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BEKRONING

\'A N  O N ZE VOORZITTER  

ACHIEL DE V O S

In 1978 werd door hel Gempentelcrediet van België een aanmoedigings
prijs van 50.0CXJ fr. uitgeloofd voor de helcroning van hel geschiedkundig 
a-u\Te van een historicus. Onder de 52 kandidaten werd onze voorzitter 
Achiel D e \ 'o s  uitgekozen als Nederlandstalige laureaat door een jury be
slaande uit f)rofessoren van de Belgische univerisleiten.

Niet alleen voor zijn talrijke bijdragen in Appeltjes van hel Meetjes
land (46  in 28 jaarboeken) en zijn monumentale Geschiedenis van Ert- 
velde. maar ook voor zijn aklivileilen in het Heemkundig Genootschap 
van het Meetjesland, eerst als secretaris (1947-1968) en dan als voorziller 
(1968-1978) en voor zijn werk als stadsarchivaris te Eekio, waar hij 
menige lokale vorsr-r wegwijs maakte in rie oude archieven, ontving hij 
(h-ze heel belangrijke prijs.

Wij wensen onze voorzitter hartelijk geluk met deze eervolle onder
scheiding, flie ook een officiide erkerirring inhoiidt van de waarde en het
hoge peil van ons jaarboek.

Deze f)rijs zal zeker geen punt zetten achter zijn geschiedkundig 
vorserswerk, Integenric'el, w'ant sedert twee jaar w'erkt hij onverdroleti aan 
de to(>onymie van het Meetjesland van vóór t()(K) in hij heeft ook zijn 
Czeschiedenis van l'.vergem nog niet uit het oog verloren.

Wij zijn echt blij een voorzitter van flergell)k formaat aan het hoofd
van onze kring te hebben. Ad mnlios annris, vriend Arhiel I

I^e hesinnrsjiloeg
van het I leemknndig f'(cnootschai) van het Meetjesland



LUT DE DOMEINI^EKENINCEN V A N  

URSEL. W ESSEGEM  EN Y\ET K N E S S E 1^ \R S E

Ursel. W^essegem en hel Knesselaarse zijn drie heerlijkheden die op
nieuw l:>ij hel kroondomein gekomen zijn. D e heide eersle omslreeD 1-450 
na hel alslerven van Viclor van Maanderen aan wie herlog Filips de 
Sloiile ze geschonken had voor het leven ; hel Knes.selaar.se wellichl in 
1435 na de dood van Pieler van de Zijpe aan wie dezelfde hertog hel 
eveneens voor het leven had afgestaan.

\ ’an dan af komen er grafelijke haljuws-onlvangers voor die hun 
rekeningen Ier auditie aan de rekenkamer te Rijsel dienden voor te leggen. 
I rouwens dev.elfde voor de drie heerlijkheden op enkele kleine uilzon- 
deringen na.

D e rekeningen zijn opgesplilsl in twee ro'eksen. Enerzijds hehhen wij 
deze mei inkomsten en uitgaven uil hoofde van rechten welke op de per
sonen rusten. 1 let zijn deze door de baljuw als zodanig geïnd : rechten van 
feodale en heerlijke aard of voortspruilende uit rt'chlspraak (vermogen- 
slraffen).

Anderzijds hehhen wij de groolsie reeks —̂' de domeinrekeningen '— 
rnel boekingen in verhand met pn>n(frer/i/en van, de heer, hier in ca.su de 
vorsl zelf. Deze vormden in hoofdzaak ons hronnenmalerinal.

kVsel/Wessegem werd steeds als één domein hesehouwtl. 1 lel foncier 
was hel Koningsgoed. 1 lel aiuler zeer oud hoevecranplex, hel Prinsengoed. 
was hel foncier van de heerlijkheid van hel Kne.sselaar.se.

W al volgl is slechts hel ri'sidlaal van een verkenning in die reke
ningen en hijhehorendc kwijlschrifU'tv waarbij wij ons voornamelijk geïu- 
leressecrd voelden voor de ophouwende elemenlen ervan, waaromh'r voor
namelijk In'ide voornoemde landhouwuilhalingen en hun hot'vegehouw en 
zelf.

Bij palenlhriel van 8 /8 /1 7 3 0  gegevi'it door de landvoogdes Maria 
h.lisahelli in naam van Keizer Karei \ ’l werd di' onlvangsl van verschillendt' 
domeinen gecenlridiseerd onder de alg('mene henamini.; /lomcinen i on 
/Iruppe.



Cht-ules Henri Coppieters wcrtl als ontvanger aangesteld en stortte 
daartoe een borgsom van 50(X) florijnen.

Dezelfde ontvangkantoren werden door Maria-Thércsia vanaf 2 4 /8 /  
1740 toevertrouwd aan Josepb Hergots de Nieuwmunsler. Ze bleven door 
bem beheerd tot bet beëindigen van de rekeningen in mei 1794.

Gans deze periode komen maar weinig inlichtingen meer door, te 
meer daar Jan de Graeve. griffier van ondermeer Ursel. de boeven van 
17Ö0 af in rijns nam om ze reeds in 1762 te kopen ( ’ ).

hlFT DOMEIN \'A N  URSEL - W ESSEGEM

1. -- ox^ERZici rr

/ \ .  /)e  renten te W'essegem geïnd.

De cijns- of rentegronden op een domein of heerlijkheid zijn de 
gronden die erfelijk, voor negenennegentig jaar of eeuwig, van de heer 
werden gehouden tegen een herkenningsrecht van eigendom : de cijns of 
rente. Die gronden die door de heer waren uitgegeven bleven zijn werke
lijke eigendom. In den beginne werd zelfs bij overgaan van de cijnsgrond
op een erfgenaam ook een verzetgeld geïnd zoals bij de lenen een verhef-
geld.

D e oudste uitgiften van gronden geschiedden legen een drieledige 
rijns : wat haver ( =  evene), enkele kippen (of ander pluimvee) en een
paar deniers. Het was wat wij zouden kunnen no<*men een samengestelde
cijns. Diter kwamen er slerhls twee van de drie voor. om uileindelijk in 
de loop van de twaalfde eeuw te belanden bij uitgiften van gronden 
veelal woest velrl —■ legen een eenvourlige geldcijns.

De originele uitgiflebritwen zijn natuurlijk niet bewaard zodat het 
zeer moeilijk is orn de simei uur van de oude cijnzen te achlerhah'n. Voor 
wat Wessegem betreft s[)r(‘ekl men nog van de Iniishncf en de reldbricj. 
Dit zijn zek(T nog taalkutulige relicten die tliiiden op de eerste nolificn- 
lie.s, \)e. r<-nlen van de nteiiiren zijn natuurlijk al meer recent.

De brieven of roWi-n werrlen rloor cijnsboeken vervangen waarin men 
kalalogeerde per ,v)orl om rle eenvoud bij bel omr<-kenen ; men moet welen

(I) MOI’.I ,Ar.U r. U, i-n 7lln //crea, AM 21 (l'Ci),
RVM.ItlIOVi;, A, lu..„lm,t AM n  (1001),
NlOU I . U I ifntli'ltfln’ Imlfwi n van Uru>f rn
/'/%/ vn IhJh A M



c!al na cle vroege middeleeuwen de renten in nalura in species werden 
verrekend. Men plaatste cfzondf-rlijk de penningrenten ; deze Meven on
gewijzigd en volgden geenszins de muniriiictiiaües. Zo volgrlen eveneens 
de ganzen, de kippen, de kapuinen of kapoenen ( =  gelulide Kanen), de 
eieren, de was, de evenerenten, enz... D e totale som werd dan verrekend 
aan de prijs van de dag. Daartoe bezocht men de markt van het omliggende 
om deze prijs vast te stellen. Met komt weinig voor dat een cijns enkel 
in natura wordt vastgesteld. In de kuststreek met haar prdders en zeeweiden 
heeft W essegem zo van oudsher een kaasrente.

a) de huisbrief van Wessegem.
penningrenten 16 Ihs 2 s 6 d te Batnesse ( ‘ )
87 Vg hennen te Barnesse.
19 kapoenen te Barnesse.
5 ganzen te Barnesse.

b) de veldbrief van Wessegem.
penningrenten 1 1 Ihs 13 s 4 d te Barnesse.
270 hennen te Barnesse.

c) renten van de Nieuwen ie Wessegem.
penningrenten 25 s 1 d te Barnesse.
28 en, ’/ i  hennen, te Barnesse.

d) renten te Ursel.
6 hoed haver te Barnesse.

e) renten ie Aalter.
offerpenningen 25 s 1 d Ie Lichtmis,
penningrenten 3 s 7 cl te Barnesse.
7 hoed en één achterling haver te Bames.se.

fl erfelijke pachten. 
penningen 9 Ihs 15 s ( 10 d)

één kapuin 
2 hennen

g) diversen.
9 '/g pond l /8  was te Wcssegi-m 
17 hoed. 3 viertallen. 1 achtcrling en half 

en 1/.3 van een halster murwe ('vene 
wellicht te Aalter 

■101 eieren

te Barnesse.
crsrlilllomlo BoRPVons ; nllo uil zolfilp liripf).

te Bames.se. 
te Barnesse.

I Jchti

lalfmaarl.

(g) Barnps,«!' - S i Iliiiif.'inil.'i =  1 okliilicr =  S l Reml.
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h) kaasrvnte Ie lloitlaiv.

-15 zestiendelcn en 2 Va pond kaas ; deze kazen werden naar Brugge ge- 
lirarht en van daar naar Wessegem. \^oor 41 stenen ( — zesliendelen) 
zorgde de aht van Sint-Andries. D e rest kwam dus van andere personen. 
Zij viel Ie Sint-Marlensdag ; ook vond ik éénmaal Sint-Adriaansdag.

B. De inkomsten ran hel in cijnsgeven of verpachten van landerijen en 
hossen of ran de verkoop i>an de houw van deze laatste.

Steeds werden ze in zondagse kerkgehoden gelegd en bij bet branden 
van een kaars aan de meest biedende loegewezen. Meestal gebeurde dat 
in de afspanning In de Rosé, ook wel eens In den Gulden Y lies  ( l5 5 8 ) .  
Op 24/ 5 /14 9 5  vonden wij in een brief kwijtscheldingen vermeld voor bos- 
vcrparbtingen gezien deze verbrand lagen door de soldaten die nu rnefuis 
lemps se tindrenl sur les chastelletz de la u'ostine et praet en zo dagelijks 
in 1490 en 91 door Ursel passeerden.

1 let bout moest steeds gekapt zijn tegen balf mei en geruimd tegen 
Sint-Kristoffelsdag op verbeuren van de bouw. Men mocbt bouwen alzo 
verre alser haecx D ) enJe haumes over ghegaen heeft ende niet voordere.

Kantbagen en bos behorend bij de hoeve waren pacblersrecbt.

1. Elslhos (llulbos) ; lag achter de hoeve en was van bij bet begin er 
mede gepacht. In de loop van ons onderzoek hebben wij kunnen vast
stellen dat de voorkant van de hoeve naar bet zuiden was gericht; 
dus anders dan nu bet gev'al is.

2. Eén gemet weihuid : in latere jaren samen met de hoeve.
5. Ilerenlebos : was een deel (3  g 45 r) van bel grote WVssegembos en 

er trouwens later in opgenomen. Verpachting van de bouw.

4. Wessegembos : was 39 gemeten groot en lag in verschillende bouwen 
die regelmatig veri)acbl werden. De Kareeloven paalde eraan.

5. Nieuu'enbos : was rloor V^iclor van Vdaantleren aangelegd en 7 Vi 
gern. gTfK>t. D e houw werd regelmatig verpacht.

<). Rdkeinirijvers : eigenlijk de Pilkemvijver (2  g 235 r) i*n de Weslvijv('r 
( 2  g 9 4  r) ; lagen .steeds in bos en waren van bij bel begin verjracbt. 
In 1533 gebeurrie rlil bijvoorbeebl door kerkgebodiMi Ie Aallcr. Knes- 
selare, l Vwl en Oerleletn.

7. hieideslaken : waren bebost en in bet begin Mote genoemd. Z e  waren 
twee lijiK'ii grr)ol (2fH) r) iti steeds viTpachl. Later Dtwelinsledeke ge
noemd ?

iZ) li/i'ts «■ )iL>.



8. Bosje hij cle Kapol-ler-Pielen : lag ten noorden van de kapel en was 
om.slolen door een gracht ( ’/i g). Is slechts omsireeks 1500 gevonden 
en hij de hoevelanderijen gevoegd.

‘). Goederen ajhoinstig aan Jan van der Donk, zoon van Willem : om 
reden van haslaardij onder D e 1 laze hij domein gevoegd. Samen een 
zevenlienlal parlijen en 0 hunder 558 r groot. Steeds in pacht uitge
geven.

10. Goederen ajkoinslig van de dochler van ]an Serborgers, zes percelen 
achter de kerk van Ursel langs de 1 endestraat. Ze waren 5 g 250 r 
groot en eveneens om reden van bastaardij aangeslagen. Wrpacht.

1 I. W eiden  na de dood van Zeger van Ilulle, in H 75 om dezelfde reden 
aangeslagen en later in erfelijke cijns uitgegeven (7 g).

( . 1 )o ludjtu'inning te Wessegein.

Ie Wessegem op Ursel werd het Wulvekot ( l  g) in helftwinning 
uitgehaal. llalFwinning is een vorm van tijdpacht die men ook wel deel- 
pacht noemt. Men deelt dus alle onkosten maar ook de opbrengst. 
ais men saeyl so heeft men de helt van datter op ivast imn dotter in tcui 
roemt scoone ghemaeci ( ‘).

/). Inkomsten te \Wondelgem.

II Uit luKifde van de heerlijkheid Wessegem.

Wessegem hezat een enclave te Wondelgem. Dusdanig komen in
komsten en uitgaven in de rekeningen voor die daar hun oorsprong vinden.

-1) 1 liorin vonilon \vi| ook de  ouclslv om srliriiviini vnn de rrc litc n  v an  de lieorli|LIn'id 

W ’e.ssi'pcm : rolrekenlni,' 2063 . lijd van  X'icUir v an  \ ' la a n d e re n  ( 1300- 1130).

I'.ik Iu i 'o f i l  .so v.s Ic ii'e/ciii' i/ii/ (a desvn  / ic r is te jn ' livliovrl /loegu/io an (de ) ju a /e r  

c n lc lr l  lluil <-ii(tl<‘j ro iu l oll l<h‘) slrvro jcorii e n ( i/e i  iroiuli'h  o ve  iliil.s Io irolono  

r<m (iio) iloii /Minder/ poiuli'n  o iifilo )  i'im(iM') ilnon poiuloii o n ft lo l  der honilor. 

l:ii(ito ) roorl so os Io iroloiio iroorl ni.soo iliil yionion oon()/io rooniaii.scopo Jaor 

sliooroii rcolil on lojilio o iifilo ) ilot nion  den  liooro sinoii lo o p  i-er/iory/ien /li/do dio 

io ilo niosilool r o n fo o j  drion poodoo.
l :o (d o l  voorl so OS Io u'olooon irtiorl idsoo diil yoiiioo sinon sloon'jooop ror.solc 

e n ( d e )  olol oo liolooldo hionoii riorlion iw ih lo n  ojlo  iliil lü  Ml'el en Inido omhoeiropon 

Io sliioo. dio Mille IM de inosdool n io fn o t  iliion poodon.
h o f i l c j  ilo.so vor.soiilo lio jslodon dio liioilnivoo iilwnooiiit .sliion o ii(d o )  eneil n//o 

iim/iTe die opsoloo syo . dio syn  sn d d ic li  eenen  lliolponiuiio  I 'i in (n e ) oltlor 1‘ooslon 

dio si i'orooopoo sidlon olsoo hior nner e(>/||/ien sid dols Io ivono ( — iren n e , ll■innen) 
r o n (o o )  eenen  poordo. Iiooo poooiim hoo  ; r im fiio l  ooius’ eoe. eenen  penn ino  ; 

i 'i in (n e )  eenen  si opo. eene /iid/ine ; nun (n e ) eenen  i'ert'ine, eenen  liidlinc.

I.odo  dio dosoo r o m fo o m id o o  lliol /lo iio ior olol en holiwhlo Inimoil l'ier/len niie/iti'n 

dio irn re  Io de oiosdiiol va ii(n o )  drioii poodon.
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X'olpens een rolrekeninv' uil de tijd van X îctor van Xdaanderen (een paar 
meier heslonden deze uil penningrvnten bezet op verschillende ver
spreid liegende percelen (meulewal, dweershaeghe. bachlen de Icercke. 
je«hens de mudepoorte. enz...) tot een beloop van 5 Ibs 12 s 7 d parisis 
alsmede 15 boendertm. Zo hadden de laten het er opygegeven.

Daarertboven waren er verschillende gronden die in heijtunnning 
waren uilgegeven (coiitre. vlameersch, westacker, enz...). In totaal he- 
sloegen ze 7 bunder 1 g. Gezien elk bunder te dien tijde verrekend werd 
aan 5 Ibs 12 s parisis/jaar kwam men tot een ontvangst van 27 Ibs. 
daur aj ghebue^rd de helt victore toe. ende dandre helt den unnne ( =  
pachter) ; draecht elx jaers rictors deel XIII Ibs X s p.

Achl hofsteden waren er vleegtienden schuldig, van varkens, schapen 
en ganzen.

2) Vit hoofde van de ontvangst van XX^onJe/gem zelf.

Sinds januari 1-199 (lees 1500 nieuwe stijl) werd de ontvangst van 
XX^ondelgem aan het domein XXAessegem toegevoegd. Deze heeft met de 
heerlijkheid XVessegem natuurlijk niets te maken. Samenstellende elemen
ten waren : -100 eieren te Pasen, 2 ganzen te Barnesse, 14 kuikens even
eens te Barnesse, 1 1 Vx hennen te Allerheiligen, 1 Ib 14 s in penning- 
renleri, de pacht van hel kasteel van XV^ondelgem (door ontvanger gene
raal verrekend), de Br>ergondiënmeers te l^ongen, (3 oude hiinders =  
8(X) r in plaats van 900), de ge\adde grachten van het kasteel, een erfelijke 
rijns op een half gcmel land op de Coolegemdriesch Ie Mariakerke, 100 
eieren en 2 hennen.

E. Inkomsten te Eine.

Behoorrlen origineel natuurlijk ook niet lot de heerlijkheid XVessegem. 
All e goederen en inkomsten aldaar stammen uil de lijd dat Ijodewijk de 
I laze beer van XXh-.ssegem was (1372-139<)). Hij was gebuwd met een 
vrouw D'tndas. dochter van de heer van Einc.
De inkomsten aldaar behelsden ;

— een belflwinning op verschillende perceli-n ; acht partijen aan de 
XVeilagbe. zeven boven fle Oudenaardse Pil en veerlii’n partijen 
waren Ie I lenvereine renle()lichlig, zowel koren- als penningren- 
len Ie Barnesse.

—' XX-rder wa.s er de tiende Ie Asper die bestond uil de 12e schoof 
o(» hel D-en li-n I love, gehouden van hel kiLsleel van Giavere. 
I'.veneens nog een halster koren geheven op 9 vlerenrlclen land 
ook Ie Asjier.

1 1



F. Ilc‘i Koniiigsgood Ie V^essegern.

Over hel Koningst»oecl handelen wij hier verder ; de duivenloren op 
de hoeve was in hel 1 legin verpachl aan de censier voor 36 Icoppels duivr-n 
per jatir. Sinds 1-140 werd hij sleeds mei de hoeve samen in pacht ge
houden en zo koml hij lol de I’ranse Revolutie in de relceriingen voor.

G. l'ilgavcn tc Wessegem.

A lle woeste grond behoorde in principe aan de graaf loe volgens de 
regel geen grond zonder heer. W ellicht leden van de familie D e Moor 
hehhen in vorige eeuwen ook gronden van de graaf in cijns genomen en 
zo het he gin van hun he(>rlijkheid gelegd. Ursel komt in de grafelijke cijns- 
hrieven van Assenede en de \her Ambachten voor met een Ie betalen 
som van meer dan 28 Ihs. Daar\'an zijn 20 Ihs 10 s 6 deniers voor Oeraard 
de Moor Ie Ursel aangegeven.
'—' 8 Ihs 2 s voor 108 hund^ woe.sle grond
— 2 Ihs 14 s voor 53 bunder woeste grond
— 2 Ibs 12 s voor 8 bunder woeste grond. Totaal 149 bunder. (*).
Deze twintig ponden 10 schellingen 6 deniers komen nu jaar na jaar in
de rekeningen van Wessegem voor. Het betreft een eenvoudige geldcijns 
\'oor een uitgifie dus eind 12e, begin 13e eeuw wellicbt gedaan.

Een andere uitgave is deze Ie betalen aan de Fermerije van het Sint- 
Elisabethegijnhof Ie Gent : 4 ponden voor een erfelijke cijns op 8 bunder 
land (helftwinning) op de Kouter Ie Wondelgem.

Andere uilgaveposlen waren ; balen van de kaas te Houtave. de gage 
( =  loon) van de ontvanger zowel Ie Wessegem als te Wondelgem. een 
kerelslaken volgens gewoonterecht aan de ontvanger ieder jaar, teerkosten 
Ier gelegenheid van vendities en bosmetingen, reiskosten van de ontvanger 
naar Rijsel, Brussel, enz... kosten voor aanmaken van nieuwe Iweken, af- 
korlen van bejmalde scbulden, zo o.m. aan de weduwe van \^ictor, i’csne 
Narguerithe, onkoslen aan eigendommen : gebouw'en, wegen, wateringen, 
dijken, bossen. Sinds 1630 word zo bijvoorbeeld een boswachter aangesteld 
die de eed afh'gde in handen van de baljuw. Er werd immers Ie veel 
schade berokkend in de bossen door de dieren en s winters werd erg veel 
hout geslolen. Willem van I lacke, .lakob Teylens, Willem Willevrongel 
en braru^ois Roelanis zijn ons zo als boswachters gekend. Roelants kreeg 
een uniform ; een gele casaqne mei bandelier van rood en geel (1723). 
Ook fle uitgav('u voor galgen, vierschaarbanken en de gevangenis slaan 
er geboekt.

S T O C K M A N ,  I.. : I')p Itrirrpn van Assanada ct\ do V ie r .\m lm rlilon, A M  23 

( iy 7 2 ) .  liundor is 000 rortlon, manr oud luindtT sli'clils SOO rordon.



11. — HET KONINGSGOED

Sincl.-: cle Iwnnlfcle eeuw behoorde Wessegem aan leden van de 
familie De Moor. \  erschillende noemden zich Moor van Wessegem of 
\'an W ’essegem. gezegd Moor. Enkele hebben er wellicht ook als ridder 
verbleven.

Na het beleg van Rijsel, geëindigd op t/9 /1 2 9 7 , waar onderandere 
Oeraard de Moor. beer van Wessegem. het samen met Gwijde van Dam- 
pierre opnam legen Filips de Schone, koning van Frankrijk, werd door 
Robrecht van Bethune octrooi verleend op 19/3/1299 ( =  1300 ns) om 
1000 ponden \1aams uit te betalen aan Oeraard, als vergoeding voor de 
.'chade door de Fransen op zijn goederen bedreven. W^essegem kan op dit 
ogenblik dus vernietigd zijn.

Het duurt echter tot 1329/30 om iels te vernemen over de gebouwen 
op Wessegem. Dan wordt immers voor bet eerst in het oudste leenboek 
van de Burg van Brugge Ie manoir Je W^essegem vermeld, als in het bezit 
van een Oeraard de Moor. zoon van Claeys. In de middeleeuwen bedoelt 
men met manoir het geheel van een feodaal domein, de' woning van de 
heet en de gronden.

Een nazaat van deze, ook Oeraard genoemd, was de bijzonderste in 
een complot dal een firievoudige moord bedreef onder meer op Jan Tand. 
I Iij kon ecbler niet ingt'rekend worden en werd dan ook voor eeuwig ver
bannen met uerherne ran(ne) steden en (Je) huysinghen met viere en (de) 
riamme. Dit gebeurde in 1364. W ellicht is Wessegem dan ook de prooi 
der vlammen geworden.

Een andere periode waarin Wessegem misschien zijn deel zal hebben 
gekr<"gen, was rh'/e van de woelingen tussen de graaf van Vlaanderen 
en de neringen. WVIlirhl zijn begin juli 1 3R0 en rle tlaaropvolgcnde maan
den fle fameuze parlementen lu.ssen rle graaf en rle verlegen woord igers 
van die neringen nog 0[> Wessegem gehoiidim : zekerheid daaromirenl 
heijben wij evenmin. I lel werrl echicT steeds maar woeliger. De kastelen 
van Woeslijne, Roeke en I lansbeke bier in de stna-k hielden hem rhnirke- 
hl/e metten pririce (*). Fodewijk fb; 1 laze, toentertijd heer van kV.sel en 
Wessr •geril leirlde versrhilleiule expcflities, ondermeer tegi'ii die oprm'rige 
Oenlenaars. I let verwonrlerl ons dan in het geheel niet dal onder ingeven 
van Rieler van rlen Bossr lie, de opvolger van .lan Yoens, op 12 juni 1381 
Ursel fjheid enJe ,il in g/oeyen vverri gelegd. De genoemth' kastelen gingen 
eveneens over in tlcnl.se liand. Hel zou wel zeer eigi-naardig lijken moest

<o) DE f'AI'iUW, N, / riluin l’rolMuirli Cmiiydio van Vlamnlvrvn, III, 16.
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\\^'ssp<>cm dan acs[)narc] zija gcijlcvcn. te meer daar wij weten dat lyidewijk 
de I laze, indien hij er niet woonde, er toch zeer vee] verhlijf hield: 
sommige van zijn hinderen zijn hier waarschijnlijl; grootgebracht. In de 
oudste rekeningen vinden wij althans vermeldingen waaruit wij dit kunnen 
afleiden.

Als hij (Cfi /le/eg/ien gracue u’aerl voer (op kruistocht) hieven hier 
drie hoed e \ie  achter. Men kocht kruit te Brugge als hij samen met 
mijnheer van Liedekerke hier op jacht trok ; er werd toen ook hroeJe 
gekocht te Ursel voor een unnihonl. Hij reisde nogal veel om en weer 
en zo liet hij toen hij naar Elverdinge, een van zijn andere bezittingen 
ging, hier een paard achter.

/tem uart(ne) W illem  sluisen rust (en) en (de) V(in(ne) lijfcoepe 
( =  drinkgeld) als Reynierken mijn he(r)en kint besteede was te haudene 
te Zegliers uan(ne) den nie (u) we (n)huve. Men kocht een wiegje en een 
paar schoentjes voor het kleintje te Brugge cn deed ook een bedevaart 
naar dezelfde stad (Sint-Remeins ?). Zo ook kocht men er wijn voor de 
moeder van [^odewijk doe si ua(nne) Loe (bij \'eurne) ram te wesscghem 
en (de) LodewyK-x kint hadde glwheven d.i. ten doop gehouden.

In de rekening 1599/1-400 wordt gesproken van het maken van een 
roden keerie, een jraar causen van lakene en een witten roe voor sheren 
baslaerde I lector te ( hsele bi grot noot dat tkint maekt.

KATHELUNE V A N  HESSCHE heeft ... 1395-1400 ... de 55 bun
der van Wessegem in pacht voor 8-4 p parisis ( =  7 p groten). D e Haze 
houdt er zelf een meers van zeven gemeten voor zijn paarden (Grote meers 
\oor de hoeve).

In 1592 bouwde men er een houten schuur met ingehouwde stal.

Wanneer de domeinrekc-ningen aanvangen in 1151 treffen wij JAN  
W A U l ERS als |>achter aan ( N 51-14-8)). 1 lij jiacht voor 175 j) parisis. 
Intussen blijkt de hoevegrond ook wat uitgehn'id te zijn ; wellicht zijn hier 
nu ook de 6 hutuler 558 roeden hij. aangeslagen ten tijde van Eodewijk de 
I laze op Jan van der Dunkt om reden van bastaardij, zculat de grootte 
nu 59 bunder 1 geniet 55 roeden bedraagt in de rekening ( ') .

De jiacht gaat in t(' Sint-Jan-midz.omer en wordt in tweemaal vt>ref- 
fend, op deze flag en te Ker.strlng.

Wanneer v\ij ons nu een beeld trachten te vormen van de gehouwen 
van dit oude Wessegem zien v\ij dat tussen 1-151/51 regelmatig gesproken 
\\ordl over een bostel. Dit is wat wij zouden kunnen noemen i'en eet en 
drinkgelegenheid met rnogelijks kans tol overnm'hten. Ook een paar oiuh'

( 7 )  /( 'jT o s  hnnruihlvs, p iv s vl hois  n iN ’C /t*



afs[mnninyen in hel dorp uit ile/e periode al of niet hij naam genoemd, 
werden zo hetileld. Doch hostel kan ook eenvoudig woning hi'duiden.

Blijkens de baljiiwsrekeningen woonde Pieler Eckaert daar ( + 38- 
-J8) nadien opgevolgd door Jan Rijckaerl, baljuw en ontvanger van Ursel 
en W^essegem ( ±  -18-52). Deze zat er trouwens de zittingen voor van de 
vierschaar welke voor hel hof was opgesleld. Nadien kwam wellicht nog 
Pieter Rijckaert.

Dit hostel is dus iriet de woning van de pachter. Hierdoor en uit 
verdere gegevens trouwens nog duidelijker, komt tot uiting dat op dit 
ogenblik het manoir zijn tweeledig karakter nog niet helemaal verloren had. 
\ ’oor -lü—10 bedroeg de pacht 156 p parisis.

Op het opperhof stonden stellig, naast het reeds vermelde hostel, een 
graanschuur (grangt de la plus haulte court). In de hoek van deze werd 
in 4 1 /4 2  een nieuwe paardeslal ingericht. Aan het hostel zelf was, zoals 
later nog zal blijken, heel wat steen verwerkt onder meer aan de schouwen 
en aan sommige kamers. Men spreekt steeds van het kiemen van de 
wanden en herstel van strodaken ; dit is echter normaal, het zijn ten
slotte d eze die het meest aan de weersomstandigheden zijn blootgesteld en 
jaarlijks onderhoud vergen.

De duivenloren die ook wellicht op het opperhof stond, daar kwam 
in 1441/42  een nieuwe zoldering op (solier). Deze rouloinhier was even
eens praktisch volledig in sleen ópgetrokken. In 1 445 /46  werd zo een erg 
vervallen muur hermetsl. Men gehmikte 1000 witsteen (in I Vlaams ar
duin genoemd 1). In de loop der lijden zien wij hem steeds gedekt met 
pannen (thuilles). Dit was wellicht voor de schade welke de vogels anders 
aan de strohedi-kking zoiulen kunnen toebrengen. Er werd ook een houten 
<\\/igheri.span> vernieuwd omdal hel bijna tolaal vergaan was. Wrmoede- 
lijk was flil het iiilsleekherfl voor dil hotel voor reizigers. Vergelen wij niel 
dat de inwoners van Ursel te rlien lijde de bijnaam van hnsli-liers droegen. 
Dit zal wel zijn reden hebben gehad. Otubr die toren was de varkensstal 
ingericht.

I )e lijrlspanne juisi vfK)r de aanvang van fle domatiiale rekeningen 
was een andere ba-^taaifl van l/>dewijk van Male, namelijk Viclor van 
\Jaanderen, heer van W essegem  ( 13‘tO-14 3 0 ) . Dez.e halfbroer van de 
I laze hei-ft niel zoveel meer op W essegem  verbleven : waarsrhl|nli|k hield 
deze zich rnetT in de r»mgeving van Ooslbiirg op. D e  grafslerlen van Zijn 
dirhlslc verwatilen waren in elk gcwal in de vroegere kerk van Ooslburg 
aanwezig, I och vinden wij nog blijken van inleri'sse van X'iclor voor We.s- 
w-gern in de rauble rekeningen terug. Zo liet hij een |K»orl in baksleen 
bouwen, I )(ve kreeg omsireeks 3 l /3 3  haar dak, nng romhlc poiir nirllrc 
Mitr nni’ notwi’lh’ mn.snre r/rre rni'ssirc i'irlor Ixislaril ili‘ fl, niiiJI fait 
tiuif liinirz ainlil hnsli‘1 dv wi-xst-glifin potir nni' porlo /e</ue/ ainragc...

15



Al de vernoemde gehouwen getuigen stellig van een vroegere groot
heid van de hoeve.

0 \e r  de plaats van de overige gehouwen zijn wij onvoldoende inge- 
lic'hl. W el wordt in '11/4 2  la inaison de la plus hasse courl gesollemen- 
leerd, maar van de rest moeten wij de standplaats gissen. Er worden ook 
een ovenhuur (fourneel ■ 38 /40 ), een wagenhuis (...mettre les cars - 4 l /  
4 2 ) , een nieuwe en een oude stal (idem viesne estahle) een varkenshok 
(porchal - 3 5 /3 8 )  en een gelxuiwtje voor de mondvoorraad van de pachter 
vermeld (... les compenages -3 1 /3 3 ) .  D e gebruikte leem voor de herstel
lingen werd gewüonlijk te Westvoorde gedolven en de kalk kwam meestal 
vaiv Brugge of Sluis.

Normaal zijn de rekeningen van Wessegem voor deze periode per 
jaar opgemaakt en lopen van juli tot juli. Het ogenblik waarop men de 
rekening 1453 diende te sluiten, de maand juli. was men volop in oorlog. 
D e rekening loopt dan ook over twee jaar tol juli 1454. Zo is het ook op 
het Knesselaarse.

Vooral sinds mei 1452 gingen de Gentenaars over het graafschap uit
zwermen en bezetten de kastelen van Schendelheke, Gavere en Poeke, 
vv'elke ze als strategische punten stevig wensten in handen te houden (*).

hilips de Goede werd genoodzaakt een leger te lichten van soldeniers 
uit Picardië en l^iergondic. Zo kwam in juni 1455 een afdeling voor het 
kasteel van Poeke aan. D e stormloop op deze versterking had op 5 juli 
daaropvolgend plaats. De 87 ojrroerige Gentenaars werden allen opge
knoopt. Vandaar trok men naar Gent voor de belegering van deze stad. 
De laatste en grootste nederlaag die de Gentenaars kort daarop onder
gingen was op 23 juli 1453, de Slag bij Gavere of beter gezegd te Semmer- 
zake.

Het S[)reekt van zelf dal de Roergondische eigendommen zoals de 
heerlijkheid LVsel-W essegem, omstreeks die lijd wel hun deel zullen heb
ben gekregen, b’cbo’s daarvan vinden wij in de rekeningen terug. 
EAL’RI'JNS GC^DENAERd’ ( 14 l')-1453) (l-l-l 1> par.), de pachter, gaat 
0 |) de vluchl naar Cdenl en sleept de oogst van hel jaar N 5 2  (" ’) mei zich 
mc('. \ 'a n  zijn jrarhl voor 52 en 55 wensl hij ook niels Ie betalen hoewel 
hel schijnt rnslig gew(‘csl te zijn tol auguslus 51.

\^oor beide feilen dreigi men hem laler in de gevangenis Ie steken. 
In elk geval pa.chl de ontvanger .KdRIS N’A N D E  ZICKb.l.l'l vai>af Kerst
dag 53 de hoeve zelf voor 10 ironden groten ( =  120 p parisis) (1455- 
1458).

(s) DF. K1',5S1'.R, P. ; 1 >v Slim hil Gnecr, Or roi'rl.̂ t, .R'. nr 15 (1̂ 553).
( lo )  liot pond (jrolcn Is 12 |io ik I Piirljs wuord.
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De Gentse oproerlingen werden streng gestraFt. Hun goederen, waar 
ook gelegen werden geconfisceerd. Dil gebeurde ook te Ursel ('*).

D e landerijen blijken in 5 5 /56  nog van geringe waarde de si petite 
valeurs el par la giierre tellement destruits. D e renten worden niet of 
slechts tendele betaald, omdat de landslieden arm zijn en gering in aan
tal. D e ontvanger durft de achterstallige renteplichtigen bijna niet voor 
de \ierschaar dagen omdat hij vreest dat ze anders van de heerlijkheid 
zouden wegblijven wat de toestand enkel maar zou verergeren en ook zegt 
hij omdat de proceskosten hoger zouden oplopen dan de opbrengst van 
de renten zou kunnen bedragen. Doch er wordt een nieuwe vierschaar 
gemaakt en een stok (estoc, chep, kep) aiidit chep les traux ou on met 
h s mains el aultrement enserrer. (Kluistertoestel). Enkele partijen liggen 
al te wette. In de rekening over 56 /57  wordt dit een hele reeks ; wij zien 
dan de vierschaar verschillende malen zetelen. Tot 57 /58  blijft de be
volking nog gering in aantal.

Joris vond bij zijn aankomen 26 gemeten gezaaid : daarvan waren 
H gemeten braakkoren en 12 gemeten stoppelkoren. D e rest lag vermoede
lijk onbezaaid ; men heeft wellicht de kans niet gehad vóór de vlucht om 
de haver te zaaien. Zoals te zien is het braakjaar reeds afgeschaft.

Ook te Eine kende men dezelfde moeilijkheden : de renten en in
komsten van de helftwinningen voor 52 en 55 gaan volledig verloren 
wegens het beleg van het nabije Oudenaarde.

De hoeve had onder deze oorlogsomstandigheden heel wat te lijden, 
gehad. La principale maison fu au temps de la geurre exploilie au proiffit 
de mondil s(eigneii)r Ie duc. Men begon dan ook al spoedig met de 
nodige herstellingen. Alles wordt opnieuw gedekt met stro (waulles =  
walmen) en de nodige plakwerken worden eveneens aan de uveglen 
( =  w'anden in leem) uitgcvoertl. Men zorgde <K>k voor een nieuwe in
gangsdeur aan de woning.

De duiventoren die vervallen lag en waarvan de nesten vernield 
waren daar legde men 18(XJ nieuwe pannen op die van Gent kwamen. 
l'XTi schuur of wal er van resltc werd onmiddellijk na de troebele lijd 
overgebracht naar D' Voe/t ( =  Vake Ie Maldegein ?). In .56 spreekt 
men van het plnaslereii van een schuur en met duiziTul knrelen werd een 
nieuwe zulle gemaakt, één voet hoog ( =  50 cm). E,r waren dus wellicht 
twee sehuren geweest zrials op rle ineesic grote hoeven, één voor de vvinler- 
grarwn, de winterschuur of korenschuur; één voor de zomergranen, de 
zomer- o( (rverurschiiur.

(9) confUrnU'Ti'lenlnu ISg'ig.
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De vvinlergraneii zijn deze vóór de winter gezaaid omdat ze winter
hard zijn : de rogge dus. D e evene of haver, de murwe granen, zijn niet 
winterhard ; ze worden immers in het voorjaar gezaaid en men noemt ze 
zomergranen. Van het wagenhuis dat oms trcelcs 55 /56  naar hier werd 
overgehracht zegt men dat het op hloklcen stond, dit zijn wandstijlen. Het 
stond waar het \Toeger had gestaan. D e schaapstal waaide op Sirit-Pieters- 
dag 58 van zijn voet en werd er terug opgeplaatst.

D e vijfde gekende pachter van Wessegem is OLIYIER RYCKAERT 
(1458-1477). Hij pachtte voor 120 p parisis (lO p gr) en zijn pacht ging 
in met Sint-Jansdag. Vijf personen stellen zich horg. In 68 wordt dit dan 
10 p 10 sch gr.

Bij het woonhuis werd vóór juli 1468 een kellenare ( =  kelder, celier) 
uitgegraven, vijf voet diep ( l ,5  m) en gemetst; de bovengrondse muren 
waren echter in jileisterwerk. Het geheel was een bijtrek bij de woning, 
want dil was afzonderlijk met pannen gedekt. In 68 /69  bracht men in het 
kaashuis (fumier) een houten aanrecht aan. W at de duivenloren betreft : 
in 59 werden vier nieuwe houten aangehracht —' zie verder -—■ en men 
spreekt ook van een nieuwe hele d.i. de plank onder de ingang van de 
duiven op het dak. Ook in 66 en 79 werden heel wat daklegelen gelegd. 
Het wagenhuis werd omstreeks 64 /65  verplant, d.i. met berd afgesloten, 
zoals eveneens in 59 met de koe- en schaapstal was gebeurd.

Oj) 12/7/1461 zegt men dat 25000 stenen van de poort die iipt hof 
sloni Ie nieulen gaende en (de) inde grachl vallende werden verzameld. 
Drieentwinligduizend daar\an werdeir aan de kerkmeesters van Lhsel ver
kocht ; de rest, 2000, werd verbruikt hij het sollemenleren van de sokkels 
van di' diverse gehouwen op de hoeve.

Ch> de koestal werd een dilt gelegd : deze stal was tendele geplantsterd 
maar ook geloken met berd zoals trouwen ook de pnardestal (6l/62-solier). 
In 59 /60  krijgt de varkensstal onder de duivenloren nieuwe vensters. De 
8900 hriques die van de oven te Brugge kwamen dienden voor algemene 
herstellingen. Alle gehouwen behalve de duivenvleug en hel kaashuisje 
waren lot hii'rloe met stro gedekt.

Belaell zegher de Smet te hhildegheni omme den sloc (esloc) Ie he- 
slaene met yseren handen ende inel slolen oinme ghevanghene daer in Ie 
slulene ah nool irare 6 Ihs. Deze stond Ie Ursel (7 /1461).

JAN DE RIATh’Rh.; (1177-I48()) jmcht voor 155 ]>. imr, ]>er jaar 
en dit van Sinl-.lan af. Slechts voor één negenjaarse periode komt hij als 
pachter voor. hoewel hij later <h' overnemer blijkt Ie zijn van Jan W illem 
1 loulmans. De lening is zoals van ouds en in 1483 zien wij zes dagen 
dekken op kost van de |)achler en de dekker wordt door de/ellde gediend, 
In 77 /78  kwam e('u nieuwe zolder o|i de duiventoren. De grootte van ih' 
uitbating bedraagt ongeveer 38 bunder.
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\ ’oIgens hel pachlcontrakt van JAN WILLEM H O UTM A NS (1486- 
1504) si'iV' dil ininiars I-IS3 ( =  1486 ns). Voor het tweede lol het 
negende jaar betaalde hij 14 ponden 10 sch groten ; hel eersle jaar werd 
de helft van het strijkgeld ( ” ) in mindering gebracht, zodat hier slechts
12 p 15 sch hoefde betaald. Negenendertig gemeten dienden bezaaid te zijn, 
zoals bij zijn aankomen ook te laten : 13 braakkoren, 13 stoppelkoren en
13 evene. \"oor mest, stro, hooi, heiningen,... was de lening op een waarde 
van 3 pond V’laams geschat. X êrder bezat hij het genot van het Brielbos, 
en één derde van het Hofveld. Hij bezat eveneens het bouwrecht, zelfs 
op dit Brielbos, maar niet op het Hofveld. D e kanlhagen en dergelijke 
moesten in dezelfde slaat van houwen gelaten ten afscheiden zoaL hij 
die gevonden had.

D e gebouwen dienden goed onderhouden van kiemen wegen, vorsten 
en horebomen ( =  de vier schuine hoekbalken van het wolfsdak). Verder 
werd er uitgebaat in loyale pacht, volgens het gewoonterecht dus waarin 
verandzaden niet was toegelaten. Ieder jaar werden 50 plantsoenen ge
plant.

Jan de Reytere neemt de hoeve in uitbating over voor 14 ponden 
groten.

Een rustige pachttijd zal de Reytere op zijn hoeve van nu voorlaan 
niet meer kennen. X'oornamelijk de strijd tussen Maximiliaan van Oosten
rijk. Rooms-koning sinds 16/2/1486, en Gent gesteund door Frankrijk 
(Karei Vdll) is voor W^essegem fataal geweest. Duitse landsknechten en 
eskadrons zware ruiterij, huurtrorrpen van Maximilaan, maakten onze ge
westen onveilig en waren er zelfs de oorzaak van dal Maximilaan in de 
Cranenhurg te Bmgge werd opgesloten vanaf 2 /2 /1488 .

In mei was hij echter vrij en kwam in weerwil van gedane beloften, 
met zijn vader I rederik III. Rooms-keizer, al spoedig het beleg voor Gent 
slaan. Wellicht rond jtdi-aiigaislus zijn afdelingen vat) deze krijgsmacht te 
hvergem gelegerd. Zij w'aren hel die omsireeks die lijd Wcssegem kwamen 
in brand steken tijdens één van hut) plundertrtchlcn. Les alleinans el 
autres fferis ile guerre qui fureril logiez à Eetn-rghern aoec leinpereur de 
Rorru' avait hrulez et deinoly les maisons et édifices de ladille court de  
W'essegern.

D e rekening over 148f)/H7 is nog een normale rekening; daarenlcgen 
is de volgenrie een t)orb»g.siekenii)g Iopet)de over de jaren 1487/03. Bij ons 
was hel sederi rle Vretle van Gadsant op 2 0 /7 /l4 0 2  rustig, maar de oor-

111 ) Slfl)lgclfl, (iloIiKi'Id : 1« Ifi'jcclli* vnn ln-l
itel onze ln«l<l|jrfmlo t|i(iiilirir-i'4. pdlrnt'i!

'itiJil lil) lii'l lilrjcn  ; Ic vuriii’Il|lt(>n
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log mei Î raiikrijk duurde voort lot de Vrede van Senlis op 23 /5 /1 4 9 3  
gesloten was ( ’^).

Sinds 87 waren al vele inwoners op de vluckit geslagen en ook in 
91-92 waren er nog vele afwezig. D e vijvers lagen bijvoorbeeld onverpacbt. 
Aan de pac'bt zien wij dal na de Hevige onlusten men per drie jaar pacbt 
en slechts voor 96 p par ( =  8 p groot). Verschillende jaren is de pacht 
volledig kwijtgescholden. W al de renten betreft : de jaren 88 en 89 
werden volledig kwijtgescholden en 90 lot 93 half.

Blijkens een attest van Jan Leeganck, Amout de Vroede, Jan W ille  
err Joos Rijckaert zijn op 12 november 1498 de schaapstal, paardestal en 
koestal reeds heropgebouw'd.

D e ontvanger Valcke had een oud huis ( =  algemene benaming) ge
kocht aan Arend de Brahanler, pachter van het Knesselaarse om er een 
schaapstal van te maken. Hel ŵ ordt te Knesselare ontdekt en onhveegd 
en naar Wessegem overgebracht. D e sloelhaard werd aangelegd waar de 
\Toegere stal had gestaan en was vervaardigd met stenen achter het hof 
gevonden. Men gebruikte zeven wagens berd om het te luiken, doch ook 
zes karren klei van Weslvoorde werden er aan verwerkt. De dakbekleding 
was van stro. Als afmetingen worden 42 voet hij 16 opgegeven ( l2 .6  m x 
4,8 m). Dit veronderstelt alleszins al een uilgebreide kudde schapen. Deze 
dieren brachten dus meestal de nacht niet op het veld door maar werden 
in deze bocht geschut om mest te maken.

D e paardeslal was twee gchonten gn-oot en bood plaats voor zes kal
veren, zes paarden en twee w/en. Dit werk was bij kerkgebed aanbesteed. 
Hieraan werden zes karren* klei verwerkt.

X'erder werd ook een grote koestal opgericht. Deze mat 67 bij 23 voet 
(20.1 X 7,5 m) en bad twee deuren en drie ven.sters. Er waren houten 
koekribben -f hooizolders. 1 lieraan werdi'ii ti('n karren klei uitgestreken ; 
hij had immers /ee/nen irecgliei\ hydvrsy'ls ciulc 'eene diroersn'ccghc. Doch 
ook zeker twintig eikeliomen werden tot |)lanken gc'zaagd en er aan ver
werkt. Voor de voeling had men terug jtlusicurs pierres i‘shms espara'S 
parmy Ie couri gehruikt.

Arnoul de Vroede en andere schepenen van. W'essegem gingen Ie 
Sint-.Ioris-ten-Dislel een schimr keuren ('n kopr-n. Deze werrl er ontdekt 
en ontweegd en naar Wessr-gem overgebrncht. l ’e ScJiuurveld haalde men 
nog wat bijkomstige bonu'ti om er aan ie verwerken. Het stro was in die tijd 
zeer kostbaar, daarom wordt het oude te Sint-Joris zelfs mt'egenomen, D e  
rest moest men kopen én. te Lhsel én te Aalter. Drie karren kleem werden

(I2) Î tukniin (l(! rcLcnlnt; Int M>)3,
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er aan verwerkt ; maar voor de rest was ze toch gesloten met berd. af
komstig van tronken welke rond de hoeve groeiden. Daar er maar een 
schuurdeur was kunnen wij wel vermoeden dat het hoogstwaarschijnlijk 
een schuur wtis met overdwarse dorsvloer. Ze ver\1ng de oude schuur uit 
de jaren 90 : deze dus opgericht ten tijde van Lodewijk de Haze welke 
in de rekening 1592/95 wordt vermeld. Ze was immers afgehrand mits de 
huysen al i’erbrant u'aren als de keyser lach in de prochie van Heverghem. 
D e omwonenden hielpen hij het rechten en werden gevoed met bier. kaas 
en brood. W as ze 28 voet lang ? ( 1 0 /l0 / l4 9 4 ) . Ook in zelfde jaar werd 
van 12 bomen een wagenhuis gemaakt. Volgens de rekening 1504/05  
legde men een schuur\loer (airee) van klei en zavel, gegarnierd met eiken 
planken in de hoeken van 11 a 12 voet.

Na het afbranden van het woonhuis, waarover verder, richtte de 
pachter wellicht hier zijn noodwoonst in. In de hoek bouwt men een spinde 
(voorraadkamer) een heert, twee coetskens (bedden) en wat bordekens. 
Ook werd in het kapiteel een hoenderroest gebouwd daar de andere met 
het huis verbrand was. Misschien was deze oorspronkelijk, zoals veelal 
bet geval was. boven de vloer (lees inkom) van het woonhuis, waar de 
dieren dan op de hanebalken sliepen.

Met moeite was men de kwade jaren doorgesparteld en waren de 
noodzakelijkste herstellingen uilgevoerd of daar sloeg het noodlot op 4 april 
1499 vóór Pasen ( =  1500 n.s.) terug toe. Dit door een plotse brand.

Dank zij bet onderbroek dat onmiddellijk door leenmannen en schepe
nen van Wessegem. al op 6 /4 /1 5 0 0  werd ingesteld om de verantwoorde
lijkheden op te sporen, zijn wij goed ingelicht over de omstandigheden 
van het voorval.

D e reeks van éénentwintig getuigen geven allen ongeveer hetzelfde 
relaas. Het meest gedetailleerde is dit van de schaper van de hoeve. Jan 
Moens, 50 jaar. Tussen dach ende nacht incomende met syne schapen, 
en in bet woonhuis gaande zag hij zijn meesier zittende up den heert, by 
een luttel vieren, by donkere sonder lucht.
—  I loc, zit gij bier nog in 't donker ? Waarop de pachter antwoordde ;
—  Breng wal bout aan voor de baard, dat wij wal klaarte hebben 1 
W al rijsboiil zoekende iri de aanpalende kamer, hoorde ik boven ruischen, 
C)pwaarLs kijkend zag ik vlamrncTi aan de oosizijdc van de schouw, daer 
gheen vier onder ghemaeckt en was sichtend voor kerstavond daer syn 
meesteres siec u’ns.

Brand 1 Brand 1 werd geroepen en geburen stroomden loc ; begonnen 
bel bluswerk, Corrielie vtuule Biissche. vrouw .loris Houtman. 59 jaar en 
fiaasie gebuiir, vonrl reerU rle f)achler op de vorsl van hel dak. 0|) de west- 
zijfle, I lanneken, een van de knerbtcn van de hoevi!, ihuls gekomen van
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rle aicker met zijn twee paarden, ging wal haver halen en huilenkomend 
zag hij dat de oostzijde van hel dak in hrand stond. Ook Willebroot 
Karrebmuc, een andere knecht, bevestigde voorgaande gegevens. D e hrand 
breidde zich snel uit van oost naar west. Men trachtte wel te blussen. 
Meerdere personen zaten uileindelijk op hel dak. D e pachter .lan de 
Reytere voelde zyn hende uanne zynne lii/e hemen. A lle biuspogingen 
ten spijt ging het volledige woonhuis in de vlammen op. Ook de meeste 
inboedel, bedden, koetsen, alsmede het zaad was verloren.

Het merendeel van de ondervraagden dachten dat het vuur zich langs 
de oude wegen ('®) moet hebben voortgezet en sommige getuigen ge
wagen van onweder met blikseminslag. Dit was ten slotte ook de reden 
die door de rekenkamer te Rijsel werd aangenomen ; por fouldre de ciel.

Hieruit blijkt ook dal het woonhuis tijdens de voorbije oorlog niet 
volledig verwoest was. Men spreekt immers nog over de oude wegen. In de 
rekening 1493/96 vonden wij heel wat herstellingen aan hel dak en ver- 
nieuwing van deuren en drie vensters van de kleine kamer. Rond 6 /7 /1494  
was het terug in de wanden gezet door idechten en smeeren.

Op 10/6 en 3 0 /9 /1 5 0 0  wordt gezegd dat het oud x'erherrende huis 
afgebroken wordt en men er de schuur mede hersteld ; dit is wellicht de 
oude schuur. Er werden hieraan in 99/1500 veel splethouts verwerkt, af
komstig van zes eiken en drie essen. Begin juli 1502 werd de dorsvloer 
gemaakt van klei en zand en in 1504/05 kwam er een nieuwe deur.

Op 20/ 2 /1 5 0 1  ( =  1502 n.s.) wordt de plaats van het oude woon
huis gereinigd. Men begint dus wellicht aan de nieuwbouw. Dit moet wel 
zo zijn want de ontvanger trekt voor deze zaak persoonlijk naar de reken
kamer te Rijsel en op 4 /6 /1 5 0 2  legt men reeds een nieuwe goot op het 
woonhuis.

