude plas die nog boordevol vis steekt. 

Het restaurant waar we een lekker avondmaal opgediend kregen, 

was een attractie op zichzelf. Het Sanderushuis dat in de jaren twintig werd 

gebouwd. heeft een neo-gotisch interieur. De haard met de schouw vinden 

we terug op de schilderijen van de Vlaamse Primitieven 1 Aan de muren 

hangen mooie reproducties van schilderijen van Pieler Brueghel. Ook de 

twee rivaliserende fanfares uit die periode werden door kunstschilder Leo 

~teel geconterfeit. 

Alhoewel buiten de kerk en het Sanderushuis weinig merkwaardige 

gebouwen te Sleidinge te zien waren. hebben we loch ten zeerste genoten 

van het natuurschoon van deze gemeente. Een mooie brochure van 16 blz. 

met de rE:'isroule en mel zeven reproducties van Alfons Ryserhove en 

Romano Tondat, geschreven door Achiel De Vos. vergemakkelijkte de 

kennismaking mel Sleidinge. Luk Stockman. 

VOORDRACHTEN TIJDENS I IET SEIZOEN 1974-1975 

22 september 1974. "__.,Naar aanleiding van het duizendJarig beslaan 

van de gemeente Aalter organiseerde het comité « 1 000-jaar Aalter» een 

heemkundige en een volkskundige tentoonstelling. Dit was een gelegen

heiel om de tweeml:iandPiijkse vergadering le Aalter te houden met et'n 

geleid bezoek aan de heide tentoonstellingen. In het cultureel centrum 

werden onze leden opgewacht door IV!aurice Thys en Marcel l-laers voor 

een rondleiding doorheen < Oudt Aeltre:.. In c1e Sint-Corneliuskerk was 

Luk Stockman de gids voor het bezoek aan de tenloonstelling «De Volks

devotie tol Sinl-Cornelius in Vlaanderem. Door rle grote volkstoeloop op 

die zondag was het niet mow·lij.k om de rondgang in goede hanen te 

houden zodat we ePn dePI van onze led(~n kwijl geraakt :·ijn ! Toch hopen 

we dat onze medPierlen meer dan een vluchtige imlruk val heide tenloon

stellingen zullen geh<HI hebben. 
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8 december 1974. ~ Dat het einde van de 16de eeuw en het begin 

van de 17de eeuw «zeer beroerlijke tijden» voor onze streek zijn geweest. 

werd ons opnieuw duidelijk gemaakt door Dr. Klaas Madelens die voor 

onze kring de economische gevolgen van de opslanel legen Spanje voor 

Vlaanderen ( 1578-1609) besprak. Oe heeldenstorm in 1566 was eigenlijk 

maar een erg incident zonder enige gevolgen voor de vrede in onze ge

westen. De ellende begon pas met de inname van .[\1enen op 1 oktober 

1578 door de 1'-Ialcontenten. Dit werd het begin van de opmars van 

Alexander F amese met de verwoesting van Vlaanderen als gevolg. 

De dalingen van de imposten in enkele steden en gewesten ten op

zichte van het laatste normaal jaar, maken alle verdere commentaar over

bodig. In 1587-1588 bracht het Brugse Vrije slechts 0.40 % van de nor

male imposten op, de stad Eeklo nog 0.33 % en de stad Kaprijke helemaal 

niets. De muren van de stad Bmgge beschermden haar legen voorbijtrek

kende soldaten, zodat de belastingsopbrengst slechts tot 35 % van de 

normale was gedaald. In 1591 werd le Eeklo nog maar 95 ha. akkerland 

bebouwd door de boeren. De plattelandsbevolking was voor een groot 

deel gevlucht naar de steden. waar de overbevolking honger en besmetle

liJke ziekten veroorzaakte. De wijbuiters en de rondtrekkende legers 

schuimden het platteland af en roofden wal er nog overbleef. Het zou 

nog duren lol 1609 vomaleer het platteland min of meer bewoonbaar 

werd. door het ondertekenen van hel 12-jarig bestand. Enkele uiltreksels 

uil de kroniek van Van Erne~?hem illustreerden op treffende wijze de moei

/ijkheden en problemen van de Vlaamse bevolking rond UJOO. 

2 februari 1975. ~ Albert Brysse. geboren en gelogen op de Gentse 

Muide, kwam als afwisseling met de meer historische onderwerpen. enkele 

beelden uit het volksleven op de l\1uide van vóór 1940 oproepen. Alhoe

wel de Muide. door haar ligging vlakbij de Gentse haven eerder een slechte 

reputatie genoot. woonden daar loch veel goeie mensen, aldus de spreker. 

De parochie Sint-T eresia van Avila is een afscheiding van de oude paro

chie 11. Kerst. Er ontwikkelde zich daar in de loop \'an de eerste helft van 

de 20sle eeuw een eigen gemeenschap die los van de stad Gent stond. 

Alb~~rt Brysse bschreef ons dan het volksleven in de herbergen, waar de 

malrozen \'Oor een aparte sfeer zorgden. Op dt' l\Iuide werd ook de be

kende poppenfiguur Pierke gecreëerd. I-lij haalde ook herinneringen op 

aan enkele vermaarde pastoorsfiguren. Tot slot droeg hij een gedicht voor 

van ons medelid Jan Baudts, die sinds 1946 pastoor van deze Gentse 

volkswijk is. Albert Brysse luisterde zijn voonirach! op met enkele volks

liederen van de l\1uide. Alle aanwezigen hebben ten zeerste genoten Yan 

de voordracht die gedeeltelijk in het Gentse dialect werd gehouden. 
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BELANGRIJK 

De ledenbijdrage voor het Heemkundig Genootschap bedraagt 300 fr., 

zoals vorig jaar, en wordt overgeschreven op postrekening 6040.56 van de 

penningmeester 0. Lippens, Gentstraat 13, 9971 Lembeke. 

Oude nummers van de «Appeltjes van het Meetjesland» worden besteld 

bij de bibliothekaris A. Ryserhove, Kloosterstraat 46, 9890 Knesselare en 

vooraf betaald (300 fr. per nummer) op hoger gecitee1·de postrekening van 

de penningmeester. 

Zijn enkel nog beschikbaar : de nummers 2 (in anastatische herdruk) 

· 9 • 13 - 14 - 19 · 20 • 21 - 23 • 25 - 26 (met de indices over 25 jaargangen 

inbegrepen). Het is nutteloos nog verder briefwisseling te voeren over de 

uitgeputte jaarboeken. 
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INHOUD 

\\'. HAMERLYNCK. ~ Eeklose Heelmeesters in de 17e en !Se eeuw 

L. STOCKMAN. ~ De Pachthoeven van de Jezuleten te Aalter . . 

\V. STEEGHERS. ~ De Familie Sierens . 

L. STOCKMAN. ~ 65-jaar Davidsfonds te Aalter 

A. RYSERHOVE. - Oud Knesselare . . . . 

Kroniek 

5 

158 

176 

193 

202 

332 
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Tel. (091) 742317. 
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op postrekening 60.40.56 van het I leemkundig Genootschap 

van het Meeljesland, r/ a Gen I si raat 13, Lembeke. 
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