De vensters in hel woonhuis waren met rieten vlechtwerk gedicht : er 
was nog geen glas in gebruik, 's Nachts werden de luiken dichtgedaan 
(waterluiken).

Er was in 1497/98 een bijtrek bij dit woonhuis ópgetrokken : het 
kaashuis. Het was 14 voet in het vierkant (cnrrure 4,2 m) en 9 Vg voet 
hoog (2,85 m). D e zulle was gemaakt met 2000 stenen en verder was 
hel gedicht met berd, lot 90 cm hoog ; wellicht wjis dit een bescherming 
van het leemwerk van de muren. Hel was afzonderlijk gedekt mei legelen ; 
hieraan zien wij dal hel een afzonderlijk bijgebouwtje aan de woning was.
I lel braiubh' dus mei dit huis in 1500 af.

( 13) Wcqrn zl|n wnndcn, nu'osinl in Meom.



\'an  Kei wagenKuis welen wij dat Kei omstreeks juli 1502 op 8 vier
kante eiken Klokken ( =  stijlen) werd geplaatst waarop de platen genageld 
waren.

Ook Ket ovenKuur was in 149-1 reeds terug Kersleld.
Het duifKuis was omstreeks 1500 met stro en tegelen gedekt; kort 

nadien omstreeks februari 1502 n.s. kreeg Ket een nieuwe kappe en Kalken 
daar ze rot waren (rier nieuire houten die huyien de muren ligghen 23 
i-oet lanc ■—' 6,9 m). Hierop stond Ket dak. Er w'as Kier dus een overkra- 
gingssysteem toegepast want men bedoelt Kier wellicKt de muurplaten 
waar de zoldering op rust ('^). De vleuge was naar alle waarscKijnlijk- 
Keid bekroond met een wolfsdak naar analogie met andere duiventorens. 
Er kwam een nieuwe bete an bel de syde vanden dake en bovenup de 
i'urst omine de duyven up te sittene. Hieronder werden bet de deuren 
i'an de suinskoten vernieuwd.

Een rabot werd omstreeks 1500 gebouwd. Dit was een sluis om Ket 
water in de meersen te houden en lag op Ket perceel Rabotken genaamd, 
noordoost van de Koeve. bezijden de kouter. D e afmetingen waren 10 voet 
lang. 10 Koog en 5 breed ( 3 m  x 5 m  x 1,5 m). D e zijkanten waren 
in Kout met een lade er tussen : locK was er ook Keel wat stekensteen aan 
venverkt ( =  kleisteen) en zelfs ijzer. Er voor lag een dam van 28 voet 
lang. Toen werd ook een gracht gegraven van de gerechte heerstraait lot op 
s horenmeers van ongeveer 200 roeden. Hel is de beek die komt van Ket 

Goed ter Pielen en achter Wessegem, toen er voor. in de meersen stroomt. 
In 1477/78 .was reeds een beek gegraven van op de straat tot aan de bak
oven : misschien is Ket wel deze die de achthoek van Wessegem nu hal
veert. Deze acKlKf)ekige vorm ziel men goed op de luchtfoto.

Op 2 juli 1502 kwam tenslotte ook een nieuwe gerecKlsbank met z.ijn 
toebehoorlen voor de Koeve te slaan.

.lAKOB DE KEYZb'R (1504-1522) begint zijn pacKUermijn Kalf- 
maarl voor 132 [). parisis, in aftrok nog zijn .strijkgeld van 33 p. Hij geeft 
de Koeve in ondf^pacKt aan Jan vander Crucen. D e laling bedraagt 4 p. 
groten. Hij heeft het KoiiwmesrecKt behalve op hel Hofveld en dient zo- 
afs vroeger 13 gemeten braakrogge. 13 gemeten sloppelroggc en 13 gemeten 
haver Ie laten en verder Ie Karulelen zoals hij loyale pacht jxist. Ook jaar
lijks rlienen 50 f>lanlsf)enen geleverd.

Bij de vernlei.iwing van [mcKl in 1513 i.s rle Koeve juist 38 bundiT 
grrxil eri Ix'drangl rle fiacKlsom 135 IKs f)liis i'en strijkgeld van 9 p komt

( l l )  l 'U lrn  wofill lil'T rri<’<-«lnl «(4/riillil In de zin vnn nfi>liiltl)i-ril en niet ol* imuir|)lnlrn 

ljl)vnorl« eld voor de rinloloel.
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tot 144 Ibs voor de volgende acht jaren. Op de dahen dient jaarlijks tot 
300 gluis verdekt door de pachter ; verder moet hij de kiemen wegen goed 
onderhouden.

D e schuren vroegen wat herstel ; zo werd in de oude een nieuwe 
middendeur gehangen om de karren hinnen te laten. D e nieuwe kreeg 
in 1521/22 een stenen ? vloer.

In 1520 werden de paard- en koestal volledig nieuw verplaat. Storm
schade kwam veel voor; zo waaide een populier op het wagenhuis in 
1514 en noopte heel wat herstel. W e  zien er dat twee zijkanten uit planken 
vervaardigd waren {parois de platos de bots).

In 1506 had men een nieuwe bakoven gemaakt. Deze was volledig in 
vakbouw' \̂•erk en vermoedelijk 15 voet lang en tot aan de eusels 9 voet 
hoog (4,5 m X 2,7 m). Hij was gedekt met stro en de muren hestonden 
uil 48 scutberts. D e oven zelf was gemetst in slekensleen met klei er tussen 
verwerkt en zo lot een gewelfvorming geheel gebakken.

Ook het kaashuisje was met legelen en stro gedekt (2 l /2 2 )  en op 
het huis zelf was in 1507/08 terug een nieuwe goot gelegd, 200 dakpannen 
en op twee plaatsen op zolder werd de schouw gestopt.

Duizend briques en enkele dubbele haardtegels voor de oven in 1519/ 
20 gebruikt kwamen van Gent naar Bellem langs de Hoge Kale en werden 
vandaar per wagen naar Wessegem gebracht.

Over WILLEIM DE LO DDR E (1522-1531) als pachter kunnen wij 
weinig mededelen ; hij was de schoonzoon van Jan van der Crucen en 
heeft de hoeve veel kunnen verbeteren. Zijn pachtsom is ook hoger dan 
vorige 156 p par. Hij heeft slechts één periode van negen jaar hier ge
boerd : deze ging in op 1 mei 1522. Deze pachter en ook zijn opvolger 
trouwens hebben veel werk gemaakt van het beter be\Tijden van hun bos
sen. D e sloten er langsheen werden wal uilgcdiepl en de hegroeide bermen 
(haultes crestes) er naast wal oi)gcboogd, zodat de dieren er niet meer 
in konden komen en schade berokkenen. In principe liepen de dieren 
immers los rond en alle cultuurgrond was omheind. Daartoe bestonden 
rond d(' landc'rijc'u de grachten met walhm begroeid met elzenstruiken (de 
kanlhagen). Elders, voornamelijk in de kouters was de afsluiting geen 
levende hang maar een gewone tuin van slaken en vlechtwerk. Ook de 
doornhaag, zowel hulst ids meidoorn kwam voor, maar daii eerder als 
hoevc'afsluiling.

De dieren waren gc'kennefd l.l.z. zij dnn'gen om de hals een houten 
driehoek of waren bij hun bewaker en soms geknielband. Zo konden Zij 
moeilijk binnendringen in beloken gebierlen. Gelu'urde dit toch dan werden 
y.o door een veranlwoordelijk(' in de sehulbocht gebracht waaruit ze slechts
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mochlen genomen worden na vergoeding van schade, onkosten en boete 
op de gouwdag uitgesproken.

In mei 1522 waaide de schaapstal om ; hij werd door een nieuwe 
vervangen 4 0  x 24  x 10 voet ( 12 X 7,2 x 3 m). W eer ging men alles 
sciittcn met scutteberts (2000 dasselins).

LIEX’EN X’AN D E R  XTISTEN (1531-1540). In naam van de pre
sident van de rekenkamer te Rijsel geeft de ontvanger Jan van den Houtte 
<leliren van L’oonraerdey aan Lieven van de Vesten. Het goed zal gegeven 
worden in loyale pachte d.i. volgens de gewone geldende pachtgebruiken 
in alle manieren alsoo i’oore als Willem de Loddere ende syne voorsaten 
voergaende pachters upt sclve goet beseten ende gebrütet hebben. D e  
grootte door twee gezworen landmeters bepaald bedroeg in zaailand, 
meersen, bossen, kanten en grachten 41 bunders 570 gemeten ( l2 4  g 
270 r) Hofveld van 2 bunder erbij. D e pacht gaat in te mei voor een 
negenjaarse periode en zal betaald wOTden de helft op Sint-Jansdag en de 
helft te Kerstdag.

De pachter moet laten ( =  de lating, toestand van het pachtgoed 
bij het eindigen van de pachttijd) 59 gemeten, bezaaid.

Daarvan zijn 15 gemeten braakrogge ; dit is de rogge gezaaid na de 
periode van braakliggen van het land. Hierop volgt een tweede zaaiing van 
rogge de stoppelrogge genoemd die dus normaal in de zomerling slaat en 
geen volle bemesting meer heeft gekregen, ook 15 gemeten zo te laten. 
Het derde deel is bezaaid met haver, hier de lichte soort of evie ook 13 
gemeten. Deze verdeling vinden wij al terug in 1452. Het braakjaar was 
toen reeds afge.schaft. Alles moest wel gemest, gclaboureerd ( =  de nodige 
voren ontvar»gen hebben) en bezaaid zijn naar vorme van loyale pacht. 
Hier werrl ook wel kalk toegevoegd buiten de gewone mest. Wij vinden 
hier toch ook mergelpuUert op de gemeente die zelfs zeer dicht bij de 
oude df)rpskouter liggen.

Er dient ook gelaten in corte calheilen ( =  klein roerend goed) als 
mest, stro, hwrteri, { =  onze schuddeboriden van vroeger) en tuinen tot 
een beloop V'an 48 (xxKlen parisis of 4 ponden groten.

Uil zijn jaarlijks Ie kajipen houwen moet rle jiachler 50 plantsoenen 
briiirlen van diverse soorten, en rlie leveren aan de ontvanger.

Hij mag houwen alsoo verre als er haerx ( =  aks, kapbijll ende haii- 
rnes over gaen heeft ende niet breedere. Maar hij moet het hout laten 
ten zijnen afsrheirlen elr iip .syn lum l.l.z. C'̂ ')

( n )  Voer IlifwlM« VOD ilr m colf zie olrnol In A M  24 (1973).
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— Oude Vijver, Motie, Rond ’l Hof, Evenehilk, Vijvere, Singel, Zestien- 
gemete, Schildelcin ; hlool ven houw.

— Ooslineers, Wulvekol ( l kanl) en Grote Lijnc : oude van vier jaar. 
—• htting en meers rondomme lol Briigske toe : hloot.
'— Dierirksmeers en Kareeloven : twee jaar.
■— Briel, Zak en Elfgemele : 1 jaar.
'— Meers achter l 1 lof lol Briigske ; 8 jaar.
—■ Derliengemete : 1 kanl hloot, rest vijf jaar.
— Bilkske vóór I Hof ; vijf jaar.

D e dekkers moeien onder eed bevestigen dat de pachter hen 300 
g/eys stroo heeft geleverd om op de daken Ie verwerken. D e huizen, schuren 
en stallingen moeten door de pachter goed onderhouden worden van inir- 
slc enclp hooruboornen, van doemen u'eeghon ende andersins ende laten 
naer cosliiyme vanne loyale pachte. Stro behoorde als t ware aan de 
bodem van de hoeve en was in de lening begrepen (lening is de toestand 
van de boeve bij bet aankomen en zoals ze zal moeten gelaten worden 
ten afscheiden).

Verder zal de pachter binnen zijn pacbtterm moeten ()00 plantsoenen 
[ilanteii van diverse soorten tsynen cosie ende peridp. Behalve wanneer 
ze door misdadig opzei niet groeiden, was hij verantwoordelijk. Bij herstel- 
werk aan de hoeve moet hij de ambachtslieden helpen met wagen en 
jiaard en wel gratis. W ij zien dal veelal gebeuren bij hel halen van klei. 
steen of hout. D e pachtsom beloopt in dit contract 14 ponden groten.

Men volgde sinds lang niet meer het zuivere drieslagstelsel. 
l /5  bezaaid met winterzaad, winterhard, rogge.
l /3  bezaaid met zomerzaad, gezaaid na de winter, de evene { =  haver 

of evie).
l /3  rustend land : de braak.

Zoals hoger reeds gezegd is hel zomerznnd ingenomen door een tweede 
oogst koren en de braak door evie. Sloppelkoren kreeg zijn nnam omdat 
hel gi'z.aaid werd nadat de slo|)pel van hel vorige koren was omgewerkt 
ten onderscheid met het gi'wone braakkori'ii. D e o|>brengst was natuurlijk 
heel wal minder dit tweede jaar daar de bodem wel uilgeput geraakte.

Wb'il de gebouwen belri'fl : in 31 werd een Brabantse heuve aan hel 
goi'd gemaakt, en de sollemenlen van alle gebouwen werdi'n verstevigd 
niet fle stenen afkomstig van de afgebroken duivenloren. f‘̂ r werden toen 
ook 27 karren zand door de |)acbler gehaald en mi'l 600 stekenssleen een 
goot op de woning gelegd om de muren legen hel vocht Ie beschermen. 
De pastoor van Merendree le\erdi' sirowalmen ("'). In 3 l/3 3  werden de

(16) Stro nftomslig ilii.s v(in ll('M(lc.scliovrn. 
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muren van Je oven met nieuw berj komenJe van zes bomen vernieuwJ. 
doch dit was ook lendele voor de stal. Omstreeks zelfde jaren spreekt 
men ook van bet ivrinuecken ixinJe gaten encle dicken ende grachten 
vanne Wessegem hosschen ende die te uersloppene al met doornen. Dit 
gebeurde ook bij de Meiilestaken en bet Hofveld.

JAKOB \ ’AiN DER X'ESTEN, zoon van Lieven, volgt (1540-1558) 
eveneens met pacht ingaande op 1 mei en beeft de landbouvvuitbating in 
ondeiparbt gegeven aan Jan Taets die wellicht al sinds 1535 pachter 
was.

In 4 0 /50  werden de sollementen van de gebouwen her en der ver
sterkt. Tweeduizend stenen werden ook verwerkt aan herstel van schouw 
en oven in 50/51. Het wagenhuis dat omstreeks dezelfde tijd door de 
felle wind was omgeworpen, en daardoor was heel wat schade aan ploegen 
en wagens, werd toen ook heropgericht. In 43 /44  had men veel tegels ver
werkt aan de oven en de kelder.

Ten slotte is op Sint-.lansmesse 1550 het hele ovenbuur afgebrand. 
D e puinen stonden op bet hof meer te scaede dan te boete en men her
bouwde dit bakhuis dan ook op dezelfde plaats waar hel vorige had ge
staan. Bij de laatste brand was zelfs een groepje populieren mede in de 
vlammen opgegaan. D e oven zelf kreeg nu een caproene vanne carreeden.

Huis. schuur en stal waren toen 200 pxrnden parisis waard.

•lAKOB TAETS (1558-1567) neemt de hoeve zelf voor de aange
duide jaren in mei ov«- (24 p gr). Het gebouwencomplex wordt nu bij 
zijn aankomen geprezen. Dit gebeurt op 20 wedemaand 1558. Alles samen 
had een waarde van 37 Ibs 6 sch 4 deniers groot.

J ijdens zijn pacht is orrk de vermangeling gebeurd van renten van 
Woeslijne op Ursel liggende met renten van Wessegem voorkomend in de 
hiiisbricf en op Aaller liggenrl dicht bij de woning van de heer van Praal.

Bij het beëintligen van zijn pacht stonden nog (hr/elfde gebouwen op 
de hoeve als bij zijn aankomen ; een woning, wagenhuis, ovenbuur. duif
huis, schaap- en koestal onrler een dak, de paardeslal met bijgebouwen, 
een korenschuur aan de vijver en tenslotte de eveneschuur aan de slraat- 
kanl. De gebouwen liggen ver uiteen om reden van bet brandgevaar.

Meteen zijn wij beland ir> de j/eriodc van rle god.sdiensttvvisten die 
in onze dor[)en in alle hevigheid hebben gewoed.

I ijfigenoten giweri ons een beeld van rle rlroeve gebeurtenissen.
.loos RickaiTi fs Arend had het baljiiwschnj) varr Ursel, Wc,ssegem 

en het Knesselaarse in I57H in jiacht genomen voor een periode van 6 jaar 
aan 202 gulden [ler jaar. 1 lij he<>ft |)raktisch nir-ts gejirnfitcerd daar de 
flandslledi’fi al gcrliirlit ende v (er) lopen zijn gheumsl In besloten steden 
alg liingghe, I)amme, Sluis ende meer in ZeelanI ... sindis dal den vyani
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clagelix hinnen de voorn, prochie es commen (de) aldaer die goede lieden 
roovende, iranghende en(de) up grrxjle rantsoenen ( =  rcui(;on =  losgeld) 
stellende ; daerdeiire dut hem up de selve prcx:hie niemandt houden en 
darf>.

Hij kan slecKts 9 ä 10 Ihs Letalen zegl kiij.
Hij zelf fieefl ook <groot rantsoen aen de lyant binnen Kortrijk moe

ten betalen ... daeraf hij met u v l noch XLVIll personen ghevanghen es 
gheiveest binnen der voornoemde kercke van Ursele, daer sy iraeren ghe- 
gaen om tu'ort Gods te hoorerte... Voor zijn rantsoen is 160 gulden losgeld 
Letaald.

Dit verhaal vinden wij ook in de Kronijk van W n  de Vhjvere ; het 
gaat hier om een gestoorde bijeenkomst van protestanten door de Malcon
tenten op 24 september 1581.

«/n dit zelfde jaar den ^Xllll september, quaemen de malcontenten 
t Ursele inde predicatio ende namen ghevangen tiveeenveertich persoenen 
vande prochie ; inde keereke ende daeromtrent, mitgaeders den leesmeestre 
maer den minister ontliept. Ende hebben ze allen met hemlieden gheleet 
ende drevense, ghelijc men een cudde met schapen drijivn zoude. Ende 
voor tvertrecken ivas heml. ghevidt een cuype iraeters voor deghene die 
dorst hadden. Ende de leesmeesire nux’ste zijnen bibel mededragen ende 
zij dedense alle salmen (!) zinghen roniomme de cuype waetere. Drooch- 
broot was heurlieden cost die sij hemlieden gaven ; ende moesten olsoo 
de patience nemen*.
fan van de \'ivere : Cronycke van Gendt —' I58t.

.loos vraagt vermiiwlering van zijn pachtsom anders ; <is de suppliant 
{=  smeker) zijne huysvromre ende kinderkens indi'r eeuwigheyt bedoir^n 
ende gheruyneert*. Hij krijgt kwijtschelding en moet slechts dO caroln.s- 
gulden betalen (2 0 /l  1/1581 ) de eerste vier jaar en 50 de volgende twee.

Op 4 /8 /1 5 8 9  attesteren de schepenen dat joos die van hier geboor
tig was <deur quaeden tijt geel boisier ( =  arm) ende insolvent gestorven 
es : ende sijn uxaluuv es naer sijn overlijden tvech gegaen met soldaeten 
van syne majesteyt treeckende naer Eecio, daer den prince van Panna 
met synen legher ginc ligghen omnw die van Ghent ie bnmgen oni hx de 
onderdanigheid van syne majesteyt*. Zij is daar in Gent van honger en 
<tsivarigheyd* gestorven. lOavid de Neckere had nadien het baljuwschap 
voor 50 gnifletv waarvan later 52 kwtjtgeschrddc'n gepacht mar\r was o<ik al 
ovc'rleden voor de grote \ lucht van de parochianen. Die gn'te vlucht had 
plaats in t585 hij het binnenkomen van de troepen van l'arneze onder 
hevel van Mondragon, h’eklo viel oj) t8 oktober 1585.

Uit voorgaarule zien wij dat een groot deel van de bevolking en zeker 
de voormramste jiersonen tot ch' hervorming wixrt'ii tm'getreden. Zeker van
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1578 af tot de inval van Farneze was er een protestantse eredienst op fiet 
dorp. D e pastoor Adriaan van Maldegem was reeds in 1566 voor zijn 
ketterse gedachten gestraft geweest ; was nadien gevlucht naar Engeland 
en hij zijn terugkomst in september 1568 aangehouden en te Brugge op de 
Burg levend verbrand.

CEROLF \'A N  HULLE fs Gillis zal de pachter worden die de 
droeve tijd van die oorlogswoelingen zal doormaken op het Koningsgoed 
(1567-1576). Hij had Wessegem in pacht sedert mei 1567 voor 20 p groot.

Bij het vernieuwen van de pacht kwam de hoeve aan JAKOB D E  
CORTBVILLE (1576-1585). D e periode daarna tot Kerstavond 1598 lag 
ze verlaten.

In 76 wordt de uitbating aangegeven als 41 bunder 570 roeden groot 
als weleer doch daarin zijn het Hofveld van 2 bunder begrepen en oolc 
het beixink ( ' “) van een bosje bij de Kapel ter Pieten waar 68 eiken op 
groeien. D e pachtsom bedraagt 56 p 10 s groten betaalbaar te Kerstdag en 
Sint-Jan. Voor hooi. stro, mest en L’ermaeksele is een lating van 48 p pari- 
sis voorzien. Tevens moet de pachter zijn eerste jaar op zijn kosten 100 
plantsoenen aan de ontvanger leveren. D e gebouwen bij zijn aankomen 
hadden een waarde van 43 p 1 1 s 8 gr of 523 p par. Z e dienden aan de 
zelfde waarde overgelaten aan de eventuele opvolger (zo te onderhouden). 
De hoeve werd echter door Gerolf van Hulle overgenomen. D e periode 
van de pacht tot Kerstdag 82 is het eerste halfjaar dat onbetaald bleef 
gezien de middlen die sy daerloe (nodig) hadden haer vanden vyant 
benomen gheweesl es.

Gerolf blijkt ondertussen door de malcontenten gevangen genomen 
en voor zijn rantsoen diende 8CX) gulden betaahl. Tot tweemaal toe werden 
al zijn dieren geroofd (paarden en koeien). Uiteindelijk is hij vergiftigd.

D e arme weduwe met de kinderen deed de boerderij verder tot wan
neer Panna in /5 8 3  met syn arrneye van lAw fpere qiiam naer Eecloo... 
alsiranneer sy met dese supplianten ( =  haar kinderen die dit smeekschrift 
opstellen) ende gemene insetenen vande vrxirs (eyde) prochie van Ursele 
ende andire dairt/rntrent tusschen Brugghe ende Ghent heeft moeten ver- 
htJert haer hnise en (de) vruchten. De vrouw trok op de domjiel met haar 
kinderen en flieren. In 80 en 81 had zij weinig baat gehad van de hoeve, 
zo ook in 82 en 83. In 81 en 85 had zij van de iiilbating geen iifofijt gc?- 
had daar niernant en heeft dtaveii u'onen..., bljdat de pachters ende landts- 
liedert van(ne) ald<wr ilofdielycx ghevanghen mierden, zrx- van ileene als 
ran(ne) dander zijde ende heurlieden gix’dinghen leenemael berooft (l 
lauwe l')0'j).

( I7 )  ; rrw'l tfroflitrn oiTi»loU*n pfrccrl.
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D e cirmc weesjes W illem, GaLriel, Suzarme en Catherine van Hulle 
vragen clan ook in dit smc^eksckirift kwijtschelding van pacht. 1 liin moeder 
moei dus hlijkhaar ook omgekomen zijn (21/ lO / l  507). Er werd lot 13-10 
Ihs parisis voor de tijd tot beëindigen van hun pacht in 85 kwijtgescholden, 
gezien én pachter én overnemer heide insolvent waren overleden.

Enclu de huysinghen mm(ne) desen pachigoede die syn over veel 
jaeren gheheel verbrant eride gheruyneert ende pachtgoet zo uerivddert 
ende gheruyneert als dat niet moghelijck U'as Ie herverpachten. Met bleef 
dan ook zoals hoger reeds gezegd vaag liggen. D e verwoesting gebeurde 
naar alle vermoeden tweede helft 1583.

Op 2 8 /8 /1 5 8 6  zegt men dat er op Ursel slechts 16 huisgezinnen 
verblijf houden en op Knesselare geen enkel, uit \Tees voor de vrijbuiters, 
die dagelijks uilvallen doen vanuit Sluis en dal hoewel hel 2,5 mijl verwij
derd ligt. Sluis was immers lot 1587 en opnieuw vanaf 1604 onder Staats 
bewind ; Oostende was een andere voorname uitvalbasis lol 1604.

Zelfs nog op 1 lauwe 1595 wordt gezegd dat niemand er woont en 
een irddernesse glieicordcn es en dal de vijand dagehcx up dal quaertiere 
es commende ende gaende.

In de rekeningen zelf vinden wij ook een en ander terug : de laatste 
rekening voor de troebelen eindigt in juli 1585. Wrschillende jxxslen 
werden toen reeds itiel of slechts ten dele geïnd. Zo de offencenningen 
binnen Aaller ; gheimH'rct de usanlie i’un offer rivet meer ghelmiuct en 
u'wlt.  Met prolenslanlisme was dan reeds goed georganiseerd in de gc'- 
meenten.

Ook te I leine. Asjrer en Wondelgem zien wij dit ; zelfs de kaa.srente 
te 1 loutave bleef onbetaald en van de houtgewassen kwam ook niets bin
nen gezien men ze niet vernMpen noc/i cappcn en ran...

... ende (Hjck in een quaerlier daer niernanl ontrent en uxxnull ende 
daer giieen persoonen en zouden trillen gaen orn thaudt Ie cappeit ghe- 
ntercl dal hem de vrijhuyters aldaer allvis ghehauden he hben cndc aldaer 
die lieden gheransoeiteerl die sy van (ne) tinder quaerlieren gheiwujhen 
brorhten, zodat ttiel mo^thelyk en es gheu'eesl de zeliv Ie cercoopen.

0 |)  30/ 9/ I 6O2  zien wij dal Mrsel slechts 13 % van zijn normale 
(|uolc betaald in de belasting voor de Oudhurg. \'oor Aaller is dit 5‘̂  ĉ 
en \'oor Knesselare -14 %. D e bevolking komt dus geleidelijk aai\ terug ('").

[18) \ ’oor cntmlrcrintj vnn (!(' fi'Urn /U' : \ ’O S . A. : / sln '/d  tcttcn  i/o
/linru'ii do kassolvij run (/(' Oiii/txiiii (/.'JS’ / /(>()')). Oo,«l\jii(\ms vorlniml vnn ilo 

Krlnycn voor (»•.«( I iUmIoh I.';, \9)nrti('lillnKsrc('l;.s nr. 18. t')r>7.

1(1. : Kn/ii.':rrirlcliliiiiirii in ril iiiil /iili/-M<>r(/r.v/(iiii/ lijili'ns c/r liinlslo fior IMII i/o

N0/.iri||r onrln,! H < > J I  l U l S ) .  A M  8
1(1. : l 'r im sn  in e n l lv n  in  /iiii/M rr(/r.v/(iii(/ ( i t U S - I T t '^ ) .  A M  9 (lO'>8).
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Men denkt er in Rijsel natuurlijk aan om deze verlaten hoeve op
nieuw rendabel te maken. Toen ze in juli 1597 meester de Steercke stuur
den voor de verpachting kwamen geen kandidaten opdagen. Op IS /lO / 
1598 was ze nog onverpacht, doch wij zien de eerste pachter WILLEM  
\ ’A N  LAECKE zijn eerste pachttermijn op Kerstavond 1598 ingaan 
(1598-1607). D e pachtsom bedroeg 21 Ibs 10 s groten. Er is echter een 
s[>eciale clausule voorzien. D e pachter mag oprichten op zijn kosten en 
afhouden van zijn pachtsom : een woonhuis, kaashuis en wagenberg, als
mede de herstelling aan de schuur uitvoeren.

De hoeve werd in onderpacht overgelaten aan Pieter Pisseroen.
Maar volgens de rekening over de jaren 1585/1604 zegt deze dat 

hij ... vele ie diere ghepacht heeft ende tselue met al syne iniddele niet 
en can gheruymen i’on het uitghelopen haut, braemen ende haghen daer- 
mede tsyn(en) anco(me)n bestaen was ende noch een groot deel es ende 
daeran vele vertemmerd heeft ende noch vertemmeren moet... om te woo- 
nene ende syn iruchlen te schuerene ... Zo heeft hij in zelfde rekening 
reeds tot 1162 Ibs 4 s parisis betaald dat van zijn pachten zal afgehouden 
worden.

In de rekening over 1604/08 staat ook herstel voor 74 Ibs 10 s groten 
vermeld. In deze over 1608/09 een gedetailleerde uitgave van 278 Ibs 13 s 
en 3 deniers groten voor nieuw'bouw van de woning.

Op de vorige stand werden de vout, de voutzolder, zolder, kamer 
en voorhuis opgericht ; alles in metselwerk, voor en achter, tot dak in 
steen, uvslheinde met ghevele met zijn ulercken streckende ende be- 
vanghendk de gheele wijdde ... toostheinde met een cave ende vleercken 
daermede Ivrxjmoemde huis gheheel gheslolen es. Al de vloeren waren it̂  
sfekenssteen ( =  kletsteen). liet had een strodak, een zadeldak.

W<-steIijk op de hoeve kwam een stal van zeven gebinlen met als 
afrnelingen f>4 bij 19 voet ( 19,7 m X 5,7 m). Deze stond eveneens op 
zijn vorige plaats, harl drie fhddiele deuren, een Brabantse heuve en twee 
dakvensters. Verder was er een paardeslal met schaapstal en thdibele 
koestal. De schuur stond aan de oostzijde van het hol. I let was nog de 
ourje wtdke hersteld werd. Ze was gesloten met berd. Ook de beide varkens
hokken waren zo afgesloten en hadden boven een zolder met lua'nderhok 
en duifhuis. W'rrler was er nog een varkenshok aan de bakoven die even
eens rnet la-rrl geloken was. I en oosten van de woning was er een kamer 
v<-rwerkt. I lel vervallen wagenhuis W'erd ook gerepareerd.

D e  rekening over 2 0 /2 3  vcTlell nog flat er een nieuwe schuur kwam 
rnel er aan toegevoegde stallen lol 236 Ibs 3 s 10 den groten.

Denkelijk zijn rle meeste hoevegebouw'en verder nog steeds In vak
werk. Alles werd 0 f)gerichl tijdens hel 'fwaalflarlg Bestand dal In 1621 
verstreek.
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Inmitidels was PIETEIR PISSEROEN zelf pachter geworden f 1607- 
16-13). D e eerste pachlperiode was dit voor 21 p 10 sch grotere; de 
tweede -15 p gr.; op 15 /2 /34  werd hij te Gent in 1 lemelrijche pachter 
hedegen voor 71 ponden gr. Op te merken valt hoe de pachtsom met het 
\'erheteren van de gehouwen en landerijen ook de hoogte inging.

Vanaf maart 1621 liggen onze dorpen al in het contrihutieland : ze 
kopen zich door een helasling ( =  contrihulie) \Tij van brandschat aan de 
I lollanders. Ze dienden echter ook hij te dragen in de ommestellingen 
van de kasselrij zodat hun positie verre van henijdenswaardig was. Te 
meer, door de oorlog tirssen Spanje en ITankrijk sinds 35. kwamen deze 
ook nog opeisingen doen.

Reeds in 21 ontrent c/e 19 april qiiaeinen de gheuzen upde nieuire 
uaert ontrent ter oostineiden, jyrochie van Aeltre, ende naenien aldaer 
ontrent 28 so 2^ peerden, hetuvicke iraeren peerden die de ivaetemieiden 
draeyden dienende tot het iiitoosen vande nieuwe vaert, om deselve 
drooghe te houden ende werclieden daerinne te wereken, rnidts dat deselve 
vaert noch niet gheheel volmaect en was. (kronijk)

In 1627 ging vanwege de ontvanger \^olckaert een brief naar Dela- 
faille te Brussel met klachten over het roven van het hout door de 
soldaten van de Comte de Compiegne.

De Prins van Oranje slaat tegenover de Spaanse graaf Salazar te 
Bcllem in 1631 maar trekt zjich op 5 juni terug. In 1634 liggen Sixianse 
en Ierse troepen voornamelijk op hel groot Fort St-Filip te Bellem. \V n  
hieruit berokkenen ze veel overlast aan de bewoners zowel van de noord- 
als zitidzijde van het kanaal. D e dingdagen worden uit veiligheidsover
wegingen buiten het contrihutiegehied gehouden ; de pastoors trekken 
zich allen ten zuiden van het kanaal terug tot 1639. Met is pas na deze 
periode dat in onze doqjen de kerkregisters aanvangen.

.lAKOB POELET ( l(r43-l()52). Deze is pachter gewonlen maar 
heeft de hoeve overgelaten aan W illem de Neve gehuwd met de weduwe 
■̂â  vorige pachter Pieter l’issemen. Dit voor een som van 774 p parisis 

( =  ()4 p 10 s Clr). W'le renleplichtigen willen nog steeds niet naar 
f 'ent komen betalen en de ontvanger durft het gebied bijna niet bereizen.

Ĉ p 20 lehruari 1()45 werd te Brus.sel in de Raad van l'inanciën 
overgegaan tot de o|>enhare verkoping of lot de eventuele in jiaiulname 
\an de inkomsten van de domeinen van LVsel, Wessegem en hel Knesse- 
laarse alsmede van d(' daaraangehechte irntvangsl van W'ondelgem. Een 
|)aar van (hv.e verkoopaffiehes kwamen althans oiuler onze handen. Nu 
blijkt het dat er wellicht geen kooplustigen waren gezii'n wij ze steeds 
v('rder in de reki'iiingen terug vimleti. 1 Iel was immers een zeer beroerde 
lijd : in juni l()45 zijn de meeste inwoners van de Ka.sselrij gevlucht door



het feit van de logementen en overlast van Spaanse en Staatse troepen. 
Deze laatste waren op 21 juni 16-15 te Sas-van-Gent geland. Eind okto
ber waren de meeste legereenheden uit de streek vertrokken en kwamen 
de bewoners terug. Begin juli 46 was er een nieuwe landing van Frederik- 
Hendrik ditmaal te Filipinne en Sas-van-Gent. Een nieuwe v lucht van. 
de bewoners was het gevolg. Eind 46 kwam de kalmte terug.

Over deze periode vinden wij te Wessegem, z.oals trouwens ook te 
Knesselare een smeekbrief van de pachter W illem dd 2-11-47 waarin hij 
zich beklaagt over de twee infructueuse jaren (45 en 46) en bijaldien 
nog mededeelt hoe hij door de Franse troepen v'an de comte de Limbourg 
zijn koeien en schapen gestolen was en tenemaal geruineerd. Hij vraagt 
natuurlijk moderatie van zijn pachtsom.

Jaspaert Bollaert. metser. Willem de Neve, pachter en Willem  
Hacke. boswachter, maken een bestek op over de herstelwerken aan de 
kamer van de ontvanger te Wessegem op 29-1-46. Voor nieuwe muren, 
keldervouten, aftrek, opmaken schouw, dekken en v’loeren alsmede plaat
sen van glasvensters kwam men tot de som van 80 p groten. Eind 46, 
begin 47 w'as het grootste deel v'an deze werken uitgevoerd. In april 49 
werden 15000 stenen v'erwerkl aan drummers en muren.

WILLEM \'A N  FIECKE (1652-1670) wordt pachter op het Ko
ningsgoed v'oor 68 p groten ( =  86 p par) ; terug overname door W illem  
de Neve. Bij zijn Iw'eede pachtterm van 1661 af is dit 87 p 10 sch. 
groten geworden. N^olgens de rekening 54 /55  werd tussen de woonplaats 
van de ontvanger en dtfze van de pachter een gracht hergraven : hierlangs 
liep een dreef van eikebomen. Er kwam ook een nieuw dak op de kamer 
van de ontvanger. Tussen 56/58 werrlen vijf glasramen geplaatst in de 
keuken te W^essegem en werd een oude stenen muur afgebroken.

Eind 1658 en begin 59 kwamen de Fransen terug op de Brugse vaart 
en gebcurd(*n de verschrikkelijke brandraids. CTok Wessegem leed toen 
schade.

Wanneer de .str>rm opnieuw geluwd was bi-gon men aan hcrstel- 
werk : bij kcrkgeborlen in mei \6Cy] werd de bouw van de duiventoren 
open),aar aanbi-sleed. Dil gebeurrle niet rdleen te Ursel, maar ook elders, 
zelfs Ie Brugge en C'ient. Zo komt het flat hel Crillis Codde is van Vinkt 
flic rle-/e op zestien dagen riielsl. Er waren 5i>0 houten nesten in onder- 
gebrachl. De kamer van de onivanger werd toen ook aanbesleed en ge- 
iiietsl rni-l een piinigevel als bi)Uiuw aan ile woning van de pachter. 
I'z kwamen twee vensters op de zoIdiT langs de noordzijde en een muur 
welke hel strodak scheiddr- van hel pannendak. Daor waren ook Iwce 
kriiisvensUrrs in hout mei elk Iw'ee waler\'en,slers ( =  luiken). Ook wordt 
nu ge.iprokr-n over virveii van deuren i-n venslirrs waarvan sommige In 
hxal zillen geval.
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Op de zuidwesthoek van de Zevengemele werd een careelsteenoven 
gemaakt in 1660.

D e schoonzoon, JOÜS Bl.OMME (1670-1706) volgt hier op met 
vier negenjaarse pachtperioden, respectievelijk 70, 81, 35 en nogmaals 35 
ponden, wat hij de eerste oogopslag reeds eigenaardig lijkt. Het valt immers 
op hoe de pachtprijs van de derde term nog niet de helft van de vorige 
bedraagt. Bij een attestatie van 20-5-1676 werd hem een moderatie van 
32 p groten op zijn pachtsom toegestaan. In 73-76 was praktisch niets 
ontvangen wegens de Hollandse Oorlog. In 77 legerden de Hollanders op 
Wessegem. Op 6-3-1678 werden hem door het Franse leger weeral 17 
koeien. 2 paarden en 2 hennen ge.stolen., en vanaf Allerheiligen 79 tol 
februari 1680 logeerden er terug Fransen en is er van de uitbating van 
de hoeve bijna geen spraak. In mei daarop ontnamen Franse troepen die 
kampeerden aan de overzijde van de vaart te Bellem al zijn graan, gras. 
en ander voeder en zorgden nog voor een hele reeks uitgaven aan loge- 
mentskosten.

Vele renteplichtigen willen nog steeds niet naar Gent gaan betalen 
(71-72). Wanneer in 79 zijn tweede pachtterm ingaat is er vrede en de 
Fransen hebben Gent ontruimd. D e adempoos is echter van korte duur. 
W ant op 21. 22 en 23 december 1683 trekken de troepen van de Franse 
maarschalk d Hurnières het oude contributieland binnen voor een roof- 
en plundertocht welke alle verbeelding tart.

Een paar dagen na het gebeuren ■—- 27 december ■— is p;ustoor D e  
W itte ( ' ”) te Ursel op zijn verlaten pastorij terug gekomen. In een schrij
ven richt hij zich lol zijn overste de abt van Drongen. D e 21e en daarop
volgende dagen schrijft hij. heeft men zodanig geplunderd en gebrand dat 
het hier sinds mensenheugnis nog nooit gezien was. D e l'ranse soldaten 
handelden als barbaren en dreigden reeds te Zomergem van nog terug te 
komen. Alles is mij ontstolen : serviezi-n. wijn, vlees, bedden enz...

Zijn knecht en liuishoudsler zijn naar Aanh'nburg gevlucht en hij 
zit daar nu alleen zonder eten noch drinken. Stolen, kazuifels, alben, 
werden alle aan de schandpaal ('p De l’laaLs voor de kerk nitgehairgen, 
l'̂ en soldaat trok liturgische gewaden aan en voerde er een parodie mede 
O]), Alh's was verder gestolen zodat hij te jiaard naar Er-klo moest 
om misgewaden te lenen. De ki'rk schijnt rins nir't algehrand, \b'rschillende 
vrouwen werden verkracht tol zelfs in ch' kc'rk toe, zei nu'n, 1 lij had een 
man moeten begraven, welke in zijn uiterste gans beroofd, gekniehl voor 
zijn bed wa.s gevoiulen. C\ik een lijk stond rechtop in de kerk gei>lanlsl.

(lO) 1)C POTTlvR, 1'. : Prlil Cdfldldirr ilo Giiml. 
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waanneer zijn derde pachllermijn iiigaat ( 1688) begint ook de oorlog 
vnn de Augsburger Liga en \Teest men lerecbt de Franse invallen. De 
troepen van Prins de \ ’audemont alleen richtten bij bun kamperen te 
L'rsel reeds voor 956 p 8 seb 6 deniers sebade aan. Ditmaal v\'as bet 
boofdzakelijk bet afgrazen van maaimeersen en vernielen van de oogst.

In 87 bad men toch nog wat herstellingen uitgevoerd. Zo kreeg de 
kamer vis a \-is van deze van de pachter 6 nieuwe vensters. Deze kamer 
stond afzonderlijk dus !

WILLEM STEYAERT (1706-1750). In de achttiende eeuw zijn de 
gegevens in de rekeningen tamelijk beperkt. Zo vinden v\ij toch dat tijdens 
de harde winters van 1708 en 1709 vele bomen bevroren waren waaronder 
een groot deel van de boomgaard welke dan ook herplant w'crd.

In het voorjaar 1716 werden grote herstellingen te Wessegem uitge
voerd. Flet werk. herstellingen aan woning, schuur en paardestal, werd 
bij kerkroepen aanbesteed. Kort en’oor waren 15000 bakstenen gekocht 
aan Jan van Haecken te Beernem. Ze kwamen per boot van de Gevaerts 
lot in de omge\ing van Woestijne en weerden daar overgeladen op wagens. 
Het merendeel werd verbruikt aan de twee kamers van de ontvanger welke 
aan hel woonhuis aan de oostzijde stonden aangebouwd en heden nog te 
zien zijn. Er werd 53 dagen gemetst met één. soms twee dienders. Ook 
voor 81 ponden groten houtwerk werd geleverd.

De daken van beide kamers (^”) werden in 1717/19 vernieuwd en 
ook 5(XJ0 briquos en 75 dakpannen gebruikt. D e zoldering boven de kamer 
van de ontvanger bleek kort nadien ingestort en dreigde de keukenmuur te 
doen .scheuren. Zes stoelen en één tafel w'aren v( ■rbrijzeld ( ±  1724).

Nadien vinden wij in de rekeningen geen gegevens meer over de 
hoeve; ze werd immers in 1750 vof)r 25 pond groten in cijns genomen 
( =  (jachlsom) en in 1792 door D e Graeve gekocht.

\'oor WYssegetn is een figurnliever kaart van Roelanls uil 1721 voor- 
haufleji, I lierop zien wij 157 g 22 r landboiiwland ( =  45 bunder 2 gc- 
tneU-Ti 22 roeden). I )e overige eigendommen van de majesteit beslaan uil 
69 gemeten 108 roeden bosgrond.

(go) I lul'llgi! l»ouw 1« fif oiitlf |ia> litiTiwonlnu Itii l tii)«lcll|L In Iwi-c »tndin nnngrbouwdo 

{voor nnlvnngi'rt ?),
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I IET DOM EIN V A N  KNESSELAI^E

I. — OVERZICHT ( ‘̂)

A. De renten te Knesselare geïnd.

a) Euenerenten geïnd te Lichtmis.

In de oudste rekeningen spreekt men van 82 hoed ruive evcne of 82 
hoed davoinc molle. In 1435/58 is dit lichte eucne (légere) en in 1440 
ruure cvene wat synoniem hlijkl te zijn (^').

Nu zijn er twee soorten haver : de echte Avena Sativa en de Avena 
Strigosa of evie (evene). Deze laatste was ruw behaard (kafnaalden) en 
kleiner, lichter dus. Deze haversoort gedijdde ook heter in onze lichte zand
gronden. Deze rente beliep in 1435 nog 71 hoed. Blijkens het oudste rente
boek was zij bezet op percelen buiten bet Knesselaarse. \  ijfenvijftig hoed 
één vierendeel werden opgebracht door het Sint-Jansgasthuis te Bnigge en 
waren afkomstig van gronden nabij de Smedenpoort ; bet SinbJanshuis- 
goed namelijk waar een stenen poortkin stond. Twaalf hoed kwamen van 
gronden achter Sint-Jacobskerk gelegen. X̂ erdcT werden vijf vierendelen 
opgebracht door de El. Geest ( =  armendis) van Sint-Salvator en nog 
ergens anders in Brugge, maar er wordt niet gezegd waarop ze bezet zijn. 
De prijs werd aan de marktprijs van Brugge verrekend.

h) Penningrenten (rentes en deniers ou urgent).
Deze waren op verschillende percelen van het Knesselaarse bezet. Ze 

bedroegen steeds om de 25 ponden parisis. E’nkele to|x>niemen leren wij 
zo kennen in bet oudste renteboek dat als los fassikel ingenaaid is tussen 
een renteboek vaiii Wessegem en dateert uit 1440.

Met zijn : de Aderic. Nieuwenhove. Ruwer.schure en \  ijviTgoede. 
Al deze renten werden betaald oj) 1 oktober, feest van Sint-Remigius.

c) Kupixmen (chapons).
Deze werden ook oorspronkelijk geleverd op 1 oktober en hun aantal 

schommelde om de 15 stuks.

d) Kippen (gelines).
(\)k  op 1 oktober te leveren en bij de aanvang van de rolrekeningen 

zijn er 8 ; later loopt dit terug tot 7 en '/i kip.

(21) VEl^STRAETi;. 1). & RYS1-;R1 I0 \’l-:. A, ; II,•! I\inso„gov,l lo Kncs.Dare on 
livvrIilUwid rim Iwl Knvs.'ivhiars,' (o (ii'i/i/oni. U)5I, (knnrl, foto lioovo on grons- 
pnlcn).
R Y . S E R I IO V E .  A ,  ; F,„»UI K,u’sU»v. A M  i.n (loo.t).

(22) I.INDEMANS, .1. : C„-scU,l,„,ls ,/.■ U , l U » e  in 11, \06.



B. Diensten en kanceien.

Als laatste restant van het vroegere domaniaal uitbatingssysteem 
vinden wij nog dat sommige gronden belast zijn met herendiensten of kar
weien (sen'ices et couronees mi seigneur en argent in 35/38) .  In de rol- 
lekening 136-1 worden er nog achttien vermeld voor augustus, dus wellicht 
werk in de oogst. In 1477 zijn er maar 14 meer en zij zijn volgens de 
hreukenfamilie van twee verdeeld : helften, vierden, achtsten, twaalfden, 
zestienden...

C. Inkomsten uit pacht of cijns.
a) \'ijL’eieecke Imisschien wel beter Eiknijner te noemen).

In de oudste rekening van 1364 wordl hij niet vernoemd ; in 65 hoort 
hij blijkbaar bij de hoeve, maar nog hetzelfde jaar wordt hij in pacht uit
gegeven aan Jan van de Pitte voor 3 jaar en 3 p 12 sch. Nadien vinlden 
wij nog Pieter van Westvoorde, baljuw van het Knesselaarse en in 75 is 
dit Jan de Prinche. Bij de aanvang van de domeinrekeningen behoort hij 
hij de emohrmenten ( =  voordelen) van de ontvanger. Later wordt hij 
steeds in pacht uitgegeven. In 1535 bijvoorbeeld gebeurde dit door drie 
zondagse kerkgebeden in de kerken van Oedelem en Knesselare en open
bare verpachting te Knesselare In de Helm. D e pachtsom werd eveneens 
op Sint-Remigiusdag ( ” ) geïnd. Deze vijver lag in het Maldegemveld en 
veelal was het de pachter van het Prinsengoed die er gebruiker van was. 
\  an 1488-65 lag hij in heide en moeras : de Brahanter had er geen karpers 
uit fleze oorlogsjaren.

b) Verpachting nan de houw ucm de bossen.
Reeds de oudste rekenirrgen vermelden daar inkomsten van ; Item 

rechut de Watier Vlieghe quil deuoit de reste pour Ie taille du bois extant 
mdtre Ie grant cherrun ( =  weg naar Brugge) au Iers uers west dont Ie dit 
Ijarnbferl) comptn lune moitia de Ie vente dicelle bois en sa compte prece- 
dante : pour lautre rrujitie et la p(our) paie dicelle uente ^Vlll lib XIV S. 

(1374). D e vorige rekening spreekt van Ie tciille des hayes qui sont... ( “‘). 
De betalingen geschieden in Iweemaal : Siril-.lansdag en Sint-Banfsdng.

1 let Loot is een boscr>m[>lex flat reeds bij het begin van de domein- 
rekr-nlngen vemm-rnd wordt, 1 lel lag ten noorden van de hoeve.

/j> eveneens hel I loiitbos (1477/78).

IMijkens de rekening 1576/76 werden helde In ndluiirland omgezet 
en hij de hoevelandenjen geruimeri.

('JjI S i Itctniuiiixliiv l> I olloher /fmlt S l llixifitldii Irfmwf’n» onlc,

(2'1J NI»*t IJ ',K S  rn m  I . A U I’,. I lu*r /f»ii dr tlorp^nnom vrtn Knrïurlarn

Itiinnrn van /i|n.
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c) Inkoinsten uit hegrazing uan boomgaarden, singels, en meersen.

Deze post komt slechts voor in cle rekeningen uit cie zeventiger jnren
\’<in cle H e eeuw.

d) Bachten Bade :

Dit is een gehiecl van 18 gemeten hiiiten hoeveparht dal reeds in 
1564 wordt vermeld. Met is wel de pachter die het houdt. Hel lag hij 
lai ôir de Wull.sberghe. Blijkens een cijnshrief d.d. 15/5/1501 werd int 
Knesselaersche, geu'est oehan, te Bachten Bade, een partije land. veld 
en heide aan heide zijden van de heirweg gelegen, uitgegeven voor 4 p 
16 sch. Daniël Daneels, gezegd Yanden Berghe, en Pieter de \Y s. fs 
Arend moeten daar twee huizen oprichten ter waarde van 6 p groten op 
hun kosten. D e uitgifte gcheurde door .lacoh de Ketelhoutre, ontvanger 
van Maanderen.

D. Het Brinsengoed te Knesselare.
Over deze hoeve handelen wij vcTcler.

E. Ihtgauen te Knesselarc.
W at w'ij zegden over Wessegem geldt hier ook voor het Knesselaarse. 

Alleen een post is specifiek : de jaarlijks te betalen rente van 7 p 12 s 4 d 
groten in de brieven van Assenede en de \her Ambachten. Eenmaal von
den wij een kleine betaling in de brieven van Roye vernoemd.

II. — HKT PRINSENGOED

In de oudste rekening met als aanhef : «/)i/s dat Lambfertj de ^\ agh- 
(enaere) outfaen heeft mijns heefrefn bouf ("D van \'laendr(enl van 
sinen Goede van (  lessenare sichteni S(intj  fans hiesse int jaer 11

later redeninghe int jaer (l'il LX \D  zien wij dat de pachter 
W'IEEEKE DE DECKER, opgevolgd vanaf 1571 door.lAN DE Dl-CKER 
de hoeve voor 24 Ihs groten in pacht houdt. 1 lij vereffent in twee heta- 
lingcm : hij paiement run medeivintre ( =  middenwinter of Kerstdag) en 
op Sinl-.lansdiig.

De weilanden, hel gewest Bacillen Bate, de \  ijvereecke, zells de 
boomgaarden en singels slaan afzonderlijk in de rolrekeningen aangegeven, 
hoewel hel meestal echter ook de pac'hler is die ze houdt.

De houw van d(> hossen schijnt hij als pachter niet te he/illen ■— 
althans toch niet x'olledig — want deze wordt openhaar ver|)achl. V-O in 
1 5(')4 aan W ells en gezellen, in 1571) aan Eamsin de ( oire en in 1 ). I is 
dit aan Walier \  lieghe.

(g l)  I)fiiif =  lictuiiif : tial, vnonlccl.
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Bij het aankomen van zijn parht kreeg Jan de Decker in 1370 10 Ibs 
groten toegewezen welke hij in twee betalingen diende terug te geven ; 
dit moet de lening zijn hem gedaan voor het pachterskapitaal, wellicht de 
dieren en eventueel groot alaam. Dit komt ook bij volgende pachters voor.

D e herstellingen aan de hoevegebouwen gebeurden op kosten van de 
vorst. Ze waren dus eigenaarskapitaal. Deze kosten werden door de ont 
vanger telkenjare in mindering gebracht op de rekening. D e pachter diende 
echter wel kleinere onderhoudswerken uit ie voeren en ook een deel van 
het dekstro te leveren. Bij grotere werken volstond zijn vooraad niet en 
diende hij bij buitenstaanders bet koslba.re dekstro op te kopen ; zo bij
voorbeeld in 1565 aan de haeldinghen ( =  erven) van Filips van W ulfs
berge.

\'oor werk in de bossen werden ook regelmatig vergoedingen uitge
keerd.

De post <llem omime) den ii'ijngaerd te sinkene, te bindene ende ie 
berechtenc, 18 sch.> ( ' “) leert ons hel bestaan kennen van een wijngaard 
op hel Knesselaarse domein. Trouwens niet zo verwonderlijk tijdens de 
middeleeuwen daar de gewone drank toen meestal de zure landv '̂ijn was. 
Hel zinken is de ingraving van de onderste ranken in een greppeltje en 
het bevestigen met een haakje van hout zodat de scheuten die er aan 
kwamen wortel konden schieten en naderhand van de moederplant konden 
worden losgemaakt om zo de verjongde nieuwe wijnstok te leveren.

b..en hijge\'oegde herstelrekening over de < hiisingh (en) te Knesselare> 
uit 1370 laten wij hier lendele in extenso volgen ;
<Herst geixxjruK'rd leghen gieter den p (er) mentier lein(m) erman te leg- 
ghene in de capelle Ie clessenare ij nieuwe platen deene an toosthende en- 
(de) dand(er)e an de nrxxtzide en (de) de rapello te Steine wedet itp 
haer ujerr te Ifxjde, ixx)rl Hij nieu’o uplanghen up den xoldre Ier
grarhtu> (aer) t Ie legghene. !t(ern) in de srure een nienv ghebini en (de) 
den cxn(rn)eloop Ie verrnakene, iiplanghen en(de) spankepers deran Ie 
legghene Ier (fnrhlwtu'ri de srnre Ie Irxxle ende np hoer iverc Ie steine an 
tuullat ( “") eene gote te i^erlegghene. den om (rn) eloop ter g(rae)cht- 
u‘(at'r)l te uerrnakene, ij siilen Ie sleliu-, te zweepencn. Ie pialene en (de) 
iiplanglx'ii Ie legghem’. En (de) int paerdsUd Ie legghene Hij nplanghcn Ier 
f/rarhlij’aert...>
*ll (era) ghe(HKir\i>erd leghen Willem den decke (re) Ie derkenen bacillen 
l i p  de capelle ter grachlir (aer) I Ende also alo(m)me ghaende loler kc-

(2̂f) I J N I  )1 ‘A 1 A N S .  P. : Gonr/ilfuli'fiit luin ilr tnni/ltniiuf In firlfiir, Antw rrprn, 1 9 5 2 ,

II, 1̂ 2.
^27) up wrrc tr \tnu\r : looflrf'ijtl op linnr vocllritf.

( 2h)  lutilint : hl)«r|Miiir. hfli/inU'lijUiHfl.
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minee an eland (r)e zidc ten houe w(aor)i, de ghote an de carne Ire) 
ie veAaiiene en (de) te uerdeckene van nieus daers ncxA es en (de) 
de latten qnael en (do) vort sijn. I (tem) de schiire. ter gracbtu:’ (aer) t van 
nieus te lattene en (de) te doekenen. Ende orx: tuutlat de ghuten ter 
g(rae) chtw(aer) t en (de) ten hoveuAaer)t en (de) den stal ter gracht- 
Uf(aer)t te verlaltene en (de) te verdeckene van nieus en (de) an dand- 
(r) e zide te stoppenen alo(in)me daers te doene es ten segghenen van(ne) 
den baill(ieu) en(de) van(ne) den pacht (re) >.

]n de rekening 1571 spreeld men nog hij dekwerken van ; ctuwnhuis  
int nederhof daer de pachtre woent> dat op funderingen stond, en <int 
middelhof thuus daer men thoy in(ne) pleicht te legghene ter zide ten
hovewaert ...... thende van(ne) den stalle datter nefjens staet an de
scuere».

Uil deze gegevens moeten wij trachten ons een heeld Ie vormen van 
de oude hoevegehouw'en.

Jan woont er dus op een nederhof dal hij of zijn voorzaat slechts be
trokken heeft na op het middenhof, hel vroegere nederhof. naast de motte 
te hehhen gewoond. D e hedrijfsgehouwen, hooiberg en stal aan de schuur, 
staan er Irouw’ens nog ! Op de naastliggende motte staal de kapel die 
hoogstwaar.schijnlijk georiënteerd is.

D e gebouwen z.ijn losse verspreide bestanddelen en zijn in vakwerk- 
houw Ópgetrokken ; zij zullen het nog eeuwen blijven. Er was dus geen 
doorlopend slaand noch liggend houtwerk, maar alleen een skelet. Deze 
timmer, die w'el tot driehonderd jaar kon meegaan. stond op een voeling, 
een soort dw^ergmuurtje. D e open ruimten tussen regels en stijlen waren 
met vlechtwerk gedicht dal Icnslolle met kleem was gepleisterd en nadien 
wil gekalkt. Hoogstens waren de schouwen in steen ópgetrokken.

Bij de hcrslelvverken in 1371 zien wij dal 18 sparren aangevoerd 
werden van Brugge. Zelfs in 70 zegt men mei'r gedetailleerd dal er 
X y i  Wikersche sp(cr)ren en X P (er) nausrher sp(er)ren Ie Brugge worden 
gekocht. Nu is W ik een plaats in Zuid-Noorwegen en Bernau een haven
stad in de Sovjel-Repuhliek Ijslland. aan de monding van de Pernawa ( =  
Pernau in hel Duits) hij de Golf van Riga. Toen zelfs in onze houtrijke 
streek korr men aan de plaatselijke noden niet voldoen, 1 let dekstro was 
eveneens zeer kostbaar : voor iels meer dan 5000 gloys moest men hij 
elf ])ersonen zijn aankopen doen.

Met de aanvang van de domiinrekeningen in 1-155 komen wij hij de 
derde gekende pachter PIETER G O DENAERT. Hij betaalt een Kersl-

(29) Slljlfn  .«Innn rcrlilop ; rcRcls /i|n liRRcmlo stiiklon. 

tcmincp =  flirm lni'n =  scltoinv.

•10



daopacht van ó Ibs grolen per jaar. D e schepenen altesleren de onkosten 
door hem bemaald hij het dekken van de gehouwen en het herstel van de 
ingevallen schuur in 1-1-11.

Met Sint-Maarlen ( l l  november) 14-18 verpachtte men de hoeve op
nieuw. Zij werd nu toegewezen aan WILLEM GO DENAERT (1448- 
1466) terug voor negen jaar en zes pond pachtsom maar met een jaar 
<o-taige>. Dit is de vergoeding voor de nieuwe pachter hij zijn aankomen. 
Er ligt een vijver voor het hof. Hij voerde enkele herstellingen uit aan de 
huizen van het manoir want wij vinden 15 karrevrachten klei vermeld v'oor 
plakwerken en in 50/51 legde hij ook een nieuwe «dilt> (solier) op de 
stal.

\ ’oor deze pachter van c/osfei/ et aiK>ir dc Knesselaere^ was het on
getwijfeld een moeilijke tijd. W^eldra hraken de woelingen uit tussen Filips 
de Goede en de Gentenaars. Van de termijn geëindigd op Kerstdag 52 
heeft men in de rekeningen niets kunnen hoeken gezien de pachter geen 
profijt van de uitbating heeft gehad daar hij ze wegens oorlogsomstandig
heden heeft moeten verlaten. Ook van de renten kon de ontvanger Joris 
van der Zickelen slechts de helft boeken. D e partijen van de schuldenaars 
werden Ie wette gelegd. Deze beroerde tijd bleef duren tot 58/59 : voor
gaande jaren spreekt men herhaaldelijk van de armoede van de bevolking. 
Wanneer hij in 1455 opnieuw op de hoeve verschijnt wordt een nieuwe 
overeenkomst afgesloten. Hij vnndt er ladve^ture ( =  bezaaidheden) van 
vorig jaar die hij in prijzij (72 p par) ov-erneemt en ten afscheiden van zijn 
pacht zal moeten vergoeden en pacht voor een waarde van 4 p 10 s groten.

Deuren en vensters worden hersteld en men houwt een nieuwe ov'en- 
biiur ter waarde van (> Ibs parisi.s met wat baksteen maar hoofdzakelijk in 
vakwerk en met strodak. In 55 /56  moeten de fundrTingen van schuur en 
schaapstal worden versterkt met 9000 bakstenen en dertig karren klei wor
den uitgestreken. Aan de schaapstal verbruikte men ook hout dat van Lhsel 
kwam. Oj) Sinl-Detersrlag 58 waaide huis en stal van zijn voeting ■—' dit 
gebeurde meer —' en het westeinde van de schuur diende hersteld. Uit
eindelijk heeft men in 59/()0 er>n oud huis overgcbracht van het *hosiel> 
naar het <"/\'er/er/io/ op hol Kiiessehuirsrhey (*n men maakte er eni paarde- 
stal van. Vrrlgens een atle.st van enkele gezworm laten van het Knesse- 
laars«', had een afgebrand buts in 14(>5 de waarde van 7 Ibs 10 s groten 
en toen vermelfle men ook rli- kosten voor de timmer van een nieuwe 
kamer.

Als vijf.le pachter kennen wij AR1:ND Dl' BRABANTER (1166- 
1484). Zijl» (larhl ging in mei 14t)t) voor t>() Ibs parisjs en werd nadien nog 
met eim negenjaarse [leriorle aan d<ve|fd<‘ prijs verlengd, Bas op de hoeve 
beeft hij heel wal herstellingen nilgevoiTd : in (>4 werkte men aan schuur

41



en hostel en werden drie dagen werk in rekening gebracht om de otide 
schuur af te hreken. In H 66 kwam er een nieuw bakhuis «22 w>e( x 
18 iw t>  (6,6 m X 5,4 m) bevrijd «uanne uinclp ende u'aire, sloivasl> 
( 18 Ihs 12 s p). Ook lijd ens de periode 68 /69  werden enkele herstellingen 
verrichl : met 51 bomen werden schuur, koestal, kelder en hennehok ver
nieuwd. Die kelder was verder met tegelen gedekt zodat wij daaraan weten 
dat hij een bijtrek hij het woonhuis was. Omstreeks 1480 is de oude weg 
wal verhard, werden 500 eikjes geplant en ongeveer 500 roeden van de 
gracht hergraven.

Rond die tijd kocht hij ook te Lovendegem, voor 66 Ihs parisis eetn 
oud huis aan Jan de Dohhelaere en Jacob de Z.uttere. De ontvanger en 
enkele laten gingen het keuren. Men moest het ontdekken en ontwegen 
en hel beste stro werd opgehonden. \  erder afhreken en overhrengen ■—• 
lot acht ritten —' alsmede het terug ophouwen te Knesselare, het .solle- 
menteren en metsen van de kelder, wat bijkomend hout, zagen, latten, 
bandroeden en dekstro van Znmergem alsmede vijftig voeren kleem bracht 
alles tot de som van 124 ponden parisis. Hoogstwaarschijnlijk diende dit 
nu lot woonhuis. Het wordt immers het ^principacl maison> genoemd. D e  
[)achler betaalde de kosten en het werd in mindering op zijn pachtsom ge
bracht.

Maar in augustus 1478 gebeurde hel door «h/i.verrj ende onphou eorle 
(Iiil d ( X '  ivos ivier met hranl slouch inl voorseyde Knesselaersche hof ende 
uerhrande dewr livoenhuus, schuere ende paerstaJ-*.

Blijkens een informatieverslag van de laten was dit gebeurd omstreeks 
twee uur in de namiddag. IDe schaapherder werd in het deurgat dood- 
gehliksemd : met de schuur was het graan verdwenen, met de paardestal 
ging ook hel wagenhuis in de vlammen op. De dieren waren gelukkig 
huilen. Alleen bleef de oude schuur en het kleim' ovenhuur recht. Zo te 
zien weten wij meteen dat ook hier een zomer- en een wintersiJiuur aan
wezig waren.

Over de inrichting van dit woonhuis kunnen wij ons enigszins een 
idee vormen.

’—' In d(' (’oor/r/oer was verbrand «r/e spijsen, doeken, polten, ketelen. 
honken en de tafelen*.

—' In d(> slaairknmer : «.coelsen, schrijne Ikis l̂), vlos. gjtoerne. hohijlen. 
lijinraet en gherede glndde*.

—■ Op de zolder hoven de slaapkamer : tlijnirael. irulle ghetras.<en ende 
ojigheu'assen, linnenirerr*.

— Ch> de kamer waar de kinderen sliepen : drie bedden, ende halniten*.
'—' C)p de voute : «duer Iziu'el iru.s, rieessehe, hotere. melk en haleme 

dienende roor ini'el*.
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\ ’ol*;ens dit zelfde stulc was hel een beroerde lijd ( l4 8 l/ju n i)  wanl 
ti^olcke i'an u\ipene> had weeral eens op zijn koslen oeleerd.

\ ’oor dil alles werd hem op I l / l 0 / l 4 8 1  lol 10 p grolen hwijlgeschol-
den.

*llOSTELET VA^^DER BRUGGEN (1484-1502) ende Cathelijne 
sijn iretlelic u'ijl> namen hel Prinsengoed hij openbare verpachling na drie 
kerkgebeden Ie Oedelem en Ie Knesselare op 10 mei 1484 in loyale pacht, 
dil is naar gewoonlerechl. Hel chirograaf van hel pachlkontrakt vermeldt 
trouwens weinig bijzonderheden : van diie jaar tot drie jaar. neghen jaer 
lanc eade altijd pacht naer ivomen d.i. volgens de \Tuchten. Verder bezat 
hij het houwmesrecht. D e pachtsom bedroeg 84 ponden parisis verminderd 
het eerste jaar met het strijkgeld (paulmée. palmée, paumée, 8 ponden). 
Drie personen stelden zich borg.

D e lening bedroeg 6 ponden groten. Het was voor het omlopend ka
pitaal dat aan de bodem kleeft, t is te zeggen de waarde van het zaai- 
graan, de mesl. hel stro en de heiningen om slechts de bijzonderste te 
no<*men. Dit was toentertijd algemeen eigenaarskapilaal en moest bij het 
beëindigen van de pachtlermijn teruggegeven worden ( =  lating). Het 
komt mij vwr dat de som hier werkelijk werd uitgekeerd en ook werkelijk 
werd teruggegeven.

Grote herstellingen waren tenlastc van de pachter maar werden door 
de ontvanger terug vergoed. Vermoedelijk werd het Knesselaarse in 1485 
erg geteisterd.

In elk geval werd in 1485 een nieuwe <cappe> op de paardeslal ge
plaatst. een stanrivensler op het woonhuis aangehracht, een dilt hoven de 
koestal gelegd en de schaapstal, het ovenhuur en hel w'oonhuis verdeel. 
Het hout kw'am van rinbrail.

In 87 kwam een nieuwe hooiruif (raslelier) in de paardestal en 
f/oiiwde men een ovenhiiur ten dele in baksteen maar hoofdz.akelijk vak
werk en met strodak. N'og in 87 trokken fle inw'oners op ch- vlucht. Eind 
87 hegirj 88 is rle hoeve ge()hirulerd.

XeeTlienarhlentachlig was het ergste or>rh)gsjaar. l'-r diende geen 
pacht helaidd volgens |)atenl var) de aarlsherlog uil I4‘t3, Er werd dit jnar 
een koestal ingerirhl in rle paardestrd en r»ok de hooiberg kreeg een nieuwe 
berlekking, I lrir>fd/rik<'b|k hi'l jaar daarrrp werdi f) (h- grorrlsle vernieuwingen 
uitgevrrerrl koestal, schaapslrd, hooischuur en panrdestal werd<-n alle 
bijfia vrjlledig r)|)nieuw gi-hnki mei splelhcri, I'.en dn-ef naar i Dml werd 
tt»en aangr-legrl, rb- wegen in l algeme<-n verbeierd en 64 eiker) amrgeiilanl.

Daar rle [>ar-hl vor»r 60 en 6 | nok vrilledig werd kwijlgr-scholden kun 
nr-n wij vr-rmoerlr-ri rlai tie hoevi- rleye jaren ook verlalen hecfi gelegen.
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In 92 en 95 helaalrle men wel ; woonhuis, korenschuur, hooischuur, 
ovenlmur en schaapstal werden wederom verdekt in 94. In maart 97 her
stelde men terug veel houten weegten.

W at de renten betreft : de inwoners van IJrsel en Knesselare werden 
voor 88 en 89 alles kwijtgescholden ; 90 tot 95 moesten slechts half worden 
helaald.

Wanneer op 1 moi 1502 .lAN ALLAR.RT de hoeve pacht (1502- 
1529) voor Jan de Brahanler betaalt hij 66 ponden parisis, doch met de 
aftrok van zijn strijkgeld ( l5  p) en een lening van 7 p komen wij tot de 
pachtsom van 45 ponden voor het eerste jaar. Bij de vernieuwing van zijn 
pacht zal dit 72 p parisis herlragen. Later 144 £. Met was ±  58 hunder 
groot.

1 let woonhuis werd onmiddellijk afgebroken, het stond op hel grond
gebied van Knesselare, dus op W'oeslijne, kasselrij van de Oudhurg van 
Gent. Liet vN'erd nu overgeplaalsl naar de oude motte welke op hel Knes- 
selaarse lag, dus Brugse \'"rije. Mier vloeide een proces uit voort, gezien de 
j^achter nu voorlaan weigerde —■ eir terecht —' in de ommestelling van 
Knesselare Ie betalen. I lierA-oor werd hij prompt tot tweemaal loe in hech 
tenis genomen.

Bij hel o|)trekken \an dit nieuwe woonhuis kwam heel wat nieuw 
materieel te pas ; ()0 zolderbalken (de gislaige), 26 kepers (pièces de 
comhie), 10 regels (rehhes de hois), 7 hanehalken, 2 kaafhouten (mon- 
Iraulx de cheminées), 2 goothouten (lits de hois), 700 voel zolderhert. 
420 ('iken latten, 5600 gluis, 10 schoven teen, 2000 handroexlen. enz...

D e schouw werd gemelsl in Brugse steen, zoals eveneens de golen 
en de kelder met ch' hassemenlen, samen lol K iO O O  stenen.

\"ijf lemen vloeren, één in de voorvloer ( =  woonkamer), één in heide 
slaapkam<-rs, één in de spinde ( =  vooraadkamer of achterhuis) en ook één 
in de schuur. D e weeglen en gevels hinnerrshuis waarin de hlokhoulen 
( =  hlokkellen) zalen waren in jilakwerk. Dit alles vrTgde 40 wagens zand 
en 1 I wagens klei. D(' heide of loegangshrug waarin boomstammen waren 
verwerkt mei de draaiboom op hel nederhof werden ook vernieuwd.

Met volgend jaar (1505) vinden wij de onkosten voor nieuwbouw van 
een schuur vernoemd. 1 )ez.i' stond wellicht op de motte. Zij blijkt volledig 
geloken met berd (dasselins de clolure =  lukeherls). De keperlengte be
droeg 5,10 m en de stijlen waren 2 meter hoog. l‘-r was een piM'rt met 
wolfsmuil zodat wij denkelijk met een \ ’laamse dwarsschuur Ie maken 
hebben. IA was leen echter nog een tweede schuur voorhanden. Aan de 
zuidzijde van dezi' stond immers de paardeslal aangi'houwd (l51-l).

In 1521 wertlen 5tK)0 bakstenen afgehaald aan de Moge Kale It'r 
Woeslijne orn stal en schuur Ie sollemenleren. t'U 2l'0 dubbele haardlege-



len in de nieuwe oven gelegd. D e hoeve was op 4 /9 /1 5 1 3  gevisiteerd : 
hel hieek dat paardeslal en ovenhuur vervallen waren en niet meer te 
herstellen, de schaapstal te klein was. en de koestal en de schuur te re
pareren.

In 1512 werd een deel van het goed door Jan van Renterghem, land
meter van Nevele gemeten :

—  veld en vifver : 27 hunder 840 r
'—' veld dat men noemt bosch backten hove ( =  t Loot) : 4 b 240 r
— houbos op danderendo vanden grote velde : 7 b 458 r 
—■ hos naast Kareeloven : 4 g 61 r.

Blijkbaar heeft de achtste ons bekende pachter, O ERAARD SLOCK, 
een rustige tijd op zijn hoeve kunnen doormaken (mei 1529 - mei 1556). 
Hij pachtte voor 108 Ihs parisis in aftrok nog een strijkgeld van 8 Ibs 5 S' 
voor het eerste jaar. Men geeft 31 bunder 286 r plus 26 bunder 60 r 
veld en \1jver.

D e funderingen van de stallingen die dreigden in de walgracht weg te 
zinken dienden wel verstevigd met steen die van Brugge kwam. Hij diende 
ook zijn dekslro soms wel ver te zoeken tot hij de prochiepape van 
Merendree toe, maar deze is wellicht de ontvanger op het ogenblik ; het 
is in elk geval toch een naamgenoot. Het moet stro zijn afkomstig van de 
kerkelijke tienden want ook van Hendrik Pauwels, eveneens aldaar prochie
pape. werd in 1535 een aankoop gedaan, dit om de schuur te dekken. 
In gezegd jaar werd ook hel duivenhok op dezelfde schuur v'ernieuwd 
daar het rot was. Hij beveiligde verder zijn hoeve met een afsluiting van 
ruwe planken en omstreeks 43/44 werden uiteindelijk nog de kelder, haard 
en oven van nieuwe tegels voorzien en kwam er een aanrechl in blauwe 
steen.

1 ijdens zijn pachltermijn heeft de baljuw, .lacoh van Cauwenherghe, 
de aanheslerling lalen rloorgaan van drie gerechlshanken en een gevange
nis. Deze operihare aanbesteding uil juli 1549 is ons in detail bekend. De 
vierscharen dienden gemaakt tnaer de sarke ende fcilchoen vttn(de) vier- 
srkaere staenile Ier pini'lse te KnessclaerPy en waren hestcmrl voor kVsel 
• Vrije, IJrsi-l t Cicnlse of W<’ssegem en één zou geplaaLsl worden <up, 

tboj ter Knesselaersrki'ti. Ihj de aanheslefling In de Rose werden ze loe- 
gewezen aan C>illis IVigaerl limmerman van Ursel vof>r 19 Ihs 10 s. Het, 
voornï klaarrnaker: van het houl geheurrle tloor Anlhone de Rau, GahriiJ 
vfinder Gmyset> mi Arend Claes ( 1 I llis 51 s). Komt daar nog hij de lijf
knop (drinkgeld) tol 7 Ihs 50 s. W al de <Mule ofte gnyole ende vanghe- 
nissey helrefi, deze werrl rloor dezelfde ( ,illis BognerI en Marlin Claes uit 
Aaller gernaaki en ko.slle 33 Ihs 1 s. Oinsireeks 1550 wa.s er te Knesselare 
ook een rahol aanwezig.
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GEILAARD H ALIAEK T (]556-]565) was (Ie schoonzoon van 
\oriae en pachlle van mei af voor 56 [xinden parisis. Hij rlieruJp evenwel 
daarbij de 4 bunder 206 roeden Lrjobos ( =  ’t I»ot) Ie nemen en. lot cul- 
luur Ie brengen. De lening en laling bedroeg een waarde van 6 pond groten.

Sinds deze pacblcn' begon men ook mei een nieuw systeem in verband 
mei bet onderboud vair de gebouwen ; ze werden geschal bij bet aan
komen, bier was dil 400 Ibs parisis, en dienden zo onderhouden dat bij bel 
einde van de pacbl ze aan dezelfde waarde konden worden overgelalen. 
Zo verging bel van toen af ook Ie W ’essegem. Ileenmannen van W^esse- 
gem mei vaklui kwamen de scbaüing doen.

Sinds mei 1565 is H U B R E C H Ï DE MUYTERE fs Christoffel 
pachter bedegen (1565-1585). Bij zijn tweede pacbltermijn werden de 
gel)ouwen geschal oj) een waarde van 497 Ibs 18 s parisis en jjachtle bij 
voor 148 p p. \Gor de jaren 82 en ’85 w'erd de jrachl al niet meer geïnd. 
Onze dorpen hadden op dil ogenblik reeds zwaar te lijden van de mal- 
conlenlen en opdringende Spaanse soldaten. \Glgens een smeekschrift uit
gaande van baljuw Rijckaerl dd. 1 2 /l 1/1581 waren vele landslieden toen 
reeds W'eggetrokken (zelfs in 80 al), naar besloten sleden als Damme, 
Brugge, Korlrijk, Sluis en andere in Zeeland. <...sinds dal d̂ 'n vyant dac}v- 
licx binnen uexjrncK'mde prochie es commen (del aldaer die goede lieden 
loouende, uanghende en (de) up gmote rantsoenen stellende daer detire 
dat hem up de selue prochie lüemandt handen en darf.y Zo beeft de 
pacbler met zijn huisgezin en zijn vrucblen ook de vlucht genomen. Zijn 
buis\rouw is van «geicciric/ieic/» gestorven. Naderhand zijn alle huysinghen 
schiteren ende stallen mrlnandt ende gheruyneert. D il gebeurde toen de 
Iroepen van karneze naar Eekio oplrokken om dan verdt'r bet beleg voor 
Cmnl te slaan... Na de reductie van deze laatste stad op 17 septemluT 
1584 hadden wij bet erg te verduren \an de vrijbuiters die bier voorname
lijk opereerden vanuit Sluis. Na bet beëindigen van de tweede pacbtperiode 
(1585) is de hoeve bloot blijven liggen en dil tot eind 1500. Fxn getuige
nis uit 2 8 /8 /1 5 8 6  zegt dat op LEsel sb'cbts 1(> buisgezinnen verbleven en 
op Knesselare geen enkel.

0 |)  I7/ I O /I 5O8 zegt men dat «/oos ende Copkiit de l^luvlere. zonen 
aan irijlenl I luybrecdüs geheel bijster ende insoh'enl sijn. ende luieren 
rost winnen met in de wildernesse eedl (*") te gaen treekene ende bes- 
senwn te inaeckene, ende met trilt inde trildernesse Ie gaen souekene, als 
sneppen, patryssen. phasanlen ende ander irdl... t \ ‘rdaerende roorts dat 
irel seL'ere u'elen ilal de i'oornoeme roppen de bJuyter daghelirx ivrkeerl

(50) c'ctll : Iiool, Ii('c(i, lu’ldckmul,
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inch hosschen niette irijhiiiters die aldaer commen uil zeelant, Oostende 
ende andere rehellerende plaelsen'*.

Jacob vlucKüe naar Zanddijk (W alcheren) waar hij werd doodge- 
slegen ; de andere zoon werd door de vijand hinnen Neusen gevangen 
gehouden waar hij ook is omgekomen.

Hoewel het verre van rustig was —' nog niet de helft van de bevol
king was teruggekeerd — kon meester De Sleercke van de rekenkamer te 
Rijsel toch op l / l 0 / l5 9 9  de hoeve terug in pacht uitgeven met ingang 
Kerstdag 1599 voor oO gulden aan...

PAUW ELS HUYGHEVELT (1599-1653) fs Pauwels pacht Kerst
dag 1599 de hoeve na de troebelen en had als opdracht uit die wildernis 
en ruïne een nieuwe uitbating op te bouwen. Hij mocht het eerste jaar 
gratis wonen (nadien 50 gulden per jaar). Ook Vijvereecke had hij ter- 
zelfdertijd in gehniik. Het Lobosch ( t Loot) was ten dele in cultuur ge
bracht evenals het Houtbos. Ze waren bij de landerijen van de hoeve be
grepen. Daar alle gebouwen verwoest lagen. <gemerkt tselve quartier ghe- 
heel veru-oest es ende zo verwildert dat men qualick de straten bekennen 
can ende oock deurdien dat de vyant aldaer daghelicx passert ende repas
seert ende syne gbeirmgenen aldaer in de bosschen ghehouden ende ghe- 
ranlsoeneert heeft zulcs dat daĉ r niemant ivoonen darf>. Zo werd besloten 
dal de <uKX)moemde pachter sal vermoghen te temmeren, huys, schueren 
ende stallen, ende dat in minderinghe ende afslach van syne pachte ende 
alivaert dat de huysinghen meer bedroeghe ofte cost eynde voornoemde 
pacht belcMpt sal hem mcx'len instant ende vcxjrgelt ghedaen worden*.

In de rekening 1584/11304 vinden wij een post van 411 p parisis voor 
het oprichlen van een schuur, D e rekening over 1608 geeft ook specifi
caties. Op de zelfde plaats van de vroegere gebouwen werd een woon
huis opgcricht waarvan de kelder gemetst was. De schuur en een dubbel 
varkenshok die gesloten waren met bird komen er ook in voor. Verder 
spreekt men van een paardcsial van (i7 voet bij 14 (20,1 x 4,2 m). In 
t midflen van bet hof stond de evenesrhuur m(4 daaraan een did)bele 

koestal 56 voel bij 18 ( 10.8 m X 5.4 m) zes gebinten. Deze schuur had 
een Brabantse huif en twetr dakvnislers en was eveneens gesloten met 
srhalieberfl, f',r waren drie dubbele deuren en binnensweegs twee schei
dingen in berrl. Alles werd voor 187 Ibs lo s 6 d groten geprezen. Pacht 
tol en met U)0H kwi|lgescbolflen.

Bij de luTV'er|«irbting van 1(>55 bedroi-g de pachtsom 5() Ibs 10 s 
groten. O nze parorbies zagen mei lede ogen hel verstrijken van het Tw aalf
jarig ( l t ) 2 l )  B<‘sland Icgeirioel, Nic*t zoiidiT reden, want onmiddellijk 
werden ze lol contribiilieland bersebapen <lal zich aan de ene partij wel 
\Tijkoflil in schijn, maar in werkelijklioid toch laig aan o|)e|.slngcn onder
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worpen was én door de Spanjaards én door de Slaatsen, ja zelfs door de 
I'ranseir lasti» gevallen werd. Frankrijk was immers sinds juni 1635 met 
Spanje in oorlog.

In 1644 werd nog een laatste pachtkontrakt afgesloten voor 71 Ibs 
16 s groten.

W e vinden een smeekbrief van Huygbeveldt d.d. 12/10/1647 : 
«eride u/soo den suspect vanden Franschcn vyant in hel overpasseren over 
den Brugschen vaeri ghevanghen alle zijne beesten van coeyen, peerden, 
schapen ende andere ghenomen, ende alle syn iruchlen deur tpasseren 
ende repasseren van sconincx volc als staten volc ende Franschen te niele 
ghedaen ende ghedestiueerl syn gheo.'eesl>. Zo bad bij twee injructueuse 
jaren gekend>. 1 lier wordt naar alle waarscbijnlijkbeid verwezen naar de 
raid, de eerste die de Fransen deden tol op de Brugse vaart op 24 /9 /1645 . 
Kort daarop kwam bet Verdrag van Munster in 1648 tussen de \  erenigde 
Provinciën en Aartshertog Leopold.

1 ijdens deze periode deed de ontvanger Bonne verschillende pogingen 
om aan een paspoort te geraken om bet contributieland te bereizen om 
de renten te innen. Hij handelde via de ontvanger van Sluis Roussel, waar 
de Rijngraaf beer van bel Land van de Woestijne gouverneur was. doch 
ook was bij lot bij de jrrins van Oranje geweest wanneer deze voor Hulst 
lag.

Het zou hem toegestaan worden indien ook de ontvanger van Sluis 
er een kreeg voor bet zuidelijk gebied. In de kvvijtsrbriftenbundels steken 
een paar van deze vrijgeleiden. Hoe eigenaardig bet ook moge lijken. Bonne 
was ook ontvanger van de geconfisceerde goederen van die rijngraaf omdat 
deze Fransman was. Baron van rournebu. en baalde zelfs onder militair 
geleide de inkomsten op van W'oestijnc in bet Staats gebied. Zo in 35 
eens met 39 en met 50 soldaten onder commandeur Coudenlnirgb van 
de Oudburg.

Met Kerstdag 1()53 begint een nieuwe iracbler .K^C^S \'A N  1 IF.CKF̂  
( 1655-1662) voor sb-cbls één |ieriode van negen jaar (ti7 p groten of 804 
p |)arisis). op Kasselrijbuis van dt' (Xidlrurg te Gent afgesloten.

Sinds bel Wrdrag van Mun.ster waren de zeer hinderlijke conlribu- 
lies eiiKb'lijk acblerwc'ge gebleven en kmi men lustig herademen. Niet voor 
lang erbler want rr'eds dreigt opnieuw gevaar ditmaal uil bel zuiden waar 
de Fransen nu met contributie dreigen. D e vi'rdedirlingswerken o]i de 
zuidzijde van bet kanaal worden in allerijl gt'sloopl en men richt reeds in 
1658 nieuwe op aan de noordzijde, want ditmaal zal men onder geen voor- 
waarde brandseballiiig aan de oxerweldigi'i' betalen 1

Maar de Fransen wilb'ii onder elke voorwaarde bel vroegt're Oud- 
C oniribulieland onder bun maelil krijgen ('u brandseballen. Zij doen dan
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ook op 7 /9 /1 6 5 8  een onverhoedse overval op Knesselare en roven onder
meer op het Prinsengoed alle goederen en dieren. D e gevluchte pachter 
kwam geheel desolaat op zijn hoeve terug. Doch het kasselrijhestuur blijft 
hardnekkig elke toelating tot betalen van brandschat weigeren aan de 
dorpen op de noordzijde van het kanaal, waarvan inmiddels alle bruggen 
zijn opgebroken en de bewaking verzekerd. Maar wanneer bet gros van 
de troepen \ia  Deinze nadert wordt de toestand hachelijk. Op 1 /3 /1659  
gebeurt de weselijke brandraid op Knesselare.

D e woedende inwoners richten zich tot de kasselrij en vragen ver
goeding voor hun geroofde goederen en platgebrande huizen. Zij worden 
echter afgewezen. Een proces welke zij voeren tegen het kasselrijbestuur 
omdat enerzijds dit verbiedt van zich door contributie vrij te kopen en 
anderzijds toch ook niet voldoende voor bescherming zorgt, wordt voor 
de Raad van X’Iaanderen ingespannen en zij winnen het pleit (2 7 /7 /  
1665). In beroep voor de Grote Raad te Mechelen worden zij eveneens in 
het gelijk gesteld (2 6 /5 /1 6 6 7 ). D e griffier van de Oudburg komt daarop 
vier dagen te Knesselare de zaken regelen. In de gedetailleerde staat van 
de schade vinden wij de pachter van het Prinsengoed vermeld met één 
gestolen paard, tien koeien en twee varkens. Hij vraagt een schadever
goeding van 75 ponden maar uiteindelijk wordt overeengekomen voor 50 
ponden.

Daarbij komen nog de mislukte oogsten van 1660 en 61.

Uiteindelijk met de Vrede der Pyreneeën gesloten op 6 / l l / l 6 5 9  en 
op 18/5/l6tX) ir> de Oudburg afgekondigd is het teaig kalm, echter voor 
niet lang want de Spaans-Franse oorlog stond w'eldra voor de deur.

In de rekening 1661 is de pachter 2200 gulden schuldig welke hij 
zegt niet te kiinneri betalen f/Ziemyrieerl u’esenJe door d orloghu cnde 
grolc Idslvn op /iet larü yhesUdl.

EAUREIN.S MOERAER I ( 1662-I6<'t8) was pachter voor vier peri
oden van negen jaar. I li) betaalde met Kerstdag 62. 86 p 10 s groten. Het 
konirakt wcrrl verlerlen voor notaris Tarigbe. Deze pachter, mijn stamvader 
Ie Knesselare, kwam hier mei zijn vrouw Magrlnlena van 1 lyfie en twee 
kiruleri II van hvergem aan. In hel begin was bel een rustige lijd. Alleen 
U>66 deed zirb wal somberder voor wegens de (>esl welke voornamelijk 
in auguslii.s Ie l b.sel woeilile. I li) parhile ook Vljvereeckc voor 20 p parlsis. 
en de iKisgebieden sinds eeuwen op hel Knesselaarse vernoemd waren in 
het parlilbof begrepen.

In I i/i2  Werden tie girboiiwen wal berslelrl.

I iplens de DevolutiefKirlog tussen l'rankrijk en Spanje steekt op ') 
rnei |f)<)8 maarschalk De C rerjiil hel kanaal Ie Hellem over. De parochies 
van hel ( )iid C.onlribiilieland smeken om zieb ondir brandschat te mogen



viijkopen. Dil worcll hun door de Oudhiirg loegeslaan. i\ochlans durft 
menig gevlurhie landhouwer hel toch niet aan om o|> zijn hoeve terug 
te komen.

O p  4 juni 1 f)ö8 werd het \  erdrag van Aken in de kasselrij gepubli
ceerd. lijden.  ̂ deze rustperiode ging zijn tweede pachttermijn in 71 in voor 
3Ü0 florijnen.

D e Hollandse oorlog brak weldra uit. Wanneer dit een Europees 
conflict dreigt te worden waarin ook Spanje betrokken is zullen onze 
streken terug door de Franse legers onder de voet worden gelopen, dit vanaf 
april 1()75. W edeiom valt men onder contributie. Volgens een ordonnantie 
van 8/1 l / l6 7 4  werden hem voor 800 ponden parisis in mindering gebracht 
van zijn pachtsom gezieir hij door oorlogsomstandigheden zoveel minder 
ontvangst genoten had.

Ondertussen overlijdt Laureins en laat zijn weduwe met kinderen 
achter. Een paar weken nadien overlijdt eveneens zijn dochter van 21 jaar. 
wellicht heiden van de pest.

Midderwijl hadden veel Hollandse troepen in 1677 op hun kosten 
geteerd (tot 122 p in 1677) en sinds Allerheiligen 78 lol maart 79 lagen 
er de kransen voor vier maanden gelogeerd (128 p). Daarbij kwamen 
nog wal herslelkoslen lol 58 p. \  oor dit alles werd de weduwe slechts 
1200 p parisis in moderatie gebracht. Nadien nog 5260 £ par.

Door hel Wrdrag van Nijmegen kwam er terug \Tede en Gent werd 
door de kransen 0|) 1 /5 /1679 ontruimd.

In die moeilijke lijd blijkt de weduwe hertrouwd met Gillis de W'eert, 
die echter al in 1684 in.solvent overlijdt. Hij pachtte van 15 /2 /85  af voor 
50 florijnen. Ondertussen was men terug voloii in oorlog. (Chamhn>s de 
Réunion, 1 (>85-1 ()8 I). Daar de (hidhurg talmt om de geëiste contributie 
toe te staan dringt itiaarschnik d 1 himières op 21. 22 en 25 december 85 
het Oud-Contrihutieland binnen voor een roof en hrandtocht nog nooit 
gcv.icn. In Knesselare alleen heeft men 74 verbrande huizen, 2 molens en 
58 schuren geleld.

Deze chef van hel kVanst' leger schreef aan 1 ouvois, minister van 
Eo(leiv\'ijk ^l\'' tNmis hnilihiics nu Non/ c/e (rum/ fes filus bcaux rilLujcs. 
ijui se puissi-nt i’oir au nu>iulf>.

1)e arme weduwe heeft de boerderij verder uitgebaat zo goed en
zo kwaad al s het ging. 1loewel dezi' pachterslamili e van goede huize was
is ze geheel gerillïiieerd geworden en uilein<leli|k is alles in 8̂ J openbaar
verkocht om hehistingen te kunnei i N'ercflenen. (\>k vijf paanleu waren
do()r ziekte omgc‘komen. \ \ 'an neer tij<lens dl' ooil ov* van de Augsburger
1 4 ga (1088- l()07’) nu de geallieerdi ' troepen onder prins dl' N'auilemont Ie



LVsel kampeerden, de meersen af>jraasden en de landerijen plunderden 
was het einde van de miserie in zicht. De laatste negen jaar van 1689 af 
lag de hoeve verlaten.

Een van de laatste gekende pachters is JAN \TlRLE (5/ 1698-1750). 
Reeds vóór mei hegon hij zijn landerijen gereed te leggen om boekweit te 
zaaien. Boekweit is immers een vrucht die zelfs in ongemest nuchter land 
goed gedijdt. Zijn eerste drie jaren mocht hij wonen voor les mauvais des- 
peiis des ludles et assiettes t.t.z. eenvoudig met het vereffenen van zijn 
jaarlijkse belastingen. \^anaf het vierde jaar bedroeg zijn pachtsom 25 Ihs 
groot.

D e rekening 1698/1701 geeft slechts enkele bijzonderheden te ken
nen ; zo werden nog in 98 wat reparaties uitgevoerd waarbij 5000 stenen 
van Gent langs het kanaal werden aangevoerd, en er werd ook een nieuwe 
ovenbuur geplaatst.

Sinds vinden \\1j ook de regelmatig tenigkerende klacht dat de rente
boeken in geen dertig jaar meer zijn vernieuwd en totaal oiiibruikbaar zijn 
geworden. Zij zullen het tot aan de Franse Revolutie blijven en alleen een 
ingewijde, vertrouwd met de streek zal er nog wegwijs in geraken.

Wanneer in 1750 de ontvangst in pacht wordt uitgegeven zullen toch 
nog lokale personen de ontvangst doen. Zo kennen wij Jan Steyaerl ( l7 0 l-  
2 l ) .  Pieter Bruggeman (1721-26), Jan de Graeve (1726-65) en zijn zoon 
lan hrancies tot 179-1.

De derrie en vierde pachttcrmijn, werd verrekend aan 120 florijnen. 
Narlien wi-rd het 16 fKrnden groot. Voor diezelfde som heeft Jan de 
C/raeve griffier van onderaridere Ursel. Wessegem en het Knesselaarse, 
iemanrl die met rleze domeinen erg vertrouwd was, de hoeve in cijns gr?- 
nr>rnen \onr 99 jaar. De akte werd gepasseerd voor markies rle Cotta Adorno 
op 25 juni 1750. Dit gebeurrle Ie samen trrmwens met het W^essegems 
Konirigsgoerl (25 Ibs grrart) en rle Pilkern- en \ \ h ‘slvijver samr-n met de 
f'rmsemeers (8 sch gr). D e totale cijns bedroeg dan ook 41 porvd 8 snh 
groot. .'Ms conlerpaiid werd een rieel van hel Tillegembtrs Ie l.oppem, een 
van rle C iraeve s Ix-ziltingcn uil hrrofrlr- van zijn vrruiw Regina \'erstraele, 
feu Ir-r-ngrrr-fl van 16 bimrir-r afhangr-nrl van rhr Burg van Brugge, aange- 
gr-vr-n.

l'>li)kr-ns rlr- rr-keningen hr-efi rlr- ('rrar-vr- mei lorjaling van Maria- 
1 hórrSia gr-gr-vr-n Ie Wenr*n op 7 / l0 / l7 6 1  rlr-zr- grrr-rleren op 2 5 / l / l7 6 2  
vorrr 7452 (lr»rljnrTt aangr-kor-lil.

\  an rian af krrrnr-n in rlr- rlrmir-itirr-keiiingr-ri nrrg slr*c hls globah' posten 
\ 'oor in vedranrl rnr-l dr- rr-tilr-n, rle llenrir- Ie A.sper r-n r-en cijns Ic betalr-n 
rirtor Jan fkaplisi vari tir- Wrrr'slijne. In 1776 was tlil bl|v<K)rber-lrl rr-spec- 
lir-\’r-li)k ir-ls inr-er rIan HHI, H l en (, florljnr-n.



Ursel, Wcssegem en Ket Knesselaarse waren ook nog belast ; in 1730 
was dit bijvoorbeeld :

■— 1200 pond par ten voordele van de stad Gent.

'—' 250 pond ten voordele van de souvereine baljuw van Vlaanderen.

■—' 27 p 14 s 10 d in de grafelijke brieven van Assenede.

—■ 4 ponden voor bet begijnhof Sint-Elisabelb te Gent.

Totaal w-as dit 1481 p 14 s 10 d of 740, 17. 5 florijnen.

Omstreeks 1726 tekende Roelants een figuratieve kaart van bet Prin
sengoed. D e verschillende percelen hadden een grootte van 94 g 257 r. 
1 liervan lagen 25 g 82 roeden op Oedelem. HietA'an dienen v\ij een deel 
van twee percelen van bet bof zelf af te trekken daar ze onder WVestijne 
ressorteerden wat Knesselare was. Twee paalstenen nu nog op de hoeve 
aanwezig duiden de grenslijn aan. Dit geeft in totaal 51 bunder 1 gemet en 
257 roeden zoals de grootte in de pacbtcontrakten opgegeven.

Buiten deze landbouw- weide- en bosgronden worden nog 95 g 60 
roeden beide op Knesselare aangegeven en 107 g 8 roeden beide op Mal- 
degem.

D e gronden van bet Prinsengoed vinden wij in bet oud kadaster op 
naam van de familie D e Graeve terug.

D e jrachtprijzen zijn plaats- en tijdgebonden, zodat zij ons een curve 
weerspiegelen waarin laktoren spelen welke elders op een bepaald ogen
blik ontbreken. Niet altijd waren de uitbatingen even groot ; soms lag er 
een platgelrrand of was bet onderhoud van gebouwen pacbterslasl.

1 Iet is dus slechts mogelijk van globale gegevens al te leiden uit een 
grafische voorstelling 1450-1750.

Omstreeks 1455 komt zo een lichte daling voor met nadien stabiliteit 
tot 1485 (reden : de Gcnise oorlogen). W nnf dit laatste jaar is een lichte 
hausse waar te nemen die een tiental jaren oj) zelfde peil aanhoudt. 1 let 
zijn de oorlogsjaren van Maximiliaan van Oostenrijk. Alles valt nadien 
op het vooroorlogse jreil terug. \T n a f 1520 komt een geleidelijke stijging 
tot ongeveer bet did>bele in 1555-1.560 bereikt wordt.

Komen dan laagtc[)unten —• de godsdienstoorlogen -—' waarin de 
hoeven verlaicti lagen. De pericxh' 15‘t9-16l5 is eerder stidiiel te noemen. 
Na dit jaar komt dan een geweldige stijging, voornamidijk n'iul de jai'i'n 
20-50. Wanneer de to|) tussen 60 en 70 bereikt wordt is dit wel het acJit- 
voudige van 1.520.



De jaren 70 en 80 geven een sterice daling, hoewel het peil nog hoger 
hlijfi dan voor de troebelen. Rond 1715 lijkt een evenwicht bereikt dat 
nog lang zal aanhouden. D e 15e, 16e en 18e eeuwen vertonen dus eerder 
een rustige kromme ; na het eerste kwart van de 17e eeuw mogen wij van 
een werkelijke <boom> gewagen.

Roger MOELAERT.
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BIJLAGE I

Ijjsl van de onlvangers van Ursel, Wessegem en Kel Knesselaarse.

Lambert de Wagbenaere ...1361-1376... (Knesselare)
Pieter PJclcaert ...1392-1-431...
Joos Bruninc 1451-1433...

...1434-1435
Jan Rijckaert 1435-1442
Jan Sneppe 1442-1443
Jan Hiigbelin 1444-1445
Jan vander Molen 1445-1447
Jan f^ijckaert 1447-1452
Joris vander Zickelen 1452-1459
Jan Lampaert 1459-1461
Pieter de Drijvere 1461-1482
Joos I^eubs 1482-1483

(gevangen in het Steen te Bnigge in 8
W'illem de Yalcke 1483-1485
Joos Reubs 1485-1497
Daniel Masset 1497-1510
Adriaan van Huiclcem 1510-1529
Jan vanden Houten 1529-1558
Jan Yalcke 1558-1575
Gillis 1 lebbrecbt 1575-1604
Paiireins \ )̂Icka<'ri m o i-1023.. . (tôt 3-1 wellicht)

Abrabam Bonne ...1637-1(>46
Charles lYnne 1049-1097
l'̂ r\'en Bonne 1007 1701

Nicolas l.eblon 1712-1725
Jan de Graeve 1725-1730
Charles 1 lenri (^o|)pielers 1730 17-10
Joseph 1 lergols 1740-170-1



BIJLAGE 11

Archivalia.

A.R.A.B. A /  Fonds rolrekeningen (Nelis)
■—' Knesselare : 16 (1364) ; 17 (1365)

76 (1370) : 77 (1371) ; 78 (1374) ;
79 (1375)

D e rekeningen 1374 en 75 ook in R A G  dubbels 15 en 16 
—' Cnsederen van bodewijk de Haze : 533 ( l3 9 2 )
—  Goederen \"ictor van Vlaanderen ; 2063 
B /  Fonds rekenkamer (Gachard)

7388 (1435-1468) Domein Knesselare - 27 rekeningen.
Hierin ook de baljuwsrekeningen 1435-± 54

7773 (1431-1433) Wessegem - 41 rekeningen 
(1434-1477)
Hierbij baljuwsrekeningen Wessegem 1456-1460 +  64/65  
en 68/69

(1468-1477) Knesselare
7774 (1477-1514) - 29 rekeningen. W ess. en Kness. Vanaf 1502

tol 1525 ook Scbuurveld.
7775 (1514-1530) - 16 rek.
7776 (1530-1561) - 31 rek.
7777 ( 1561-1574) - 13 rek.

5 rek.
8 rek.
9 rek.
1 rek.
1 rek.
1 rek.
1 rek.
1 rek.
1 rek.
I rek.
I rek.
4 rek. Drd)bel 1729/30 in RAB, Briig.se

7778 (1574-1583) -
7779 (1583-1623) -
7780 (1637-1649) -
7781 ( If>-19-I650) -
7782 (1659-1697) -
7783 (1697-1701) -
7784 (1712-1715) -
7785 (1716-1720) -
7786 (1720-1722) -
7787 (1722-1725) -
7788 (1725-1726) -
7789 (1720-1730) -

\'rije 1890.
0890 0901 (1730 174 1) - 11 rek.
0905 (1711 1719) - 5 r>-k. mm de l'ransen geslorl, 
0900-0<;29 ( 1719 1787) - 39 rek.
0930 6936 (1787-1704) - 6 rek.
17951 (1001) I r.’k.



18252/19 (1452-1453) confiscatierelcening op de Gentenfiars.
45406 (1431 - Goederen van Victor)
45407 (1440 - Renten Ie Knesselare)

C /  Kuijlschrijten uit RijsiA
Nrs 1129 - 1134: 1091. 2007, 263 en 331. ( l5 e  tot 17e eeuvi-)- 
Mee.stal dozen (perkament) en liassen (papier).

ƒ) /  Kaarten en plans 
792 (1724) Ur.sel, 100 x 128 cm.
778 (1726) Knesselare, 58 x 88 cm.
779 ( l7 2 6 )  > 67 X 120 cm. (copy)

R.A.B. Liassen 4277 : Proces tussen .lan Allaert en pointers en zetters 
van Knesselare.

A .D .N . Rijsel
Rekenkamer B 3658 Rek. Jan Stommelins (D e Haze 1399- 

1401).
Rekenkamer B 7033-7046 Gonfiscatierekeningcn door 

Bonne (1635-1655).



GESLACHTSLIJST

\ ’A N  ZEGER A R N O L D U S MARTINUS GALLENS

I. Petrus Gallens,

X met Joanna Eemier (Eermes of Froment), waarbij 5 kinderen, 
alle te Otegem geboren tussen 1725 en 1733.
Landbouwer.

II. Petrus Gallens.

' 1725: t  Otegem, 19 februari 1776, 51 j. oud.

X Otegem, 12 november 1752 met Anna Catherina van Overbergb, 
dochter van Joannes en Petronilla Van Rentergbem ; waarbij 7 kinderen, 
alle te Otegem geboren tussen 1753 en 1768. Zij f  Otegem. 5 maart 1797.

III. Petrus .losepbus Gallens,

Otegem, 21 januari 1763 ; militair op bet kasteel te Doornik onder 
hel bevel van de Prins de Ligne.

X Doornik. 29 februari 1784 met Joanna Tbresia D e Meyere, waarbij 
6 kinderen, alle te Otegem geboren tussen 1784 en 1796.

IV̂ . Petrus Josephus Gallens,

Otegem, 28 september 1789 : landbouwer.

X Otegem. 19 april 1815 met Marie-Thérèse Ravelingóe, dochter van 
IV)nifacius en Marie Jos(*phinc Moreels (Morreels), “ Otegem, 31 mei 
1789: waarbij 2 kinderen, alle te Tiegem geboren tussen 1817 en 1824. 
I lij vesligfie /ich na zijn huwelijk te Tiegem.

V. I heodoricus Callen.s,

liegem, 2 november 1817: «herbergiers volgens het bevolkings
register uil 1847 van I iegern ; '|' I iegem, 30 oktober 1896.

X Dicla Moreels, florhier van I/)uls en So[>hia D e Cork, ” Tiegem, 
16 november 1816 en j' aldaar o[> 27 oktober 1886; waarbij 10 kinderen, 
alle te 1 iegem geboren tusseti 1810 en 18f)3.
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/oo 'T  Arno ldiis Mfirtiniis C A I . L E N S  mot zijn zuster Anton ia  Palmyra Lucia  en troeder 

Jozef \ ' i t a l  tijdens de eerste wereldoorlog 1 9 1 4 - 1 9 1 8 .

^ lm I iMii,'' 'A L I  L N S  mei /ijn eelilgenole 

’I L S S L N S  In juli I ' I 3 8 .

Maria t'leinenlla



H p I huU van X 'ital Moreels, cle grote weltloener 
van Tiegcm, N a  1888 bewoond door August 

Gallens cn zijn echigenole M arie  Octavie Deracbe.

Postkaart van rond 1913.

A..g...i f:Ai,i,i:\s
(1803 1920).

Marie O clnvle  l) i ; iM C H I- :

(1861 - 19-13),



Zegel' A rno ldus Martinus C A I . I . E N S  en I lelena M aria  Clemenlia P IE S S E N S  met hun 

talrijke kinderen en kleinkinderen op 17 augustus 1970, op hun gouden huwelijksjubileum 

( X  t7 augustus 1920 Ecklo).

Als oudsIrijcltT 1914-1018 was liij drager van verscheidene eretekens 
en hier vernoemen we voortd het ridderkruis met Palm der Lt'opoldsorde. 
hem door Zijne Majesteit Koning AlherI I ])ersoonlijk oja de horst gespeld 
aan het l.lzerfronl, Zegt'r Arnold Callens kreeg v;in kindsgeheente een 
rliejje liefde mee voor Maanderen en hel \  Itiamse volk. I lij was de 
man van de daad, reehilijnig en kloek, vasi als een rots Ie midden van 
de hranding. I oen \'laanderen in verdrukking en nood verkeerde, hleef 
hij in zijn le\'en, immer Ironw aan de lens : Alles voor \daanderen ’

Op 17 augnsins l<)7() vierden hel eehljiaar Ctdiens - Piessens hnn 
gouden hnwelijksjnhilenm Ie samen mei hun talrijke kinderen en klein 
kinderen. Om 1 I uur werd in de SinI .\ntoniuskerk van Biilgt'rhoeke 
door I7, P. I )e Baels een jtleehtige 11. Mis ojigedragen.

Op Palmzondag. 2() maarl 1972, werd hij vereerd mei di- medalie 
\an Sl.-Bavo, et'ii gouden hissehojijielijk ereleken voor 12 jitren dienst 
in de paroehiegemeensrhaji, tds lid en MiorzitU'i' van rie kerknvad, .\rirold

()2



i luw(.'lf|li(fola vnn Zcgrr Arnoltlus Mnrtlnu.i C A I.I.EN S 
cn l li.-lcna Maria Clam m llo PIESSENS 

X Eeltlo, 17 augmlu» 1920.

Oillfniü wa» peter van <Anloniiis> de (^roolsle klok. De klok dmaul volgend 
optcKrifl ;

< H O R A C A N 'rU S  M E F E G T  
A N T O N IU S

G IFT  V A N  R O SA L IE  PEERS, 1906 
V E R N IELD  IN lO'io V E R V A N G E N  IN 1965 

PETER A R N O L D  C A L IJiN S  
M ETER • W w c R O B ER T .STAN DA ERT 
P A S T O O R  ; D A N IEL U E  BO SSCI IER>.



M et  a l l e  w cücrwaaTdigheden  
die w ij doorspartelen, 
h ee ft God z ijn  bedoeling.

In de vroege lenio kreeg hij het leven 
Bloemen waar hl) zo van hield 
zijn tot het laatat bl] hem gebleven 
Hij trotseerde koude, storm en wind 
Nu is hij uit de tijd gegleden en 
blijft alleen herinnering.

Zeger-Arnold GALLENS
weduwnaar van Mevrouw

Helena Maria PIESSENS

geboren te Avelgem op 8 april 1894 en overleden 
te Balgerhoeke-Eekio op 19 februari 1978. 

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Voorzitter van de Kerkfabrieksraad.
Vlaams Oud-strljder 1914-1918.

Ridder in de Leopoldsorde met Palm 
en Medaille van de Slag aan de IJzer. 

Gouden ereteken van Sint-Bavo.

Ik wacht, met alles wat Ik heb, 
in de hoop ook alles te verliezen.
Ik wacht aan de wegkant op hem. die ons 
stuurt op de open wegen, 
die. steeds verscholen, ons toch ziet 
en die u liefheeft ongeweten.
Ik gaf mijn hart in heimelijke liefde, aan hem. 
mijn Heer I
En wacht, met alles wat ik heb. 
in de hoop ook alles te verliezen.

Rabindranath Tagore

Gezegend is God. de Vader van onze Heer Jezus 
Christus, die in ons de hoop heeft verwekt op 
het onvergankelijke erfdeel dat voor u is weg
gelegd in de hemelen.

De Heer cn Mevrouw Godfried CALLENS- 
LONGUEVILLE en kinderen 

De Heer en Mevrouw Karei POLFLIET-CALLENS 
en kinderen

De Heer en Mevrouw Cmer DASSONVILLE CALLENS 
I Mevrouw René DE VUYST-CALLENS 
I Mevrouw Wilfried STEEGHERS-CALLENS 
I Mevrouw Paul VANDEN DORPE-GALLENS 

kleinkind
Mevrouw Huibrecht HINNEKINT- 

kinderen
Mevrouw Jozef CALLENS WILLEMS

De Heer 
De Heer 
De Heer i 

kinderen 
De Heer 

GALLENS 
De Heer

zijn U oprecht dankbaar en genegen voor 
intens medeleven bij deze grote beproeving.

Bidprentje van

Zeper Arnolclus Marlinus GALLENS 
BalpcrLockc 19-2-1978.

B I B L I O G R A F I E

1. — STEEGllERS W„ — FamlIlekunaiRc S,.rokkcllnpen DE FAMILIE C^Ll.ENS.
Ons Heem jp. XXV, 6 Slnclilmnnncl 1971, klz. 279-283,

2. ■—' STEEGllERS W., — Dc fnmillc Cnllen.s. 1972 : 32 I)Iz. In eigen beheer.
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ZoBcr Am o ld us Martinus G A L L E N S  

mei metlalic van Slnt-Bavo 

met zijn Iwcc dochters Theresia M aria  An lon ia  

en A n n a  M aria  A lfon s G A L L E N S  

op 26  maart 1972 te f3aIgerhoe!;e.

Callr-ns is oot elf perste geweest in de parodiiegesdiieclenis van Balger- 
hrjclce, die dê re grote ondersrheiding is te Iiciirt gevallen.

Zijn beroep was arbtereenvolgens ; wijnhandelaar, houthandelaar en 
sedert 1929, hloemist. I lij h egon toen /ijn eigen zaait, dal in 1979 als 
handelskwelterij Callens-Piessens zijn 90 jarig bestaan mag viemi. I lij was 
r>o|c de med«*stirhter van rie S. V . Tiiro,

I lij X hr'ldo, 17 aiigusliis 1920 rnel Helena Maria Clemenlia Pies- 
«•n«, dorhier van I'erriinand Anioon eii Clemenlla Ranwens, ” Eeltlo- 
Ralgerhoeke, 28 maart 1892 en aldaar f  "5 si-ptemher 1971 ; wnarhlj 
10 kinderen, alle gehr»ren Ins.sen 1921 en 19‘5'j,

Zi-ger AriK)ld Tallens f  Ralgerhoeke-I’.ekio op 19 februari 1978. 
Bij rIe begrafenis werri drror de beer Stul namens de Balgerboeksc parorblc- 
gr-mer’tisrbap een onlrra-rende lljkrerlc uilgesijroken.

Wilfri.-rl S T K F r .H F R S ,

o'ï



-lü E  EN W A N N E E R  W E R D  SINT W'ILLIBRORL) 

PATRO O N V A N  KNESSELARE ?

1 lel hlijft een open vraa'j hoe en wanneer Sint Willihrorcl patroon 
werd van Knesselare.

Whj vonden lol nu loe geen enkel hislorisch gegeven aangaande de 
oorsprong, noch de aanvangsdalum van de \Villihrordverering alhier.

In zijn laaLste hoek «Oud Knesselaro weel A. Ryserhove daar ook 
niols over mede Ie delen. Hij schrijft d. Walters over, die in zijn hoek 
«De eerste geloofsj^redikers op hel grondgebied van hel huidige bisdom 
C enb  zegt : dal de kerk van Knesselare «vermoedelijk ter ere van WMh- 
hrordus werd ing('z,egend omdat een invloedrijk persoon of grole weldoener 
hem een bijzondere devolie toedroeg...>. ( ')

Maar nergens is lot nu toe een naam of enig spoor van zo een 
«invloedrijk |>er.soon of weldoener» gevonden.

Knesselare wordt voor hel eersl vernoemd in een acte van 1085 waar 
spraak is van .lohannes van Knesselare. (")

In 1171 schenki W'aller 1. hisschop van Doornik, ( 1 lo8-l 172) hel 
altaar van Knesselare aan het kapittel van O.L.W ouw Ie Dtwmik, Paus 
Clemens III (1187-1191) bevestigt deze schenking op 22 juni 1190. De 
naam van een tilularis of patroonheilige wordt er echter niet vernot-md ('’ ).

I )(> eerste hidplaaLs te Knesselare stond «op de motte van het Prin
sengoed. nabij de heek. In- 1570 werden er Ix'langrijke herstellingen aan 
uitgevoerd, in hel begin der \ijftiende eeuw was zij evenwel reeds ver- 
flwencn» (‘‘ ).

Aan welk mysterie of aan welke heilige het eerste «altaar» van 
Kne.sselare, — reeds in hel bezit van hel kapittel van Doornik in 1171

(1) .1. \ \9 \ l . I l'.RS, /)(’ t’vrslv {it'ltmlsinvilikvi's o;> hvt iiroiulychU'J von hvt /niii/isiP 
iisiloin Cniil. 1)1/. 127 — (u-nt UMC).

(2) DE rOTTI-R PM IIROI-CKAERT. K,n~ss,Uv. I.l/, o.
(3) W'AETIjRS, o.p. 1,1/. 127. R.l'. MOl'LNERT, /V Tipn./pn Ip IW l  m pm

.InnrlmrL P d . I>Iz. 167.
('1) A. RYSI-:RII0\'1-, o ,,,/ KnossvLrf. Mnl.lpKPin l>'7(,. M/.. 131.3, /(xxlpr Wn 

vcrnu'Idinî .
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over «sclieiikiiisen» aan de heilige acdaan. kerken door kiem gestickil of 
hel hesl aan van «Willihrorduspiiljes>. Deze laalste zijn bronnen of pullen 
waarvan de heilige hel w'aler zou gehruikl hehlicn om de neofieten Ie 
dopen.

Zo weten wij dal Whilihrordu.s te Antwerpen gepredikt heeft, en hij 
zou langs de linkeroe\er van de Schelde gekomen zijn. Hij zou ook in 
de Vier Ambachten gepredikt hebben en een kerk geslicht te kluist. Nu 
nog is te Hulst de Willibrordusbasiliek.

Volgens de «Lex brisonum> uil de negende eeuw', vormde de Sinc- 
fala de grens tussen Friezen en branken. Deze Sincfala mag men niet 
zonder meer identificeren met ons f^rugse Zwin. Dit laalste was maar een 
van de vele «Zwin s» die de brede Scheldemonding uitmaakten, die wel 
als grensbaken bedoeld is (*“). Daar Willibrord tol de Friezen gezonden 
w'as is hel niet waarschijnlijk dat hij beneden de Sincfala tol bij de 1‘ranken 
gekomen is. Ten andere op het einde van de tweede Duinkerkse Irans- 
gressie van ±  500 lol 700, waardoor de SincFda onLslaan is. was het 
«Noorderlijk deel van Weslvlaanderen een soort waddengebied onder- 
he\'ig aan ebbe en vloed van de zee> ( ” )• Fn Slrubbe zegt dal het «een 
uitgestrekt schorrenlandschap was dat in de zee vervloeide...>

Dat Willibrord de kerk van Klemskerke geslicht heeft wordt
door M. English bewist in Biekorf patroon van Klemskerke is
trouwens de 11. Clemens, Paus en martelaar, en niet «ClemensAVMli- 
brordus>. C. Wampach is er ook niet zo zeker van, hij schrijft in hoger 
genoemd werk : «Klemskcrke schijnt lol Willibrord terug Ie gaan>.

Dal W'illibrord te Grevelingen (Gravelines, I’r.) zou geweest zijn 
w'ordl zonder meer als leg ende afgewezen. Whdpen, waar nu nog een 
Willibrordus|iulje bezocht wordt, wordt in oudere documenten niet eens 
vernoemd.

de Brugge is Willibrord zeker nooit geweest en deed er bijgevolg ook 
geen stichting van een klooster D e voormalige abilij van Den Et'k-
houle te Brugge had wel Wdllibrord als Iwi-ede patroon, maar werd niet 
door hem geslicht, zoals een laat zeventiendeeuws schrijver beweert

(1 0 )  N C yri'lK I (Ml I )i'.KK I!l'!S. S in l l'Jinius in tU' Pduii.s- Flninlrensis. In Sncrls

Krmliri \ ’ll, IQ'im. lilz, IW  -3.
(11)  N ()T I-;R I)/\I:M K . i k , F i s c u s  W 'c iM c/.n w . 1» S.uri.^ Ilrmllrl. 1033, M/.. 13-1.
(1 2 )  Ailnim |■Ml̂ ;li.‘,ll. ilmutii- 1052.

(13) M -m ilS T , O.C.. lil/.. 207-208.
( N )  Bictorr. 1931. I.lz, 317 318.
(15) A, KYSKRIION'H, K n c s s v h n v .  10.15.
(10) 1 lUi.K'l IKBAI-RT, NnnnsUcm III. ih. 317-318.
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zoals aezegd. '— was loegevvijd weten wij tot nu toe nog niet. D e tweede 
kerk van Knesselare werd gebouwd op een veel hoger gelegen plaats in 
de nabijheid van het <Drieselken>. Daar was er een «grote middeleeuwse 
landbouwontginning, dus vlak bij de dorpsdries...> (®) Dat is de tegen
woordige dorpskern. Prof. E. Strubbe schrijft : «Het lag immers voor de 
hand bij de oprichting van de allereerste parochies de kerken bij voor
keur in een domein te plaatsen, en zodoende de bestaande economische 
organisatie aan het nieuwe geloof dienstbaar te maken.> (®)

\'an  deze tweede bidplaats uit de vijftiende eeuw was in 1885 
alleen het koor overgebleven. Fragment dat alle kenmerken had v'an de 
vijftiendeeuwse gothiek. Althans volgens het plan gemaakt voor de af
braak van de oude kerk in 1885.

Whj vermoeden en kunnen aannemen dat deze kerk gebouwd werd 
in het begin van de vijftiende eeuw, eerder dan «circa 1460» aangezien 
de eerste bidplaats «op de motte van het Prinsengoed» reeds in het begin 
der vijftiende eeuw verdwenen was. D e hypothetische reconstructie op 
bladzijde 64 van «Knesselare» door A. Rijserhove geeft mogelijk een beeld 
van de tweede kerk van Knesselare.

In zijn g;oot werk «Sankt Willibrord» (*) schrijft C. Wampach op 
blz. 386 dat te Knesselare in het oude bisdom Doornik, Sint Willibrord 
in 1451 als patroon van de kerk vernoemd werd. Sinds wanneer zegt 
W^amparh niet. En spijtig zegt hij ook niet waar zijn bewering vandaan 
koml.

Mogen wij veronderstellen dat de nieuwe kerk «vlak bij de dorps- 
dfies» vr>or het eerst aan Sint Willibrord werd toegewijd ? Waarom ? 
l'Ji orirler welke invloed ?

Zeker niet omdat Willilirord ooit in otrzc streken zou geweest zijn of 
<-r zou gepredikt hebben.

Wij weten rnet zekerheid flat Whilibrord gezonden was om de l'riezen 
Ie kerstenen en dat hij door Paus Sergius 1 (687-701) lol cersic bisschop 
van Utrecht aangesleld werd, G. Verbist zegt in zijn werk «Saint Willi- 
brorrl» ( ’ ) flat men fle reisrfrute van fle hr’iligc door de lage landen aan 
fle zee kan volgen, dank zij de gegevens tlie men vindt in documenten

e, In Alliiim EnKlluIi, llniuHo

( V  A , H Y S K R IK J V f ; .  o.c, l,K. i i .

U>) S  r i t U I ’iBK, I ) v  l 'i iro ih ii’t (i- Itniliiic i’iWir ilii X llir  

l<r,2. I.lz. 37-1.

(7 ) /|f flll Iiliifi «Itooli A r  l<’L< nlnu vnti (Ir olido krrk flcior i I. In A .  R Y SF .R

l l f ) \ 'K ,  ( h u l  K n r , U , r r .  l.lx, || rn I I,

(H) c :  W A M I 'A f l l ,  .S'aai/ W ’i U m n l .  I.uxr.nla.ri, 1033,

(>/) C. VT;RWS'r, .s.an/ \W/i/,r(«,/. L-Iivrti l';v»
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Loclewijk van Male was ook heer van Knesselare. In 1350 srhonlc hij 
hel Prinsengoecl aan Hendrik van de Pitte, in 1351 aan Mayliri van Niepe, 
in 1556 aan Zeger van der Beke. Laler gaf de hertog van Brjiirgondië het 
aan Pieter van der Zype, na diens dood in 1431 ging hel leriig naar hel 
kroondomein

Zou hier misschien een verhand kunnen gelegd worden met de oor
sprong van de Willihrordusverering Ie Knesselare ? Zou Lodewijk van 
Male, of iemand uil zijn omgeving de sinvloedrijke persoon> niet kunnen 
zijn of de weldoener van de in hel hegin der vijftiende eeuw herbouwde 
en naar het centrum overgehrachle kerk van Knesselare, en ze hij die ge
legenheid aan Sint Willihrord liet toewijden ?... maar, zoals gezegd, het 
hlijfl voorlopig een open \Taag.

L.M. GOEGEBUER, o.s.a.

(21) \'I:RII0L!STRA1:TI' RYSHRIIO\’l'. I.vrnrorri,, orvrrirhl nm .U h 'r  rn Kn.'svo- 
hirr, LI/.. 11').



Trouwens Baigge is pas ontstaan in de tweede helft van de negende eeuw, 
rond 8-10. toen was Willihrord al honderd jaar overleden, hij stierf in 
758.

D e verering van Sint-Willihrord in de Brugse aJrdij is ontstaan «omdat 
deze abdij ontstaan was op hel grondgebied van de O.L.Yrouwparochie 
die. zoals haar moederparochie Sijsele, onder het patronaat stond van 
de Icanunnilcen van Sint Salvator te Utrecht> (^^). Het patronaat van 
Sijsele werd voor 879 door Boudew'ijn 1. graaf van Vlaanderen, aan het 
Icapitlel van Utrecht geschonken. Het domein van Sijsele strekte zich uit 
ten W esten tot aan de Reie (Brugge), ten Oosten tot aan Maldegem en 
Knesselare. Op de rechteroever van de Reie bouwde Sijsele in 875 een 
hulpkerk, de huidige O.L.Wouwkerk. welke zoals haar moederkerk, Sijsele, 
ressorteerde onder Utrecht. Dus niet onder Doomik-Noyon, zoals de Sint 
Salvatorskerk. nu kathedraal, van Brugge, op de linkeroever van de 
Reie ( '0 -

De paiochie Oedelem ontstaan uit Sijsele heeft Sint Lambertus tot 
patroon. Het lijkt ons uitgesloten dat Sint Willibrord patroon van Knesse
lare zou geworden zijn onder invloed van Utrecht langs Sijsele daar 
Maldegem en Knesselare zeker niet uit Sijsele ontstaan zijn

Een ander centrum van Willibrordusverering in Westvlaanderen is 
Kort rijk.

Oraaf Boudewijn IX van Constantinopel (1194-1205) schonk in 1199 
de tienden die hij bezat in het Hulsteramhacht aan het kapitlel van de 
O.L.Wouwkerk te Korlrijk. Sinds 1266 was de Sint Willibrorduskerk van 
Hulst verenigd met de kapittelkerk van Korlrijk, en de pa.stoor van Hulst 
was kanunnik van het kapittel van Korlrijk (^”).

D)dewijk van Male, graaf van Vlaanderen, (1546-1384) was een 
bijzondere weldoener van Hulst. In 1350 schonk hij aan die stad een keure 
mei belangrijke voorrechten.

In 1370-74 houwt hij tegen de zuidelijke koorruugang van de O.L. 
Wouwkerk te Korlrijk zijn grafkapel. Nu de «gravenknpel> gehelen. Merk
waardig i.s dat in die grafkapel Ie Kortrijk een liijzondere jdaals is voor
behouden aan Sint Willihrord. In de zwikvullingeti tussen d(! spilshogen 
zijn 17 laferelen gehr-ileld die hel leven van Sint Willihmrd voorstellen.

(1 7 )  l lO 'l i r . l lF . l iA K i r r ,  Bi. l e . f  1008-f.O, Mz, 18,

( 1 8 )  N O  I l ' J t U A F M K ,  S lu ilt iii  <ivff f /n  vroffiüld hi‘rl>yi<»rlitvrli<nli van  linipni'. Sljsclo

i-n In l S in l vim  l 'i r v i  lil. In  S a i  r n  F . r m l l r l  \ ' 1 ,  i m  t l i l / .  1 8 0  1 8 8 ,

( l ‘> ) S I F U I l I l l - , ,  l ) v  / V ir o c / i l c »  ( c  liriifHiit imur ili> X l l n  i 'vnw ,  In  A l l n i r n  F . n B l ld i ,  F n u a io

\ 'r , 2 .  Iilz. V«0.
( Z O )  | , n r  1 ) 1 ' ,  \  I . l l v C i |  I I . R ,  !),• o ,  Vrim irlivrL  In Kurln lh  K i in « l ( i n l r l n i o n l i m i  v n n  

\\V»| \Xi/ifMlrrr*n 6
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I lol lol kipponliok vor\-nllon woonhuis

Aan (Ie heerlijkheid Srhuurveich' was hi'l ho}>e. middele en lage jusli- 
Lierechl verhonden. Bovendien mocht de heer van Srhunrvelde een kapoen-, 
hoender- en ganzenrenie innen. I lij hezal ook hel maal- en vogelrerhi. \^in  
deze heerlijkheid hingen 17 lenen af in I5(ilï. D e ophn'iigst van hel domein 
Srhiiurvelde werd in I rlr'ï op l(> p. gr, ges('hal.

Nel denondiremenl van Srhimr\'('lde \an 1501 komi praklisch woor
delijk o\'ereen mei dal van 1305 ('')•

2 ni-: lll'KRl.UKIlF.ll) VAN BEIJJ'M.

In helzellde li'enhoek van di' C îidhurg van 1365 vinden wt' onder 
■Aalter de \-olgende hesrhrijving van ei'ii heerlijkheid «Mijn iTonire 
Uicqueinijtw run Rosinhacli jiina zuster mu Scuvrvehlv hcnil in leent' itui 
milieu lieere ran \'laemlren een proo/e pluelse run velde ende duerup 
liiyghe heerschep ende neder ende in renten 'l p. 10 sch. pur. ende 'J.

(3) ARA RK iir. 1091 f" f)8 v".
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HET DOMEIN BELLEM - SCHUURVELDE  

TE LOTENHULLE

Ten zuiHen van de aulosnelweg Brussel-Oostende, op Ket grondge
bied van de voormalige gemeente Lotenhiille, treffen we nog een fieel 
oud boerenbedrijf aan. alhoewel bet huidig uitzicht dit niet zo gematkelijh 
laat vermoeden. In de middeleeuwen was die hofstede de zetel van een 
belangrijke heerlijkheid en domein dat zich uitstrekte over het grondgebied 
van de voormalige gemeenten Aaller, Bellem en Lotenhulle.

In deze bijdrage willen we de heerlijkheid en het domein wat nader 
bestuderen. Wijlen Arthur X^erhoustraete schreef reeds een en ander over 
de heerlijkheid van Bellem-en-Schuur\'elde ( ‘ ). Een diepgaande bestu
dering van de beschikbare bronnen laat echter toe meer inzicht te ver
krijgen in het ontslaan en de rol van deze heerlijkheid in het leven van 
rie parochies Bellem en Lolenhulle.

I. DE IIEERI.IJKIIEID VAN SCHUURVELDE.

In I565 hield ,Ian van Schuurvelde in leen «de stede te ScLicn^cUe 
met '27 hunre Innds ffrrxA onder lande ende inersch lettel min of meer ende 
een grote plaetse aan velde daer lü gheencn numer af en ivet, hoghe heer- 
scep ende neder. 70 raprx'nen ende 6 hoenren ende 5 gansen ende 17 man- 
scep, de I'2 Ie vullen ajpe ende 5 ter beste vromen ende 60 laten onder 
upseten en ofseten, molage, vivers, vrx’rhiliede ende theerscep, met alle 
u-aert U’esende sUu're 16 p. gr,> (").

Uil hel bovengenoemde denombremenl blijkt dat rond de hoeve van 
Schiiiirvelfle 27 biinrler akki-rlantl en meers lag. De rest van hel domein 
S( binirvehle be.siririrl in hoofdzaak uil hei<le en vijvi-rs in tóó“}.

(1) A, VI'.RI lOUS I R At’, 11'!, D'cnrofrt;; oeerrlclil iinn Anllor, II, AM nr 17 (1966). 
f>lz, 00 O'S ; A. VI’.RI lOl'S TkAK’l l’k (h/cr do lici rliililiodoti van Lolcnliulla, 

AM nr. 'J (10-,8), l,lz. 16-, 1 6 6 ; A. VI'RI lOUSTRAKTE. Ihidrauo lol do Go- 

trhlodonit van liillom. AM nr. 10 (1060). I,lz. 163166.
(2) ARA RK nr. 1060 f" 61 r" rti 61 v", ropin iill do I7dn m iw .
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en, wij (liezflffle Jan van Drinkham Icriif» virirlen in cle oudste domein- 
rekeninapii van Bcllem-Srhuurvelde van 1470 ; «Comp/e Jelinn \^an Je 
\'vl(lv Je la terre et seignourie Je Belleni el Sriierrell estunt ou pays Je 
HonJres que souloil tenir ei posséJer feu messire felicm Je Drinrham 
rfievalier». Jan van Drinkham hield de hcedijkhcid van Bellem en de heer
lijkheid van Schuurvelde in leen lol rond 1470. Na zijn dood kwamen 
heide heerlijkheden in handen van de graaf van Vlaanderen ("l.

De €groole plaelse van uelJe> uit het denoml^rernenl van de heerlijk
heid van Bellem was waarschijnlijk gelegen tussen de Whaggchrugslraal en 
de «/leers/rn/e alsoomen gael van ilansheke naar Bellem> (”). Dit gehied. 
waarin o.m. hel Neer veld en Belleinvijver lag, was lol diep in de 18de 
eeuw nog onontgonnen heidegebied met talrijke vijvers.

In de l()de eeuw hlijkt de heer van Bellem-Schuurvelde rechlsmacht 
Ie hezillen over hijna geheel het grondgebied van Bellem gelegen ten noor
den van de weg Bellem-Hansheke. Dit gehied moet echter \Toeger deel 
uilgemaakt hebben van de heerlijkheid van hel Land van de Woeslijne. 
Lht een geschiedkundige kaart van de voormalige gemeente Bcllem. op- 
gemaakl door wijlen Arihur Wrhoustraele in 1958, hlijkt dal er in dit 
gehied een zeventigtal toponiemen liggen die voorkomen in de renteboeken 
van hel Land van d(' Woeslijne. Dit wijst heel duidelijk op een sterke in- 
\loed \an de heer van de Wh)eslijne in dit gebied.

Hen ander arguim-nl dal jrleil ten voordeh' van deze veronderstelling 
is hel maal- en visrecht dal de heer van de Whrestijne bezat hinnt'n een 
mijl rond de Mijlslaak Ie Oosimolen. Deze mijlcirkel lie|i door de wijk 
I lamme o|j de grens I lansheke-lh'llem. Hen groot stuk van Bellem viel 
bijgevolg binnen deze invloedszone \an de heer van de Whreslijne.

Samem’allend kunnen we dus gerust vooroj) zetten dal op het einde 
van de l lth* eeuw hel gebied ten noorden van de weg 1 lansIieke-Bell em 
onder hel gezag van de heer van de Whu'slijne viel, het gehied begrepen 
tussen bovengenoemde weg eti de Whaggehrugsiraal de kern van de heer
lijkheid Bcllein vormde en het gehied ten zuiden van de \ \  aggehrugslraal 
gedeeltelijk onder Sc'hnurvelde i'ii gc'deellelijk onder Schoonheige viel, De 
wl|k Kromeke is immers vanouds afhankelijk van di' heer van Schoon- 
herge ( "’). Zowel de heerlijkheid van Bellem als die van Schuurvelde 
waren toen In handen van de lamilie van Sr'huurvidde.

(fi) A R A  l\K  nr. l-■5.ll()l rek, I 170-1172 f" I r",

(0) R ,^G  |■'(lml.s (Ie ( ■||ii41inck-\5ii'mcwi|rk, sii|>|>l<'mrnl nr, 188. oorkomir vnn t(>18, 

(10) I,. S T O C ' K M . X N ,  I l r l  „ o rJ  I,' K m m r L ' Ie M I r m .  O ns M>vl]oslon.l, 10 jiV 
(1977), l)lz. 6-8.



capoenen ictlel iniri of meer cnde 7 mannen Ie vullen cope ende 4 man
nen ter hester iromen. u'erl uvsende 17 p. par. tsiaere lettel min of 
meert (*}.

Aan deze heerlijkheid was een kapoen- en een geldrente verhonden 
terwijl Jacqiiemijne van Schmirvelde ook de hoge. middele en lage justi
tie hezat hinnen teen groote plaetse van veldet. D e ligging van dit heide
gebied wordt echter niet nader omschreven. Het denomhrement van 1504 
maakt ons niet veel wijzer. Het vermeldt alleen dat deze heerlijkheid in 
«de piochie i*an Poucket ligt 1 (°).

W e  zullen trachten aan te tonen dat hel bovenvermelde denombre- 
ment betrekking beeft op de heerlijkheid van Bellem door een analyse van 
de heerlijke renten van de heerlijkheid van Bellem-Schuurvelde.

3, D E  H E E R L IJ K H E ID  V A N  B E L L E M - S C H U Ü R V E L D E .

L'it de oudst bewaarde domeinrekening van Bellem-Scbuurvelde blijkt 
duidelijk dal de heerlijkheden Bellem en Schuur\'elde aLs één domein 
werden uitgebaat. Ook vinden we geen enkel spoor meer van afzonderlijke 
schepenen voor beide heerlijkheden. W êl hielden de schepenen Joos D e  
Clerek. Pieler De W’ispelaere. Pieler Rulsaert en Willem D e Ruuc 
<vierscaere> te Bellem en te Schuur\"elde in 1515 ( “).

X’olgens hel denombremenl van 1565 had .lan van Schuurvelde recht 
op 70 kafxienen en .lacquemijne van Schuurxelde op 27 kajxienen. De 
70 kajKienen vinden we terug in de domeinrekening van Bellem-Schiuir- 
vehle onrler de rubriek tseignourie de Sciiervelf*, terwijl wc onder de ru
briek ^seignourie de Bellemt 17 kajxjenen slaan ( ' ) .  Hel eerste cijfer klopt 
met hel denombn-meril van 1565 terwijl het twccrle cijfer een verschil 
L’ecft van 10 ten opzichte vati 1565. W c  rlenken dal hel hier over een 
verschrijving gaal.

D e 87 kapoenen (70 +  17 =  87), die in alle rekeningen v'an Bel- 
h-rn Srhiiiirvehle staan, kfimen «bis voort van de heerlijkheden van Bellem 
en Srhmir\'eMe, De vraag rlie nog open blijft is de vrdgende : mogen we 
rie heerlijkheifl van Bellem uit di- rekening van 1470 vereenzelvigen met 
rie heerlijklx'id rlie in 15f)5 aan d(> zuster van .lan van Schnnrv’elde loe- 
Ix-hoorrle ? Hel anlwor;rd is bevesligend omdat (‘en zekere .lan van Drink- 
ham in de 15rle eeuw verschijnt als leenhouder van beide heerlljkhedr'U

t 'l)  A R A  R K  nr I0'50 f" r,i r".

Cl) A R A  R K  rir, K/Jl f" r/j  r",

tr«j A R A  R K  nr I 3ri0 | tel n n - n i 7  f" o  v® ; tiln lirrv n i  i’rn  elnncnro lo B rilom  

1‘ii'li ' In S r ii iu  reell >.

<7) A R A  R K  nr, n r > 6 l  rrt. l-)7n-M 72 P  I r" cn f" 3 i®.
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Ijcn sliikjo wnl rond Scluiurvolde.

hosrh, hof cndv irinnciulc land  120 p. par.

— ' dl’ i’ii’i’rs... Gaivro, Cassaiulre vndo Lyxscnirocdagho

i-ndi’ da rivars hij dan ( a pal la handt 5-1 p. par.

—  hi'aada saninia 1!̂ 4 |'*. par.

I )(' ( iav<Tc\ ijv('r, cl(' (̂ a.<i,si\iKl('rvijv('r t'ii de ! ji.<v<oinvcclanevijvt'r la^on 
Icn iioord-wc.sU'ii van het goed l(' Srlumrvi'ldc lu.sson do IVlIoniIicok on 
de Oude Briiysc I loor\vo|t op liH tirondyoliiod van l.olonludio, Ho vijvors 
van flo Kapollcl)ort; la ĉ'n np Uolli'ni in Ik'I ari'nsyt'hiod mol I/^lonludlo, 

I lol lioiil van do Ixissc'n hij Wi.'isonlx'rvJ t'n van dc W arandoKos 
hrarlil nids op in I 18 I. Ook In liol lio.s fianaanil an li'idl> wortl
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De kerL van Bellern slond binnen bei grondgebied van de beerlijkbeid 
van Bellem-Scbnurvelde zodat de beer van de heerlijkheid bet recht had 
de kerkrekeningen le koniroleren. ln de Lauwmaand van 1491 werden de 
kerkrekeningen over bet jaar 1490 nagezien door baljuw Daneel Van den 
Moere. amman Joos Bekaert. en schepenen Roeland van Lake, Vv îllem 
D e Suttere. Jan D e Sattere. Jacob Brouckaert en Clais D e Clerc ('^). 
Schepen Roeland van Lake weis een rasechte Bellemnaar en woonde ver- 
mot'delijk op <tgroote gOi‘i> in de Museumstraat alias de Kerkstraat ('^).

De feitelijke vereniging van beide heerlijkheden moet reeds in 1470 
lot stand zijn gekomen, zoals duidelijk blijkt uit de domeinrekening van 
dal jaar.

■1. H E T  D O > E I N  B E L L E M - S C IT U U R V E L D E  IN  H 8 4 .

Het domein en heerlijkheid van Bellem-Schuur\'elde brachten veel 
geld op aan bun eigenaars. In 1484 bedroegen de inkomsten meer dan 
400 p. par. Deze inkomsten bestonden in renten, pachten, reliefgelden, 
boelen, beste hoofden en markgelden (*^).

De renten brachten volgende sommen op :
—  van erix-liker rente 
•— van 54 fialsiren eenen achlelinc ende

tderdendeel achtelinr evenen te 8 sch. par. 
elc haistre

— vcui 87 V2 ende iderdendeel cappoens 
te 4 sch. par. elc slic

—  van 9 hinnen ende Ivierendeel van eener hinne 
le 2 sch. par. elc Stic

—  van drie gansen en de drie deelen van eener 
gans. le 4 sch. par. elc Stic

—  van vier aenivo^fhelen. le 2 sch. par. elc stic
—  van twee hameskiekens, le 12 d. elc slic

19 p. 16 sch. 10 d.

21 p. 13 sch. 4 d.

17 p. 11 sch. 4 d.

18 sch. 10 d.

ƒ 5 sch.
8 sch.
2 sch.

— eerste sotnme 61 p. 5 sch. par.

D e parblen bracbl(*n volgende .sommen of) :
—  ihiuis ertde pacht van Scnerce/l, gronl 54 Imnilren, 

9f) roeden, metier inole, grachten, singhelen,

t i l )  RAG K.-rl(.r< I1I.4 Vx-lU-m. kfrln-l. 1-100-I'IOI f° 7 r".
112) R A G  l'otvl« <li' f  )li< llln< l  li, miiiiilrnKTit nr. 188, oorltnnrir vnn 1389 :

• lU 'lle n i m m r  ((oc( vn n  illn e iin  l,iiL i‘>.

( r j j  ARA RK iir. nrg,i r>k. m h i-i /ih-i .
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Als vnsle uitgaven komen slcckils een rlrielal posten voor. Aan de 
eclilgenole en kinderen van .lan van Drinkham werd een erfelijke rente 
van 18 p. par. en aan de kapelaan van de Sint-.lanskapelanij in de kerk 
van Lolenhulle werd elk jaar 4 p. j)ar. betaald Ook de baljuw,
amman eti schepenen kregen elk jaar een vergoeding voor bet gepresteerde 
werk. Tenslotte verschijnen er geregeld iiitgavepostcn in de rekeningen 
voor reparaties aan de woning en gebouwen van bet goed te Srbuurvelde.

5. HET GOED TE SCHUL’RVELDE.

In 1565 lag rond «de slede te Scueruelde> 27 bunder land en meers. 
D e rest was beide en vijvers die apart werden verpacht. Honderd jaar 
later in 1-463 pachtten Oillis Van der Cruussen en .lan \ ’an den Haute 
bel goed te Scbuurvelde met 54 bunder land, meers en bos voor 96 p. par. 
De oppervlakte in kidtuur gebrachte grond was dus verdubbeld in die 
honderd jaar (^')- Waarschijnlijk werden ook de bossen bij Wssenberg. 
de Warandebos en de bos «on tvell> aangelegd tijdens die honderd jaar. 
hen naam zoals lx)s «on lce/(> spreekt voor zichzelf.

Die beideontginning werd tromvens in de 16de eeuw voortgezet. In 
1529 hield Gerard D e Gand 53 luinder 2 gemet beide in cijns van tie 
beer van Bellem-Scbuurvelde. Hij betaalde 1 scb. par. rijns per bun
der n .  Oo k in dit gedeelte van bet Bulskampveld vinden we dus n?eds 
sporen van beideontginning iiv de 16de eeuw.

Tijdens de opstand van Brugge tegen Maximiliaan van Oostenrijk 
( 1488-1492) werden de boevegebouwen gedeeltelijk vernield. De pachter 
■lacob van Landnut kreeg vermindering van ])acbl voor de jaren 14^0- 
1-192 ( “D- hl 1491 betaalde de ontvanger van Scbuurvelde 59 p. par. 
om de meest noodzakelijke re[)nralies aan do woning Ic laten uitvoe
ren. (^’ )- In 14‘)2 betaalde bij nog cens 25 |). 2 scb. ]')ar. voor gleisiro om 
bel dak te laten bedekken (■'’ ).

haler W ('rd  de schuur grondig aangepaki : zes eiken werden geveld, 
en 200 bonden gleisiro, (>Ü0 lallen ('ii 4200 nagiTs werden aangekocbl. 
Drie limmerlieden werkicn gedurende 50 dagen aan de reparatie van de 
schuur terwijl d(' sirodekker met zijn knecht 20 ilagen nodig hadden voor

(20) ARA R K  nr. 13.661 R-k. 1-170-1-172 f° 3 v".

(21) A R A  RK nr. 13,661 r.-k, 1-170-M 7 2  f” 1 v",

(22) A R A  R K  nr. 13.661 n-k. 1520-1332 f” 1 r°.

(23) A R A  R K  nr. 13,661 ri-k. 1-1<)0-1-1»1 f" 1 v”.

(2-1) A R A  R K  nr. 13.661 rek. 1-190-1-101 f” 3 v”.

(23) A R A  R K  nr. 13.661 rek. M O M  1<)2 f" -1 r".
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houl gckapl in dat jaar. Deze drie bossen lagen in het oostelijlc gedeelte 
van Bt'llem tussen de Waggebrugstraat en de weg Bellein-Hansbeke.

\  an de beerlijlcbeid Bellem-Scbiuirvelde hingen een dertigtal lenen 
af. waarvoor reliefgeld moest betaald worden bij verandering van eigenaar 
door sterfgeval of verkoop. In 1-484 brachten de <reheren> 118 p. 15 sch. 
par. op. Zo bevoorbeeld moest Fransken Phime reliefgeld betalen bij het 
overlijden van zijn vader Joos Phime voor het <goekin ie Plinins>, gelegen 
te Lotenhulle

Bij het overlijden van een horige van de heerlijkheid van Bellem- 
Schuurvelde mocht de heer het beste hoofd of het beste stuk van de erfe
nis opeisen. Bij het overlijden van Lieven D e Hondt, pastoor van Bellem 
in 1554. werd als beste stuk «urig paItost> verkocht voor 9 p. 12 sch. 
par. (''*). In 1484 brachten de beste hoofden 60 p. 16 sch. par. op.

In de rubriek <bctstaerden, stragieren ende gheconfisquierden goe- 
dingheny stonden geen inkomsten genoteerd in 1484. In 1511 ontving de 
baljuw van Beilem-Schuurvelde 74 sch. 6 d. par. baslaardgeld <par Ie 
trespas de sire Lieiin \^an den A/oure, presbytre bastardy ( '° ). Deze Lieven 
\  an den Moere was sprochipape van Loo bij Poucko  tussen 1502 en 
1509 Hij was een bastaardzoon uit de familie Van den Moere. Een
ander lid van deze familie Daniel Van den Moere fungeerde als baljuw 
van Bellem-Schuurvelde van 1489 tot 1490.

De boelen brachten ook niets op in 1484. Dit in tegenstelling met 
andere jaren. waarin wel veel boeten werden opgelegd. In 1479 werd 
Pieter Kyjaghere veroordeeld wegens overspel met Kaleline 1 lauweboters. 
Ook Willem Hauwebolcrs, haar vadiT, werd beboet omdat hij onderdak 
verleend had aan het oversficlig koppel. Met hun drieën moesten ze een 
l>oele van 56 p. par. betalen Daniel Boesins kreeg een boete van
56 sch, par. om met een kruisboog wild te hebben gescholen ( '”).

Tenslotte vormden de smrircghidden> een interessante bron van in
komsten. Bij elke verkoping van een stuk land of bos. gelegen binnen de 
hcerlijkheifi van Bellem-Schuurvelde, mocht de heer een markgeld eisen 
dal in 1484 l-l f>. 5 sch. 6 d, bedroeg.

In totaal beliepen de inkomsten vnri Bellem-Srhuurvelde 408 p. 19 sch. 
6 d. par. in 1484.

( h ) A 14A  K K  nr. i3/>gi rrL, f“ I v".

( lo ;  ARA RK nr, \z r/ , \  r>\. r . ’j ' i n s s  f” 8 v".
(16) ARA RK fir, 13 661 rel. I ')W - I3 1 I  f" 6 r".

(17) ARA Ar<('>ll» 'Ie I.lll»! nr. 1131, tllvrrte orilvnnu>(l)cwl|'/c’n.
(18) ARA RK nr. 13.661 t<\. 1-178 117'» f" 3 v".

(10 ) ARA RK nr, 13.601 rrL. I3(/J lO lI  1“ 2 v",
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Bellem, zocla!, we geen namen meer tennen van parhicrs van Scliuurvelde 
na 1503. In het hancll)oeI<je van pastoor .Jaroh Willaerl van Bellem van
1554 vvorcll een zekere Lieven Eeckman als pacliler van liet Kof van 
Scliuurvelcle vermeld (■*).

6. D E  H E R E N  V A N  B E I L E M - S C H U U R V E L D E .

In 1531 is «/e lieu a Schueruelt avoec Ie signorie Je Bellem> in Ket 
bezit van een zekere «Yzabiel fille Ernoul Je Ie llnis>, iToiiwe van ScKuiir- 
velde ( ‘“l. In 1565 was .lan van ScKuiirvelde leenhouder van de heer
lijkheid Srhuurvelde terwijl Jacquemijne van Rosenhosch <Jans zuster 
rail Srueraelcle» de heerlijkheid Bellem in haar bezit had ( ’®).

Graaf Lodew'ijk van Male heeft om onbekende redenen beide heer
lijkheden aangeslagen en ze geschonken aan zijn bastaardzoon Jan van 
Vlaanderen, gezegd tzoncler hind>. Zijn zoon Jan van Drinkham volgde 
bem op als heer van Bellem-Schuurvelde. Tenslotte kreeg de kleinzoon 
van Jan «.zonder land>, Filips van Drinkham. beide heerlijkheden in zijn 
bezit. Na d iens dood kwam de heerlijkheid Bellem-Schuurvelde rond 1-470 
terug aan het domein van de graaf van Vlaanderen (®’ l-

Het beheer van het domein werd door de graaf van Vlaanderen toe
vertrouwd aan de baljuw-ontvangers van Bellem-Schuuri'elde. V’an 1505 
tot 1505 en van 1524 tot 1552 fungeerde Jan W îjts als baljuw en van
1555 tol 1547 treffen we zijn zoon Joos W ijts als baljuw van Bellem- 
Schuurvelde aan.

D e baljuw werd in zijn bestuurlijke en rechterlijke taak bijgestaan 
door een amman en zeven schepenen. Slechts enkele namen van ammans 
en schellenen zijn lot ons gekomen. In 1504 treffen we Joos Bekaert als 
amman, en I lenderic De Wlspelaere, Luuc De Sultere. Jan Ihnisse en 
Claeys De Clerc als schepenen van Bellem-Schuurvelde aan ( ’■). In 
1517 fungeerden Joos De Cloet, Pieler De W^ispdaere. Pieler Rulsaert 
en Willem De Riiuc als schepenen van deze heerlijkheid (®'D.

In 1577 verkocht de koning van Spanje zijn domein Bellem-Schuur- 
velde aan Karei Rym, heer van KkenbiTe te AaltiT ('’ ’l. Na zijn over lijden

(28) R A G  Kciknrclilt'f BH lcm  nr. (O, hamllioclcjo vnn pn.sloor W 'illacrt, f" 1 r“. 

(20) A R A  (6>lrcki'ninuon nr, 1897.

(30) A R A  R K  nr, 1039 f" 61 v°.

(31) A .  V E R I  lO U S 'l 'R A E T E .  I\- Iwvihiklwilon 
Hz. 15S-I56.

(32) A R A  Ac(|uiU clü Lillo nr. 777-1.
(33) A R A  R K  nr, 13.661 rek, 1515-1517 f° 6 v”.
(31) A . V E R I  lO U S 'r R A E T E ,  ..,w, Hz. 156.

Lolcnimlle. A M  nr. 9 (1958)
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.si; ■ A( s : r

Schuur mi't mestvaalt.

hel leq(»eri van een nieuw slrooien rlak op de schuur (^“). In 1199 he- 
laalde de onlvanßer van Schuurvelde 79 p. H) srh. [tar. voor hel op- 
richlen van een volledifje nieuwe schuur ( “̂ ).

Na de oorlo({slrihuIalies helaalde tle [tachler lacoh van Ixinduut 
slechts 18 p. par, in l-49'5. Tw'ee jaar laler werd de pachlsom op 30 p. par. 
ßehrarhl en in 1497 helaalde hij reeds 60 p. par. per jaar. In 1500 he
laalde de nieuwe pachter Laiirens Van de Zee reeds 78 |). par. Acht janr 
na hel hcëirifligcn van de opsland Icyen Maxiinilitian vati Ooslenrljk laß 
rle pachl.sorn noß stcerls lager rlan die van M63.

\hinaf 1503 vs'erd de onlvangsl van de renlen, hel kappen van hel 
hout in de hossen en hel intit'n van de i)achu*n van hel goed Ie Schuur 
vr-hle en fle vijvers, verparhl iiaii de haljuw-onlvangers van Schmirvelde

(2fi) ARA RK Iif. 13,rjc>1 rrfc. M 92 f" 3 v".
(2 7 )  ARA RK nr. I3 .6 fil re l, M 9 9 -n r )0  f" 3 v".
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'—' een leen van 20 LuncJer fieicle en vijvers gelegen Ie Ruiselecle <buuten 
der wijde slrate alsomen gciel Ie Brugghe waert irt de prcx-fne van 
Rnussehde^

•—' een leen van 6 '/> huncler Ie Kanegem

'—' een leen van vijf vijvers waaronder <ning viver appelé en ifiiois Gans- 
plachvivere el ung viver appellé de Slryct el Irois oidlres vivers el ser- 
t’oors>. Deze lagen <iip Ilaellervell> westwaarts van de Sassenvijver 
op liet grondgebied van Aallcr In 1623 bezat Louis Wijts deze
vijf vij\’ers nl. «c/en gorten ghenaeint Gheeroslijnen, den Sirylvijvere. 
den IIidsivijvere, den vijvere onder den Gansenplas, den Grorjlen ende 
Cleenen Gcinsenplas, Isainen groot 82 b. 151 r.

'—' de Langendamvijver. die 9 bunder besloeg. D e leenhouder van deze 
vijver moest jaarlijks een paar bandscboenen leveren of 12 d. par. aan 
bet bof van Scbuur\'elde betalen ( ‘^).

—' de Canzenpoelvijver, die 4 gemet groot was in 1623 •''*)•

'—' de Wontergemvijver, die 5 bunder groot was in 1504 en 7 bunder in 
1623 Ook de eigenaar van de Wontergemvijver moest jaarlijks
een paar bandscboenen leveren of 12 d. par. aan bel bof van Scbuur- 
velde betalen.

— <eene vrije visscherie om ie visschen met billen ofl itellen ende es 
den walergonc acJiler van Scuervell, also nederuHieri lol in den bitys- 
pil vanden groeien nioere Ie Crom eecko

—' een leen van 7 bunder beide €gisans en la paroisse de Loo siW Vos- 
sernberrli» Nbilgens wijlen Aribur \^erbouslraele lag de \'ossen-
berg eigenlijk op Belb-m.

— I leen Ie llullaerls> gelegen te Lolenbulle. Dit leen omvatte <lgoekin 
Ie PInuns, ende es gr(x>l in bosselten, nteersselien eitde winiteitde lani 
zes bitit(l(-reit>. Op dit goed was een penningrenle bezet van 5 srb. 
4 d. |)ar. Ic'n voordele van de beer van Srbuurvelde (■*')• In 1488 erfde
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werd zijn minderjarige zoon Filibert Rym de nieuwe Keer van de *heer- 
liclieJe en Je prochie i'Ori Bellem enJe Schuervelt>. Hij gaf slecKts in 1588 
Ket denomKrement van Bellem-Schuurvelde over (^®). Filibert Rym stierf 
in 165-4 te Gent.

blij werd opgevolgd door zijn zoon Karei Rym die in 1657 de titel 
van baron van Bellem wist te verwer\'en. Deze Karei Rym overleed in 1677 
Ie Brussel. Zijn kleinzoon Karel-Frans Rym volgde Kern op als beer van 
Bellem-Scbuur\'elde en Ekenbeke. Na bet overlijden van Karel-Frans Rym 
\serd zijn dochter Anne-Marie-Tbérèse Rym barones van Bellem-Scbuur- 
velde. Zij stierf echter reeds op 52-jarige leeftijd in 1759. Zij was gehuwd 
geweest met Louis-Frans. prins van Montmerency, die echter reeds drie 
jaar \Toeger in 1756. was overleden.

Hun zoon Louis-Elrnest-Gabriel de Montmorency, geboren in 1755, 
werd dan de nieuwe baron van Bellem-Scbuurv'elde. Zijn grootmoeder 
Anne-Maiie van den Eeckboutte, weduwe van Karel-Frans Rym en vTouwe 
van Zomergem. oefende de voogdij uit over de minderjarige Louis de 
Montmorency. Hij huwde in 1761 met Margriete de Wassenaer, die hem 
in 1761 een dochter schonk Louisa-Augusta-EIisabeth de Montmorency.

Na de dood van haar vader in 1768 volgde zij hem op als barones 
van Bellem-Schuur\elde. Louisa-Augusta-EIisabeth, prinses van Montmo
rency', was de laatste barones van Bellem. Zij verkocht al haar Bellemse 
goederen in 1808 aan Jacob-Lieven Van Canegbem (^*).

7, HET LEENHOF VAN BELI.EM-SCHUURVELDE,

\^an bet leenhof vari Bellem-Schuurvidde hingen een dertigtal lenen 
af, waarfjnrler vier heerlijkheden. W e  vermelden de voornaamste lenen zo
als die in de leenboeken van rle Oudburg van 1-47'i en 1504 voorkomen. 

—  de heerlijkheid van ten Moorlere te Ruiselede.

De beer van ten Moortere mocht een baljuw aanstellen en had recht 
op <lol, txjiil, hitaluerJepnel en Je Ixjelen lol 3 ponJen*. Wrder inde 
bij een [jcnningrentc van 10 srb. par., een boend(?rrente van een hinnc, 
en <f/en / 5.s/en penninr» ais markgeld. Hel foncier vnti deze heerlijk
heid besloeg 6 oude blinder.s

t'S'/j ARA WHjk lillifr Knrn< r ar,
tV>) A. \'I'.RI lOUS'l RAI'.’I I’., Ij'fiiiiHirlfi iiuiirzlchl vnn Aallcr, II. AM nr. 17 (1966) 

1)1/, Do l)lf/f)nili-rlii'il)-n ovor ilo (nmllln Rytii en Monlmornicy werden
onllrorid non hovcnut-nooind /irtllol,

(57) ARA RK rir. UW f® 'iS r" cti ARA RK nr, UrU f" 09 v".
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-—■ een leen van 10 Luncler lantl Ie l'^iiiselede, waaraan helangrijlce heer- 
]ijl<e rechlen verbonden waren, zoals een erfelijlce rente van 10 sch. 
par., «eenen snijclach siaers, de snijdach ghcuajueeri iu’ee sch. pat. 
iivee schoeven van de-n ihiendes>. Verder mocbl de leenhouder een 
lialjuw en vier sebepenen aanslellen en har] hij bel reebt op tol, vond, 
bastaardgoed en boelen lol 5 p. en een marbgeld van zes pond op 
100 pond Dit leen was dus een beerlijkbeid.

— een leen van 10 gemet Ie Aaller gelegen en *hIeerschbrouc> genoemd 
(=*)•

—• een leen genoemd <sjaghcrsackerc, onder lant, meersch ende bosch>, 
grooL 6 bunder en gelegen Ie Ruiselede <aip den Diepinarsch* (*’ ). 
De leenhouder «vermach te stellene een balliit die wet mach doen 
metten laten» en bij bad bovendien bet reebt op lol, vond, bastaard- 
goed en boelen lot 3 p, par. Aan dtize beerlijkbeid was slechts een 
lalenbank verbonden en dus geen schepenbank zoabs bij andere heer
lijkheden,

'—' een leen van 5 bunder Ie Lolenbulle «west uanden goede ten Hauite 
ende es tderde van den leene gheheeten Ilullaertsleen» (*°).

—• « t Siierddersleen», grool 4 bunder en gelegen «anden wcch die comi 
van hialsen ie Loo ter bereken waert»

■—■ een leen van 14 gemel 1e Nevele Ĉ "),
D e invloedssfeer van Bcllem-Scbuurvelde slrekle zich dus uil over 

Aalter, Bellem, 1 lansbeke, Kanegem, Lotenbulle, Nevele, Pocke en Ruise
lede,

BESLUIT

De heerlijkheid van Scbuurvelde werd waarschijnlijk, zoals de heer
lijkheid van de Woeslijne, gecreëerd rond 12(K) door de Vlaamse graaf. 
1 lei loncier van deze beerlijkbeid was bel goed Ie Scbuurvelde, dal zoals 
bel Woeslijnegoed, in een beideg('bied lag, 1 uss('n de invloedssfeer van 
de beerlijkbeid van di' Wo('slijne binnen de ecnmijlscirkel en de invloeds- 
zone van de beerlijkbeid Scbnurvelde die lol de Wbaggebrugsirnat strekte, 
moei er een kleine beerlijkln-id Belb'in ontslaan zijn. gelegen tussen de

157) ARA RK iir. 1001 f" 71 v“.
(58) ARA RK nr. 1001 f" 71 v",
(59) ,\RA I'IK  nr, 1001 I "  72 r”.
(60) ARA RK nr. 1001 f’ 76 r",
(61) ARA RK nr. 1001 f" 76 r° nn 76 v".
(62) ARA R K  nr. 1091 f" 7-1 r".
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Finnsken Plume dit leengoed na liet overlijden van zijn vader Joos 
Plume D .

— alleen len llaute ende es groot onder een behuusde siede, lande, bos- 
sebe ende vii'ers 12 biindren> (^*). Dil leen lag Ie Lolenkiulle.

—' een leen van 10 bunder, bestaande uil <cauterlandt ende meersschen> 
dat zich uitstrekte langsheen de Poekebeek tot <ande Poucbnigghe> en 
dat in de parochie Lotenbulle lag. Dit leen boorde toe aan jonkwouw 
Mergriete van Leurbrouc in 1504 (®"). Dit leen mag bijgevolg vereen
zelvigd worden met bet goed te Leurbroek, gelegen ten oosten van 
de Poekebeek en ten westen van bet goed te Vormezele.

— een tiende, waard zijnde 8 p. 16 scb. par., gelegen te Lotenbulle en 
Kanegem (''*)■

—  een leen van 9 bunder meers en land. gelegen in de wijk Hamme bij 
de N^oorde te Hansbeke. Dit leen was belast met een rente van 6 scb. 
2 d. par. ten voordele van de beer van Scbuurvelde (® )̂.

—' <eene uisseberie ende eenen walerganc beghinnende anden buuspit 
vanden moere bij Cromeecke ende also nederwaert loopende tot Hamme 
in de vaert> Met <vaert> wordt hier <uoort> bedoeld zoals duide
lijk blijkt uit een tekst van 1475 : <une pescherie cornmenchant au 
mour te Cromeecke et ainsi ernbas jusques ten Hamme inde V'oort>

'—■ het leen ten Hamme, groot vijf oude bunders, gelegen te Nevele. Aan 
dit leen was hel recht van tol, vond, bastaardgoed en boelen tol 5 p. 
par. verbortden, al.sook een penningrenle van 12 p. par. (^®).

■—' de heerlijkheid van ter Eken te Poekc groot <in eerven onder in lande, 
in bossrbe, u'eeden. meerssrhen ende in wateren met eender stede nu 
onbelinusl gbebeelen Igrjel Ier Eekin vijftien bundren ende al[>. 
Margriele van de Ketbulle, vrouwe van Ter Eken, mocht een baljuw 
en zr-ven .schefKrnen aanstellen. Verder barl ze recht op 6 kapoenen, 
op een merkgeld van 6 p. op 100 p. bij elke verkoping van land en o|i 
teil jienningrenle van 5 p. 11 .scb. 6 d. par. Ook bad zij bel recht van 
lol. vond, baslaarrigoï'fl en Ixielen lol 5 [>. pnr.

(iH) ARA RK nr. I3.ry,| nt MHa Mö9 f ’ 1 v”,
{■ VJ} ARA RK nr. I W I  f" 73 r".
(V i )  ARA RK nr, ir/fi f" 73 r",
(31) A R A  R K  nr, 1090 f" U I  v".

C.g) A R A  R K  nr, 1001 f " 71 v".

(33) A R A  R K  nr, 1001 f" 7'! v",

(31 ) A R A  R K  nr, 1000 f" 03 r".

(33) A R A  R K  nr, 1000 (" 01 t» r „  A R A  R K  nr, 1001 f" 7-1

(V<) A R A  R K  nr, lO 'll f” 27 v".
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Met goed Ie Schuurvelde lag in de ISde eeuw nog te midden van 
heide, vijvers en hossen. Slechts ongeveer 54 hnnder was ontgonnen in 
1470. Van 1470 tot 1577 behoorde het goed te Srhuurvelde tot het kroon
domein. Met is aan deze omstandigheid te danken dat we enkele gegevens 
over dit heerlijke goed bezitten.

\^an het leenhof Schuurvelde hingen een dertigtal lenen af, waaronder 
vier heerlijkheden. Deze lenen lagen bijna allemaal in de onmiddellijke 
omgeving van Schuurvelde. D e verste lagen te Kanegem en te Ruiselede.

L. STOCKMAN.
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D e  mote van Schuurvrlde.

weg Bellem-Hansheice en fle WaggehrngsIraaL, die bijna uilsluilend uit 

heide en vijvers bestond, In 1365 waren beide beerlijkbeden in banden van 

de adellijke familie van Sehuurvelde.

ZekffT vanaf 1470, maar wellirbl reeds vroeger, waren beide heerlijk

heden praktisch versmolten lol een heerlijkheid Bellem-Schuiirveldc, waar

van de invloedssfeer zirh ook uiLstrekte ten noorden van de weg I3<dl(>m- 

I lansbeke over het gehele grondgebied van Hellem. Deze; uitbreiding van 

invloed gebenirfle ten nadele van de boer van rle Woestljne. D it  kan inis- 

sehlcn al gebeurd zijn rorul 1380 toen graaf l/)dewijk van Male zowel dc 

heerlijkheid van fle Woestijric als fle beerlijkbeld Ih'llem-Srhuurveldc aan 
zijn bast aard zofin» in leen gaf,

In 1577 kwam fle heedljkbeifl Bellem-Srhiiurvelfle In handen van dc 

lamtiie Kym, di(> (Tin slaagde de Hiel van baron van IV-llem Ie verwerven 

in 1657,
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TELO O RG ANG  EN AFSC HA FFING  ( 158-1 ) 

\^AN DE ABDIJ ZOETEN DALE TE MALDEGEM

1. —  O M S T R E E K S  15 5 0

De laatste abt van Zoetenclale ( 1215-158-1) ( ‘ ) was Joris Wittebroot. 
Hij werd te Damme (^) geboren in bet begin van 1532 ( ’ ). Hij bad jong 
professie gedaan in Zoetendale, in 1546 ('‘ ), en was priester gewijd in

( 1 )  E n ig e  algem ene gegevens over de A ug u sU jnerabd ij Z o etend ale te M aldegem  ( M ld -

d elb urg -M o crk erk c), v in d t men in  : D u}cis-\^ailis  seu So.«/enJa/e (s ic ) ei Sovtendacl, 

in G d lfia  C /iris/iV inn, fll. \ \  P arijs , 1731 , koL 263  ; A .  S A N D E R L ^ S ,  A h h alia

vul^jo Z oc lcn -I^ ac le , in l'lan dria  illuslratn. dl. II. D e n  1 laaq. 1752“. 

i)lz . 247^ -2 -18*'̂ : I'. G O S S E .  iVofre D am e de S octen d a el (Bv!la-\^alhs  r ï  D n /n S j-

Wo.llis), in  Ih slo irc  do I abhayo et de  / n n n e m ie  conjirépnHon des chanoines  réjjiM 

hers d 'A rrouaise. R ijs e l, 1786 , L lz. 371 - 373 , nr. X X I I I  : W .  W ^ E A L E , K otice

sur la londaiion  de I ahhaye de H o u x ro l et sur les ohbés qui lo n t  p ourem êe. in 

La Fhm dre, dl. 11, 1868/ 1869 , I ilz . 107-112 : F . D E  P O T l  E R  cn J, R R O E C -

K A E R  r, A b d ij ta n  Z o c len d a le .  in  G e s r/iie J e m ’s ro n  de gem eenten der provincie  

O ost-Y laan dvren . A rrondissem ent h eklo . dl. 11-2 /d/f/egem. G e n t. I 870 / l S 7 2 . 

I)lz, 136-1 12 : N . B A T A X ' I A .  Bijdrage lot de gesch iedenis  ru n  de abdij ZcH'iendale 

( 121  ^}-l 5 8 ' ! ) .  onuilqepeven llrcn lian l.sv erliand o linq . («o nl. 19o(v hlz. 1-87 : A .  \  A \  

1)I’’ N  B O N . Z oeten d a le. in l ie t  avbtbonderd jaar oud Sint ja nd io sp ih u d  n m  de 

stad Brugge. Bruqtie. 1974 . Idz. 133- 137. nr. 2 : .1. V A N  M A L D E G l  lE M . V erled en  

en heden omtrent Z oeten d a le, in  or/jjoec/. dl. 1. M aldeqem . 19, , .

]>lz. 2 3 -3 3 .

(2 ) B R U S S E L .  A lgem een  Rijksarebief, R a a d  van State en .Am /têniie. nr, OtX'l. U  32 v*'.

D e  fam ilie  is tn de X \^ -X \ 'l* '®  eeuw  Ie Bruqqe Pe liilp d  : vql. J. G A I E I A R D .

/n.s*rn/)/(on.s /iifK ’rdii'e.s' W niom m ien/d/es de la l'la n d iv  occidentale. Aivondissem ent

de Bm qes. dl. 1-2 Bmqqe. 18G(), Idz. 218-219  ( 1183- 1486 , verm eldinq van lu4 qraf 

van een Iio inoniem , Joris W ^ lle L ro o l. in de O .E A ^ ro u w t 'kerk te U nig g e). ld / .  -Itt<

( verinel<llng van  een Iweede Joris W d lle b ro o l, w iens '/oon Jako li en selm ondoeliter 

rn. I'jH  t in de O d ..W o m v e k e rk  begraven w erden). Stam de de abt van  Z o elen d a le  

uit d e /e  Brug.se fam ilie  (Iel ook op de k o n lln u ïle ll In de keu /e  van de voornamen, 

en op de verbli|fp laats van een fa m ilie lid  In do Jnkobl|nessonstraat te Brugge 

7.1e b lerna) ?

( 3 ) A R A .  A w l.  oon. f ’ 28  r" ( lii| was 26  jaar geworden, einde lanuarl of begin

feirruari van liel |aar lirO S ).

(•I) /f-i.f., f" 28  v".
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BIJLAGE

Lijst van de pachters en haljuw-onlvangers van Schuurvelde, voor
komend in de rekeningen van Bellem-Schuurvelde.

Pachters

N65-1-472 Gillis \  an der Cruussen en Jan Van den Haute, 54 h. 96 p. 
p a r .

1472-1475 Jan \'an  Maldeghem, 54 b.. 108 p. par.
1475-1477 Ingheram De Landmetre, 54 h., 108 p. par.
1477-1480 Jan \ ’an den Haute. 54 h., 108 p. par.
1481-1490 Piete' Lauwers de Scoonackere. 54 b., eerste jaar 111 p. par., 

de acht volgende 120 p. par.
I4‘)0-1499 Jacob \ ’an Landuut, 54 b.. diverse pachtprijzen gaande van 

18 p. par. tot 60 p. par.
1500-1508 Laureins \^an de Zee. 54 b., 78 p. par.

Baljuw-ont vangers

1470-1486 Jan \ ’an de Velde 
1486-1488 Daneel Van Necke
1488- 1489 Alaert Goetghebuer
1489- 1490 Daneel \^an den Moeren
1490- 1502 I leindrik Van den Wingaerde
1505- 1505 Jan W yts
1506- 1508 Jacob Steenwerpere
1 500-15 I I Clays V an Ijimbrugghen 
1512-1525 Jan Claeys 
1524-1552 -Jan W yls 
1555-1547 Joos W yls
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1 : Inplanlint! van AIa!i| rn  1 lof van Z o.M.m k Ii.Iü ( R A IV  jvz. 2?:M . W 'lK Io  ,-.-uw).



april 1555 (*). Tijdens hel ahhatiaal van Zacheiis Van den Broucke 
( 15-42-15W->) (*) was hij i'illarius benoemd ( ‘ ). domeinheheerder (*), en 
nadien dispensalcMr (®) of aalmoezenier-armenmeester (^”).

Nadat, op 1 maart 155-4 n.s. ( “ ), prior Lieven Van der Beke ('*) 
overleden was. vatte de ouderwordende abt Van den Brouoke het plan op 
een aht-koadjulor te laten benoemen, iemand die als zijn plaatsvervanger 
zou optreden en recht van opvolging zou hebben. Geboren in 1494 (*^). 
was Zacbeus \  an den Broucke (Paludanus) 63 jaar oud toen bij. mede 
wegens ziekte, met dat doel een aanvraag indiende Lij koning Filips 11 
(1555-1598). en dit ergens in de tweede helft van 1557 ('^). Op 2 no
vember 1557 gaf l ilips 11 aan de Raad van State en Audiëntie opdracht 
de zaak ter plaatse te onderzoeken (*^). Op 7 februari 1558 n.s. (̂ ®) 
verschenen bier dan ook twee kommissarissen : de hulpbisschop van Door
nik. Willem D e blauwere (1552-1560) ( ” ) -—' Zoetendale behoorde

Ihidi-m (toen hel be<IoelcIe dokumcnt opgcmaakl werd. op 7 februari 1558. was hij 

pnester sinds Iwec jaar en Hen maanden).

(6 ) W. WTALE. nrt. dl.. Llz. 112. nr. X\’II ( I 5 6 l )  : F. DE POTTER en J. 
BROECKAERT. op. cU.. Maldcgem, hlz. M I. nr. 19 (1560).

i7 )  A R A .  .4uJ. 900. f" 26 v".

(8) C. D U  FR EÜ SX E  D U  C .5 N G E ,  Glossarium medine cl injimae lalinilatis, dl. \4I1. 

Graz. I95^*. hlz. 333-’*, s.v. villarius ( =  villicus) ; J. F. N I E R M E ^ 'E R  en C. V A N  

D E  K IE F T .  yicdiae lalinilalis lexicon minus, Lelden. 1976. hlz. 11044>. s.v. 

udlare, lullarium, on hlz. 1106^. s.v. villicus, nr. 1 ; E. B R IN C K M E IE R .  Glossarium 
diplomalicum. dl. II. .Aaien. 1967^, hlz. 688. s.v, villicus.

19} AR.\, Aud. 9TjO. f" 26 v".
(10) J. F, NIERMEYER en C. VAN DE KIEFT. op. ai., hlz. 341-'‘. s.v. dispensalor.

nr. I (vel, nr. 2 domelnheheerdcr, al.s afgeleide heletenis) : A. BLAISE,
Lexicon lalinilatis Modii Aevt, Turnhout, 1975. hk, 314. s.v. dispensalor, nr. I 
(vgl, nr. 2 ; etonoom. als afgeleide hetelenls ; nr. 3 : domeinheheerder).

(11)  BRUGGE, Seminarie-Anbiel. nr. 145/123 ; nerrologium van de ahdij Eckhout, 
f” Kl2 v" ; Ohiluaire da ïahhaye de lEekhout. uiig. W. WEALE, In La Plandre, 
dl. III, 1870, hlz, 311.

(|2) Hl) wordl vermeld als kanunnik van Zoclendale. op 21 mei 1535 ( B R U G G E .

liilksarrlilel, l'nndi jczuielen Brti()(/e, nr. 2624, olim Blauive nummers, nr, 9664). 

Prior was hl) h.v. In 1544. wanneer hl) regelingen trof l.v.m. de eucharistie

vieringen the hel konvent van Zoetenilale In tie kapel van het Leosikens- of 

D-esIjenskasleel verzorgde (R A B ,  jez. 2686).

(13 / ARA, Aud. 900, f” 26 v",

(14) lind., f” 25 v” ■ ile hrief van Flllps II, als reaklle op de aanvraag uil Zoetendale, 

tialeeri van 2 ntiveinlier 1557.

(15) Had., f" 25 r"v".

(16) Ihid., f" 23 r", I h l elgenll|k hevelschrlfl voor de Iwee Informateurs dateert van 
hegin fehiiilrl (thld., nr, 936, f" 6 r")

(l /)  U, BERI.iERE, Les óvl'iptet nuxillalres t/i' Camlirai el de Tnurnnl, Bnigge-Rljsel- 
Pnrl)s, 1905. hlz. 147 151,
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Omstreeks hel midden van de XVlde eeuw was de financiële toe
stand van de al)dij verre van schitterend Vooral de subsidies, door
achlercenvolnende pausen aan keizer Karei V  (1519-1556) toeyeslaan 
voor de oorlog tegen de Turken en Ie heffen op de bezittingen van
kerkelijke instellingen, hebben de abdij tol bel ontlenen van grote sommen 
gelds verplicht ( ’®). Een eerste toelage, vanwege paus Clemens \d l  (1525- 
1554), die Zoelendale met 600 gulden belastte, noodzaakte bet konvent 
ertoe de kloostergoederen te hypothekeren (21 mei 1555) (^^). Bij een 
tweede subsidie, door Paulus III (1554-1549) toegewezen ( l5 4 l) .  moest 
Zoetendale 102 pond groten bijdragen, en dal leidde op 27 april 1546 tol 
bel aangaan van een lening (*“). Meer en meer negatieve geluiden wer
den op dit stuk geboord. Op verschillende ogenblikken blijken de onroe
rende goederen van Zoelendale belast te worden, of te zijn ; 19 januari 
1559 n.s.. 20 augustus 1549, 27 april 1555, 15 juni 1554. 7 juni 1556. 
17 oktobei 1564 (■’'*)• Oe renten werden bovendien niet meer regelmatig 
geïnd (‘‘").

Daarbij kwam nog dat de kloostergebouwen en de abdijkerk vervallen 
waren. Op 17 oktober 1564 ('“ ) kwam .loris Wittebrool, die bier als ad
ministrator optrad, voor de magistraat van Kaprijke 48 pond lenen op de 
abdijboeve in de Zuidakker te Kaprijke ('■), ten einde bel klooster te 
kunnen opkalefaleren. Met grafschrift van abt \^an den Broucke ('*̂ )

(3-1)

(33)

(36)
(37)

(38)

(39)

(•10)

( H )

(■12)

■13)

Vgl, .1. D E  S M E T ,  Tifvv pachllmevcn uil do X V ^ ' opiiie voor do liolflede do 
tdnlij /.oolondido, in Rood do Poldcriorons, cll. Hl. 1971, afl. 2. D z. 74,

.1. C R A E 'l  B E C K X .  in Algemone goschiodonis dor Nodorhmdon. cll. 1\ . L ’lrc'clil- 

Anlwc-rpm, 1952. lil/.. 100-102.

\'c!l. A .  \ 'A N  D E N  B O N .  o,,. <■((., hh.. 156.

R A B ,  joz. 2625 (Blmiiv 9664). 

l/>id.. 2628 (B/min; 10038).

//.if/., 2626, 2629, 2630, 2631. 2633. 466/2641 (Bhiuiv 10181, 10397, 10403. 

104'26, 10437, 10413).

//ik /., 2668 (ovcrzichl viin clc' rcnlcn In en rond Annlcnburg, uil 16 lO). 14/.. 3 

(Innl.sl.. Inninc uil 1558), 6 (1536), 8 ( l5 3 l ) .  17 (1556), 18 (1550). 23 ( I5 5 l ) ,  

21 (1553), 27 (1552), 30 (15-15). 35 ( l l - io ),  36 (1555). rn/..

//./(/„ If.6 of 26-11 (/l/fiim. 10-113).

1,. STOCKMAN, /)(' hojstodo ViW do ohdij /ooiondolo to Koprid'o, In (Xi.< .̂ loot- 
jo.dond, (II. I\', 1971, l.lz, 33-34 ; A Dl'ï VOS. Op ec-rkcmiin.) c/oor Kopniko 
(ovcrflriil; nil On.< Mooljosland), s.l.. 1978. blz. 15-16.
K, \ ’E R . S n i i ; i . D E .  Gosclüodonh nm Middoliwg in \7.ipn,/.'.vn. Browgo. 1867. 

l.lz. 5, n, I : E. D E  I 'O T IT IR  CM. .!, B R O E C K , '\ E R T .  op. dl.. MJdogom. 14», 

1-11 ; K N l.S S I '. l „'\R1'1, N o lii .< |3/. C'iooiiolnior, /.ooiondulo, l.lz. 2.
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vóór 1559 tol Ket hisdom Doornik — . en proost Karei \'an  der Eist (l541- 
1560) van hel Sinl-Pielerskapitlel van Lo

Het konvenl van Zoetendale omvatte destijds, behalve de aht, nog 
\1jf kanunniken-priesters : Audoor Claerhout, 59 jaar oud en geprofest 
sinds twintig jaar {'*), Adriaan Mariesonne, 35 jaar oud en vijftien jaar 
geprofest de Bruggeling Zacheus Van der Muelene (de Molendino),
5l jaar oud en dertien jaar geprofest de Gentenaar Anloon Van
N'ijvel (de Nivella). 50 jaar oud en twaalf jaar geprofest ('■). en ten
slotte prior ('■’ ) Joris W^ittehroot (Wittebroel, WitlenJiroot). Daarbij 
kwamen twee professen die nog hun studietijd doormaakten : Jan Bake 
(Barke), uit Gent. waarvan gezegd wordt dat hij 22 jaar oud was en 
sinds zes jaar geprofest (■■*) (in feite had hij. op 18-jarige leeftijd, zijn 
kloostergeloften afgelegd op 12 mei 1555) ("■’ ), en Antoon Coene. uit 
Sluis, 20 jaar oud en sedert twee jaar geprofest in Zoetendale ('®). In de 
hij Zoetendale geïnkorporeerde priorij Nazareth ( ‘ ‘ ) te Damme, gingen 
de kommissarissen Gillis Michiels (Michaelis), *40 jaar oud, de enige leke- 
hroeder van het konvent, raadplegen ("*). Uit het verslag dal de twee 
kommissarissen te Brugge, op 9 februari, opstelden (■”). bleek dat men 
enig bezwaar maakte tegen de jeugdige leeftijd van Joris Wiltebroot (^“). 
Uit de bijgaande brief van II februari ( ’*) weet men inmiddels dat de 
maifJT pars van het konvenl .Joris Wiltebrool als abl-koadjutor verkoos. 
Het duurde echter nog tot 50 juni 1559 vooraleer de benoeming.sbrief door 
Filips II toegekend werd Prior werd nu, op zijn beurt, Adriaan Marie
sonne (Mariezonc) ( ’’ ).

( I 8 )  j ,  P 'lC .K E . In A/omi.«/irori dl. ill-5 , l ull;. I07'1, l)lz. 012  (lil| Irnd

lirTlia;dd»- m/di-ri op  ljl| soorl(>(,di|Lf Iriform allc-opdrncK lpn).

(1 0 )  A k A . 0 0 0 . f° 2 7  r".
(2 0 )  l l , „ I . f" 27  A v " .

(21 ) II,1,1.. f '  2 7  v" - 2 8  r” .

(221 ll,ul.. f" 2 8  r".

(2 ^ )  V |/l. K A ll, /p r .  2>,y,  (Kliitiii, 101 lo )  ; oorlo.ndp 30 jiml lO'jO.

(2 1 )  A k A .  A n d  ‘XH>. 1“ 28  v” ,

(2 0 )  k A l i .  l ,-7 . 2032  U l l m w  11133).

(2 0 )  A k A , A n d  <KK). t" 28  v" • 20  r",

(2 7 )  N, f/I . Ik N 'A K k 'l ',  ƒ.<■ pripnrp de NnznrciU ii / tri/mrip, In Mnnn.sHcnn bcigo. 
dl I I N .  J,.nt, 1078. ld / . 1023 (ra. 1 3 2 2 ) :  I, D P I  )F.I ) k IN C K ,  l l r l  U n n .lc r  

ili r S i ir a r i 'l li  n )p I  liirnm«, In B lrh n rl, <11. X X \ 'I .  1020. Iilz. 33 37 (»pdprt M OS).
(2 8 )  A k . '\ ,  A n d .  OOO, f" 2 0  r - v "
(2 0 )  I I,n i.  f" V i r".

(V l)  l lnd . f" 2 0  v“ .  30 r".

(3 1 )  11,1,1. f" 32 r".

(3 2 )  k A lV  /p ï ,  2 0 3 0  IU hinn' irH-IO)

(33) A^il). nr ) 13/123 f ' 113 r " ,  U h iinnir., d„ l a U n iy «  <ƒ,, ir.orl,hou l. h h .  322.
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Bauwens ('*'), en verder deken r)enijs Paulyri (l5()0-1583) van Sint- 
SaKalors Ie Brupge ('’*). Onmiddellijk hierop werd Joris Willeijrrxtl lot 
al)t \an Xoetcndale nilaeroepen. s Anderendaags reeds, op 31 januari, 
hecfl Pieler l)e  Corle (Cnrlius, 1561-1567), hissrho[) van Brugge ■— 
hisdoin waailoe Zoetendale vanaf 1559 Behoorde — deze beslissing be
krachtigd, en aan zijn officiaal de installatie van de nieuwe abt opge
dragen (■’■')• Op 1 februari 1566 n.s. kwam offiriaal Adam Zwinghe- 
dau. vergezeld van bisschoppelijk sekrelaris ,Ieroom ]A)gaerls en promotor 
.lakob Bauwens, .loris Wiltebroot effeklief in hel bezit stellen van de ab
dij, van zijn abbaliale waardigheid, van zijn ahlszelel in het kajriüel. Dat 
alles gebeurde evenwel in hel zelfde jaar waarin de eerste l)eeldenslorm 
woedde 1

bol in de laatste [reriode van haar bestaan bleef de abdij Zoelendale 
zich naar builenuit manifesteren. Een aspekl van die externe werking had 
te maken mei de priorij Nazareth Ie Damme, waar Zoelendale voortdurend 
drie van zijn kanunniken, zou moeten onderbrengen hebben, en voorts voor 
onderhoud en instandhouding van de gebouwen en domeinen moest 
zorgen ("*’). Na jarenlang(> touwtrekkerij met de schepenen van Damme 
( “D- kreeg .loris W'itlebrool op 30 december 1566 ('’'*) de vrije hand om 
de residentieplichl af te schaffen en naar believen met de bezittingen van 
Nazareth te bandelen. Dit echter pas nadat hij, \Toeger op het jaar. van 
bilips II de toestemming had bekomen om een deel van het patrimonium 
\'an Nazareth, te Moerkerke gelegen, te verkopen In 157-1 zal bekend
worden dal het hof Ten Nazarelten zelf overgedragen was aan een parli-

( ') ! )  A. t )l] S C I  IR t 'A ’lól,, A ’oics- el (lociimrnls pour ,'ien'jr it hi biopmplm' c/e Rcmi 
l')iwii.\. /!"' i'rOquv <lr /Viifics, in .\muilvs ilr In Sociélé (/’emii/alioii /niiif ƒ elin/e 

Je /'/a.sloire el Je,< imlUptilns Je In /'/imJre, dl. X I,V I,  180C>. Idz. 183, n. 1.

(3g) F. \ 'A N  DI-; l’U I T F  en ,1. ( 'A N N I i l 'T ,  //l.U.me Jn Jioeè.ve </e Ibnpos. BrucRv.

1830. 1,1/. I I I ,  nr, \ ’l ; A . S A N I  M IR C S .  op. ril., dl. II. 1,1/. M » C  

(33) R.AIl. /er. 2 0 M ' (/i/iMiie 10182] : lils.^eKnpiielllke iikU'.

U..lrefren.le l.ls.xlu.p Cnriin s : v r I. F. \ ’A N  D l ' rU T T F :  en .1, C A N X l 'i : ! . .

<i/K nl.. l)lz. -11 1.2 ; A .  \)\l 1.1^ ’̂N . ()ƒ>. ri/,. passim.

R A M . jv2. ; procas v('rl)aal.

Ilelrelïende .sekrelnrl.. BnRnerl.. ; vrI. A . HF. 1 .FYlN. op, ril.. Mz. 30. 03. I30. 

171,

( 3 3 )  M .  D I F R I C K X .  In .\ lq rn w n r  pe.ve/.....Irn is  ,!rr \ \ ; l r r l n , u U .  dl, 1 \’. M/. 5 I 5 3 U

(3(.) R .\B , /er. 21,17 (Itininr 73<»3) ; oorkonde 30 deeenilier 1300,

(37) ,1, O I ’D F D R IN C K ,  „n. ni.. 1,1/. 33.31.

(.38) /,oe, : oorkonde 30  deeeinher 13 o 6  : N. C F IR N .M 'iR 'l ',  ori. ril., l'lz. U'>’23

( 3 0 ) R.'MV /er. 2 0  10 (/t/ome 1 0 1 20 ) : oorkonde )ui\l 1,3(30,
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loonl aan dat men toen inderdaad, voor de laatste maal, kloosterpand en 
-kerk ('‘^l heeft vernieuwd, en zelfs de omgeving ietwat heeft verfraaid.

2. —  A B T  W I T T E B R O O T

Zo ging men naar het abbatiaat van Joris Wittehroot toe. Nadat 
op 21 mei 156-4 prior Mariesonne gestorven was is ook abt Zacheus
\^an den Broucke op 71-jarige leeftijd overleden, op 28 januari (̂ ®) 1566 
n.s. ('*'). Hij werd in de abdijkerk begraven op 50 januari 1566 n.s. (^®). 
Op de dag van zijn begrafenis werd de koninklijke patentbrief d.d. 30 juni 
1559 voorgelezen in de kapittelzaal, in het bijzijn van abt Gilbert Le Bleu 
(1555-1578) van Sint-Andries-Brugge (■‘”), de Brugse officiaal Adam  
Zwinghedau (•”’), prior (ten tweeden male) Wittebroot, Zacheus Ver- 
muelene (\'an  der Muelene), Pieter Brakele als kanunniken-priesters, 
Christiaan De Brabandere en Jakob Parcke (Percke) als geprofeste reli
gieuzen van Zoetendale. Tegenwoordig waren, als getuigen, drie leden 
van het bisschoppelijk tribunaal te Brugge, w'aaronder promotor Jakob

(4-1) U it deze jaren »lami de voorstelling van Zoetendale op de kaart van het Brugse

\  rije, van de hand van Pieter Pourhus ; B R U G G E ,  Stadhuis (kopie van P.

G acyssens uit 1600/1601) ; / j M A R C l  lA L ,  Nolice  sur la cnrie géograpliiqiw 
c-l héraldiquc du Franc de Bruges, ouurage do Pieire Pourbus, Brugge, 1850. nr. 

404 (aftcelding).

(45) A S B ,  nr. 1 15/125. f” 113 r" ; Obiluaire de l’uhboye de iUeckhnul, blz. 322.

(46 ) A S B ,  nr, 143/123, f" 98 r" ; Obtluaire. hlz. 307.

(47 ) Z ie  hierna \ 'g l. de datum M D l . X  / M D I . X V  ?/ in de kopie van de grafsteen, het 

jaartal 1361 hij \ \ '.  \V 'E , '\E E .  art. ctt., hl/.. 112, en hel janr 1363 hl) J. D E  S M E T .  

art. cti., hlz. 74. I erloops gezegd, de epigraflsche lek.sl geeft, cveneen.s hl) vergis

sing, de leeftijd L X  / I2 (X  V/ op voor aht V a n  den Broucke.

(4ö) R A B ,  Jez. 26 'I3  (Blauw 10464),

D e  opgegeven datum 30 januari 1563 Is berekend <more scrihendi provincie Mech- 

lliilerislss, en flat helekendc loen paas.illjl (E. S IR U B B I '. ,  en L. V O E T .  De chro- 
nnlrĵ lte non de mnldfleeuwen en de nwdemu tijden In de iVederlnnden, Anlwerjjen- 

Arnslerdam, hlz. ’jf/2).
V o o rd e  hegraafplaal. : vgl. K. \ ’I; R S C I  li:i .D l’., loc. ril. ; .). V A N  M A l . D E G l l E M ,  

art. cll, hlz. 27 (volgen* M . Goegehiier, le Kni'**elare),

(49) N. I ItJ'l Cd ll '.BA I'.R  r, In A/onii.*llton /le/pe, dl. Ill- I,  Luik, 1960. hlz. 115-116 ;

C/iiIlla (hrUllima, dl, \'. kol '274, nr. X X IX .

("/)) Adam  Zwinghedau wa* tanunnlL van hel (J.L.Vrouwkaplltel le Brugge, en 

»peelde ld een Vooraanstaande rol ten tijde van ile oprichting van hel hlsdoin 

(A . DL. LL-YN, f;si;ni»«0 /.lo(;rup/il(/ue de Plerre de Corie fCurllus), piemler 

en/opie de Briiget, D-iiven. IH(i3. hlz. 36 3 8 :  A . S A N D E R U S .  op. ctt., dl. 11, 

hlz. 46>' : Adam  Swlnghedan : vgl, ei hier de naamvorm In Monnstlcon beige, 
dl, III 4, hlz, 1428).
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kulier, maar mei de Idausule van lerugkeer naar de eerste eigenaar, l>ij 
overlijden van de koper (®"). Een ander optreden van de ahl van Zoeten- 
dale betrof zijn deelneming aan de I leilig-Bloedprocessie te Aardenburg 
in 15()7 (*'). Hij sjjeelde naderhand ook een bepaalde rol in de omge\’ing 
van de nieuwe bisschop van Brugge, Remi Drieux (Driutius, 1569-159-4). 
W e zien hem, samen met de abt van Sint-Andries, als medecelebrant 
deelnemen aan de wijding, door de Brugse bisscbop, van abt Mattbieu de 
l^onguespée op 13 april 1572 (*^), en van abt Melcbior Everaert van Sint- 
Pielers-Oudenburg op 25 maart 1577 (® )̂.

Bij bet bestuur van de abdij kreeg Joris Wiltebroot af te rekenen met 
de materiële en financiële problemen van alledag. In 1592 wordt beweerd 
dal bel jaarinkomen van Zoetendale in normale omstandigheden zowat 
1500 gulden bedroeg In 1641 is er, handelend over de periode vóór
1584, sprake van een jaarinkomen van iels meer dan 547 pond (*’ ). 
Eigenlijk moest er, bij afweging van inkomsten en uitgaven, een jaarlijks 
overschot van 285 pond ontstaan (®®). D e verslechterende toestand, als 
gevolg van de godsdiensttroebelen, bracht integendeel een verlies van 
23 pond mee in 1573-1574 C' )̂, en van 28 pond over de jaren 1574- 
1579 (**). Bijkomende belasting kwam van de opgelegde afkoop van de 
koninklijke renten in hel Ambacht Assenede en de Vier Ambachten (*’ ),

(r,0 ) IhuL, 2669/1 : rckcniiiB 1573- 157-1, f” 7 r°.

(61) G . \ 'A N  \ 'O O R E N , Aanlenburg  nu Je ajsclieUling eon Vlaanderen ( l 60-i-16-IS}, 
in A ppeltjes van hei M eetjesland, <11. XIII, 1962, blz. 258,

(62) A . D E  SC I IR E \ Pil., art. cit., blz. 601-603 : R A B . .-tnmein.-ïlon, nr. 5-114 : W r- 
seheijde ghedcnckscrijlten raeckende de stadt i’un Brugge, dl. II. Den oorspronci 
der ahdije eun den l'.echoutie, P’ 15 v” (13 mnnrt 1570).

(63) A . D E S C IIR E V K I., art. cit., I>lz. 609-6 1 0 : N. 1 lU Y G l lE B A ER T . m MonasU- 
con helge, <11. Ili-I, l>lz. 73.

(64) Rapport adressé, en ir>')2, uii r<n' Plulippe II ,''Ui' I étal des colléges de la C ompagnie 
de lésus dans les Paysdlas, in Analeetes pour .«Ti’ir <i / lusloiir ecclésiasligur de 
la Belgii/ae, <11. XII. 1875, l)lz, 200 : tSn innli'.-itó y fnil un!r untf monnsU'rv 
rlinmp<‘.'itr« loul <ló.'«>l<; <-l r<iin<', numnu' Diil<'l,'< \  nllis, <|iil t<'n<lroU <'nvirun 1.500 
llorin.s <'ii U'inp.« <!<- pnlx, <l<ml iinilnU'iimil il s <'ii r<'lln' l)l<'n p<‘U a <(uis<' <!<• 1 on- 

nemy cl <l<'.>i vol<'urs>.
(05) lEXB, /<'z, 2(i75 : Informatio de ahhatia ésoeteialalensi.
(66) //lid.. 2670 : slnoL van yo<-<lor<’n ( l 58l ) ,  biz, 28.
(67) Ihid., 2669/ 1, f" 13 r".

(68) Had., 2669/ 2 , f ’ X X ll r".
(69) Had., 2(i4(. {Bhaav 10-I20), 2672 (Exlrald milon boiickon van A.-i.icmHlo on<lo <l<-r 

\'|<T An,b«<bl<-n) : A R A , Rekenkamer, nr. 7854, a” 1,566-1567, P’ 37 v" : I.. 
S 10 ( KM,'\N. De hrieven i’un ,\ssenede en de V ier .Amhachten, In .\ppelljes  
van het Meetjesland, <11. XXIII. 1972, blz, 56 ; E, D E SM ET. De heTitlingen van 
hel Rijke Cjasthuis te Peklo, In , \ .h l  , <11. X X \ 'll. 1976. blz, 193.
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Met kleine konvenl van Zoelcmlale was toenmaals aan snelle ver- 
jongina oiiflerhcvig. \^an cle groc[) kanunniken uil hegi/i 1558 wonlen 
er in kegin 1566 (^“) nog slechts twee vermeld. Weliswaar was kanunnik, 
.lan Bake niel overleden, doch verbleef hij huilen het klooster (*^), wel
licht ergens als rektor. W el overleden was, naasl jjrior Adriaan Marie- 
sonne (op 21 mei 156-4) C*“). de 26-jarige kanunnik Antoon Coene. meer 
bepaald o|) 27 mei 15(v4 Die opvallende nabijheid in de lijd wijsl
er op dal hier hygiënisch-epidemische oorzaken in hel syrel waren. Te 
voren nog, op 22 april 1561, was kanunnik Anloon Van Nijvel, op 55-jarige 
ouderdom gestorven ('"’)• Toch zal het uileindelijke konvent van Zoelen- 
dale, in de abdij verblijvend len tijde van de opheffing, nog sleeds het
zelfde ( ‘" ) aanlal leden (acht) lellen als hij de stichting in 1215, als lid 
van de Orde van Arrouaise ('* )̂. W n  de uil 1566 gekende kanunniken 
zal vooraf nog Pieter Brakele, die enkel daar heluigd is, verdwijnen.

Nieuwe professies kwamen de opengevallen plaatsen innemen : 
Christiaan De Brahandere (D e Brabander. Brahantinus). op 15-jarige leef
tijd, op 25 mei 1565 O''), en .lakoh Pereke, 2-1 jaar oud, op 22 januari 
1566 n.s. ( “■'). htMden nog onder abt \N n  den Broucke. Wrvolgens. ojr 
15 auguslus 1570, tegelijkertijd Filip Poorters (D e Poorlere, Civis), 17 jaar 
oud. en ,Ian Melancx (Melanck, Melantius), 16 jaar oud ( “''). Op 17

( S j )  Vyl. Iiicrhoven.

(80) \ \ ' l .  liicrljovcii.

(87 ) R A IV  /er. 2()7U, Llz. 29 : ia 1.581 worJl (ji-zctJil ilal lai ol sinds cen Iwintiglal 

jaren uilliuiz.ig was.

(88) \ ’gl. Iiicrbovcn.
(80) ASB. nr. M 5 /I2 3 , f ’ 113 v" : O / m/ikiiiv (/.■ l'ahhiiyv dv Idz, 323.

(00) ASB, iir. 115/123, 1“ 109 r" ; O ln lua iiv , lilz. 311.
Dl' lijsl van Laniinnikcn uil /.oclandaln in lu-l .a'rrologium van hrllto iit  (if'ti/., 

Iilz. 375-377 : /ik /c.y (^hlntluin cl moma/nimm Ihdcis Wilhs).  is niot oxliniisliof. 

z.odal wi| dl' ovcrlildcnsdalnm van A iidoor ClacrluMil. en ( >illls M ic liir ls niet Ion-

(01) \ ’g|, I, DK SM B’r, ml. ril., Iilz. 7-1. dit- i-cn daltnilo IrtMul nu-t-nt va.st lo .Nli-llt-n. 
Bl| tic vcrkii'zlng van cfn nii-nwc al>l in I IIO witivn er ntnltlans .'-lotlils zes kies- 
gereel.liutlen (C . \ ’l .F d 'S n  lO lIW ’l'.RS en M. \ ’l,K1'SCI lO U W H R S -V A N  Ml I.- 
KKBI'.FK, R cjirslrn  der cm liilm ia rm i hel hisdom  Doornik'. In .\ ivh ic f- en hildio- 

lh c r l:ir r :r n  in lirluic, dl. XI . l \ ',  1073. hlz. 185. nr. I5-|)
(02) R ,\B , /er. 2538 (/t/onio 11153) ; uil«, : Tli. I.UYCKX, /o/ionnu i-tin Conslnn- 

/ino;)i'/, ((I'tinin t tin V/nonc/eren en / /enetioiiii'en, Antwerpen l'tn -eltt, tO |t>. ld/. 
535-53(>, n. I.

(03) RAB. Icz. 2(i3') (B/nme 11156).

(01) I lid ..  20-12 (B/nnio 11157).
(05) //lil/., 2(i52 2(i53 (/t/innr 11158 11150), Zie al'l., nr, 3.



die in 1566-1567 lol een uilgave van 750 pond leidde (^"), en van een 
pensioen, op 25 januari 1565 n.s. loegekend aan de provenier Jan Vande 
Wyngaerde Op 15 december 1565 (^■) en in 1571 ( ” ) werden
daarenboven goederen te Moere en te Kaprijke in beslag genomen.

Abt W'iltebroot bleef zich intussen inspannen om bet klooster ekono- 
miscb leefbaar Ie houden. In 1567-1568 verdedigde bij de rechten van 
Zoetendale tijdens een proces voor bet leenhof van de Burg van Brugge 
en de Raad van \  laanderen ("*). Uit zijn administratie is een renteboek 
voor Aardenburg. afgesloten op 14 augustus 1572 (^®), bewaard, een 
grondboek voor Kaprijke (1574) (^“), en afrekeningen van 30 september 
1574 en 50 september 1579 ('*). Pachtbrieven zijn bewaard voor
W'aarscboot (1569) ('®), Lapscbeure (12 februari 1573 n.s.) (*“),
Moeikerke (12 juli 1575; Scbeewegbe) (*U. Kaprijke (29 augustus 
1568, 9 en 28 oktober 1569, 10 juni 1572. 15 juli en 21 oktober 1573, 1, 
7 en 9 april 1575/1574, 29 augustus 1576) (® )̂. Maldegem en Middelburg 
( l  mei 1570/16 januari 1571 n.s.. 1 april 1570/1571, 19 september 1571, 
20 maarl 1574 n.s.. 29 oktober 1574, 18 mei 1576. 26 oktober 1579, 
18 maarl 1580) ( ' ’’ ). De meeste pacbtkontrakten voor Maldegem-Middel- 
burg betroffen bet neerhof van Zoelendale, dat evenwel grotendeels op 
het grondgebied van bet huidige Moerkerke gelegen was (**).

(ro)
(71)
172)
(r3)
(74)
(" j
(76)
(77)
(78) 
(7<J) 
(8r)j 
(81) 
(82)

(83)

(81)

IC/M), Jvz. 2Ij4H (Blauw 10323) : kwijting 5 moi 1567.
Ilud., 2<>4') (Blauw IÜMÖ3) ; oorkonde 3 juni 1567. 
lliuL, 26(5 (Blauw 9709).
Ihid., 270'; : dokumcnt 12 dcccmljcr 159-4.
liid.. 2713 : dokumcnlen l6/l7 novcmljor 1567 en noveniter 1568. 
lijid.. 20(A.
IhuL, 1883,
Ibid., 2669/1.
Ibid., 'lW)/2 en 2ry/V-l.
Ibid.. 2(m.
Ibld., (</20.
Ibid., 1951.
Ibhl 1878. \'oor tl«- pii< lilijrlel von 29 nugimlii« 1568 ; vgl. L. STOCKMAN. 
/;>' Imltliilr ... It' Ko/iri/ire, 1)1/. 3̂1.
Ibhl, |M53, 2651 IBbiuw 7731). 268-1, Voor tle |mrlill>rler vim 19 .<epli-ml)er 
1571 : vgl. .1, I )(■, SM17I . art. ril., \i\/.. 77 79 (liel neerlmf von Zorlendnie, ver- 
pu'lil min l’li-li-r Vmi ).<ene),
Ibid. 2rg.9/2 r- \ ’ll r"; I), V'liRSTKAKl’l-:, 7.u,l,;,dalr. In Vrij Maldr„rm. jg, 
1959, nr 35 (30 migo.lii«), Uz 2 : Ol'.N’r, UnU'rrulIrlhbiblltilbrrL, Koorleneer- 
zamidinii, nr, M‘r2 ; IM ’ t’t)l’l’, ,\//o« taila.ilral ilr In )te/)/l(pn-. Prnvliicn da la 
I bmdrr nrlriilair Commime ilr Mnbb iibrin, nr«, 399 103 : U.'Mi, Vi rzninclinfi K. 
Sli’ililiifib. nr (l-mrt nfgr-lM-elil )il{ R, CROIS, Rimil finl t/rti-flrmui-nlenplinl
ŷ.iHlrnilub-t, In liniul dr l’idilrrlurrwt, ill, XII, 19711, tii«ien Ijlz, liiO/lOl).
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maarl 157*4/1575 C'*®) kwam nô r cle Brugf>elirij» l îerlcrik Bullynck (Bul- 
lynx) op 17-jarige ouderdom kij Hel koiivenl aansluiten : kiij zou de laalsle 
profes van Zoelendale zijn. De opleiding van de jonge kanunniken werd 
wel verzorgd : .lan Melancx ging in 1573 in de leer bij een .schoolmeester 
Ie Gent terwijl Filip Poorters in 1575-157-4 in de W'indesheimse
Auguslijnerpriorij van Melle ('*®) studeerde Poorters werd op 27 maart 
1574 suhd iaken gewijd door hisschop Drieux, in de Sint-Donaaskerk 
diaken op 4 juni 1574 in de Brugse Sint-Basiliuskerk of Heilig-Bloed-
kapel en priester op 21 april 1576, opnieuw in Sint-Donaas te
Brugge ( “ ®). Jan Melancx kracht het enkel tot subdiaken, op 18 december 
1574, en diaken op 17 december 1575, telkens in Sint-Donaas 
Cbristiaan D e Brabandere werd door R. Driutius priester gewijd, te Roese- 
lare op 9 juni 1571 en zal al in 1573 prior van Zoetendale
worden C ”®). Tussen de abtsbenoeming van Wittebroot, in 1566. en ge
noemd jaartal 1573, is bet j r̂ioraat te plaatsen van Zacbeus \T n  der 
Muelene, die b.v. als zodanig optrad op 30 december 1566, bij verhande
lingen rond de priorij van Nazareth

(96) IhiJ., 267*1,
Deze claliim stamt van vóór liet invoeren van de nicuwjaar.stijl door gooverneur- 
gcneraal Luis de Rcquesen.s (1573-1576) per 1 januari 1576. maar do vermelding 
ervan komt uit 1586 (vgl. .-\. \'AN ZUYI.EN VAN NYFA'ELT. Inrenlohv som
maire des archwes de la Compagnie do Jésus conservées aux Archives do I Izial 
à Brunes, Ronse, 190-4. l)l-/„ 18, a” 1580).

(97) KNESSEI.ARE, Notas M. Goegehuer, Zoelendale, Idz. V.
(98) R. D[‘! KEYSER. Domus Bealac hluriae in hiello, in hlonaslicon W 'indeslwmcnse, 

dl, I, Bms.sel. 1976, LIz, 166 (X\'llde eeuw),
(99) ILMl. Jez. 2669/1 D 11 r" : KNESSEI..\RE. loc. cil., Idz. V-V1.
(100) A. DE SCIIRLjVEd,, arl. dl., Idz. *139.
(101) Ihid., Idz. -MO.
(102) E. DE MOIdEAU en .1. DEIIARVENG, CirconscripUons ecclésiastiques, Rnissel. 

1918, l)lz. 153, art. Bruges: A. S.XNDERUS, o;>. cil., dl. 11, Idz. 82.
(103) A. DE SCIIREVEL. m-i, cil., Id-z. -M5.
(10-1) Ihid. I)lz. -1-II en 1̂*13.
(105) lhi,h, Idz. -132.
(lOii) G. ,ILI I l'.N, S/n.'unu .sucni. In Annules de la Société d émulation pour I etude do 

I histoire et des antiquités de la l'Iandre, dl. LIV. 190-1. lilz. 229, en Idz 251- 
252 ; .scliepenoorkomle van Sluis (1.(1. 18 (loromluT 1603 (luTiistoiul le MID- 
DELBURa làikstmhwl in Ziwhmil) : lu 1381 was IiiJ sinds rlf jaar prior \an 
7zü(’l('iu!nlr.

(iO?) lilerhovon.
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welke precieze omslandigheden Alleen beslaat er zekerbeid r)ver
fle rol van de geuzen bij de ondergang van de abdij Vast slaat ook
dal men Ie maken kreeg mei een bele lijdsspanne van onveiligheid, die elk 
ogenblik dramatisch kon worden, maar van plaats lol plaats erg verschil
lend kon zijn. fekenend is, bij voorbeeld, dal de nabij Zoelendale gelegen 
hoeve van Paddepoele ('^") als wijkplaats rliende voor de pastoor van 
Middelburg

De verstoring van bel kloosterleven wordt geïllustreerd door de reke
ningen. Op 30 september 157-1 sloot abt Witlebroot. ten rwerslaan van 
de bis.scbop van Brugge, nog de gebruikelijke jaarrekening af voor de 
periode van 1 oklober 1573 tol 30 september van bel volgende jaar 
\^oor de bele periode van 1 o klober 1574 lot 30 september 1579 wordt 
plots nog maar één financieel overzicht ingediend : dal maakt wel
een duidelijk bewijs uil voor de onregelmatige werking.

(118)

(119)

( 120)

f 121 )

( 122) 

(12!5)

prnrincias, Keulen, 161-1, Klz, 46 (a" 1578) : A. SANDERLIS, op. ril., dl. II. 
hh. 248a (.V 1578) : GaUio CImsliana. dl. kol. 265 (a“ 1578) : W. \VE.\1.E. 
ari. at.. Llz. 112 (a" 1578) : F. DE POTTER en J. BROECKAERT, op. at.. 
M(i/(/egem. l>!z. 141 (a" 1578) ; V. DE LILEE, V/nnnderen in beeld en scbrifl. 
Maldegem, 1893. Idz. 28 (a° 1578) : A. VAN DEN BON. op. dl.. Mz. 156 
la" 1578) : J. DE SMET. nW. at.  Idz. 74 (a" 1579) : .1. VAN M.M.DECdlEM. 
art a t .  Idz. 28 (a '’ 1579).

\ ' r1. liet geromaneeerde verhaal van \ '.  D E  l.ll.LE, D e  eeneoe.cl/ng dor abdij 
van Zoclendanl (XVI''  eewv). in t Geiromee Mn/deg/ieni, jp. 1. 1888, nrs, 1-23 ; 

jp, II. 1889, nr. 24.

ASB, nr. 152/38 : A , X 'A N D ER C R U Y C E. De oorsproneb der abdijc van de 
Eerboutte. f" 162 v” : «de alulije van On.ie Lieve X'rauwc van Soelendaele.... 
eerlijls door de fiirleu,«e aenlochlen der pensen verwoesl ende teeneniael Ie niet 
phedaen> : RAB, Aanwinsten, nr. 5411. f° 5 v° (kopie) : A . S .\N D E R k 'S .
op. at., dl. 11, hlz. 248« : «Anno 1578 inler timullu.s Belpiro.s fult liaec
A hhalia a fiirenlihu.s Geusii.s spollala el In rinere.s redaela. omnlaiiue ejii.s sacra 
aedificia fimdilu.s dirula, Reliplo.skpie dispersU.
.1. B, G R A M A Y E, .Xnliquilates comitaliis Flandriae. l.eiiven. 1708“, hlz. 161«. 
verwees meer In hel alpenieen naar de podsdiensllroehelen «Nee proeul inde 
,'\l)halla Gannnlrorum  Repularlum (aedifieii.s saero hoe hello dinitls. ...

lilolo 1 lulei.s Vallls>.
M . G A F M I A  ER, D e  iru/eringen enn Zuid en Noord orer de I.ieve op bel einde 

van do /5'*"’ eeuw. in ,\lbnm arrbirans los D e  Smet, Bnippe. 1964. hlz. 105. 
nr. 2 : C V A N D R N  ABHRLE m F. D E  ZUÏTER. I'fo poscMenis IMM M M I  
fniiy in Vldondon-n. s.l.. lOrr». 1)1/.. 3. 1 lol uood wns door Plolcr Blndolin.

sliclilcr van Mi<ld<'ll)iir^», nnn do paroclilokorl; vnn M iddelhurp pesehonken (R .\B . 

/er. 2602 : Itbww 11151),
K. V E R S r il l- l .D E . op. ei/., hlz. 07 ; F, D E  P O T T E R  on ,1. BROEGK.XERT,
op. ril., Middepern. hlz. 00.
RAB. /ez. 2 6 6 0 /1 (de anndarhl werd reed.s pelrokken op de nepatleve halan,«). 
//lid. 26(i0 /2  en 2(>(i0/.| (diihhel).
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3. —  \ - E R J A G IN G

Het was dit konvent, beslaande uit abt Wittebroot, prior D e Bra- 
bandere. de priesters \'an  der Muelene. Percke, Poorters, diaken Melancx 
en Diederik Bullynck (Jan Bake was nog steeds op zending), dat te 
Zoelendale de bewogen periode van de godsdiensttroebelen beleefde. D e 
toestand ging snel verergeren na de stichting van de protestantse republiek 
te Gent. in oktober 1577 ( “’*). en de tweede beeldenstorm in augustus 
1578 ( ‘““l. Reeds in maart 1578 ging bel bof Ten Nazaretten verloren 
bij de bezetting van Damme en de opeising van de priorij als kazer
ne. N^anaf 20 augustus 1578 kwam een bende uil Gent en Eeklo naar 
deze streken afgezakl G ")- Half september werden er, voor de vierscbaar 
van bet Brugse Wije. al klachten geuil over beeldstormerij te Maldegem 
( ” ■). \^an dan af werd de streek onafgebroken onveilig gemaakt door 
de zogenaamde bosgeuzen, die in juni-septemeber 1579 onder de leiding 
stonden van de Aardenburgenaar, later Gentenaar Joos D e Hondt ( ” ^). 
Het eigentijds relaas van Adolf D ’Hoogbe, kanunnik aan de collegiale 
kerk van Middelburg ( ' ‘^). geeft een beeld van de onzekere toestand ("®). 
Ook prior De Brabandere zal later op die frekwente aanvallen zin
spelen ("*).

Het wordt nergens uitdrukkelijk gezegd op welk ogenblik de
Zoetendaalse kanunniken bun klooster definitief verlaten hebben, noch in

(ifiH) H. H N N 'O  \ ' A \ '  G H I.D E R ,  in Algemene geschiedenis der Nederlanden, cll. V .  

L’lrr-rht-Antwprijfn. 1032, klz, 101.

(100) V , I R IS .  ll,slo,re de Gand, Gent, 1013. biz. 213 ; II.  P IR E N N E ,  Geschiedenis 
can HelgUi. ,11. II, IVu5.*..|, ...rl., biz. 331.

( I Kr) .1. O P I  )h l )R I, \ t  K, nrl. cll., blz. 57 ; II).. Sinl-Janshospitaal te Panime, Tlolt, 

1031. blz. 3r>-32 (tic liloo.^lcrltcrlt wcrti bij Jic gebeiirlcnisscn verwoest).

(111) K. V E R S O  11:1.1)1-:, op, dl., blz. 8-1 ; E. D E  P O T T E R  en .1. B R O E C K A E R T .  

op, ril., lil. II 3 .- Slidih’llnirg, Genl, I870/1872, blz. 81 (lelken.s vol((ons bet 

verbanl vtin A  D 'lloo ijbe).

(112) E. D E  P O T E E R  en .1. B R O E G K A E R T .  op. ai., Maldegem, biz, 90. n, 2 (vnl-

uens de reltenlniren vnn bel Bmifse V'rl)e).

(1 )3 )  K  \ 'E R S n i E , l , D E ,  op. dl., blz. 86-03 ; E. D E  P O T E E R  en .1. B R O E C K A E R T .

op. dl., Middelhurg. blz, 82 83,

(1 )1 )  K, V I ; R S c: i lE I D E .  op m., blz. 170 : E. D E  P O 'I T E R  en ,1. B R O E C K A E R T .

op dl.. Mirldelhiirg, blz, 80, 120, KiO 161 (pnsloor vnn Mltblelbnrii In 1587 ; 

t  1300),

0 ) 3 )  K \ 'E ;R S (  I IE I .D E .  op, dl., blz. 83 ev, (tllnlen).

( IK . )  G  )UTE:N, ml. dl. bl/. 23) ■ nbepenoorlionile (1603).

(117) V u l G E N T ,  rnnrer,ilell.lMiolheel,. IInndsrhrlllermldelmg. nr. -162. .11. V  : 

{ b C U S T IS .  Origine de ie de Soelemhde. blz, 321 (n" 1378) : A .

M IR A E .U S ,  Cimoniroriim regiilmliirn ordlnis S  Anguslinl nrigine.s ac prngressiis, 
fier llnlimii, lllspmnnm, Gidllmn, Gerinnnlam, Ifelfiliini, nllasque orhis Christliinl

101



Desondanks was de ahdij noy inlaki, en was kiel konvenl noa onae- 
deerd : dezi' laatsie rekenino werd immers optjcmaakt door de al>l zelf. 
en in legen woord ig.kieid van de religieuzen ( ’“'). Enkel Jan Bake en 
Ckirisliaan D e Braliandere waren afwezig. Zulks was erhler kiel gevolg van 
volkomen normale liezigkieden : Bake was al jarenlang o[> zending, D e  
Brahandere verkleef Ie Kamerijk om 1‘rans Ie leren ( ’'■') ! \\kanneer ver
volgens. op 26 okloker 1579, abt Willebrool een pacKlceel afsloot met 
Pieler \km  Lcene, omirenl de abdijboeve te Zoetendale werd er
niet de minste allusie gemaakt op enige vernieling van de norbtans nauw
keurig omscbreven pacbtonderdelen.

Drie weken later, op 16 november 1579, trof de prelaat van Zoelen- 
dale een nieuwe overeenkomst met de stad Damme ; de oude gesrbillen 
werden bijgelegd, en de stadsmagistraat beloofde de lokalen, die W ilte- 
broot in Nazarelb bad voorbebouden, te doen ontruimen door de aldaar 
ingekwarlierde soldaten ( ’'')■ Hel konvenl van Zoelendale bad toen 
kennelijk een onderkomen gezoebt in de gebouwen van de priorij Naza- 
retb

De uitdrijving uil Zoelendale zou dus einde oktober ('■” ), of begin 
november 1579 plaatsgevonden bebben, en schijnt met geweldpleging ge
paard Ie zijn gegaan De abdij werd geplunderd, de gebouwen werden
met de grond gelijkgemaakt, en de landerijen verwoest \  an 5 lol

(12-1) llntl.. 2r.6<)/2, f" XXII r".
( ig T ) ;/m/„ 2670. Mz. 2 0 :  K N ESSEI.A R H , X o l a ' ,  M. ZoW.-n./n/o, U v  II

(ßociiocT.1 <l«or .1. \ 'A N  M A I.n E G llE M , ,v i. a i . .  blz. 30).
(126) RAI), j v z .  2681.
(127) lin d ., 2637 ( ß l n i i i r  -1136) <hndt’ voorls lirlihon o o rl di' voornnonult' l>urt li-

mccslrrs (‘iide .•ircix'iicn Ixdoofl. rn d r  Ixdovon 1>\ d('.<rii. Io Ix-vrydcnt' von S(d-
dfUon. Iiindon voornocnxlon ( loosicrc viin Nnznrollo, do wuoninßlio l>\ Ix'in prol.il 
iiiiUdx'.'iprolvcn endo ßIx'rrsonxxTl Izyndor ßludmiorko. zo \v«d dio l>y Ix-ni in piT- 
.‘oono Ix'Wiicnl zyrn oflo Iiy ycmnnl nixlors uiil zyni-n nmm->.

(128) \ \ . | ,  .1. DF, SM ET, (irl. eil., I)lz, 71 ; N. rd'.lRNW F.RT. in .'/omi.slicoii 
dl. III I. Mz. 1 026 ; I. O I 'n i 'D R IN t 'K ,  ,./■/. ril., Idz, 37.

(120) \ 'ß l ,  l-, D E R O T IE R  n ,  .1, U R O EC K A liRT. n /„  M id d .d li , , , , .  Idz. I20
(vcrjdßinß vnn do MiddolKiirßsc LiiminniLon In okiedx-r I370).

( l3 0 )  C'i, .ILITEN, nrl. e il., Idz, 231 : oorkondo 18 doromlxT 1603 : <r(dlßloO i\l. IuT<' 
licis cxlnrlifircnlur> (dozi' inforninlic w ird donr |)rlor Do Dmlxindm ' vor<lri'kl). 
Do uildrukkliiß €o\lurIxiro> \vi).';l op ^nx'l ßt'ss'tdd vordrl)v('n> (A. F O R C 'I 'I.U N l, 
.1. l-, C O R R A IM N I m  ,1. RHRIN, l . r .M m n  /o/nis
(!l. II, Rfuliiii IDK)"', 1)1/. s.v. .

f l 5 l )  C'i, J l ’ lIkN, In r .  r il. i'ipollatn ni)l>Mlla a r ilamim (slr) iMljlltiU omnilais solo
t'qualls..... enn) rl ('odnu Iriuporr ajjrls omnilnis prr lioslos va>lalls ooiuaupu'
rxc ursioiH' inf('( Hs» : R A h. /er. «... al»Kaliar 1 ^uli ls \  alll< ."M



j

Afl). -i : rnolnt»! vnn ’/oflcmliili- rn. ItillO (R A B .  /ox 2717).
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15 clecemlKT 1579 verbleef de abt Ie Brugge op bel vilcariaat C ’') .  ver- 
moedelijlc om de nieuwgescbapeii toestand en de morlaliteiten van de 
nieuwe vestiging te bespreken. Voor de renten Ie Aardeiilnirg. bij voor
beeld, werd de laatste afrekening aangel)oden op 8 maart 1580

D e ganse streek van Maldegem gaf trouwens vanaf 1580 een verlaten 
indruk Ter illustratie : de mensen uil de omgeving van Ijeestjens-
brug, die voorbeen naar de door Zoetendale bediende kapel kwamen, 
moesten in bel voorjaar van 1581 naar Middelburg-rentrum gaan om de 
kerkelijkc diensten bij te wonen

4. ^  OPHEFFING

doen begon een lijd van bopen en vrezen. Men krijgt de indriik dat 
bet verblijf te IDamme slechts kortstondig geduurd beeft. Reeds bet over
zicht over bet financieel jaar van 1 oktober 1579 tot 50 september 1580 
('■"’) is niet meer door de abt opgesteld, maar door ontvanger Jakob 
Lucas verbonden aan bet bisschoppelijk tribunaal te Brugge
Die tussenkomst van builen zou overbodig geweest zijn indii-n bet kon- 
vent nog verenigd in Nazarelb leefde. \"eeleer lijkt bet er op dat de kanun
niken al heel \lug verspreid raakten en een andere bezigheid zochten 
Vamlaar ook dat zij in bet vervolg een onderboudsgeld gingen ontvangen. 
In 1579/1580 werd zulk alimentatiegeld loegekend aan de abt. Wrmuelene. 
Poorters, Pareke. Bake, Melanx, Bullynx, en D e Brabandere (per pmku- 
ratie) ( “ ") : de balans was andermaal negatief ('■*'). In de lopende reke-

(132)
(133)

(13-1)
(133)
(130)
(137)
(138)

(130) 
( M O )

(I n )

rn.« lorrno ubi ipsn mei ablintln olim .silo fiiil........  lanUimiiut' ll>i super«',':! pars
cliori f l (lomu.s vlllici, raelcrn fundilus cvcr.sa .sunl ul ni' vo.slipium «luldem ap 
paraat : Icrra«' simt liuu llac  et p«T lia.s lurlia.s slcrilf'S. ...> (o" l(>l-l).
RAB. /«.;, 2560/3 .
lliiJ., 26()8 «F.rfelyrkc rliynsrrnton loi'lndioorond«' n-rtyls lu-t Cloosti-r van 
S ortcndarl .... waaraf la.sl onlfannliar (jawaasl liaafl Plalar Stavan.s. soo bat blvrt 
uyl .syn ralcaninp'a qadaan dan 8 mnarla 1380 aan «lan pri-laat van SoolandaaK,
F, ni-: POTTER an .1. BROFrK.XF.R'r, op. cii.. M.iHafi.mi, bl/. oo-oi.
K. X’ER.SCIIF.I.DE. op. ril., bl/. oo.
RAB. /ar. 25f.0/3. 
l U . .  f" 1 r".
IIi| was raad.s aanwa/l« bl| da baprafanls van abt \ ’an dan Brom'ka an, al.« ya- 
tulpa. I>l| da liannaniltn; van abt W 'lllabroot (i/iii/., 26-13 : B/uiiu' 10 lo l).
G . .ILITEN, Ine. ril. (aanwaanda prior IN' Brabandara).
RAB. /a r . 26r,0/3. f" 8 v" : 2660 /6 . F’ 3 r".
F)a naamijavlncan In da var.sablllanda bronnen wl|kan wal can.s van alkandar af : 
van aniroponymisab .slandpuni iilt laak bat aantjawa/an da /a  variante la/lmjan 

tc volyan.
H u l . .  266 ')/3 . f '  10 r" (tekort van 60 pon.l) : 2 6 6 0 /6  (t.-kort van -I t pond).
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niiu; van onivanaer .loos 1 leyns voor 1580 tomen enlcel WilleKroot. De  
Braliatulere en \ ’an iler Meiilene voor C " ). D e rekening van diezelfde 
Joos 1 leyns uil 1581 ('*‘’ ) vermeldt weer uitkeringen aan Wiüebroot, 
X’ande Percke. D e Poortere. Mylank, D e Bake. Bidlynrk. en Van der 
Meidene (per prokurator. wat op momentele onbereikbaarheid \\ijst).

Zekerheid over de verblijfpIaaLs van de Zoetendaaise kcmunniken 
krijgt men lijden.s datzelfde jaar 1581. Waanneer abt Wiüebroot, einde 
1581 ('^'). een staal van goederen overlegde bij de te Brugge opgericble 
kommissie voor kerkelijke goederen —■ Brugge was toen eveneens in pro
testantse handen —■. dan werd daar bevestigd dat Wittebroot, Van
riet Muelne, Perrke. Poorters te Brugge verbleven, Bake te Gent (waar 
bij vandaan kwam), en De Brabandre (nog altijd) ( '̂*°) en Bullyncx te 
Kamerijk. Ex-diaken Melanx verbleef te Boecboule, en was intussen ge
huwd ('^')- Hel merendeel van de kanunniken is dus naar Brugge uit
geweken. Nochtans was hun refugiehuis. «Den Eeckenboom> op de boek 
van Langestraal en Kerseboomstraat ( ’ “̂). niet beschikbaar, vermits bet, 
voor de duur van zijn leven, overgedragen was aan ene Jan Moeyaert (*'‘°). 
De prelaat van Zoelendale had te Brugge een verblijf gebuurd in het 
huis van Magdalena Wildemans ( ‘■”*) ; misschien was dat in bet huis 
in de Ganzestraat, waar reeds in 1575/157-1 sprake van was (*®*). In de 
rekening van ontvanger I leyns uit 1582/1585 verschijnt nog steeds hel 
jaargeld voor Witlebroot, Van der Meulen, D e Poortere, Bake en Me-

( n 2 )  
(m )  
t U t )

m-,)

lhi(L. 2WJ/7. I<lz, -56.

Ilii.i. 2000/8 . 1" 17 v" - 18 r".
I Iel !>tuL l» oniri-flalcrrfj (de Logic werd og 10 otlobiT 158*1 ultgcvoerd), mnnr 

de ogye>,orndc leeflijden en grofessicjaren vmi de LanimnlLen, hoewel niet allijd In 

overeen»lemmini>, onlliidlen on» dat de ogmaaL van hel oriirlneel naar hol einde 

loe van 1581 moet ue»( hied /l)n.

R A I),  /e: goro, hlz. 20 : K N K S S I 'd -ARF,, No/o» M. Goeoe/mer, /oelendn/e, 

I.lz II III (tfe.lteer.1 door .1, \ ' A \  M A L D K C d l I - M ,  ml. cil.. hlz. 30). /.Ie aO..

t I 10)

(117) 

( I 18)

f)oL In de arreLenintl van 30 «eglernher 1580 wortll D e  Drahandcre al» afwezlR 

li-noleerrl (R .M ), /er. 2r/)0/5, f" 10 v").

Ililil. 2070. /ra-, ril.
A . D l '( I.t).S, /(riigef //ofoire el .»oiieenlr*. Driiuile. 1010. Iilz. 500 : A ,  S A N -  

DF.R l. 'S. o;( nl., dl II. hly 110“ ; J G A II . I . IA R D .  F(>/iéiFi('T(de,< /irii(|i'oOe.», 

I'imuui-. 18 17, hlz -lol.

R,M). Irz. ('■  7 r" ; 2f<f>'>/2. P  X  v " ; 2000/7. I.lz. 30 : 2000/0, f" 20

v " : 2073. hlz, 3.

tu  . 2W //10 , P  2 v” ; I V A N  M A I . D F G I IH M .  „rt. n / , hlz, 28 (W il.le -

( 110)

( IV ) )

(151) 11,1,1., 2 W )/ | ,  P  12 r

maowe).
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laiK'lc Jalcob N'aiuk' Perrke heofl voor die periode nog slechts vier
maanden van zijn jaarrenle genoten, en is dan overleden

Aht Whltehmol stelde hlijkhaar alles in het werk om zijn konvent in 
stand te houden In 1580 werden de belangen van Zoetendale nog
in alleri ei processen verdedigd Terwijl de verpachting van andere
kloosterhoewen stokte in 1582 (de ahdijhoeve te Kaprijke) oF in
1585 (hofstede D e Zompe nabij Aardenhurg) ('^^), bleef de aht het 
Hof van Zoetendale zelf en andere landerijen in de huurt verder ver
pachten. Op 25 april 1584 (*'’̂ ) verpachtte hij nog eigenhandig een stuk 
grond van tien gemel (<D e VTtten Bilck> te Maldegem-Vake) ('®'‘). en 
zelfs nog op 5 juni 1d84 zien wij hem, ten huize van Joos Heyns, de ahdij
hoeve aan Jan \ ’an Landschoot verpachten ( '““). Ook voor de familie
leden van de overleden kanunnik Pereke was hij in de weer : op 11 au
gustus 1584 verzekerde hij de verdere uitbetaling van Perekes pensioen 
aan broer en zus van de overledene (^®').

Maar uiteindelijk moeten de kanunniken zich in het onvermijdelijke 
geschikt hebben : door de onzekere politieke toestand bestond er kennelijk 
geen k<ins om de abdij binnen afzienbare tijd weer op gang te krijgen ( ’®‘ ).

Erger nog, vanuit Zoetendaals standpunt, was het gevaar dat van bin
nen uit de katholieke gemeenschap dreigde. Er waren immers invloedrijke 
krachten aan hel werk om Zoetendalc als abdij af te .schaffen en de goe
deren vfx)r andere rloeleinden aan te wenden. In Brugge was er, op 9 
augustus 1574, een Jezuïelenkollege gevestigd geworden, en plechtig ge-

( 152)

( 153) 

(131)

( 133) 

( 150)

( 137)

( 13-1)

(tyj)

( ri») 
t 101 ) 
(102)

Ihul, 2009/ 10. f “  26 r “ - v " .

Iliid., f "  20 i " .  Z i e  a f t ) ,  n r .  6.

I ) i :  f o r m u l .  n t iB  In  d e  p a u s c l i i t e  a fm  l i a f f l n i ! .d ) u l l e  { z i e  h i e r n a )  t,a x 'f t  e e n  e c h o  

V iin  d i e  ( m i s l u L l e )  |)0( ;lr iK cn  v a n  a h t  W 'l t l e h r o o t  : < , , ,  u t  l a m  s p e s  n o n  9l t  i p i o d  

c l u s  o hL .i.« , f |u i  n u n c  e . 't  e t  p r o  t e m p o r e  f u e r l l .  l l l a m  r e s t a u r a r e  v a l e u t > .

F t A B , / e r .  2W 3/3 ( "  9 v " .

L .  S K X . K M A N ' ,  I)u / l o / s / e j e  . . .  / e  K’u p r i / i e ,  h l z .  31 ; A .  I ) K  \ ' O S .  ort. cit., 
L lz .  10.

I). \ ' [ ; K S r R A i : n - : ,  l.,c. cU. ( d e  h o . v e  w e n l  v e r k m l . t  In  1383) .

V o o r  d e  n a a i i i i i e v ln i ;  : v k I, K . I )IC I I . O U ,  W 'o o r d e r i / i o e k  i / e r  ( o p o i iy m i e  e o o r  

\ V e « / e / i / i  yiiiriiiilin ii, f i t  X \ ’ l l l ,  IV iii;( )e , 1938, Icol. 531 ; I t .  C R (  ) I S ,  ml. cit., 
h l z .  100,

R A l i ,  / e i .  2081
\ ' o f ) f  f le  lli/HlMir M in  < l ) e n  v e l l e n  B i l iL »  ; z ie  llwi, 2( i73 : lircrls Inc /e .v  / l o n o r n m  

<ium- Of e e . «  r o o i  <’.’o / /e ( / io  / i r o p e o i l  p e r  n o l o f i e m  mrmn-h rti 5o e /e m /o fe n ,« IS , 

h lz .  2 \  lil i le  n o f i r o i ie v ln i i  h l |  K . l i l ' .  I I .< ) U .  o p .  i l l ,  t il X \  I, l l n i e n e ,  1930, 

l o l .  331 3V ).

R A I ’., / e r  208 1
Ittifl., gr/TiO  h l) ( ie v f )e ( ifh ' o o r t o n i l e ,

r> l U I K N ,  lor. .11 o o f l o o f i e  18 d e . e m h e r  r i)03 : r a i l e o  n l  n i i l l n  e f f i i l i i e a t

« |H »  .■ .itiile iii u h h n l i . i i n  o l im  r e . l i i i i r i i l m i i  I r l» .
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van (Ie Cieheime Raad, waren hel j)lan gunstig' gezitid Op die
manier werd korting 1‘ilips II aanges|)roken, en kon men hem ertoe Ite- 
wegen de aanvraag hij paus Gregorius XIII (l'572-1ö85) in te leiden

De tekst van hel rekwest is tendele bewaard, doordat een fragment is 
o[)genomen in de paiiselijke hulh* (''* ). Hel valt op dat men hij die ge
legenheid de toestand van en te Zoelendale duidelijk donkerder heeft voor- 
gesleld dan hij al was. Men gewaagt van een volledig verlaten omgeving 
(terwijl wij reeds weten dat nog in 1584 verpachtingen doorgang vonden), 
van het verdwijnen van de kanunniken (wij vonden ze merendeels in 
Brugge zelf terug) ( ' ‘D. hel omgooien van de kloosterkerk (de kerk 
\an Zoetendale was op dat ogenhiik nog gedeeltelijk bewaard geble
ven) ( -« ) .

In elk gev al, het beoogde doel werd bereikt. Op 23 juni 1584 ( '" ) ,  
kort na de inname van Brugge door Farncse (22 /25  mei 1584) (*'*).

;i72)

175)

(17D

(1 7 5 )

(170)
(177)

( I7 H )

RAB. Jez. 2675, loc. cit. ; ihid., 1600 : Catalogus benejaclorwn, f“ 6 r” : <D. 
Guilielmus Pamclius. pracses concilii privati calholicae majeslatis in Belgio... 
Eidrm domino Famclio Itona cx parlo dcbcmus unioncm monaslrrii Soolcndalcn- 
sts>. In die zin moet ook zijn persoonlijke lussenkom.st bij bet totstandkomen van 
liet koninklijk placet (zie bijlage) begrepen worden.
Ibid.. 2673 : /Ireeis index bonoriim. blz. 1 : KiOtt : CaUdtigus bcncloctr.rum, f“ 5 
r" : eSerenissimu.s l'bili[)piis ges ,'\ustriacus. Caroli imperntoris filiu.s. lli.spaniariim 
rex rolboliciis. a snmmo pontificc imionem banc pro Societate petiit>. Opvallend 
is dat Filips 11 juist, door een dekreet van mei 1381, de vesliging van de .lezuïeten 
in de Xuidelijke Nederlanden wettigde (.\.l l.E.B. dl. XX\ 11. 18̂ )8. blz. 5).
Zie bierna. \'gl. uitg. R. MIRAFUS en J.F. FOPPENS. Openi diplomolica el 
bislorica, dl. III. Brussel, 173-1. blz. 2 3 2 )  «monaslerio nub'is \  allis. ordinis
snncli Augiislini ennonieorum regularium, olim 1 ornacensls mine vero Brugensls 
diocesis, per abbales regi et gubernnrt solito, in loco deserto fimdato et in quo ad 
presens eanoniet non degiint —' et si ipil ex illo supersunt li per seculum seu alia 
dicli ordinis regularia bien disper.si vaguntin —, euiusque ecclesia causa bellt 
eversa el s<do e(|uala est,...>.
\ ’gl. E. DEFPEArFl. wl. ei/,, blz. 23, Mei do In bel rekwest nange.sliple <alia 

dirti ordinis regularia loea> kan niet de Brugse abdl| van F.ekbout bedoeld zijn. 
aangi'zlen dit konvent (evem-ens uil de eongregalle van Arroualse stammend) 
reeds in 1578 verdreven was (N. 1 II'YCd lEBAFRl'. in Mom,.h, un belge, dl 
lil 3. blz, 7H-I).
\  gl. bleina. Zie alb, nrs. 1 en 8.
Origin.ud : RAB, 175 (/(/uuir »,r,o) ; aulbenllek alAbrifl : i/u.k, 2t>3»>
(/i/umr IO(,96) ; uiig, : A. MIR.XEl'S en ,I,F. FOPPENS, op. ril., dl. 111, blz, 
252a 25 |l' . ,l)i,lu m rusiuli, anno Ine amulionls Domlnicfto milK'Simo 
loslino tH'tunyrsItiU) (|iinrU), m)iio knltMulas .lulll. poiüilioatus nosiri anno IcrtiotK'̂  
cirno>
!.. \ 'A 'N  1 )lbl'i IbSSIbN. In , gvsrhivtIviUs dvr .Vi’t/t'r/uftJt'M. Jl, \ .  M/- 

170 : II).. .\lr\anilrr /'(initVsr. pnnee t/c iimuvmriir des l avs
lias (II. III. Bru.s.M-l. 1651. M/„ 211215,



opencl op 12 maart 1575 Doch vooral wegens cle protestantse inval
in Brugge, in maart 1578 ('* '). "'as daar weinig van terechtgekomen ('*'’ )• 
\ ’an verschillende zijde werd nu, in het vooaiitzicht van de herovering van 
Brugge, naar een meer soliede basis voor het kollege gezocht. Men liet 
tcH*n het oog vallen op de bezittingen van het verstrooide konvent Zoelen- 
dale. Men. dat was in de eerste plaats de Brugse hisschop Remi Drieux, 
aan wie het initiatief ter zake toegeschreven wordt Drieux, die jaren
lang (1577-1581) in Gent gevangen had gezeten dacht ongetwijfeld
dat een krachtige aansporing van het katholiek onderwijs in het Brugse 
broodnodig zou gaan zijn, en spaarde geen moeite. Hij was al nauw be
trokken geweest bij de eerste vestiging van de .lezuïeten te Brugge, had 
een deel van zijn bisschoppelijke inkomsten aan het kollege afgestaan en 
zocht nu, in meer precaire financiële omstandigheden naar een ge
schikt verv'anginkomen (*°*). Ook goeverneur-generaal Alexander Pamese 
(1578-1592) C ‘"). en Whilem van Pamele (Pamelius) ( ' ‘H. president

(163) A. DE .SCI IKEX EE, „ri. ai.. h\z. 355 en 372 : A. \'AN ZUY1£N \'AN NA'E- 
\E1.T, op. cil., blz. 3 : E. 1)EEF̂ 1.ACE. London cojllôye des jésuites ù Briujos 
(/5rjrj-/7r3). In Annules de la Société d émulation pour I élude de I histoire et
des antiquités de la Flandre, <J1. XXX1\'. 188^. blz. 14-13 (afvvijtcndc dalum).

(16)) A. WW ZUYLEN VAN NYEVELT. /oc. ci/,; .1. OPDEDRINCK, Hei
Itloosler der Sazarellen, blz, 57.

(165) E. |JE J .P C \C E .  art. cil., blz. 19.

(ifiTj) K ,\ li,  lez. 2673 : fireuis indix bonoruin. blz. 1,

(167) h. iJ h  M O R EL-XL ', lli.sloire de I eqlise. en Ifelf/ique, (Il \ ',  Bnis.sel. 1932. blz.

1)8-152 ; IlE .  arl. Bruqes IF.vÉché), In Dlelionnaire d histoire et île néofirnphiii 
éiclésiashques, dl. X I,  Pfirl)*, 1938, kol. 890 ; M . CEO ELT . Karel-Flhps de 
Rodoan en hel htsdom liruqqe lildens zljn episcopani (ihOJ lPI6j, Brus.-iel. 1970. 

blz. 16 : Cjnlhn (Jiruliana, dl. X ', kol. 2-19. nr. 11, art. liiiniyius Driulius ; R.XB. 

jez. K r f lO , f  2 y°.
(U .8 ) X'id. X 'A N  D E  P l , " IT E  .-n .1. ( 'A N N IL IL E ,  arl. Rem, Drieux iDriutius). In

op. Lit . blz, 49,

( )r//) R A B .  jez, IhtKl ( alalojius /lene/oi/orimi ridleyli Brufienset, I" 3 v " (itlltj. : E. 

D E .E P E A d ', ,  arl lit., blz. (|8) : »Scd (iim  dcindc pnlillcn < (danillallbti.« exbaiK-

lui, cl ad |)a(i|(crlalcm rcda( lu«, bl« oinnibii« fcrcndo non •■««cl. anlbor rnil (inno 

n H l  n riirmno |nmllfi»n

hro} IhttI, ht cï'if Index hononim, bl/. I «... rornmcndall'a ic cl «>pcra 5crc-

nl»«liiil prlnil[)l« Ab-xandrl |•'arnc•ll dm 1« ParmiTi*l«. cl piT illllt'cnllarn (lnrl«slml 

vin I). Cmlllcirni Painclii prcidi» rc( ri’ll lond lll. nnloncni i on<c««ll (irci/oilin 

13“’ ponlib-x • (ilirmi« ranxliaii« amio 158.), nono (ab'nda« liilin.

(171) A . SA N D E LR tJS ,  op. ai.. .11. Il, blz. log '* .n  I l l• ’ - ll2 ‘'  (1528 1592) ; ,I,E'. 

I ( )P P E .N S ,  llhloire du ( onsell de l'Iandre, Bfin«t l, |8/i'l. blz. 89, nr, X V I I .  

en blz. 167,
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stemde Greyoriiis XIII in mei (Je iifscliaffiiig van de aljclij Zoelendale 
en met de toekenning van rechten en hezitlingen (ook die van Naza
reth) ("*") aan hel Ikugse Jezuïetenkollege, maar dan wel op voorwaarde 
dal men de geheurlijk (!) overhlijvende religieuzen van hel nodige zou 
voorzien ("*'). De jraiis stelde drie uitvoerders aan : de hissrhoppen van 
Brugge en Doornik (Maximiliaan Morillon, 1582-158f)), en de audileur- 
generaal van de pauselijke Rota (''‘"), Op 7 november 1584 verleende 
l'ilips II daarenboven zijn koninklijk placet ( "*'̂ ), waardoor de pauselijke 
hulle uitvoerbaar werd ( ’*'*).

5. —  I J K W I D A T I E

In die omstandigheden vond abt Joris Wiltehroot de dood. Hij werd 
op 4 oktober 1584 ( '“H verdron ken aangelroffen in de «vaert van Dam- 
me>, de reeds destijds bestarmde verbinding Brugge-Damme ( ‘'“'). Hoe 
de abt aan zijn einde kwam, of bet bij ongeval ('* '). Joc"" misdadig op-

( I 7 'j )  Luc. cit. : <... n o rm n. lil ii lu m  t l  d tn o m in a lio n e m  abbntis i:l mona.<tcni p t rp c lu o  

supprim iinii.s t l  e.xtinguimus, cl ab  co sic su p p rtsso  om n ia  e l singu la  c iu s fruclus. 

rccldiU is t l  p rov tn liis ,  predia, p ro iir lt la lc s, obvcn lio ne s. c tn su s. iura. ac lion ts. 

iurisditliont.-;, c tltra sc ju t rts c l l iona  in  q u ib u scu n q u e  rebus e l ub icuncjuc consis- 

Icn lia, d ism tm liriim us c l scpararnus).

( lö O )  R . \ 8 .  ivz.  1 8 8 5 :  .\.  r d - d K N A E R T ,  m  U u c .  dl. 111-1, blz. 102Ó.

( 1 8 1 )  Loc. ril. : « lla  lam en (|uod si a liq u i su p p rtss i num asic rii lu iiu sm o d i canon ic l re- 

d icrim l, rtc lo r  jircdicU  co lltg ii c is de ncccssariis ad v ic lu m  in regulari t l  d icll 

o rd iiiis v(d a lio  loco, a rb ilrio  O rd in a r ii t lig tn d o , cl su b  illiu s obedientia  si extra 

rlau.slra v ixcrin l, p rov id tre  lentn lu r» .

(1 8 2 )  Loc. ril. ( A ,  M I R A E U S  cn .ld '. l 'O R l ’E N S ,  op. n i.. dl. 111, bl/.. 2 5 i D -

(1 8 3 )  O rig .  : R A B ,  /er, -I7'J (H lcuov  9 0 5 5 )  ; m illi. afsebr. : ilml.. 2 0 5 0 '  (B la u w

I0 6 9 ( i)  . afsrlir. ilnil., 1592 : ra rlu la rium , biz. 70-71 : vertaling ( 1 7 3 5 )  :

ihid., -179 : uiig. : zie lililagc.

( I H I )  \ 'g l.  W '.  N O I . E I '  t u  R. B O I- . I^ E N ,  Krrkr li,k v  in sirilou jrn  in de M u U r l r r w r r n .  

A m sie rdm n, l<)5l, bIz. I i5  I 10.

(1 8 5 )  R A B .  /er. 2 0 0 9 / iO ,  t" I r " ; W '.  W 'E A l . l ' ,  ur/, dl., biz, 112 : A .  S A N ’O E R l ’S, 

o;i. cii., dl. II. biz. 2 I 8 ‘(.

(1 8 0 )  M .  r O O R N A K R  I'. K u o h k r  en /itl A r m .  dl, I, T it ll .  1971. biz. 350 -351 . baart 

2  (ca. 11811), biz. 353. kaarl I (ca, 130 0 ), biz. 3 0 0  301, baart 8  ( l o 2 2 )  :

N ie u w e  R e it  ; A .  I ) E  S M I ' l  l', l l r l  ir iilr iir i 'j ir im rl  len noordoo.'len ru n  HnisJjit 

ill lil’ X I I I "  t e ii ir  In R e r n t  (le/j/e i/e philoloiiir rl d/ii.-loirc. dl. X l ll , ,  |933, 

blz, 1028, en blz, 1058 1059 (fragn ien l van  de baart van  l 'l t i t r  l 'o u rb u s  uil 

1 5 7 0 / 1 5 7 1 ) : dl. X l \ ' ,  1931. blz. 83,

\ ’gl. A .  \ ’A N  D I  A '  B O N .  op , o , blz, 157. t u  ,1, V A N  M , \ l  D E C d  IH M .  .»(.

ril., blz, 30  : In de graeblen rond  1 lam me,

(1 8 7 )  D a l  wa.s de o|iva lling van ,\, S . \ N D l ', R t 'S .  /oc. ril. (op  v lu cb l voor dc geuzen ) .

W ',  W E A I . E .  loc. ril ; A ,  \ ' . \ N  D E N  B ( t N .  o;., n l.. blz, 15(1 15-,
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zei ("**). of in een vlaao van zinsverbijstering ( ' ’"). gebeurde, daar kaïr 
men alleen naar gissetr. D e uitslag van de lijkschouwing die werd uilge- 
voerd is niet bekend. Het stoffelijk overschot werd door drie vis
sers uit de vaart opgebaald (*”^). en door een van ben naar Brugge ge
bracht ('*'■). Joris Wiltebroot werd er begraven in de abdijkerk van Eek- 
boul ( '”“). diezelfde abdij waar Zoetendale, als Arrouaise-sticbting, steeds 
nauw mee verbonden was geweest ( ’**)■ Zijn geldelijke toestand was meer 
dan ellt'ndig Hij bad een jaar achterstallige buur bij zijn hospita,
en bad zelfs nog geld '"an baar geleend Hij bad schulden tegenover
zijn nicht, die te Bnigge in de Jakobijnessenstraat woonde zijn be
grafenis werd met geleend geld bekostigd (***). Zijn schamele bezittingen 
werden op 10 oktober door een notaris geïnventariseerd en met de
opbrengst van de verkoping werden de betrokkenen uilbelaald

Na het verdwijnen van de abt kon de overdracht van het patrimonium 
van Zoetenclale aan de Brugse Jezuïeten zonder verdere hinderpalen afge
wikkeld worden. Op 29 december 1584 (^“') werd te dien einde een 
bijeenkomst georgarriseerd in het bisschoppelijk verblijf ('"^) te Brugge.

( I f ^ )  F. D E  P O I T E R  en J. B k O E C K A E R T ,  op. cif., Maldvgem. Uz. 141.

(169) J, \  A N  M A L D E G l i E M ,  urt. cU., hlz. 30 (vgl. oolc de mening van M . Goegc- 

buer, le Knesselarc).

( l'yO) Rj\[). /er. 2669/in, f" 2 r“. Z ie  afb. nr. 9.

(191) Ihulem: K . \ F ^ S E L \ R E .  Notai M. Coegebuer. Zoe/endn/e, biz. 111.

(192) Ihidcm.
(193) Ibid . 2069/10, f" 2 r" en 3 r".

(1 9 ))  1„ M II. IS ,  I. ordre des chanoines réguliers d Arrouaisc. Son histoire et son orga
nisation. dl. I. liruggc. 1969, blz. 238-239 ; A S B .  nr. 152/38, f° 162 v° : R A B ,  

Aanirinsten. nr, 3 1 M . f" 5 v",

(193) Vgl. A  V A . \  G E N  B O N ,  op. dt. h\z. 157.

(196) R .\B ,  lez. 2 W V l 0 .  f" 3 r".

(197) K i\E S . '> l ',L '\R I„  Notas M. GiM'gehiier, '/oelenihde. blz. IV .

(196) Ibidem.
( I W )  R ,M l, lez. 26r/V lO , f" 2  v " ; 2070. blz. 30.

Ibid . 20r.0/l0. r* 2 r” (fli'/f rrlccnlnu wrrd op^rriififtlu door de TViiyse offlrlnnl

Rcml DrU'Hx II) : K N I 'I S S I - L A U I * . Notai M. Goruahnrr. Zovlrmlalv, M/.. III- 

IV  : J. \ ' A \  m a u )I-:c; i i i :m . art. at. i,i/.

ijtl)) Aud i. fd*flir ; R A IV  jfz. IDJ ilMattu* l l iO H )  ; iifgirlir. : ihitl.. : cnrUiIft-

flurri. U\/.. 7 17 *5 ; uily. : ! .. I )l d ,RI .A r i'l,  art. rit.. U/. 79-81, nr V .

f-!02) R / 'IV  /rr Id/ 1 2  «Su^c^^lr ofir crfrnlMf’ vfinr!« hovrri'Xt p v i 'M aI)di|o

van SoH rri I )*df h-n profilr van Ih’I collcylr drr Soc |H»*H ,|r»iu d(*r slcdc van

Bfiiyyln*, vonr i orpml«arl»i> van «l|n ImorlivvffrdlülicU Rrinliîln I)rintlo (Mc) l>h- 

»r lïop vfifi limutfli*', rïM|n liï**’r Jamlji !v*f klj nrrlildiarrn m  rnijn Iumt Rrmlull 

fllll Maitriht (dfirtal. irid»* ranoriIrlnMi vnrtflf' rnilirdrak* Icnrcko vmi S ’*’

I )ofnn-i df-r iU-d*- vun IViiyylp*. ctidïf vnnr *rlir|trni f tidc uli' tuljylu’n vnndr vnor- 

fKwtrnrI»* (ni Imf vando voiirnfM'tndf ltl«^(ltn|r voor d m  nnlarl« A n d rn u

prf^^Ur **nd»’ rnrionlc. op dan 19 d rrm d irr 198*1>.
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hij weduwe Knlherina Wilteijrool-Quareydl (^'^) iii de Jakol)ijnessen>traat, 
voor de hezilsoverdrarhl van een verzameling lilurgische Icoslhaarheden uil 
Zoelendale Na nieuwjaar, op a januari 1585, werd nog een rente
van 90 mud graan op de lirugse Spijker (^’'*) aan de .lezuïeten overge
geven ( “'■’)• Daarmee wa,s er voor de al)dij Zoelendale een einde gekomen 
aan een gesehiedeni.s van 570 jaar,

D e .lezuïeten te Brugge hadden hel anderzijds niet zo gemakkelijk 
om de inkomsten van Zoelendale ook werkelijk in handen te krijgen. Uit 
hun pogingen om tenminste een duidelijk inzicht te krijgen in de hezits- 
struktuur, hehhen wij enkele helangwekkcnde dokumenlen bewaard, zowel
voor de onroerende goederen als voor de geldclijke inkomsten (cijn
zen. renten, tienden) (■'')• Samen met de dokumenlatie (■'") uit de 
ahhaliale periode van de Zoeiendaalse geschiedenis, gaf zulks voor de 
grondhezitlingen volgende S|)reiding te zien ('*'’) : Maldegem-Middelhurg 
(501 gemet) (^^“), Moerkerke (222 gemet), Kaprijke-I^mheke (147 ge- 
met), (^‘ ') , Lapscheure (85 gemet) (■''), Sint-Kruis (hij Aardenhurg) 
(78 gemet), W'aarschoot (54 gemet), Moere (28 gemet). Koekelare (9 ge
met), hernegem (2 gemet). Dat gaf een totaal van 921 gemeten, hetgeen 
omgerekend (^^‘) een onroerend hezit van 407,5 hektaren hetekende. Dat 
rangschikte Zoetendale, ekonomisch gezien, onder de kleinere instellingen, 
eni zal wel een van de redenen geweest zijn waarom hel ledenaantal nooit

(212)

(213)

(21-1)

(213)

( 2 1 0 )

(217)

(218)

( 2 1 0 )

( 2 2 0 )

( 221)

( 22 2 )

(223)

\ ’til. L  D E IP L A C H ,  ari. dl.. l>lz. 80, nhlc

geschreven.

I.nr. ril. : I.. D E I  . R .A C E .  arI. rit., hlz, 80-81

I'.en nanviing werd dnarnK«' gemnnkl in 1228 

nr. B  13()3. oork, nr. M 8  : R A B ,  /er. 2103), 

einde Ine heslann (ihid, nr. 20(i0/8. f" 13 \
2-1 ; A .  \ 'A N  / U Y I . E N  \ 'A N  N Y l-A 'ld .T .

de naam wordl hier als Pareyek

: nolnrii'le nklc (1585).

Ivl.lSEl.. Depdrlemenido/ .Are/iie/, 

n deze overeenkomst lileef tol het 

' ; 2(>t>»/<). ('■ 20  r” ; 2t>70. hl/. 

eil„ hlz, 11).

I. iic. ril. : I.. D I-d.l’I.A C 'E , ari. dl .,  hlz. 81 (ontvanger .lakoh l.iieas ir.).

R A B .  /er. 2(i73 ; Breei.s inde.v hominiMi, hlz, 1-2.

Uiiil., 1380. B’ 13 r" 17 v". 2l)08. 2700.

Ilnd., 2062 (rentehoek ; X \ ’l ''"  eeuw). 2(.(.3 (renlehoek ; 1312). 2(>Ol (renle-

hoek ; 1360), 2667 (mnlehoek : X \ ’l ' '"  eeuw). 2li60 (rekeningen), 2670 (slaat 

van goedi'ren).

II, 1,1., 2673. lor. ril. : N. B . V E W ’IA . op. dl . ,  hlz. 63 6-1.

Daar kwamen nog hl| ile hezilllngen van de priorii Na/ari'th. en het refuglehuls 

te Brugge (/trei’i.s ini/e.v /lonomm, hlz. 3).

In  I6ti0 he.sloeg hel H o f van Zoelendale zelf 230 gemoten (R A B ,  /er, 2720, 

kaart),

\ 'g l-  E. S T O r K M . X N .  He  /io/,s(,.,/e ... te Kaphjkr. hl/. 33 : In totaal 157.3 ge

meten.

\ 'g l. nok It.'MV /er. 1020 : llggiT,

II.  1 )h. S ( 'I  IR 'l \ ’E l t . I )<’ oiiilr huulniaira in \'laaiiilri‘t'ii. Brussel, s d '. hl/ 13 

(Brugge en hel gewe/i'ti \'rl|e).
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Aanwezig waa'n liisscKop Remi Drieiix zelf, als pauselijl; kommissaris, de 
gelijknamige hisschoppelijke officiaal Remi Drieiix 11 (1569-1618) (■“̂ ). en 
aartsdiaken Jakoh Eecke (1569-1588) ( ‘''‘). Daarnaast de betrokken par
tijen ; rektor Arnold Havens (Haventiiis) (■"'), Robert Clayssone (Clays- 
sonius) ( ' “®) en Filip Hagben (Hagbiiis) ("" )̂ voor de Jezuïeten, prior 
De Brabandere en kanunnik D e Poorlere, vergezeld van abt Longuespée 
(1572-1603) van Eekbout (■"**), voor bet konvent Zoetendale, Nadat de 
drie Jezuïeten de pauselijke bulle en bel koninklijk placet badden voorge
legd, werden beide bescheiden officieel afgekondigd (■”’ ) door kapiltel- 
sekrelaris André Bott\-n ( ‘ ‘'‘). Hierna werden de papieren van Zoeten
dale. die zicb onder de hoede van de officiaal bevonden, aan de nieuwe 
rechthebbenden overhandigd. Ook de bandschriften uil de kloosterbiblio
theek kwamen daarbij te pas (^")- Na de middag ging men, nu onder de 
leiding van de offiriaal. en in gezelschap van twee Brugse schepenen, 
naar de Langestraal. voor de inbezitneming van bet refugium, en nadien

(203) J.l'. l 'O P P t .N ? ,  Compt-rulium chronologicum episcoporum Bnigcnsium, Brugge, 

1731, l.lz, 109 : A. D E  S C I I R E V E L ,  nrl. at., biz. 185.

(201) J.E, EOPPE.N.^, op. al.. bIz. 92-93 : A .  D E  S C H R E V E L ,  art. at. blz. 243 ; 

A ,  S .W D P .K L 'S ,  op. at. dl. II. blz. 7î . D e  oorlcondebjke tekst, ultg. L. D E L -  

P D \ C E ,  geeft Jakrjb Clerrk als lezing.

(203) L. D E I . P L \ r E ,  art at. blz. 23.

(20r,) blz. 3 c v. : A . D E  S C M R E V E L ,  w l. at. blz. 329-331 on 112 : A .  V A N  

Z U Y I . l - N  \ 'A N ' N Y E N 'E i.T .  op. at. blz. 3 ; E. D E  M O R E A U ,  /fi.sioiro de
I i‘fllise en Bi lfpipw. dl. \ ^  blz, 230 231. R. Clayssone was een befaamd predi

kant.

(207) A . D E  S C I  IR I:\ '1 :E , „rt at. blz. 112, n. 2 (15-10-1590) ; Nécrolofir dvs PB. 
/e<ni/es thm» /<•» Pnyt lian du XVI’’ au fom m entem enl du XVIP siècle, uiig. ,1.
r u \ 'E i . i K R ,  in .a.ii.hh. di, x x \ ' i i ,  i898. biz, 12.

(20%) N, I ID Y C d  IH k N E R T ,  In Mouasltro,, hrliic. dl, lil 3, l.ulk, 1971, blz. 783-785, 
vooral lilz 7% 1 (inzake de rol van l.ongiiespr'e lil| bet verdwijnen van Zoelenilale) ;
(jtdliu (’liritlianii. dl. \ ',  kol. 2H0. nr, X X X IV .

(g r/t)  f.oe, <»/. «re||g|o«j» dornlnl« CbrM iano de Brabantli-re prlorl et Pblllppo de
Poorlere, rliill tnoririklerll profi-«»!«, Brugls agi-nllbu«, ad boe voralls, nernon 
reverenilo tlomirio M albe ,5 I .ongiiespee, abball de Iv'i boute, piT ens adtlurlo,
orritilbm((iie el •Irigiills ad t|iiorimi liilereil. Inli-ri'rll nut Interesse t|nomodollbet
(Kilerit In fiiliiriirn. preditins lillerns per me nolarlurn Infrnscriplurn alln et Intel-
llgll.llo voie |eg| farlr-mlo tob-mnllrr |iiibllcnvit el nollflcnvll...,>.

(2 (0 )  I E  EO P P E .N S .  op al., blz, 9 9 ;  A . S A N D I - R D S ,  op. at. dl 11. blz. 73'-‘

(narlien Larilor van Stol Donaas, J  1021).

(2 (1 )  I>RI''s%|-,|, Ko iu iiU iih i' IflIdlollii rL, Ila iid sriiilf li 'u n id i linp. nr. 1107-9. f" I r” : 
.E ib e r  de D u b l  V a lle  H C ollegll S o . |e l« ( „  lesll B n ig l.s  (vgl. .1. V A N  D E N

Dl )|-,Y.\, f'o/n/ogiie des nm uutrrilg  de lii lU U lo llu 'ip ie  Roynle de fli /glrpie, ifl,
l \ ' ,  Brii.sel 191)1, 1,1/ (3, nr 2300)
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Ŝ role uitbreiding heeft kunnen nemen. 1- ênlen werden onder meer geïnd 
Ie Aardenhurg, Adegem, Beernem, Eeklo, Kaprijke, Ix-mheke, Maldegem, 
Moerkcrke, Nieuvvkerke (N b ), OosIkerke. Oo.slwinkel, Srboondijke (N b ). 
Sijsele, Sinl-Kruis (N b ), Sinl-Laureins.

Nog in 1592 kloegen de Jezuïeten over bel uitblijven van de
inkomsten uil Zoelendale. Ook bel spijkergraan werd ben slechts mei 
mondjesmaat loegemelen (*■'"’)■ l iet zal tol de jaren 1610-161-4 duren al
vorens de nieuwe bezitters bel geheel opnieuw overzicblelijk konden be
heren (■■“). Ralionalisalie en noodzakelijkheid bracht hen lol de verkoop 
van het hof ben Nazarellen Ie Damme ( “■'), «Den Eeckenboom> Ie 
Brugge (■'*) en de abdijhoeve Ie Lapscheure Yan de abdij zelf
was, binnen de omvvall ng, enkel de kerktoren en een deel van hel één- 
beukigc kerkschip bewaard gebleven (■'’")• De abdijhoeve op Zoetendale 
zelf was wel bewoonbaar gebleven Dat «Goet ten Soelendalo

(22-1)

(225)

(226)

(227)

(228)

(226)

(250)

(251

L. D E L F L A C E .  nrl. cH., El-/.. 25. en lilz. 86-87, nr. \ ’ll : <... a ranse ile lin- 

frurtuo.sitc de leur kiens par la mallieur de re lemps, el les rliarpes diceidx. .«ip- 

namment de.s kiens de Zoelendale...) : <... et jusciiies ad re (inilz viendmnt a 

joyr des kiens et revenu-/ diidicl Zoelcndale>.

R A B ,  JcA 2105 : rekwesten 1585-1596.

Ihid., 2668 (1610) : 2673 : Brevia index honnmni (161-1). Een  enkele verpark- 

linp Ie Maldepeni kerneeint al opnieuw in 1597 {ihid., 1855),

Bemerk dal kei rwaalfjarlp Bestand tn 1609 peslolen werd (I., HER E5-

SI'.N, in Alftenwna fiearhiedenis iler Xederinnden. dl. \ k  klz. 28'2).

Ihii/., 526 (Blauw  -1199) : oorkonde -I juli 1588 : 1881 : voorkereldeiul dossier.

lind., 1592 : rarlularium, klz. -12-1-12(1. sRaerkende <le \erkoopinpke van kei

refuse van Soelendaele» (oorkonden van 22 oktoker 1592. 19 dereinker 1592 

en 3 novemker 159.) ; koper was Ack ie l Spronrko lf) : «doimim ao konn monas- 

lerli D u lr ls  X 'allis ... In rlvllale Brupensl, tn platen vulpo de 1 .anpkestrate, iu \ la  

plaleoliun Keersselioom slraelken .,.> ; <slm-nde len voorkordide kinnen ileser 

stede aende suytzyde vande l.anpke slraele, wylenl loekekoort kekkemk- den 

I loosler van Soelen<laele ciule iepkenwoordelyrk loekeluxm'nile di-selve Sorleteyl, 

pkenneml kei I luns van Soeleilaele,.,),

Ihid., 2(i73 : <llak<-l (-(dleplum Brupense ex nppllrallone el unlone akkatlae Ik d  

ris \ ’allls.,.> ( l o l l ) ,  klz. 2-3,

Ihid., <1 lakei rollepiiim Brupense klz. 1 : 2717 ; kaart van Z.oelendale I'.iiiey

( KiOO) : C I ')N  I', l'nirer.'iileilshihiiolhevk, Kntulininfililinji. nr. 11-19 .1. 01'.

B IK 'K .  (dineric emir de:<rrii>lie /ii(Uinlii’<' cun u//i' de ((ronden ciin eei/reti rum- 

l'iterinde der stinle i’un Cil\et\dl |(/ie/e((/ien t’p heede .xvden i'um/er Fiere ( l6 t '2 l:  

I). V E R S T R . A E  r iv  /.oelendnie, In \V(( Mnideftem. ip. 1955. nr l(. (alpekroken 

In kepin X N 'I I ' '"  eeuw).

R A B ,  /er. 2(|75, Ine. ril : 2718 en 2720 : W ' l l ’’"  ('euwse kaarten van Zueten- 

dale en ompevinp.
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An», 10 , On lilnshrlor voor I )li'rlcrll< liollynr k (l^A li, /<■!. 207*1).
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zal verder de wcdcrwanrdii<'}icden van een Jezuïelcnaocfl meemaken, 
lot aan de sluilinfj van kiel Ikrn̂ 's kollege in \77~j

W al overigens hel konvenl van Zoetcndale helrefl, flat wa.s in 158-1 
in renhie en in feile onlhonden. In de rekening van 1584 werden alleen nog 
|)rior De Brahanch're en kanunnik D e I^oorlere onder de |)ost < alimenlalie- 
geld> opgenomen (■'“ ). Diederik Bullynek kreeg op 7 maarl 1586 van de 
hisschop van Brugge oorlof om naar hel huilenland. vermoedelijk naar 
Spanje, Ie vertrekken Op 2 juni 1502 vermeldden de Je7uïelen nog
slechts de prior van Zoelendale als Ie hunnen laste vallend

Na zijn lerugkeer uil Kamerijk, in 1583/1584, en zijn gedwongen deel
name aan de alschaffingsplerhiigheid, ging ex-[)rior Chrisliaan De Brahan- 
dere nog een gevidde carrière legemorH. Gehoren in 1548 (*^'). waarschijn
lijk Ie Kaprijke was hij de laalsie gezagdrager van de ahdij Zoeten-
dale, In 158() en 1594 (^‘"’) werd hij drwr de his.schop of de reklor
der .lezuïeten aangesproken om uitsluitsel te geven over vroegere overeen
komsten of geheurtenisserr in Zoetendale, Sinds 1585 nam hij de
taak van rektor van de verjaagde Augustinessenpriorij van Sarepla (Moer- 
kerke op zich. Sedert 1587 verbleef hij met dit konvent in Nazareth

(252) Ihiil., 2711, n" 168') : K. Ol'j l’l.OL’, (ip. ril, <11, W ’lll, kol. 526.
(235) I,. I)H I ,P L ,\( 'E ,  ari. dl. .  Hz. (i0-61. d.d. 13 on 22 soptomhor 1773 : ,\. \  .W ’

Z U V l. H N  \ ’A N  N Y K N ’E L T .  dl..  Hz. 6.

(23-1) R A B .  jcz. 266‘)/in. f" 2 v" on 3 v". A .  S A N H E R I I S .  op. d l  . dl. II, Hz. 2-18-\
lioofl hol ovor <lro.< idlimos onnoniro.'; rotndi-iro.s .«iiijor.̂ lllo.o.

(235) R A B .  /or. 2671 : A .  \ ’A N  Z U Y I.F .N  \ Y \ N  N Y F A ’l-l.T, op, nl,, Hz, IS  (a " 

1580). /.io nfl). nr. 10.

(236) I.. n i 'd , I’I,A (^F. arI. dl.,  Hz. 86, nr. \  II,

(237) R A B ,  /or. 263 ') (/t/nnie 11156) : hl| was 15 janr ond loon hi|. op 25 nioi |■ (.5.

zijn klooslorirolollon aflondo ; \|,d, ihid., 2670, hlz. 2') (In 1581 wonll hij 50 inar 

ond t'onoomd ; X X W ’I n l. 'iX X X IX ’ lo lozen /l. on 270') : oorkonde 12 dooomhor

I 5') | (in dal jaar liool hii 11 laar r nd lo zi|n).

(238) Ihiil., 1878 ! paohlkonlrakliMi lo Kaprijke d.d 21 okodior 1575 (anni;o«nnn mol
do vader van do prior) on I jnll 1586 (mol ( hi’t-liaan.'i zus llvsaholh) (slo),

( 2 3 ') )  llnil., 1878 on 2 (.7 I (zlo h lo rhovon ). / lo  al'h. nr, I I .

( 2 I0 |  Ihid., 2 7 0 ')  (z ie  h io rho von ).

(211 1  M .M .F , ,\n hwj SwI Truilixdxlii. z.nr : S P R O N C l  l O I .1'. t7ironv( ko i-.in

onro crr.xlc in.s/i7/in()/io m lii'l dorp ondo ov/nni/l i’im /hori'liol Ion lori' I Ip l .  hlz, 

X X X I X  (roklor l)lo( lilvador (,'i'dnrondc twaalf innr) ; l/'ld, : C, H E  N O S .  

('/ironycko enn on.vo ooiylo iiislidliiifilw .... f" 121 v " (jnnl 1585) : M.-Th. S T F R -  

K F N ,  N, O F IR N .N F R T  on N, 1 IH Y O l  IF B A F R T .  m Mom.,Uiron hol,,o. dl, lll-l, 

Hz. 1107.

(212) N 'H. .1. ( 'A S S IM .N N .  /),. Modrnw Prrolw o/ GoorI Grol.' in (\<sl YLmdcyn. 
In On.v Go,.s|,h/k l-'f. '11̂  X X N ’l l')52. Hz, 155 15 1 ; M  ■ Th. S T F R K F N  o a .

.5/onn.slóra d,’ Sninio Id ixidu 'lh, opp id i' Snro;ila. il Moorkorko, <1 Hnmnui cl 

A lil .^/ofinx/icofi hrljfr, loc. rit.
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l^oornik. 7 novemher 158-1.

l'ilips II, Iconing van Spanje, verleent: zijn placet hij cle afschaffings- 
hulle vanwege paus Gregorius XIII, en stemt daardoor in met de opheffing 
van de ahdij Zoelendale, en met de overdracht van de goederen aan het 
kollege der Jezuïeten Ie Brugge.

A. Origineel : BRUGGE, Rijksorchief, honds ]ezulelen Brugge, nr. 479. 
{Blaiiu'e niiniiners. nr. 9655). Perk., h. 218 mm., h. 705 mm. Fragment 
van het koninklijk majesteitszegel, in rode was, op enkele staart. In 
dorso : (X \ Ide eeuw) Placituni regis pro applicalione monasterii ... 
Socieiali ...- (XVJl de eeuw) fof 1 N.200.- (XYllde eeuw) Placet 

vonden ( oninck van Spoignie vande bidle des paus daet de Ahdije van 
Soelendaet sonde gegeuen irorde oen hel Collegie der Societeijt Jcsu 
der stede, von Brugghe op den ...- (X \d ld e eeuw) B.- (XX’llde eeuw) 
TO/B.- (X \ llde eeuw) 2.- ( X \ ’lllde eeuw) 70!B.

B. Authentiek afschrift (XN'llde eeuw) : RAB, ]ez. 2059-// (Blautr 
10606).

G. Afschrift (midden XN'llde eeuw) : RAB, Jez. 1592 : carlularium van 
hel Jezuïetenkollege te Brugge, hlz. 70-71.

I). N'ertaling (21 decemher 1735) : RAB, /er. 479 (Blauw 9655).

PHILIPPES. PAR \ A  GRAGP: d e  DIEU ROY DE GASTILLE. DE  
LEON, D ’A R R A G O N , DE NAN'ARRlv DE NAPLES, DE SIGILLE. 
DE MAILLORGQUE, /  de Sardaine, des Isles hides et terre ferme de la 
mer Oceanc, archiduc d Auslrici', due de Bourgogne, de Ijolhier, de 
BrahanI, de Lemhourg. ch' Luxemhourg, de ( >eldres el de Milan, comie 
de I lahslKiurg. de Flandres, cl Artois, de Bourgogne Palalin ('t / de Ilaynau, 
de 1 lollande. de Zelande, ch‘ Namur el de Zulphen, prince de Zwave, 
mar(|uis du Saincl Ihnpire, seigneur dc' l'rize, de Salins, de Malines, ch's 
cil('\ villes el jiays d N'lreehl, d (Jverrysstd el dt' ( iroeninge, el domi- 
naleur en Asic' el en Aphricc|ut's. /  A  nos Ireschiers el feaulx, les chef, 
liresident cl gens de noz [iri\(‘ el grand eonsaulx, les gens do nosire txm- 
seil en l'landres, et tons aullres noz juslicic'rs el offiric'rs eui rx' regardern. 
salul el dileclion. Dc la part de venerahles noz chiers /  el hien amez. les 
pores de la Sorielc du nom de Jesus, nous a ('sIc remonsiro cluil n pleu n 
Sa Sainclele piiis |)eu dc' lomps enca, en laveur ('I pour dolalion el reslau 
ration d ung college de ladiele Societc' de Jc'sus en nosirc' ville de Bruges. /  
leur accorder I union el incorporation de 1 ahhayc' el monasit're ch' Sot'len- 
darJe h‘z iccJle ville de Bruges, (-nsemhle les appendences el dependences.

Bijlage

121



Ie Damme lenvijl fiij er ook kapt>laan in rle parocKiekerk was en de
parochieschool hesliinrde (*‘^). \'anaf 1588 werd de van de Jezuïeten 
afyekochle priorij Nazareth met zijn geldmiddelen heringericht (°^*). In 
15'-)5 zal hij pastoor van Moerkerke worden, en te gelijk aalmoezenier te 
Damme (■’"*). In 1597 vinden wij hem als pastoor-deken te Sluis 
waar hij in lnÜ4. hij de val van de stad, vrije uittocht verkreeg ( ' ’**). Dat
zelfde jaar lfi0-4 werd hem een kapelanie verleend in het Sint-Janshospi- 
taal te Brugge ('^*), terwijl zijn werkkring zich naderhand naar Oostende 
ver|>laalste. waar hij pastoor werd benoemd D e laatste prior van
Zoetendale overleed aldaar op 50 juni 1607

Erik V A N  M INGROOT

Eloogleraar K.U.Leuven.

(2-13) J, O P D E D K I.N C K .  I I , l  klo„slcr ./er Nazaret lon.  Llz. 56 ; A .  V A N  D E N  B O N .  

Of), cit., hlz. 137.

(2-1-1) J. O P D E D R IN C K .  lor. n t .  (volgens D A M M E .  Arc/.ie/ O . L V r o u u k c r k ,  Kerk

rekeningen) : G . J L T E N .  art. cil., Hlz. 251, oorkonde 18 december 1603 : <die- 

lum riominum ecclesie pnro'hinli Plammensi beate X'lrginis sacre sese dedisse at- 

f|ue ibi tempore oflo  annorum saellanum egi.«se>.

(215) R .\B ,  /er. 526 IKlauir  1199) : oorkonde -1 juli 1588 ; G . . lU T E N . loc. cil. 

(2-16) I. O P D E D R IN T K ,  lor.  at.
(217) Ihlilcm : G. .11'! E N , lor. ril.  : «Inde vero eum fiiisse missiim ad rlvitatem Sliisn- 

nam a reverendl.«slmo domino Matbla I.ambroebl« epheopo Brugensl (1595-1602). 

ple memorie, idrjue anno I )omlnl mllle,slmo qiilngenteslmo nonnge,«lmo .seplimo, 

ut non tantum parrorblali.« ecrlenlc Slusensl» exi'teret «ed et deronatus cbrlstlanl- 

lall« totlii» rlatrlrtu« SItoani ,,,>,

(218) G , l lT F iN ,  ari ,11. blz, 230. Vgl,, voor .Ie .laliim, A .  S A N D E R U S .  op. ri(„ 

dl, II, blz, 213b,

(219) R A B .  l i l i mw  3'<51, rrorkonde 20 «-pleml.er 16(M : B R U G G E  Z E V E N K E R K E N .  

Sinl Anilri fui lfihl , S o l i i ' f  (V, //uy()/ie/)Oer/, Zoe/.-n./o/e,

(2V r) M A I.E .  A U i l  Ar,l,l,’l. /.,nr. : A .  S P R O N C I  l O l ,1'. op. ril., blz. X I ,1 ; C. D E  

\ T ) S ,  loc. cll.
(251) R A B ,  Ciirnulii, I-I I ||̂ •|,|,||I U,, nr, 59H : obliunriiim vnn Sarepln. n .1 30 juni : 

«Jaergeli)de van on»en eerwer.legbe ()nler, lier ( br)»ll|nen .!.• Braban.ler. de weleke 

overlet rleri V i  .lar b van wedernaent 1607, ende wn« gbeprofeit Int cloo.iler vnn 

Soeten.lale ende la*le prioor vnnl voor'el|.le rloo«ler, de wel. Ie  onslle.len eer- 

llrlien ende <l..erb.le||e gl.erlglerl l.i'efl .len ll|t v)in 12 jnereii I bl| llrlit begraven 

In de ilal van Oo«lende ilaer bl| p.i«l. r wn«> : ihl i l, 599 nerrol.igitim vnn

Sarepta , B R l 'G G E / l - A 'E N K E R K E N ,  Sm l  . \n, lr l . ;„l„l„.  \ o l „ \  N .  I h .y u lw
U - r l .  Zoeten./,./e
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IET G O ED A in ’ENA TE ADEGEM

1. DE OORSPRONG.

Reeds hecd \Toeg Rezat Het Brugse Sint-Jan.shospitaal een stulc meer
grond in het grensgehied van Adegem en b./eldo, zoals uil de afpaling van 
de keure van Eeklo in 12-40 l)lijkl ( ' ) .  In die hoek van Eeklo had het 
hospi taal I ien hunder moergrond en woeste grond van gravin .lohanna en 
graaf l’errand gekregen ("). Het is jras in hel hegin van de veertiende 
eeuw dal de broeders van Sinl-.lan hun grondliezil in die omgeving zullen 
vergrolcn. In 1503 verwierven zij door schenking en door aankoop 55 hun
der woeste grond Ie N’eldekens «in t/en \ ’roiurenmatc ron Zuinardo  
In 1274 had Aelis. werluwe van Wouter van Zwijnaarde, meer dan 255 
hunder moergrond en woeste grond van gravin dohanna van Gonstanli- 
nopel gekocht, gelegen, tussen de Moeie, de stad Eeklo. de Zoutweg en 
de Eieve (')• D ie 55 hunder lagen in de grote hlok die Aelis van Zwijn
aarde in 1274 had gekocht. Een stuk van 12 hunder was trouwens door 
haar zrron .lan van Zwijnaarde aan het Sint-.lanshospitaal verkocht ge
worden (' )̂.

(1) L. STOCKM.'XN, iv  v,m dv Kvwv van lu-Uo in 12-iO. AM nr, 22 (l'Cl)
l.lz, 117.

(2) In jniuinrl I2'')2 Dvcsliirdc pnivln Miirtinrclo ilic Kift vnn l\nnr zuster. Zlo Th. LL'X KX.
I<ilianna erm Conslantinopvl, i'uu Vlaanilirrn vn I It'ru'noinrvn, \  erhnnd. Kon,
VI. Arml. V. BeR'li'. Kln.s.se der l.ellereii. nr. 3. Aniwerpen-Ltirerlil. 1910. hlz. 
619-620.

(3 ) An hief Sinl .lmislios|iiliud Umtrije (voorimm iiReknrt Ar, S.IIIB). oorkonden nr. 2'*0 
(6 '/j l)iinder), nr. 293 ( l Vj hiinder), nr. 29-1 (12 Inmder) en nr. 296 (12 hunderl.

(•I) I4l|set, Ardilves Nnllonales. B n i i l  f  36 v" : <ki iiisvnt enire /e Zoiileuv.st el 
In Mninhin, cl d auln' ;>iir( i n/i'e In riln dn Wnsl l'.clo nl In f.invn ki vil dn Ciand 
Jisnnl loinrlr, ki t'u it Vnikindann.

(3 ) Ar. S.tl IB O. nr. 296 : <(;iiih/ jnhaiuins dn Xnynnrdn vnndidil miun'.slro /ui,'|>ilo/i.< 
/(i/iiimir.s in /ini|)i.v dnodnnnn hannna irasllnn jacnnlia In i/ominio dn Midi/i'iiheni 

i;iio Innrnnl dorninn Adnlyzn dn /nynardny.
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fruirlz, relises, renies, ciroictz el millres en provenans, menlionnez es hui
les et /  provision afxislolirques sur ce clepeschees. Desquelles desirans les- 
dicLs peres de ladicle .<oriele s ayder, ilz nous ont supplie treshumhlement 
leur vouloir octroyer noz lettres de placet sur ce pertinentes. POURCE ES I’ 
IL que nous, ce que dessus /  considéré, el veues en nostre conseil priv'ee 
lesdictes bulles el provision a[X)stolicques, inclinans favorablement a la 
supplication et requesle desdirts supplians, leur avons octroyé, consenty et 
accorde, octroyons, consentons el accordons, en leur /  donnant conge et 
licence de grace especialle par ces présentes, quilz puissent ou pourront 
meclre ou faire mectre a e.xecuüon deue lesdictes bulles et provision! apos- 
tolicques. et en vertu d icelles prendre el appréhender la [xissession et 
joyssance de /  tous et quelconcques les biens, censses, renies, droiclz et 
revenuz apparlenans a ladicle abbaye de Soetendaele, el en faire 1 union 
el incorporation susdicte, pour la dotation el restauration dudict college 
de la Société de Jesus en nostre ville de /  Bruges, selon la forme et teneur 
desdrcles bulles et provisions aposlolicques, sans pource aulcunement mes- 
prendre ny encourrir envers nous. Pourveu que si, a cause de ladicle incor
poration cbel débat, question ou procès, Icsdicls supplians seront tenuz de /  
faire leurs poursuytes, assavoir en matière possessoire, pardevant nous ou 
noz juges, ausquelz la cognoissance en appartiendra, et non ailleurs, el en 
r>etiloire pardevant les juges ordinaires ou aullres juges deleguez, résidons 
en noz /  pays et signeuries. Et si la cause par appellation ou aultremenl 
estoit résolue en court de Rome, en ce cas lesdicis siqiplians la feront dtJe- 
guer en nosdicts rjays et signeuries, selon el ensuyvant la forme de noz 
ordonnances sur ce faicles. Si vous mandons, /  et a chascun de vous en 
droicl foy, el si comme a luy appartiendra, que de notre présenté grace, 
conge et licence, selon el par la maniéré dicte, vous faicles, .souffrez cl 
laissez lesdicts supplians plaincmeni cl paisiblement joyr el user, ces- 
,sans /  tous contrerlictz el emf>c.schemens au contraire. Car ainsi nous plaisi 
il. Dorirw; en nostre ville el cite rie J ournay, le .scplicsme jour de Novembre. 
I an fie grace mil cincq cens ficlanle quatre, de noz régnés des Espaignes /  
et Sicille etc. le XXIX*. et de Napb-s le XXXI”. l’amele. /
Par le Roy en .son c<»n.seil. D. Engbien.
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In 1503 heznlen de hroeders van Kel Sint-Janshospilaal minsten ^5 
Ininder <jrond le X'eldekens, waarop ze waarschijnlijk een hoeve gebouwd 
hehhen om de omliggende woeste grond te ontginnen en de moergronden 
le onllurven. In de rekeningen van 1292 en 1295 vinden we reeds uitgaaf
posten voor het delven van turf te Oostwinkel (®).

Alhoewel er reeds moergronden in 1292 in uitbating waren denken 
we toch dat de hoev< Altena slechts ten vroegste in 1303 werd opgericht 
na de aankoop van de 55 bunder. Het goed Allena verschijnt echter maar 
voor het eerst in de bronnen in 1315 wanneer broeder bursier in de reke
ningen noteert dat hij 509 p. 2 sch. heeft ontvangen <vanden houe /e 
^locre ende Altenay ( ')-  X^anaf 1521 wordt de opbrengst van het goed 
Altena afzonderlijk in de rekeningen genoteerd (*).

Het Sinl-Janshospilaal trachtte ook zijn bezittingen te X'^eldekens uit 
te breiden met landbouwland : in 1323 verwier\'en zij 7 V2 g. land, waar
van ö g. <beoest der Lieueny en 1 '/> g. <beuvsl der Lieveny zijn gele-“ 
gen ( ’ ). In 1550 kwam daar nog 8 g. land bij, gelegen <an die oesfzide 
inn der Leyeny, verder nog 4 g. land <up Scoermanshdy gelegen, 1 g. 
woeste en meergrond gesitueerd <inde zenene ende luHntich bonrey en ten
slotte een half bunder meers gelegen cup de Jabbeko,  ten westen van de 
Lieve In hetzelfd'- jaar kocht hel hospitaal nog anderhalf gemet meer
grond gelegen <np den Suutmoer in die seuen ende lu'inlich buenrey ( ” )■

X'olgens de bewaarde oorkonden moet hel Sint-Janshospilaal in 1350 
minstens over 54 bunder grond beschikt hebben in de omgeving van X^elde- 
kens.

2. U IT B A T IN G  IN  E IG E N  B E H E E R .

De eerste hoeve werd opgerichl door de broeders vnn hel Sinl-Jans
hospilaal en waarschijnlijk gebeurrle de uitbating door de brodeers zelf 
ofwel onder toezicht van een broeder, In 1321 bracht hel goed Altena 
35 p. 16 .'ch. par. op. Haler daalde de opbrengst lot 12 j). 9 srh. 3 d. par. 
in 1332. Dr; sticht'iig van Allcna was dus geen bijzonder winstgevende 
oriflerneming.

(O) Ar, S J I IB  relt, 1272 en rek. IgOT. Z ie  ook L. .S T O C K M A N ,  Moeidromleii on 

liirlullhiiliiiiii'n in i l f  n m liieh lii i Slalilt'ni ni en A ntdriihury  en Jo K ruro ean Eck/o, 

A M  rir. 21 (I77T ). Hz. 88.
17) Ar. S J I IB  rek. 1313.

(8 ) Z ie  l>l|lii({e I.

(7 ) Ar, S I I I B  O .  nr. 377 en iir. '101,

(10 ) Ar, S.11 IB  O .  nr, '120.

(11)  Ar. SJ I IB  O .  nr, 'irx).
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In 1 305 pachlle Loclewijk De \'o s hcL .̂'oed Allena voor 56 p. [)ar. 
In l-lü8 liel hroecler Jan Evi'rl)ou(l, aiecslcr van Hel Sinl-JansHospitaal. 
verscHillencle reparaties uilvoeren aan Hel Hof le Allena. De mcl.^elaar 
Fiel er Ganslermati kreea 10 p. 16 scH. par. «wm leglu-ldcrliciio en slro- 
cH'kker Asselman onlvint> 12 p. par. -ivüii slrocU’ckenex- In HÜ7 Had
Hroeder Heursier reeds 25 p. -1 srH. par. Helaalrl aan Fieter Cjanslerman 
«(’(ln cleckene an r/e poork’> ( ’^). W e moyen dus Hcsiiiilen dal Hel poorl- 
tJeHouw reeds mel tlecfln'h'if» of pannen was gedekl. De overige geHouwen 
Hadden wellirHl nog een rieten of strooien dak. In Hetzelfde jaar Helaalden 
de Hroeders reeds 10 p. 4 scH. par. «ran rieJs te snidtnie injen nioer (e 
\'td(U’kinsdamme hi dircrscti personen, rerhcsichl iip trors. hof 6 100 riels> 
( '“K In 1408 vinden we nog een uitgave van 6 p. 17 scH. par. «ran riede 
ie snidene ende riede te haelne ende gluy ie haelne ran Brueghe t'Allena 
ende halen inoere i Alena  ( ““).

In 1416 pacHlle FiegHer van Buederwaen Het goed Altena mel 44 ge
niet ^irinnens lande inelgaders meer irildernessen ende heyden daer loe 
hehorendr> voor 40 p. par. ]ier jaar (■')• Fond Allena lag er in 1416 
reeds -14 gemet landHouwIand. maar ook nog veel woe.«le grond. D e ojiper- 
\lakle Hos moet ecHler ook reeds Helangrijk zijn geweest zoals zal HHjken 
uil de volgende paragraaf o\-er de Houlwinning te Altena.

In 1421 geHeurden er \erscHillende reparaties aan de gcHouwcn van 
de Hoeve :

—  <yanden U'oonhaase lAltena te rerplalene, eenen nieren halke daer in 
leeghene, eenen langhen (tommen slijl daer in te stellene. de peyHoo- 
nien le vermakene, tiree nieire balken inde p(H>rl te din n leeghene, 
ihoul al le doen saghene ende al tiserirerc daer loe te lererne>.

—' «\Vin(/en i’orn. hase le roe/ene ant siaithende al nieire ende ande 
u'esizide 7 roeien hot'ei} der erden ende I duemen ande stallen le ivr- 
ziene> (■■).

In 1427 \crliel ZegHer \-an Buedeiwaen Hel goed lo Allena. D e Hroe- 
ders \'an Hel Sinl-.lansHospilaid jioogden dan mel knecHlen en meiden Hel 
landliouwHedrijf. dal in 1428 ;d .50 gemi'l landHouwland omvatte, voort 
le zeilen. De Hriu'ders sluurden Iwee paarden mel een wagen en twee

( 1 7 )  Ar. SM  16 rrl. 1108 M O »  f" W  v” .
( IH )  ,'\r. SIII6 rcL I 107 I 108 f" <lg v".
(I») Ar. S.ll III rrl. M 0 7  I 108 I'" <).-5 r".
(2 o )  A i . S.ll II) rek. I lo 7  I 108 f ’ » 9  v".

(g| ) Ar. S.ll III rrk. I llf. I'" -I I v°.
(22) Ar. S.ll 16 rek. M 2I 1-122 l" 75 v".
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ln 1535 werd Allena voor rekening van het hospitaal uitgebaat <hi 
yiurgriete Lippins>. De hoeve heslaat 125 g.. vvaar\’an 23 V2 g. bezaaid is 
mei haver en rogge, teivvijl <al tonder es u w stine ende u'eede ten beesten 
befe{>. Op Allena werkten drie merriepaarden en de veestapel bestond uit 
25 stuks hoorm-ee. twee varkens en 16 schapen en lammeren (^^).

Gedurende het jaar 1553 leverde Margriete Lippins <16,5 hoed rog- 
ghen. 5,5 iraghen, 5 -esters botren>, twee ossen, lammeren en dierenhuiden, 
te samen voor een waarde van 51 p. 7 sch. par. Aan Margriete Lippins 
werd 5 p. 4 sch. par. gegeven voor het hof uit te baten, zodat een nettlo- 
hedrag van 26 p. 5 sch. par. in de rekening kon ingeschreven worden.

In de periode 1559-1545 steeg de opbrengst van Altena tot rond de 
90 p. par. In 1547 daalde echter de opbrengst lot 6 p. 7 sch. par. en in 
1550 noteerde de ontvanger <vanden houe te Altena tachter 43 p. 
12 V2 s.>

In 1551 betaalden de broeders van het Sint-Janshospilaal 4 p. 8 sch. 
par. <ran eigenen esayt t Altena> ( ‘’’ ) en in 1352 3 sch. par. <van mayene 
t Altena> ( ‘‘). Altena werd waar.schijnlijk in die jaren uitgebaat met be
hulp van toevallige hulpkrachten. In 1352 verkopen de broeders een mer- 
riepaard voor 2 p. par. en worden er voor meer dan 14 p. par. kosten op 
hel hof Altena gedaan ('*). Dit alles wijst erop dat de hoeve Altena 
klaar werd gemaakt voor verpachting.

3. DE PAaiTERS VAN ALTENA (1334-1596).

In de rubriek <Landcheinse in \Voestwinkle> treffen we in 1345 
een zekere Wouter De \hsch aan met een achterstallige schuld van 56 p. 
16 sr'h. ( “ ). W e  vermoeden dal hij pachter geworden is van Altena in 
1555 of 1554. lot 1595 vinden we enkel de vermelding van achl(*rslallige 
pachtsommen van het goed Allena. Waarschijnlijk bedroeg de jrachlprijs 
58 p. 5 sch. par. in 1581, toen PielcT D e Moenc o[) bet hof woonde.

In 1584 stond Pieter D e  Moenc bijtia voor 200 p. par. in het krijt hij 

tie broeders van het Sinl-.Ianshos[)ilaal. D it hoog bedrag kan we llichl ver- 

Haard worrien door de oorlogsgebeurtenissen tijdens tb- C^ienlse opstand 

(1579-1584) legen graaf l>orlewljk van Male, toen hel |)lnllehind erg te 

lijflen had van dc rovende en bratidslichlende legerbenden.

( 1 2 ) Ar, S.II lil Vrirlo rol iir, 20,

(13) Ar, S J ll l)  rek, 1331.

(1-1) Ar, S J I IB  rek. 1332.

(13 ) Ar. S l i m  rek. 1332.

(10 ) Ar. S l i m  rek. 1334,
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70 gernel pachlle voor 50 p. 15 sch. par. Tijdens de periode 1 •442-1454 
nam hij 90 gemel in huur voor 67 p. 10 sch. par. Voor de jaren 1452-1454 
kreeg hij echter 50 % afslag op de pachtsom om <l quaede dal hij heeft 
bij den oorloghe» (■'*). In die periode waren de Gentenaars eens te meer 
in opstand gekomen tegen hun wettige vorst, de hertog van Br>urgondië.

In 1459 sloten Ijroeder Roegier Braem en hroeder-heursicr Joris D e  
W indt een pachtkontrakl af met W illem Ysemhaert fs Thomas. Deze uit
voerige pachtbrief is hew"aard gebleven zodat we heel wat interessante 
inlichtingen krijgen over het goed Altena uit het midden van de 15de 
eeuw (^®).

W illem Ysemhaert pacht het goed Altena met 90 gemet voor 92 p. 
8 sch. par. per jaar. f^W)vendien moet hij steeds een stal met het nodige 
voedsel voor drie paarden van de broeders beschikbaar houden. \Yrder 
houden de broeders het poortgebouw met de logeerkamer voor zich, want 
die kamer moet vrij blijven voor de broeders die naar Aliena reizen.

D e pachter mag gedurende zijn pachttermijn van negen jaar eenmaal 
het hout van de wilgen en het <stapelhout> kappen dat langs de kanten 
van het wHnnende> land staat. Dit landbouwland lag verdeeld over 17 
percelen die meestal een eigen perceelsnaam hadden, zoals Braamstuk of 
Schoormanshil. Ook mag hij het hout van de Dange Dreef, van de Korte 
Dreef, de Hofdreef en de dreef naar Nieuwendorpe eenmaal kappen 
tijdens zijn pachttermijn.

Als tegenprestatie was hij dan verplicht voor elke verdroogde tronk- 
wilg er twee nieuwe te |)lanten en die groeiende te houden. Bovendien 
moest hij elk jaar 50 «eekin plantsoenen^ poten.

I let is W illem 'i semhaert ook ten strengste verboden zijn beesten of 
die van andere boeren in de bossen van bet Sint-Janshos|iitaal te laten 
komen.

Willem \semhaert neemt het woonhuis, schuren en stallen in lening 
van hei Sint-.lanshospitaal voor volgende prijzen ; het woonhuis voor 
72 p. par., de kleine schuur voor 36 |i. ]iar., de grote schuur voor 60 p. 
par,, de lange stal voor 56 p. par., de stal naast het woonhuis voor 24 p. 
par., het duivenkot voor 12 |). j>ar. en het bakhuis voor 4 p. par. \Yrder 
wordt de mest op het hol oji M  p. 8 ,sch. par. geprezen, de vijf gemet 
koren op 24 p. |)ar. en het bunder haver op 1 1 p. par. en het <renrasse 
van houle> op 3 p. 12 sch. |)ar.

Als onderpand voor de pachtsommen geeft W illem 't sembaert zijn 
eigen hofstede met tien geniet «/ioo/(/en(/e metten riiut/iem/e ande Xieunvn

(28) Ar. S,II lil rek. M5-1 f“ 59 v°.
(29) Zlo Iiijlnpo II.
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^caclllvlvn> naar hiin hoeve Ie Allcna Ook stonden zij twee vaarzen
af aan Allena ('*)■

\'oor 20 p. 8 scK. par. namen ze <1 icaghene, ploughen, heechden, 
luinmsch. stringhen. gorvelen ende ander> over van de afgaande pachter 
Zecher van Biiedenvaen. \ ’erder kochten ze nog 7 <hooriiebeesten> van 
hnn oud-pachter voor 58 p. 8 sch. par. \  an de pachter van het goed ten 
Moere. Jan De X'ulder, kochten ze een koe en een vaars voor 13 p. 16 sch. 
par. Tenslotte kochten ze nog <eene rune* voor 28 p. 16 sch. par. en een 
<cerse> voor 8 p. 2 sch. par. (■'’ ).

N oor de bewerking van het land moesten de broeders veel lonen uit- 
belalen :
—’ 3 p. par. aan Whliem Marlins <ccin 5 ghemelen lands te hereedene 

ende up Ie zetlene, o/nme ie zaeyene*.
—' 12 p. par. aan Willem De Meestere, <cnape van ziner huere*.
—  6 p. [)ar. aan Marlen De Langhe.
—  6 p. par. aan Pierkin Roedolf.
—  Op. par. aan <Beaie. tjoricwijf*.
— 10 p. 8 sch. par. aan Marlen D e Langhe om 52 dagen <ivulghen te 

snoukene achter Holh'*.
—' 51 sch. [>ar. <van 8 V2 g. Ie maeyene bi Martin De Langhe*.
Wrder nog ;
—' 4 p. 10 sch. par. <van evene. ende rugghe te inaeyenc ende te peckene 

ende in Ie doene*.
—' 18 sch. par. * temden vlasse te viedene*.
— 10 srh. par. <vanden vwrs. vlasse. Ie slitene*.
—  4 sch. par. <van messe te spredene*.
—  ‘1 [). 11 srh. p;ir. *van ƒ •/ app( Ihinle... oinine te polene*.

Ook kochten de broeder.s nog stro, lijnzaad en vissen ('®).

Deze eigen uitbating van Allena werrl echter geen onverdeeld succes, 
want in M30 slaken de broeders van hel Sinl-Janshospitaal 3() p. par toe 
aan de ex[)loitaiie van Altena (*^).

I let Srnt'.lat)sh>>spitaal besloot rlan ook hel goed Allena opnieuw in 
(jaeht ie geven. Pa,s in 1-110 vonden de broeders van hel Sint lanshospilaid 
een vaste parhir-r tn fle persoon van WilliTt) linitinc die de hofstede met

t25) Ar. S l i m  e-k. 1-128 f" -12 v " .-ti f" '13 r”, 

<21) Ar, - S lim  f<-k M 28  f" -13 f".

(231 Ar, V l l l l i  f" 7-1 v " M  70 v".

(20) Ar. S .) im  r.-L I 128 S" 71 v " l«l 70 v°.

(27) A r  S l l l l i  r.|< 1 IV )  f" 30 r".
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kene van den pootte inidsgaders hij jacoh de llondi ghelevert lallen, inier- 
sleit, bountetlen ende vanneelen> 50 p. 5 srh. [jar.

I lel «oefl Allcna was omrinaci rloor een diepe walyracliL zodal de 
hoeve slechts via het |>oorlf<ehouw over een Ijriitjje Ie hereihen was. Dil 
hlijkl uit een uitgave[K)sl \'an 1562 : «in/ maken van een nieuive houtte 
hruggheskin met een poorikin daentp staende over de walgracht al- 
c/«.or> r ) .

1 ijflens de tweede helft van de 16de eeuw steeg de parhiprij.s van het 
goed Altena enorm ; van 92 p. par, in 15*40 tot 560 p. par. in 1576 ! 
Waanneer Aarnout De \diegher in 1579 pachter werd van het goed Allenn 
stonden er troebele lijden voor de deur. Aarnout D e Miegher Icon in 1581 
nog normaal zijn pacht betalen, maar voor het jaar 1582 kreeg hij reeds 
120 p. par. afslag. Waarschijnlijk heeft hij de volgende jaren zijn pacht 
niet meer kunnen betalen, want in 1586 ontvingen de broeders van het 
Sint-.Ianshospilaal niets van bel goed Altena <midls tzelve veughelweede 
is !igghende>

4. DE EXPLO ITATIE V A N  D E  BOSSEN R O N D  ALTENA.

Allena was in zeker opzicht belangrijker als centrum voor houlwinning 
dan als landbouwbedrijf. Tot rond 1580 e.xploiteerde het Sint-Janshospi- 
laal de moer van Altena voor de turfv\inning. Na hel uilturven vair de 
moergronden plantten de broeders bossen aan rond hun goed Altena en 
slechts een gering deel vair die gronden werd lol larrdbouwland ontgonnen. 
.Alhoewel het Sint-.Ianshospitaal ongeveer lOO gemet grond te Allcna be
zat. lag er toch maar -̂ l-l gemf‘1 landbouwland ron< I Alleita in 1-1 lu. De 
rest lag nog woest of was rr'eds bebost geworden.

Zolang er turf te Allcna werd gedob-en. verkochten de broeders al 
hel hout. In 1559 brachl de \erkoo|> van hout K) p. par, op; in 1550 
meer dan 200 |). par. : en in 1565 meer dan lOo p. jrar. Dil waren drie 
topjaren, maar ook lijdi'ns di‘ anderi* jaren brachten de bi'ssen van Allena 
veel geld op ('"*). Na 157*1 \indeir we geen onirangslen meer in de reke
ningen \an hel Sinl-.lan.shospilaal, Wbiarschijnlijk werd toen de houlex- 
|)loilalie ver|)achl aan Simoc'ii Arnouds. Dii' heeft daar echter niet veel 
\an terecht gebracht want de achli'rstallige |)achlsommen liepen steeds

|3T) R,\Br. X I I  lU ii rel;. l - I M - v r )  f" 12*1 r“. 

I3 (.) ILMl r.  X I I  103 rek, 13o2 I3(>3 f" 123 r". 

( 3 7 )  ILMl r,  X I I  l ')H  rek, r>H(i f "  ') ')  r".

(3H ) /.li' IV.

151



Jorpsirate noorhixicrt streckende lot der Raivscotstrate> en vijf gemet land 
gelegen emetten zuuthende ande vorn, N  ieuu^endorpslrate noortivaert 
streckende tot den iraterganghes. D e aankomende pachter op Altena bezat 
dus een hofstede met 15 gemet land in eigendom te Nieuwendorpe. Hij 
verliet zijn eigen klein bedrijf om de grotere hofstede Altena te gaan uit
baten.

In 1-170 wordt de pachtsom van W illem Ysembaert verminderd tot 
72 p. par., omdat een deel van het landbouwland <verbuscht ende verwil
dert es> (^“). In 1-486 komt Joris Teerlinc op het goed te Altena en 
betaalt 8-4 p. par. per jaar voor de hofstede met het <winnende> land. 
waarvan geen oppeialakte wordt gegeven. Tengevolge van de opstand van 
de Bruggelingen tegen Maximiliaan van Oostenrijk bracht het goed Altena 
geen pacht op in de jaren 1490, 1491 en 1492 omdat het niet 
sghebmuet es> ('” ).

In 1522 pachtte Jan \^an den Paradise de <stede te Veldekindamme> 
met 84 g. 19 r. voor 96 p. par. per jaar (^‘ ). In 1520 lieten de broeders 
van het Sint-Janshospitaal een legger van het goed Altena opstellen, waar
in elk perceel land en meers nauw'keiirig wordt beschreven en gesi
tueerd (^^).

Wanneer Zegher X'̂ an Hiefte op het goed Altena kwam, lieten de 
broeders belangrijke reparaties uitvoeren <int maelsen, temmeren, decken, 
met houdt, cedeksteenen ende yserwerek, bomen te vellene, te besinne ende 
te zaghene. Int maken van eenen nieuwen ccx’slalle, calvercot, een zwijns- 
cot ende eenen waghencol, al tsamen annecx xmn melcander lanc houdt 
8 voeten ende 28 voeHen wijdt, ten hrxdlhende eenen upgaende steenen 
ghewelve ende ten weslhende andeti anderen boude stallinghe de voet- 
linghen drie voeten hrxjghe unter lieerde an heede de zijden. Twelcke al 
tsamen ghecosl heeft mids den rnondcost ende Iverdecken vanden wex)n- 
huuse, scue.ren, stallen ende andres dat van nrx>de ghedaeny was ('’*). D e  
nieuwe stfillingcn waren dus ongeveer 52 m. lang i*n 8,5 m. breed. D e  
<iXM-ttinghen> en een hoofdeinde waren in metselwerk uitgevoerd.

Enkele jaren later in 1544 kwam het poortgebouw in aanmerking voor 
een gronrlige herslellwurl : <ßeimdt van reparatie ghedaen up ons goedl 
te Veldekindtunme int maetsen, temmeren, decken, met houdt, calrk, 
steenen, zandt ende ysenrerrk aldaer verbesicht int deckena ende nerrnn-

(VJj Ar. S J l l I l  rek, M70 f " 70 r".

(31) Ar. S l im  rrk. 1100 f° 3Ö t".
(32) Ry\Hr, XII laS rek. 1325-1320 f" 110 r", 
(33( Zl»! I>l|lnc«; III.
(34) IMIV. XII 100 rek. 1341 1312 (" 134 r".
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hoger op. Van ongeveer 153 p. par. in 1381 lol ongeveer 692 p. par. ir> 
1384.

In 1394 hrachlen cJe hossen van Allena opnieuw veel geld op : 225 p.
2 sch. par. (■*“). In 1396 noteerde men een som van 53 p. 12 sch. par. in 
de rekeniriigen «t/un hiissche tAltena> (■“'). D e broeders hadden dus o[> 
nieuw zeil de exploitatie van hun hossen in handen genomen. In 1403 
betaalden zij aan Willem D e Pauw 4 p. 16 sch. par. <van bussche Ie 
rumcne ende te ghereedene Ie \AIdekindainme> en 6 p. par. <cun onse 
bussclwn Ie beiraerno. W illem D e Pauw en zijn kinderen onlvingen nog
17 p. 8 sch. par. '-.uan ouder bussche Ie uerplantene eride te vermakene in 
dachueren uan 87 daghe om den dach 4 sch. par.> en tenslotte nog eens
3 p. 12 sch. par. €van planten te potone inde uoorseiden busch over elc 
dunst /2  sch. par.!» (" ) .

In 1408 volgden nog belangrijke sommen die aan Wanke Cnospaert. 
Philips Van Teghen en gezellen werden uithetaald ('*■) ;

—■ 56 p. par «cnn dat zij den busch hieuu'en te \eldekindainme>
—  47 p. par. €van dal zij tachtcr zijn van der ivoesline»
—■ 96 p. par. dat zij an de vors. iroestine lecghen soudeu binnen

3 jaren».

1 let Sint-.lanshospitaal deed dus kennelijk pogingen om zijn «tri/ der- 
nessen ende heyden» te heliossen. In 1419 kocht Jan D e \  iddere het hout 
van 10 g. 32 r. ^busch licghende te Yeldekinsdamme gheheeten shlaechs 
busch» voor 4 ji. 16 sch. par. «e/r ghemei heinelbreet» ('^).

In de tweede helft van de 15de en de lóde eeuw lieten de broeders 
veel brandhout tnaken in Altena ten behoeve \~an het Sinl-Janshospitaal. 
In de rekening 1467-1408 vinden we volgende posten in verhand met hel 
lirandhout :
—' «Wm houle te ve.llene, te makene in ons<>n dlaverbusch tAllena ende 
hier binnen int godshuus Ie bringhene. ?e uvlene bij \'mcerii \ \  iimuer/, 
van 6.950 ghelumdl fasseelen orer ihonderi 15 sch. 6 d. C om/ 46 p.

18 sch. 3 d. Den zelven iHui 9150 gl\ebonden rijzen, oi’er tinmdert 7 srh. 
0 d. ComI 41 p. 16 sch. 5 d. Valent al tsamen 88 p. 14 sch. (> d.»
‘— iW illem  't seitd>aerl van 7.925 ghebondi fasseelen oi*er ihondert lö sch . 
0 (/. ('om/ 53 p. 9 sch. Den zelven van 10.900 ghebondi rijzen over ihon-

(39) Ar, S.lim rek. 130̂ 1.
( ■ 1 0 )  Ar. S.IIIB n-k. I 3 9 B ,

( II) Ar. .8,11111 rek, 1-103 f’ 72 v",
(12) Ar, S,II lil rek, MOH f‘' M2 r”.
(•13) Ar, S.IIIIl ri’k. Ml') f" -18 v".
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C)ol; (Ie houw van de hossen rond Wldehensdarnme v\crd opnieuw 
fferegeld verkocht : in 1()10 onlving hel Sinl-.lanshospilaal 2u 0 sch. 
6 (pjr. wanden hau aan 16 g, 76 r. husch ligghende hij Yiddckcnsdammo  
en van «2 g. 260 r. husch hij de Murk(dstrate*

In 16D2 kreeg Jan Vd-rsluys, pachler van Allcna. 50 p. gr. <tot lu t 
upmauken aan de nieiuvc schueren cndc andere reparaties tot Altenas 
\'oor  hel <upmaeken uande schuere, peerdstal ende roestcd lot Allenas 
werden er <eenighe eiche planisoonens geueld {’'')■ In 1655 werd door 
toedoen van Jan \  crsluys de fundalies van heide zijden van hel [X)ort- 
gebouw gerepareerd ( ’“). In 1654 liel hel Sinl-.lanshospilaal een nieuw 
woonhuis 0|) het goed Allena oplrekken

In 1658 pachlle Jan Dohl)elaere <hel hofstedeken ten i\ieuirendorpe. 
groot 26 g. 19 r., deel non de hofstede Ie \'eldekensdainme ghenacmt A l
lena uoor 12 p. gr. per jaars ('̂ ‘ ). Drie jaar later werd diezelfde Jan 
Dohhelaere pachter van het goed Allena dat loen 78 g. landhouwland en 
15 g. 175 r. hos omvalle. Jan D e WJspelaere, pachler geworden oj) Allena 
in 1670, betaalde 75 p. gr. pacht voor 05 g. 105 r. landhouwland en 
10 Vl g. hos.

J'ijdens de eerste coalitieoorlog legen l'rankrijk (l()74-l678) werd de 
pachtsom van Jan De Wispelaere mei een vierde verminderd omwille 
N'an de zw'are hranse conlrihulie { =  oorlogshelasling).

Aarnoul Ramonl pachtte de hofstede in l()80 mei 94 g. 104 r. land
houwland en 10 g. hos voor 73 jr. gr. <inel conditie leinden den pacht Ie 
laeten 30.(XX) fasseel ende mulsaert Ghenische taillies. Aarnoul 
Ramonl. die van l()80 lol 1715 o|i de hoeve vt'rhleef, kreeg hel hard Ie 
verduren. 1 lij onderging vooreersl de gevolgen van de Iweede coalilieoor- 
log legen hrankrijk ( 1 ()88-1601). In 1(i0(r krei'g hij kwijlschidding van een 
derde van zijn par hlsom en in 1607 een vierde «/er ('otise run de gnntle 
laste canden oorloghes. 1 ijdens de Spaanse surct'ssieoorlog die van 
1702 lol 1715 over onze slreki'u wot'dde. kreeg Aarnoul Ramonl verschil 
lende jaren een vermindering van ei'ii vierde' op zijn pachlsom. In I. 12 
kreeg hij nog een «(/in/sr/i(//'► van 8 p. (> S( h, 8 d. oj' zi|n jiachlsom van 
()() p. 15 sch. -I gr.

( i‘>) R.'MV. X ll-gui ri-k. K ilo lo l 1 l" ig i \" . 
(■>0) R.Mlr, XII 2og rrt. lo3J K.5Ï f" 13o r".
(■>1 ) R.Mlr. XII gog r.'L, I03g lo33 f" 137 r".
( 3g) RAIlr. XII gog n-k. K i33 lo3o t" 113 r".
(33) R.Mlr, XII g03 rek. Ki3l 1033 f" 10 0  r",
(3 1 ) RAUr, XII g03 r.'k, ir,(,3 f" -10  r".
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(/erf “ sch. fi d. Cotnl -10 p. 17 sch. Valent alt samen 94 p. 6 sch.
6 ( /.>  r ) .

In de rekening 1535-1554 vinden we volgende posten :
—  «De rosten ixinden hernijnghe nut onzen busschen te Veldekindamme 
aldaer ghedaen maken 29.70(') honden jasseelen ende 29.850 bonden rijs- 
sen. Coml tsamen 49.530 bonden oner tdiiust van makene 30 sch. par. 
i\inden zelven te u atre te noerne 15 sch. par. tdunst ende metten scepe 
thuus te bi'inghene oner tduiist 30 sch. par. Droecht 223 p. 6 sch. 5 d. 
pai. Item an tvoors. hout ende rijssen verbesicht 7 last 6 scooven bonden 
Ie 3 p. par. tlast. Droecht 21 p. 18 sch. par. Comt tsamen 245 p. 4 scK. 
3 d.y

— <llein noch aldaer ghedaen maken 2100 boomhouts ende rijssen. Costen 
van makene -1 sch. 6 d. par. ihondert vonden zelven te ivalre ie voerne 
2 sch. 6 d. par. ende voort 6 sch. par. over thondert metten scepe thuus' 
te bringhene comt 13 p. 13 sch.y

De kosten voor het maken van brandhout liepen in sommige jaren 
?eer hoog op in 1557 bijna 470 p. par., in 1554 meer dan 535 p. par.,
544 p. 9 sch. par. in 1556 en tenslotte bijna 609 p. in 1563.

D e broeders van het Sint-Janshospitaal verkochten geregeld de houw 
van hun bossen te Altena. In 1540 ; <Vercocht Jooris Lievens ende Jan 
de Fonteyne den busch te Raeshecke int ambacht van Zomerghem inde 
prorhie van Waerschfxxlt grcxjt 13 g.> en «Onf/uen van meester Maerten 
van de Fonteyne over den htui van 10 g. 1 line 30 r. busch ghenaemt de 
Penilten husch> (^*).

In de lx)ssen rond Allena werd geregeld gewerkt om ze in stand te
houden. In 1554 kregen Jan De Gheetere, Gillis D e Clerck en Jan D e
Pauw 34 p. 9 sch. 6 d. par. *over tdelven van 360 roeden grachten in 
onze bussche te Yeldekindamme te 2 sch. par. de roede* {*').

5. DE PACHTERS VAN ALTENA (1599 1978).

In 1599 [)achlten jan Van VJoelhcm en Cornelis Bianckaert hel goed 
Allima v(K>r 16 [i. gr. In 1607 werd Gornelis lilanckaerl alleen pnchlef 
van «ff/oef ten Veldekinsdamme ghenaeml Altena* dal toen 88 g. 161 r. 
besloeg

('i'i) R A I V  X I I  187 rek. \'U,7 f" <X, r*. 

<i’) R A Ilr.  X I I  188 eic, i'î y m i  (" 1-10 r°.

(10 ) RA Itr, X I I  189 rek. 15-10 15-11 f‘‘ 105 r".

1-17) R A I I r  X I I  I 9 i  rrk, 155-1 1555 f" 120 r",

(-18) R.Mtf, X I I  201 rek. |(,07-IW)8 f" 109 v",
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Altena was in cle 15cle eeuw uitgegroeicl lot een klassielce boerderij 
met wal, loegangspoorl. woonhuis, schuren en stallingen. Na het uilturven 
■̂an de meergronden werden er veel hossen aangeplanl, waarvan hel hout 

werd verkocht of als hrandhoul werd gehruikl.

Door hel pachlkontrakl van W illem Ysemhaerl, daterend van 1459. 
zijn we goed ingelioht over het goed Altena in de ISde eeuw en krijgen 
we wal meer inzicht in de landhouwgeplogenheden in het Meetjesland in 
de tweede helft van die 15de eeuw.

In de 17de en 18de eeuw maakte ook Allena de wisselvalligheden 
van oorlog en wede mee en vinden we de weerslag van die geheurlenis- 
sen in de pachtprijzen weer. D e maximale hedrijfsoppervlakte van Altena 
was ongeveer 50 ha. in 1744. In de 19de en 20sle eeuw schommelde ze 
rond de 25 ha.

Sedert de oprichting van de hoeve rond 1315 hleef hel goed Allena 
steeds in dezelfde handen alhoewel de naam van de eigenaar evolueerde 
van Sint-Janshospitaal in 1315 naar O.C.M.W.-Brugge in 1978 1

L  STOCKMAN.
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Hel good Altona to Wldokcns.
Foto J. Van Laore.

Wanneer Jan Siroo Ie Velrlekensdamme pachter vvorrlt in 17-4-4, he- 
reilile A llena haar maximale herhijfsoppervlakte nl. meer flati 113 R. In 
1769 rlaahle flie lol 90 R. en in 1795 hereilde ze een flieplepiint met een 
oppcrvlalde v'an slechts f)Ü R. t)5 r In rle 19rle en de eerste helft van de 
2051c eeuw hieef de hedrijfsoppervlalfle rorul ch; 25 ha. schommelen.

In 1842 pachtte Martin Ncyl Altena met 23 ha. -13 a. 79 ca. voor 
1500 fr. per jaar en in 1940 pachtte Andre X'̂ an Damme 27 ha. 29 a. 
81 ca. voor 17.000 fr. JTians wordt de hoeve uitRehaat floor Andre XXtn 
Damme en zijn zonen.

l i t iS L U IT

Alhoewel hel Sinl'.lanshospitaal reerl» in 1210 moerRronden hezal Ie 
XXdflekcn*, kocht hel toch vooral in de tweede helft v'an de 14ile eeuw  
vei-l gronden aan in dil vtreimRehled van AdcRem en Keklo. In 1330 I tezalen 
<le hroi'flers daar minstens 51 hiiruler Rrond. In 1315 haatten zij reeds een 
hoeve Ie XhJrleken-darnme uil. Alletia was echltT helatiRrljker <ds cenlrum 
voor Intf- en hoiilwinnitiR flati ah landhoiiwnerlerzelllriR I
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1382 > > : 81 P- 15 s. n
1383 > > : 140 P- 10 s. 1( D

1 384 > > : 199 P- 7 s. ( D

1 393 Boydin D e Menl enaere : 15 |). 8 s. 10 d. n

n<)5-
I 5<)8-
NÜ5-
1405-
1408

141 1
1413
1416
1417
1418
1419
1423
1424 
1423
1426
1427

Parhicrs on |)iirlils(inimcn van hel nood Allena 

Loclowijc De Vos

Zealier van Buodcrwaei

1 5 9 7  

1 4 0 2  

1 4 0 4  

1 4 0 7  

1 4 1 0  

1 4 1 2  

1 4 1 5  .

: Z c”her van 
: >
: >

: >
: >

: >
: >
: >

>

Buederwacn
>
>
»

36 p.
58 |). 14 s. 
58 ]). 2 s.
56 p.
48 p.

48 p.
59 p. 4 s.
44 
44 
44 
44 
4 1
5(1 a. -l‘) r 
5(1 a. 49 r 
44 a. 124 r„ 
44 a. 124 r„

40 p.
59 p. 4 s.
124 r., 59 p. 19 s. 6 d. 
124 r., 18 s. per aemol. 

20 >. |>or oemol. 
52 p. 8 s.

124 r..

52 1)
I

20

20 s. ptT aemol. 
per aemel.

|i. of 22 s. per aemel. 
77 p.

128 lol 1451 : oiyen liolieor.
Marlin De Lanalie, (il a.. (i3 p. 12 d. ol 21 .s. jier aeniel.
Olix icr den ( iheelere, 70 77

434-1438 : Marii'! De Banahe, 70 j,'..
439 : eifien lieheer.
440 : Willem Bidlinr, 70 f,'.. 50 |>. 15 .s, |iar. ol 14 .<. (> d. per aemel. 
442-1454 : Willem Bidline, 9() a., (,7 p. 10 s. par.

158 ; \W lem  Bnllini. 9() a. (i0 p.|iar.
459 ; Willem YsenJiaerl. 9() a. <)2 p. 8 ,s. par. 9 jnar.
4()8 : W'illem Y'<eml)aerl. ')() a,, 72 p. par. 9 jaar.

1477 : W'illem Ysemliaeil. winiu'lule land. 84 ]>. par. 9 jaar.
I48() : .Inori-; 1VerI ine. winnende land. 8 1 p. par. 9 jaar.
1495 : ,|()ori>< '| 'eerl ine. winnende land. 72 p. par. 9 jaar.
1504 : .louris dVerI ine. winnendi' land. 84 p. par. 9 jaar.
1513 ■ ,lan \ ’an di'ii Paradij.se. 84 i,'. P* r. 9() p. par. 9 jaar.

(')) 1 )il ia liliTsIrl Mul'1 lal IVM la <0 rrLrntn̂ Jrn urnotrrrd In nalot-rl
H(. |., 1 s. 1 (1. om <Inn Iti'lriimal U‘ vonlwllm'n.



BIJLAGE 1

Opbrengst van het goed Altena onder het eigen beheer van de broeders 
van het Sint-Janshospitaal.

1315
1516
1518
1321
1522
1523 
1525 
1326 
1527 
1329 
1350 
1352 
1533

309 p. 2 s. ( 0  
702 p. 18 s. 0 )  
315 p. (*)

35 p. 16 s.
28 p. 2 s.
55 p. 16 s.
17 p. 9 s. 
9 p.

12 p.
4 p.

12 p.
12 p.

15 'A
12 s.
7 s. 
9 s. 3 d.

1539
1540
1541 
1342
1345
1544
1545
1346
1347
1348
1349
1350

73 p. 6 s.
109 p. 11 s.
94 p. 12 s.
95 p.
86 p. 10 s.
85 p. 8 s.
88 p. 12 s.
18 p. 17 s.
6 p. 6 s.
7 p. 7 s. n  

27 V2 p.
43 p. 12 Vi

26 p. 3 s. uitgebaat door Margriete Lippins, 125 gemet groot.

Vercijnsing van het goed Altena (^). D e opbrengst wordt niet afzon
derlijk genoteerd, maar wel onder de rubriek <landcheinse in V^oestwin- 
kele>.

1354
1355
1356
1357 
1558 
1359 
1560

1372
1373
1374
1375 
1381

Wauter De Visch

Jan De Monc 
Pieter De Mocnc

36 p. 16 s. (^)
29 p. 11 s. (^)
26 p. 12 s. 6 d. (*) 
25 p. 17 s. (*)

n
15 s. (^)

- 1<- n
42 p. 16 s. ( 0  
17 p. 18 s. {*)

n
6 d. n

1 8  p

33 p, 
24 p

17 p. 18 
6 p. 7 s,

16 j). 10 s
l i p .  9 s. {*) 
81 p. 13 s. ('*) pachtprijs =  58 p. 5

( 1) <Vofirhii hl,Dl- li'ii Mri<-ri‘ enilu Allima>. 
il) hoito Ir AllrniÈ lachlrrt.
(3) W<-r<l vf-rmordcllik vcrrl|n><l tui 1332. 

(■1) A i l iU r i lr l  vi'ncliulilluri door de |mi.lit»r.
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1816 : W'e Cornelis Willems, 31-6-16, Fl. 519, 9 jaar.
1825 : Marlinus Neyl, 31-6-16, FI, 550, 9 jaar.
1833 ; Martinas Neyl, 23-43-79, 1200 F, 9 jaar.
1842 ; Marlinus Neyl, 23-43-79, 1500 F. 9 jaar,
1851 ; W e Marlinus Neyl, 18-22-76, 1298 F. 9 jaar.
1860 : W e  Marlinus Neyl, 51-59-06, 2200 F. 9 jaar.
1869 : Pieter Neyt, 33-44-06, 2985 F, 9 jaar.
1878 : Pieler Neyl, 32-37-15, 3000 F. 9 jaar.
1886-1895 : Pieler Neyt. 18-08-45, 1700 F.
1895-1902 : Pieler Neyt, 19-79-57, 1650 F.
1902-1915 : Frans Van Damme, 23-00-37, 2550 F.
1913-1922 : Frans \'an  Damme, 26-40-99, 2500 F.
1922-1931 : Frans Van Damme, 27-29-87. 3200 F. (vanaf 1926

10.200 F.).
1931-1940 : Frans Van Damme, 27-29-81, 17.000 F.
1940-1949 : André Van Damme. 27-29-81, 18.700 F.
1949-1978 : André \^an Damme.
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1551 : Jan \ ’an den Paradijse. 8-1 a. 19 r. 108 p. par. 9 jaar.
15-10 : Zeyhcr van Hiefle. 84 g. 19 r.. 92 p. par. 9 jaar.
1549 : Zegher van Hiefle, 84 g. 19 r., 168 p. par. 9 jaar.
1558 ; Zegher van Hiefle, 84 g. 19 r.. 216 p. par. 9 jaar.
1567 ; Jan X’oickaert. 84 g. 19 r., 252 p. par. 9 jaar.
1576 : Jan X'olckaert. 84 g. 19 r., 50 p. gr. 5 jaar.
1579 : Aarnoiit De X liegher, 84 g. 19 r. 30 p. gr. 6 jaar.
1585-1596 : onverhuurd en verlalen.
1597 : Jan van X loelhem en Cornelis Blanchaert, 88 g. 161 r., 16 p. gr. 

9 jaar.
1607 : Coinelis Blanckaert, 88 g. 161 r. 15 p. gr.. 9 jaar.
1616 : Cornells Blanckaert. 88 g. 161 r.. 26 p. gr.. 9 jaar.
1625 : Cornells Blanckaerl. 88 g. 297 r., 50 p. gr. 9 jaar.
1629 : Jan X’ersluys, 88 g. 297 r., 55 p. gr. (2 eerste jaren) 50 p. gr. (3 

laatste jaren).
1054 : Jan X'ersluys, 88 g. 297 r., 48 p. gr. 9 jaar.
1645 : Jan X’ersluys. 88 g. 297 r., 70 p. gr. 9 jaar.
1()52 : Joos Soelaert. 88 g. 297 r.. 70 p. gr. 9 jaar.
Ifjöl ; Jan Dohhelaere. 77 g. 297 r. land en 15 g. 175 r. hos, 75 p. gr. 

9 jaar.
1670 ; Jan De XXXspelaere, 95 g. 193 r. land en 10 V2 g. hos, 75 p. gr. 

9 jaar.
U>8ü : Jan Standaert. 94 g. 194 r. land en 10 g- hos. 90 p. gr. 9 jaar. 
U>89 : Aamout Ramont. 94 g. 194 r. land en 10 g. hos, 73 p. gr. 9 jaar. 
1698 ; Aernoul Ramonl, 103 g. 122 r., 70 p. gr. 9 jaar.
1707 : Aernout Ramont, 103 g. 122 r., 66 p. 13 s. 4 gr. 6 jaar.
1713 ; Cornelis Standaert, 103 g. 122 r., 70 p. gr. 6 jaar.
1719 : Cornells Standaert, 103 g. 122 r,. 66 p. 13 s. 4 gr. 6 jaar.

1626 : Cornelis Stanrlaert. 103 g. 122 r., 6f> p. 13 s. 4 gr. (> jaar.
1732 ; Cornelis Stanrlaert. 103 g. 122 r., 60 p. gr. 6 jaar.
1738 ; XVe CornelLs Slantlaerl, 103 g. 122 r.. 60 p. gr. 6 jaar.
1741 : Jan Slror>, 113 g. 102 r., 6 0  p, gr. 6  jaar.

1751 ; .)an Stroo. 113 g. 102 r., 64 p. gr. 6 jaar.

1757 : ,)an Stroo. 113 g. K/2 r.. Cyi p. gr. 6 jaar.
1763 : .)an Stroo. 113 g. 102 r., 80 p. gr, 6 Jaar.
17<)9 ; Jiitlrini.s-I )orninicus XX'rsijp. 90 g,, 63 p. gr. 6 jaar.
1775 ; ,lufloru.H-l )orriinieiis X’ersijp, 75 g. 2()5 r,, 83 p, gr. 6 Jaar.
1783 ; C orneli.s Prrn, 75 g, 2(i5 r.. 85 p. gr, 6 jaar.
1789 : Cornelis XVilh •ms. 65 g. 265 r., 85 p. gr. t) jaar,
1793 ; Cornells WMI ems, frO g. 65 r., 71 p. 15 .s. gr, 6 jaar.
1801 ; C oriielis XVilh-iiis, 31 h. (> a. 16 ra.. 925 I’, 6 jaar.
1807 ; XVe C'onii-lls XVillems. 31 (> Iti, ‘)2(> l’’. 6 jaar.
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Eersl de slringhen die ligglien tusschen den Kove ende den oosihus- 
schc Islapelhaut vijf jaer houdt ende de wulghen drie jaer, de vijf linen 
ende Iweendcriich roeden die ligghen ande zuuloostzijde vander poorten 
tslapelhout ende de widghen bloot, de twee ghemeten ende achlien roeden 
lands die ligghen voor de poorte up de walgracht tstapelhout vier jaer ende 
de wulghen drie jaer, de Perdehelc tstapelhout drie jaer ende de wulghen 
vier jaer, Pieters Nevens slic tstapelhout zes jaer ende de wulehen drie 
jaer, den Breeden ackere tstapelhout twee jaer ende de wulghen drie jaer, 
ibelcxken ande oostzijde vanden hove tstapelhout vijf jaer ende de wul
ghen een jaer, twestersche slic van Toupelinsbelke zes jaer ende wu Ighe 
drie jaer, looslersche slic van 1 oupelinshelke zes jaer ende de widghen 
drie jaer, iBraemslic vijf jaer ende de wulghen twee jaer, tlant up de I^ye 
zes jaer ende de wulghen drie jaer, de Iw'ee ghemelen die ghecocht waren 
leghen Chrisliaen Vanden Berghe twee jaer de wulghen vier jaer, de 
Cruseslicx Lstapelhoul vier jaer hout, llant dat men heel lannenhussche 
tstapelhoul ende de wiilghen drie jaer, Smeytshusch drie jaer, Scoormans- 
hul duergaende drie jaeren ende de Muenekemersch ende tstic ten zuut- 
hende daer au twee jaer.

Voort zal de voornomde pachter hebben den hau van alle den tronc- 
wulghen die slaen ande dreve lusschen de busschen vanden vomomde 
hospitale ende die laten ten afscheedene vanden vomomde pacht also 
hier naer volghel. Eersl de Nrnghe dreve ende de Corle dreve twee jaer 
hout duergaencle de dreve also men ten hove in coml lot den aheelen een 
jaer hout ende de dreve also men vanden vornomde hove te Nieuwendonie 
waert gael Islapelhaut twee jaer ende de wulghen drie jaer. Ende de 
vornomde pachter wordt ghehouden huule Ie doene alle de verdroochde 
Ironcwulghen die slaen an tvoornomde winnende lanrlt ende ande vor
nomde dreven ende over elke verdroochde ironeken twee nieuwe inde stede 
stellen ende die houden groycrule. Ende ooc zo nc zal de pachter vomomd 
snoucken noch vellen eenich upgaende hout hoe houdt of hoe jonc dalzij 
in eenicher manieren ende de vornomde pachter moet selve al Ivornomde 
landt noten ende hedriven zonder yemani voort Ie vt-rpachtene of te ver- 
cheijnsene ende waerl zo dal hij vandien iaere in gebreke, so zullen de 
vornomde vanden god.shuuse selve huer handt slaen mueghen an tvor- 
nomrle landt o-nde dal ver[)achlcne daeri hemliedt'u gholieven zal. l'jub' 
vorseide pachter wordt gehauden alle jaeren Ie polene vichtich eekin plant
soenen daeri hem bijden, gbelaslen vanden godsbuu.se vornomd bewijst zal 
worden ende die houden groyc'nde ten hendi' vaiulen vomomde pachte 
zonder den cosi vanden vornomde godshuuse, dies sal hijst' mueghen halen 
in tvorn. godshuus busst'hen. ()o c  sullen dt' vornomde vanden giulshuuse 
tien vornomde pachter jaerlicx houden de housen Ie ghereecx jeghen wimll 
ende jeghen walere, maer dies zal de vornomdt' pitchler bi'/orgheu ile
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BIJLAGE 11

Fachlkonlract van liet goed Allena van 1459.

Archief van het Sint-Janshospitaal Brugge - oorhondenverzameling nr.
1226.

Wij Michiel Blondeel, Jan van Honderdale, Aernoudt Sanders, 
X'incent W^aernaert, scepenen binnen der stede ende vrijhede van Eeclo 
inde tijden aU dese dinghen waren ghedaen doen te wetene hem allen die 
dese letteren zullen zien of horen lezen dat quam voor ons scepenen vor- 
nomdt. Willem  ̂senbaert fs Thomaes ende kende ende lijdde dat hij heeft 
«henomen in loyalen pachte ende cheynse jeghen broeder Roegier Braem 
ende broeder Joris D e W indt buersier vanden hospitale van sente Janne in 
Brucghe Igoet te Altena groot zijnde tneghenlich ghemete lands lettel min 
of meer den selven godshuuse toebehorende den termijn van neghen jaeren 
lanr gheduerende beghinnende ende ingaende ten daghe ende len date 
van dese omme de somme van zeven pondt veertien scellinghen groten 
vlaemscher munle siaers le betaeine in elc jaer ten Iw'een payementen daer 
of deene heltscheede le ghevene te sente Martinsdaghe nu eerst commende 
ende dandre heltscheede le alf Maerte eerst daer naervolghende ende also 
voort van jare te jare telken sente Martinsdaghe ende alf Maerte telken 
deene heltscheede de vomomde neghen jaren lanc gheduerende ende dat 
up zulke maniere, vorme ende condicie als hier naer volght.

Dats te wetene dat de vornomde Willem ghehouden zai zijn te le- 
ver-rne den vornomde termijn gheduerende een stal, hoy, leylier ende coren 
te drie paerden zo wanneer of te wat lijden dat de ghelaste van den vor- 
fKtmden godshuuse ghelieven .«al zonder den cost vanden godshuuse vor- 
nomdt. Ende ooc sullen de vornomden vanden voorseide godshuuse houden 
cn hebben ihernwaerls de poorle- vanden selven goerle ende camero beneden 
mellen bedde daer in zijnrle ende andre calcylen den vornomde hosjiilale 
loel)ehorerule lallen lijde alst hemlieden ghelieven sal ende al ihoul dat 
L'hehauwen .sal werrlen in tvornomde godshiius busschen «Int salmen mue- 
ühen i'oeren cfide bringhen ter Eeyen ttide le watre le meeslen [)roffilc 
vanden vortmornrl«! gorlshuiise ende len naeslen over llanl vanden gods- 
hiiiise voorseid huiilgheslekene over rlc saeyelarull ende dat zoiuh'r de 
vc»rnomdc' ()achler eeniche pachl flaer of le ghevene of restoor le doene. 
Ooc sal de- ()achler voinotnd hebben tien hau eene waerf binnen /.inen 
pachle van al den sla[>elliaiile dal slael an Iwinnentle landt tiaer af hij 
laeflicx jiachl ghevetv sal also verre als haex ende hautnes daer over ghe- 
gaen heefl entle laleni len afschtfetlene van zitien vornomde jiachle alzo 
hier naer vertlaersi slael.
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Roerull ende ancle westzijde es ghelandt Jan Roemlf, met vijf scellingfie 
gr. sjaers huiirgaende ende sgravenscult sonder meer ende voort up hem 
ende al tzinc jeghenwoordich ende toecommende in Iceiincsse der waer- 
heden hebben wij scepenen bovenghenomdt elc onsen zinen propren zeghel 
hier an ghehanghen. Dit W'as ghedaen int jaer ons heeren diiust vierhondert 
neghelle ende virhtich up den viventwintichsten dach van Hoymaendt.
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weirlieclen haer mondlcosten vanden houdenwercke ende halen de sloffen 
up een mile ronl ommegaens den vornomde goede zonder tvomomde gods- 
huus cost. Maer alsmen eenich nieuwere daer maten sal daer af sal tvor- 
nomde godshnus betalen eiken wereman over zine costen Iwee groten 
sdaechs ende betalen de sloffen lamelicke ende weselicke van haelne 
ende van bringhene.

Ende ne sidlen de vomomde pachters beesten niet mueghen gaen in 
tvoinomde godshuus busschen hoe houdt of hoe jonc dat zij zijn ende ins- 
gheliicx so ne sal de pachtere niemanls beesten laten gaen achterwaert 
duer de dreven noch nieuwerinx up tvoornomde godshuus landt of inde 
busschen in gheender manieren. Ende es te welene dat de huusinghe van
den vornomde goede de vorseide pachtere ghelevert zijn in prise bij zeker 
mannen daertoe gheeoeren ende evenverre dat zij mestaneerden bij brande 
bij vvannemesse vanden voomomde pachtere of zine broodhatene dat 
Igoedvande so sal men dat verhalene ende verreekene an al tsine waert 
gheslaen of gheleghen es sonder scamp of malengie ende ziin ghepresen 
also hier naer volghe.

Te vvetene twoonhuus zes pondl gr., de minste scuere drie pondt gr., 
de grote scuere \1jf pondt gr., tlanghe stal drie pondt gr., Istal naesten 
huusen tween p>ondt gr., iduvekot Iwintich scellinghe gr. ende thovenhuus 
zes scellinghe gr. Ende boven dese es den vornomde pachtere ghelevert 
in prise up goet de welke hij ten afscheedene vandien daer up laten moet. 
Te welene voor al tmesch dal nu up thof es vierentwintich scellinghe gr., 
vijf ghemete corens up Scoormanshul twee pondl gr., een blindere evene 
lip de Lieve van noorden in commen neghentien scellinghe gr. ende noch 
van verwasse van boute zes scellinghe gr,. Ende waerl bij akso dal Willem  
vornomd in ghebrekc ware van te vulcommene ende thonderhoudene de 
vomomde pacht ende cheijns inder manieren voorscreven al of zom ende 
van eiken aertirie zonderlinghe ŵ aerl van belalinghc te doene vanden 
vor.seide pachte van lermine te Icrmine also lioven verhacll staen ofte 
anders in eenigher manieren. So heeft hij gheconsenleert ende ghewilereerl 
flat de ghelasle vanden vornomde godshuusc dal sullen mueghen ver
halen ende Vfrrreekene. h.erst an eenen hnusinghe erule hofstede met een- 
fh-r plaelse van lande groot zijnde lienc ghemele lichlelic min of meer 
flaer de vorseitle WMIem nu up woondl slaende ende ligghende hoofdende 
rnelti'fi zmilhenrle ande Nieiiwendorpslrate noortwaerl streckerule lol der 
Kavescrrisirale ande westzijde ziin ghelantll I'ran.soeys De Zwaef ende 
inecr andere <*nrle oostzijde es ghelandi l îeter Roerull, met neghen scel
linghe gr. elex sjai rs ers'ebkc renten, huiitgaeiule ende sgravenscull, voort 
norb up een huusinghe eiirle laiult groot zijnde vijf ghemete lettel min of 
meer metten ziiulbcnfle ande vornoiiule Nieuwendorpstrate noortwaerl 
strerkende lot rleii watergangbe anrle ooslzljtle es ghelandt Adriaen

H 7



—  Item zuucit claeran 5 linen 58 r. lands heel Xpiaens slick streckende 
mellen zuudhende ande Miirkelslrale ende mellen oosisijde ande 
dreve.

f" 2 r'’

—' Item ande vveslsijde daer an 2 linen 80 r. lands wijlent ghecocht 
jeghens Jooris Terlinc mellen zuudhende ande voorseide Murkelstrale 
ende mellen noordhende ande voorseide Toupelins heile.

—  Item ande westsijde daer an 1 line 17 r. lands ende es ghelijc een 
dreve met honlle hestaen mellen ziiiidhende ande voorseide strate 
jeghens over de dreve vanden hove ende mellen noordhende anden 
Toupelins heile.

■—• Ilern ande weslsijde daer an 2 linen 66 r. lands mellen ziuidhende 
ande voorseide sirale ende mellen noordhende an Sinle Janshiuis naer- 
volghende landl dal men heet de Braemstiex.

‘— Ilern ande westzijde daeran 2 linen 20 r. lands ghecocht jeghens Jooris 
Teerlinc streckende metten zuudhende ande voorseide Murkelstrale 
ende mellen noordhende ande naerrolghende Braemstiex.

—' Ilern ande weslsijde daer an twee slringhen grool 3 g. lands melier 
weslsijde ande kinderen, Jooris Teerlincx an Sinle Janshuus naervol- 
ghende landl ende mellen zuudhende ande voorseide Murkelstrale.

f" 2

■— Item len noordhende daer an 5 linen 25 r. lands heet de Braemstiex 
streckende mellen oosthende an J’ouplins heile ende mellen westhende 
ande naervolghende 11 linen 15 r. lands.

—' llem an de noordsijde daeran 5 linen 73 r. lands heelen ooc de Braem- 
■slicx, sgraven husschelken loehehoorende Sinle Janshuus ande oosl- 
sijde streckende melU'ii noordhende ande kinderen Jaco|i Maertins 
husch.

■— Item ande weslsijde daer an 5 g. ‘>2 r. lands lus.schen .lan 'l sehnerls 
lande ande noordsijde slreckenrle mellen weslhende ande Cihendsche 
Lieve.

'—■ llem ande zuudsijde daer an II linen 15 r. lands mellen zuudsijde an 
de kinderen .looris Teerlincx landl sireckende mellen ooslhende ande 
voorseide Ivvec slringhen lands loehehoorende Sinle Jan.shuus ende 
mellen weslhende up d(̂  Cihendsche Lieve.

—' llem noordoosi van daer 7 g. -10 r. lands ende zijn 6 slringhen strec
kende alle zuudi ende noordi lusschen ons dreve ande wesLsijde ende 
Jan van Bruwai'ns landl ande ooslsljdi' sireckende mellerr noordhende 
ande Nieuwe dorpslrale ende mellen zuudlhi'ude an ll-ekeloosseho 
Leykin daer Irahhol uo slael.
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BUI A G E  lil

Lesfrcr van het goed Allena van 1520.

Archief van het Sint-Janshospitaal Brugge - E 2 Legger nr. 21.

f” 1 r°
Leghere ende grootte vanden lande nu anno 1520 gaende ende verpacht
met onsen goede te N'eldekindamme.
—• D e hofstede metten huusen ende boomen diere upstaen groot 4 I. 72 r. 

metter noordsijde ande Murlcelstrate.
— Item ande oostsijde ende ten zuudhende daer an de hofdreve strec

kende vander voorseide Murkelstrate tot voor de poorte ende van voor 
de poorte zuud\N-aert toten Breeden ackere groot 2 1. 62 r.

— Item ande zuudsijde vanden voorseide hove leghets 2 g. 24 r. lands 
heet de Poortebeilc tusschen de voorseide dreve ande oostsijde ende 
den Breeden ackere toebehoorende Sinte Janshuus ande zuudsijde ende 
Oliviers vanden W esthuuse hofstede. Sinte Janshuus naervolghende 
landt ende Marcx Rijcqaerts landt alle ande westsijde.

—' Item west daer an 1 1. 75 r. lands ende was wijlent eene hofstede tus
schen Oliviers van den W esthuuse landt ande noordtsijde Marcx 
Rijcqaerts landt ande zuudsijde streckende metten westhende anden 
wech up de Ghendtsche Lieve, 

f“ 1 v"
— Item ande zuudsijde vanden voorseide Poortebeiicke leghets 11 linen 

45 r. lands gheheelen den Breeden ackere tusschen den voorseide 
Poorlebeilcke ende Jooris Witlooghe hofstede ande noordsijde ende 
ons naervolghende landt ande zuudsijde streckende metten westhende 
an Jooris Witlooghe hofstede ende anden hecrewech up de Ghentsche 
Lieve.

— Item ande zuudsijde daer an 7 linen 20 r. lands heel Pieter Neven 
Stic. Jooris Witlooghe ende Jooris Teerlincx landt ande zuudsijde 
streckende metten westhendi' nnrlen wc'ch jeghens de Ghend.schc Lieve.

—  Item oost ariflen voorseirlen I^eerlen ackere leghels 7 linen 44 r. lands 
heel rlen Perrlebeilc lu.sschen flen ecke husch die voor de poorte licht 
ande noordstjfb; ende Tannenbusch ande zuudsijde streckende metten 
oosdierKle anrhr D'inghe dreve.

—  Ilern noord van rlaer ande weslsijde van ons<! dreve die ten Nieuwen- 
florpewaerl loopt 5 linen 12 r. lands heel Toupelins belle tusschen 
sgraven busschelkin loebehoorenrle Sinlc lanshuus ntwlc noordsijde de 
naervolghende tirie f)erchelen van lande erule zuudsijde mellen oosl- 
hende an onse voorseirle dreve.
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'—■ Ilern len ziiiiclherule vanclcn voorseide mersclis 4 linen 52 r. lands tus- 
schen Malle de doclilere Jan Eve/acx lande ande wesLsijde Jhanna 
Ivvijf Alaerl fk>«haerl lande ande ooslsijde slreclcende mellen zuud- 
liende ande vvedevve Jan Meyers land.

■—' llem west van daer 1 line merschs yhemeene mel Pauwels Rycquaerls 
cum suis in 2 linen mersrh lus.sclien Rogaerl \^-in Schoonackere mersclis 
ande ooslsijde de kerclce van Woesivvincle mersclis ande weslsijde slrec- 
kende mellen ziiudhende an Gillis Clays landl ende mellen noordl- 
hende an eenen vvalerloop heel de .lahheke.

—  Item Let west daer Li] zo leghets 1 g. merschs lusschen Zeghers Boudins 
merschs ande oostsijde Jan Cnospaerls ende Heinderic Zoetaerts lande 
ande westsijde streckende metten noordhende anden voorseiden water
loop ende mellen zuudhende an Rogaerl van Schoonackere landt met 
twee eeken daer up staende.

152



f" 5 r"
—' llem een lettel oost van daer 7 g. 89 r. lands ende zijn 5 stringKen 

streckende oost ende west ende heeten de Cruuce sticx tusscKen Sinte 
JansKuus cniuce busch ande zuudsijde streckende metten oostbende 
ande Cniusslrate ende metten westbende an Sinte Jansbuus landt daer 
een buusekin up staet groot 8 linen 20 r. dats Jan van Bruwaen in 
pachte boudt.

—■ Item noordt daer an 10 linen 45 r. lands den wecb die len Nieuwen- 
dorpewaert loopt licbler ande noordsijde de voorseide Cruusstrate an 
toostbende ende Sinte jansbuus voorseide landt dat Jan van Bruwaen 
in pachte boudl an tweslbende.

■— Item noordt jegbens overe de voorseide strate 5 g. 27 r. lands gbe- 
beeten tSormansbil ende es een slic streckende zuudt ende noordt 
Tbomaes Ysebaerls lands ande weslsijde metten zuudhende ande voor
seide Nieuwendorpstrate ende metten noordbende an tnaervolgbende 
Sinte Jansbuus landt.

■—■ llem oost daer arr 6 g. 1 line 30 r. lands gbebeeten ooc tSormansbil 
metier ooslsijde anden berewecb ende metten zuudtbende ande 
Nieuwedorps träte.

—■ Item ande noordsijde daer an 4 g. 2 linen 75 r. lands beet de Biese- 
lingbe ende zijn stringben streckende alle zuudt ende noordt metter 
oostsijde anden voorseide beerewecb ende metten noordbende an 
Daneel Maset lande.

—■ Item ande weslsijde daer an 3 g. 2 linen 60 r. beet ooc de Bieselingbe 
melier weslsijde an Tbomaes Ysebaerts landt ende metten noordbende 
an Joos De Grave le Gbendt landt er>de metten zuudbende an ons 
voorscreven landt.

'—' Na (lese vier laetste partcbeelen slaen groot bij den ouden legbere 
leenen sticke 20 g. 92 r.

f  3 v“

— Item wcl zuudt zuudwesl van daer ende zuudwest vanden voorseide 
bove 11 g. 81 r. merscbs beet de Mucneke mcrscbs lusscben de kindc-ren 
Wf)iilcr Rycqiiaerls Inaeivolgbende drevekin ctub- kinderen Wbllem 
leerlincx alle anrle ooslsijde. Jan Volkaerl, de wedewe ende kinderen 
Jan Irigbels larub? an tnoordbcnde, .lan Gnnspaerl. I leinderic /.oelnerl 
enrle Philips \\>lkaerl alle ande weslsijde ende eenen waterloop de 
Jabbeke anl ziiurllbende.

—  Ilern aiKle of)st.si|rlc rlaer an een rlrevekin groot 27 r. lands iu.sscben 
fler Miu-neke rnersrb ende der Lieve, Iwelcke drevekin leghel lusscben 
dl- kirifb-ren Willem Jcerllnrx lande ande nf)ordsi)fle ende de kiruleren 
Woiiler l^ycrpiaerls landi- andr- ziiudsijdi-.
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DE BELASTINGEN OP DE DRANKEN TE EEKLO 

IN DE Kxle EN 17de EEUW .

INLEIDING.

Tijdens hel eerste kwarl van de Kxle eeuw had te ISeldo, zoals nage
noeg overal in de Nederlanden, het snelle verval van de wolnijverheid 
reeds schrijnende sporen nagelaten (*)•

D e reeds sterk verarmde bevolking was nog nauwelijks hij machte 
gevolg te geven aan de steeds stijgende belastingsdruk.

Enerzijds ging Eeklo gebukt onder de onverzadigbare vorstelijke beden, 
waarin hel als contiihuanle van het Brugse Vbije zijn kwole moest bij
dragen. Anderzijds wegens de abnormale hoge hinnenkoslen, tengevolge 
hel onkundig en pretentieus heleid van de magistratuur.

De heden werden in hun totaliteit via ommeslellingen geïnd. De 
hinnenkoslen daarentegen moest men zien Ie delgen uil de ontvangsten 
van zogenaamde stadsrechten, die in wezen indirektc belastingen waren, 
de renten, pachten, boeten, hel recht van issuwe en deels uil een daarvoor 
best emde ommest cl I ing.

Zo genoot Eeklo als stadsrecht reeds zeer \Toeg het recht «vande 
cooremale, lijnwaelhelle, wullenhelle, caulsicde|)enninc, halanche. zwijnen- 
bezien> en een lol op houtlransporl langs hel Eeiken ( ‘ l.

In de 16(1 e eeuw pullc de stad voor 21,55 % van haar totaal inkomen 
uil de voornoemde rechten. Door het verdwijnen van de wolnijverheid en 
de rr'eessie in ;dle andere nijverhi'idslakken. — in hoofdzaak door hel mili-

( l )  \ \ ^  \ V \ N  \ \V \I£ SB L b R G l ll£. ƒ)*» Ifirocr/nj/ rnri </o niciiiro It’xlicInilt'crlu'Jcn (o 

/Inij/j/c (•() huil rriili'nirnlon (oiiidii /Silr-lliilc vptiii'J ■ Appi'lljos vnn liol Moclji'.'ilnnJ. 

ar g(), 1000. p. 218.

fg) .'slful.siirdilrf Ecl;lo-')(> 1, (nfgekort : S.'\Pj).

In 1 103 do .slrnl hol rorhl op <don rmil.Oodo ponnlngho, vnmlor corcnmnio,

vnn (I ollon, vnmion pomlolon, vnmion z\viinho/,lono> (S.XE-riOg),

In 1 171-72 • vando oooromnlo, wiillln ollo, Ilnon ollo, vnnilor pondolo, vamlor

oaut.'ilodr', vnndon zwiinho.^lono, vandor hrii(;(,'hp van ravoscol, vnndon lol vnndrn

hnnlo>, (S A E -3 5 3 )
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BIJLAGE IV

Ophrenost van liout te AI tena

1559 : 46 p. 5 sch. 1561 :; 95 p. 2 sch.
15-tO : 4 p. 17 sch. 6 d. 1564 :: 114 p. 15 sch.
I5d2 ; 10 p. 12 sch. 1571 :: 555 p. 10 sch.
15-15 : 10 p. 10 sch. 1572 :; 66 p. 11 sch.
15-45 ; 22 p. 16 sch. 1575 ;: 406 p. 5 sch.
1547 : 10 p. 4 sch. 1574 : 558 p. 16 sch.
1548 ; 41 p. 14 sch. 1581 :: 152 p. 17 sch. 6 d. n
1549 : 65 p. 7 sch. 1582 ;: 554 p. 6 sch. 6 d. n
1554 : 70 p. 4 sch. 1585 ;; 518 p. 11 sch. 6 d. n
1555 : 65 P- 1584 :; 691 p. 12 sch. ( ‘ )
1556 :: 202 p. 8 sch. 1585 :: 450 p. 2 sch. ( ')
1557 :: 120 P- 1586 : 55 p. 4 sch.
1558 ; 90 p. 6 sch. 8 d.
1559 : 54 p. 2 sch.

(1 ) A< vff*iliiiltllK(l (It)or SltnniTi Am nudf.
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INVLOED VAN DE FilER- EN WIJNAKSUNZEN 
OP DE STADSFINANCIËN TE EEKLO.

(ScTTii-lognrilmisclie grafici; —  5 jaarlijkse gem itljcldcn).

16rle EEUW.
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lair gebeuren alhier —• bereikten cle «.sledegoeclinghen> over de 17de eeuw 
nog amper 5.52 % van het stadsinkomen.

Om aan de financiële moeilijkheden het hoofd te bieden werden de 
meeste sleden genoodzaakt buitengewone maatregelen te treffen teneinde 
de te hoge uitgaven door nieuwe inkomens aan te zuiveren. V̂ oor het delgen 
van deze onvoorziene lasten zocht men zijn toevlucht tot het heffen van 
een onrechtstreekse belasting, met name : «de impositien> op de bieren 
en wijnen.

Weliswaar kon men deze indirekte belasting niet zomaar naar eigen 
goeddunken heffen. Een machtiging van hel centraal gezag was hier onont
beerlijk.

Hel is evenwel voor de hand Ifggend dat deze gunstmaatregel toege
kend bij oktrooi. voor periodes van meestal drie of zes jaar, ten behoeve 
van de in financiële moeilijkheden verkerende stad. door de vorst in eerste 
instantie werd toegeslaan uit eigenbelang.

Een berooide stadskas bood uiteraard geen garantie voor een. vlotte 
betaling van de hem toegeslane beden.

Deze verbruiksbelasting te Eeklo «stedegulden> genoemd, kreeg in de 
volksmond de veelbetekenende naam van «ongeldi mee. W at meteen 
bewijst hoe weinig populair deze vorm van geldinnen overkwam. En met 
reden ! Bij nader beschouwing bleken het de minst begoeden te zijn die 
hel gelag rijkelijk betaalden.

Hel was namelijk zo, dat de aksijns afvloeide van de brouwer tot bij 
de herbergier, die het op zijn beurt verrekende in de prijs, zodat de ver- 
fjruiker uiteindelijk de last droeg.

De vele protesten op deze maatregel wimpelde de stad van de hand 
met dl- argumentatie, dat de last toch «principalijck is vallende up de 
vremde fKTsoonen hier passeerden en repasserendo en dat enkel die inge
zetenen in meerdere male getroffen werrlen «fle gonne de herberghen wil
lende frr-qiienleren erule alsoo is een last van enckel plaisir> (“).

Zo zag, o{ beter gezegd verrechtvaardigde het l^klo’s college de 
M'hcefgelrokken toestand rnct die sim[)lislisr-he gedachlengang. Men wist 
irnrner.s zeer goerl rlal hel gros rlcr herbergbezoekers bestond uil minder 
begoerleri. De burgerij kon hel zich veroorloven er ihuts een bier- of wijn- 
kelrler Of) na Ie hourlen, welke door toedoen van de wel slechts op de 
helft belast wi-rd.

(-5) S-Mi-ilg.
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hn loch werd deze vorm van Ijelasling, nictteeenslaande Kei vccd- 
vuldig prolesl van de kleine man, een algemeen verscKijrisel in de Neder
landen en Kei PrinsKisdom Luik ( ‘ ).

In Icgenstelling lol sommige andere steden, waar de indirekle Kelasting 
op de dranken lol meer dan 90 % van de stedelijke ontvangst vertegen
woordigde, (■’) Kereikte hekio voor de 1()de en 17de eeuw amper een 
gemiddelde \an 24,9 % van de sladsinkomsten.

In Keginsel Keliepen de geïnde sommen tol 50 a 00 % van de gloKale 
stadsonlvangslen. Sterk afKankelijk zijnde van de konjuctuurKeweging 
volgden daarop ups en downs. In 1584-85 Keslond Ket inkomen voor 75 % 
uit aksijnsonlvangsten, terwijl dil een eeuw later nog amper 1,41 % was.

OfsrKoon de KelangrijkKeid van deze inkomsten geenszins te ver
waarlozen zijn in Kei financieel Keleid van de stad, dil in meerdere mate 
voor de lode eeuw, kunnen we in tegenstelling tot andere steden tocK niet 
vooropstellen dat de Eeklose stadskas dreef op Kier en wijn ! D e Kelasling 
op Kei Kier leverde aan de stad in de lOde eeuw, gemiddeld circa 1555 
pond pariSiis per geïnd jaar op, terwijl Ket jaarlijks gemiddelde van de 
wijnen lag rond de 561 pond par.

Doordat de inningswijze tussen Keiden zekere gelijkenis vertoonde 
KeKKen we ze samen KeKandeld. Tijdens de 17de eeuw werden ze reeds 
wegens Kun analoog karakter samengeKracKl, waardoor we geen onder- 
scKcid meer konden maken tussen de inkomsten van res|)ektievelijk de 
Kier- en wijnaksijnzen. De gemiddelde ontvangst per geïnd jaar Kedroeg 
Kier circa 1925 pond parisis. l^e munlveronlwaarding Kad er ecKter voor 
gezorgd, dal voor de 17de eeuw de aksijnsonlvangslen veel van Kun waarde 
Kadden ingeKoet. zoals ook Klijkt uil Kijgaande grafiek 11 .

Deze Kijdrage, in Koofdzaak geKaseerd op de rekeningen van de stad 
hekio, dekt de periode 1521-l()99. Zijnde nagenoeg twee eeuw die Ke- 
grepcn zijn tussen de eerste en laatste vermelding van deze impost in Ket 
Kronnenmatcriaal.

1 lei opK(‘ven van Ket inningsrecKt ten Kate van de stad. was Ket 
gevolg van de staatsKervormingen op Kei eindt» van de 17dt». Kegin 18de 
eeuw, als wanneer de aksijnsrccKtcn voortaatt voor Kei Brugse Wije in 
grotere eeidieden verpacKt werden. waarKij de gelden in de toekiunsl de 
kasselrij recKtstreeks l(»n goi'de kwamen ( “)•

(-1) .1. I.. KL'I’I’F.I  ̂ T- .1. C. C 'O O L 8, /),■ jïfhislinfn'» » n  J o  ilnmlirn lo  luik in i/f 
If^dc crtiir, ( n‘nu'('nleLrt'(lU'l vmi {Irlrmamulrlilks U|(lst'luifl. 26*' |oar. nr
januari l<)72. p. 27.

(5) J. M A I^  1 hNS. iiuT rn tr llassvll, Itulr vn /7(/r t’ruu'. C *»■

kradicl van 30 '' jaar, nr IIM , okloLrr 107(>. p, 213.

(o) S.M'.-llg, l:,cl4() wrrtl omlt'T lit'l ili-rili» kwitrllt-r vmi lu-l \  ri|t'.
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Do(>r het toenmalige college werden inlichtingen ingewon
nen hij hel heslnur van het Brugse Vrije, op wellce wijze de 
verpachling van de imposlen aldaar plaatsvond (" ) .

'—' De onlcosten gesproten over het maken van een kopie van 
hel origineel okirooi, werden gehoekt tijdens het rekenjaar 
1521-22 C ) .

■—' D e eerste indirekte l)elaslingen op hier en wijnen werden 
geïnd vanaf 1 maart 1522, om juist zes jaar later op
1 maart 1528 een einde te nemen ( “ )■ Klaarblijkelijk liep 
het okirooi over zes jaar. w'at in overeenstemming is met de 
geldende normen aangaande oktrooicyclussen.
Om hij de aanvang de zaken op orde te stellen werd dit recht 
over de vier daaropvolgende maanden door de stad recht
streeks in regie iiilgehaat ( ‘®).

Ofschoon het voor steden huilen hel \h ije aanwezig hleek te zijn, 
hehhen we tevergeefs gezocht naar het eerste okirooi waarin expliciet het 
aksijnsrechl aan de stad werd toegekend ( ’*).

Is het mogelijk dat de eerste aksijnsrechlen die Eeklo verwierf lot 
stand kwamen uil een globaal pakt voor gans het Brugse Wije ? 1 loewel 
we nergens deze bevestiging lerugvonden, wijzen zekere sproren toch in die 
richting ( “̂ ).

B E H O U D  O N D E R  E E N  S T A T U U T  M E T  <T1.1DELI.1K> K A R .- \K T E R ,

Tijdens de duur van het eerste okirooi (1522-1528) waren 50.05 ré 
van de sladsonlvangsten, waarvan respeklievelijk 12.75 % voor de wijn en 
57,32 % uil bier. afkomstig varr hel zopas verworven recht. Zeer begrijpe
lijk dus dal de Iteklose magistraal bijzondere intresse ging lonen voor een

(11) SAE-5r)7 f" II (l52ü-gl) <ll(.'m noch it ik 'II vniulon vrijen mei lellrcn hoe hem 
xlie viimlen vrijen reijliehlen inde verimel\lini;lie vlinder o.isyso,

(12) SAE-557 f" 16 (1520-21) tllem helnell woulre vonden hceke, gn-fficr s'Innds 
>vnnden vri|en over de copie vonden oelroye vonder os.iysc. mld.<goders der oalon- 
>nontlo doeriip gliemoccl hij die vonden vrijen om hen Ie reglielen in ifolcl vonder 
>voors. ossyse>.

(13) SAIV557 f" 7 (1521-22).
(M) SAE-558 (1527-2')). W Tor we norninol porlileychi.-isen von 6 monnJ onnlroffen. 

wos men vvcgen.s de nfwl|king Iii| de oonvong (vier mnond In regie), genood/ookt 
ook een pmlilheuri over oelil moond Ie voorzien.

(15) SAIv557 f" 7 (1.521-22).
( 16) Recueil de.ii ordonrionee.'! de.i l’oys Bos. deiixli'ine série. 1506 1700. lome deuxième. 

|jré|)oré por feu M . Cli. I.muenl el piihllé por M . ,1. Lomeen', Brtixelle.s-18')S,

(17) SAE-557 f° 16 (1.520 21). Z ie  ook nool 12.
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Genoten de grote steden reeds zeer vroeg van het aksijnsrecht op de 
dranken ( ’ ) ; hij de plattelandsgemeenschappen daarentegen kwam deze 
vorm van belasting pas in het begin van de 16de eeuw als nieuw over.

Neelemans. in zijn «Geschiedenis der Stad Eecloo> citeert 1518 als 
het jaar waarin de stad gemachtigd werd om deze onrechtstreekse belasting 
te heffen (*).

\'ermoedelijk heeft de auteur zich hiervoor gesteund op het oktrooi 
van 5 april 1658. waarin men om verlenging te bekomen argumenteerde 
dat Eeklo reeds 140 jaar dit recht genoot (®).

Dergelijk summier bewijsmateriaal leek ons evenwel onvoldoende om 
er een exakte datum aan toe te kennen, eens te meer daar er ons insziens 
nog ander en meer representatief bronnenmateriaal aanwezig is dat ons 
toelaat te veronderstellen dat het eerste oklrooi verkregen werd eind 1521 
begin 1522. om een aanvang te nemen op 1 maart 1522 (**’).

W elke waren nu de faktoren die mede bepalend waren om deze data 
voorop te stellen ?

—■ In de stadsrekeningen die lopen over de jaren 1520-1521 
vonden we de eerste sporen terug van de bier- en wijnaksijn- 
zen

\-R.V\GTEKE\'S ROND HET EERSTE OKTROOI.

(7) H. \  AN W ’E R V  E K E ,  D e  G en lsch e S ladsjinanciën  m de M id d elee u w en , Konink- 

Itjlcc Belgische Academie. Afdeeling letteren. Verhandelingen Boek X X X I V .  Bruxelles. 

1954. p. 197-220. Gent inde reeds In het eerste kwart van de t3de eeuw deze 

hclasting. Aanvankelijk werd het toegekend voor perioden van 3 )aar. O p  11 sep- 

lemljer 1305 verleende G raa f Robrecht van IVthune de stad het recht om voor 

onbepaalde tijd aksljns op de dranken te heffen.

A. DEW'l ITE & A, VIAENE. De iM m enlatie ran  Zeg/iene uan M ale, Brupye na 

de opstand tcyen  Spanje, /590. Uitgave Gidsenhond Brugge, t977. p. 116. Anno 
1200 werd er te ikrugge reeds hela.sting getnd op hlĉ r.s ...den welcken 1 leere vander 
sGruythuyse hebben sal van elcke tonne blers. diemen In Brugghc brouwen sol, 
>twee grooten...>.

(8 j E. N E E E E M A N S .  G e sih ted en ls  lier S ta d  Eec/oo. Gent Eerloo, 1859. p. 60.

(9 ) E. N E E E E M A N S ,  G esch ieden is..., o.c, p. 160.

SA IvOfW , Koninkhik okirool 5 april 1658, <...«l)n bl| onse voorsaelen, geleden hon- 

>dert ende vlertirh jaeren. voorslen geworden met ortroy omrne te mogen hela.slen 

>de wijnen ende de blerens.

(10 )  Elke data In tekst weergegeven Werd gemakshalve omgezet In nieuwe stijl, In 
aangehaalile teksten bleef de originele dalerlng evenwel behomlen.

( lo b lsj  \ 'a n  12 nov 1103 lot en mei 12 nov. M 0 5  werden iilt/.onderlljk de bier- en wljn- 

aksljn/en vi-rpiifbl Ie fv-klo, zonder dat er evenwel sprake |s van enig toegekenrl 

okirool. Ingevolge de onbesi hlkbnarbeld van dll rekenjaar lljdeiis ons opzoekings- 

werk. bebben we helaas ile/e Iwee Jaar niel meer In de bljrlrage kunnen verwerken.

( S A E  556),
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Hel was onaelwijfelcl een doorn in het ooa en in de beurs van de stad. 
dat ze onthouden hieven van hel inninj>srechl op de «cleene hieren>. 
lervvijl de procedure voor hun vernieuwing nog hangende was. ondernam 
hel college, met Inirgemeesler de Key en de schepenen de Zwaef, .looris 
Lieve en Aernaudl Zoclaert reeds sla|)[)en om ook op dit soort drank te 
mogen innen. Ze hieven twee dagen te Gent om het Centraal Bestuur 
te overtuigen hoe ze «Icleen hier binnen deser slede bezwaren wilden inde 
assise»

Ofschoon ze faalden in hun laatste opzei, had men toch nog 36 pond 
par. veil «voor Ivercrijghetr vanden oclroye midsgaders den wijn> ! ( ‘ )̂

De stad was uitermate gehaast om te innen ! Van zodra de vernieuwing 
gepubliceerd werd, wou men de verpachting die inging op 1 januari 1531 
niet alwachten. Drie wekerr ontving de stad in regie, waarvoor ze. mits 
aftrok van hun kosten nog 24 pond par. boekten ('*).

Uiterst merkwaardig is, dal voor zover we konden nagaan, Eeklo nooit 
pogingen, heeft ondernomen om een oktrooi te venverven voor onbepaalde 
lijd ?

O N AFG EBRO KEN  STRIJD O M  HET BESTA.VN.

legen  de vervaldatum werd doorgaans een nieuw verzoekschrift in- 
gediend lol irrolongatic. Ipso facto moest hel stadshesluur, keer op keer 
een geldende argumentatie naar voor brengen om het verzoek te rechtvaar
digen. W egens hel periodiek karakter van dit soort verzoeken, werd na 
\'erloop van tijd de zaak rechtstreeks in behandeling genomen door de ont- 
\ anger-generaal van Maandercn ( ‘D-

CVschoon Eeklo voor de periode 1552-1557 over een oktrooi beschikte 
om bieraksijns te hf'ffen. werd wegens (>en hangend proces met 1 lolland 
de jracht lijdelijk opgeschorl (*'‘).

(2-1) S A E -3 5 8  f" 13 : f“ 13 ; f" -13 (1350-31).

(25) S A E -3 3 8  f” 13 (1530-31) <iU'm l)<'l(irll vo(ir tvcrcrlltrlion vunclon oriroye mids- 

>Kn<li‘is (lci\ \vl|ii vnm lfn cliTi'ken, lp w p Ip iip  mi|np Iroprp vnn hooclislroplp, mi|np 

>lipprp von pollpprni' rmlp vim ini|iip lipprc ilrn Irpsorlrr, w w j  £>,

(2(i) SA Iv 33H f" 0 (1530 31) illpiii vnndnl liindpr U|l diit loctroNP vcrrrp^lion was
>piulp uliP|nd)lippprL p iu Ip lilniipn drip wpkpn diu-r nnpr pprst vprpnplil \vn.<. dus 
xmlfiiPM liliulpr splvpr H|l nlsiio wpl vnndpn nssisp vundp wlnp nis vnmlp lilotx' 
>lsnnipn id^'plroi ken nllp ipindp poslpii dp sonimp vim \ \ i l l | £>.

(27) SAE-33H f" 2(. (1530 37) «ilpm rorni'Ils simdprs sppppup pTi Ips liniim piu Ip  idnprl
>rliiipsspns vim diil /.l| \lx  di'ipiidirp wiirpii 1>I| ilpn imlfimulu-rt' vnn vlnpndpfpn
xiinmo lvprprl||,du'n vimdpii odrnyp vniidi' wl|iH' piu Ip Llpr,.,>.

(2K) SAF.-33H f" 8 (1331-33) sdpsp nssIsp vimdim lili-rp ps nnpr dpfprpnipn li|l hpIiIpp  

spliplnplpn ommp procpsslim IpkIipiis i 1p liollimdprs>.
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incluslrie die zoveel geld in de stadskas bracht. Vandaar ook, dat van zo
dra het oktrooi naar zijn einde liep alle middelen werden aangewend om 
verlenging te bekomen.

Zo trokken burgemeester Joos de Key, eerste schepen Roelandt de 
Zwaef en baljuw Sallaert naar Gent om bun verzoekschrift in handen van 
de vorst over te geven ('*’). \  ier dagen later kwam het drietal onverrtchter
zake naar huis terug.

Deze eerste tegenslag had het stadsbestuur geenszins ontmoetigd, in
tegendeel, kort daarop \inden we burgemeester de Key opnieuw te 
Gent ( ”*).

Men had te Eeklo geleerd welke weg diende gevolgd te worden !
Te Gent woonde meester Gharles Claeissone, die voor Eeklo geen 

onbekende was daar hij in 1529 en 50 als kommissaris zetelde bij bet ver
nieuwen van de wet alhier (^").

Toevallig was hij ook ontvanger-generaal der «Ayden> in Vlaan
deren. Mits een fikse financiële tegemoetkoming verkreeg de stad begin 
december 1550 uiteindelijk de begeerde toeslemming om op de dranken 
gesleten binnen de stad terug aksijns te mogen heffen ( ‘ )̂.

Alle wijnen werden belast op 12 denier de stoop, terwijl de <dobbe- 
len biere ende hollandtsche keyte ende alle andre wemde bieren> per ton 
van 40 stopen aangeslagen werden op 10 groten ( “̂ ).

In 1540 werd de inhoudsmaat van de bieren ópgetrokken tot vaten van 
<>0 stopen (^’ ).

(18 ) S,'\h -358 1“ -13 (1530-31) <ltcm den bailllu. burclimecstcT ende zwaef die glie- 

>wec»t hfliben Ie ghent omme suppllcatic over te gfievon bij der K. M .  omine bi| 

>dien Ie vercnjglu-n oclroye ommc Ie stellen zclcerc assys up den wl)n ende Lier 

sonde varhierden olc vier daghen. comt xl| £>,

(19 ) SA1-:-55« f " -18 (I53(J-3I) <it< ■m den burchmoester die gbeleglicn beeft te gent 

soumie te vf-rrrijgbeno torlroy vandon wijno ondo biore als gboconsenteert was 

sondo varfilordo daor vl|f doogbon daor hi) gbeoxpidoort was to xx s. pnr. sdaeclis 

scomt V  £ s.

(2 0 )  E. N L 2 ',I .1 ,M A .\S . ‘I iiilrrkriikuniltiir tuirmliisl dvr t ti//iiii’.<, yrrjlwrs, (re.soriers, bur- 
r/omoo.i/ers cri jc /ioponen  ilrr Sltiili-, bvurc on Lrijbftlo van licclan on [larorliiv van 
l.ernbî lu' van don ;oro ƒ 2 (9 lat (7 9 6  fconooont die do r kammissari.isvn door dan 
varil ln‘nrM'mil hr /<ior/i/(r»o/io i'ornloim 'lnp van Iwl nmnltlraal abmedv da oors/iron- 

Ifo/i;/ro ro)/o/ dor >lad l'.ei laa on dr lopo / dor .«/loponen i ’un Haclno on Larnbeko, 
(5ont-llo rjoo , 1803

(21 ) S a i : 358 f  21 ( I 3 > )  3 I )  • Hom don zolvon (ml|no booro donifnngbore vandon 

ssubvonoion In vlnofnloron niooslor rlmorlo* rbioyssono) ovor de rosic van zlln 

svnom ton van Inforriiai lo ondo advl» iip do rofpioste omnio ilo lotlron vnndon 

so ilfoyo vnndon wt|ri omlo blor n«»l|so Ixxlll) £>.

S A K  338 f" 9 ( 133031). 0| i I |on. 1331 word do nlsl|n* lonig In pncbl ull- 
gogovon. Drie wokon orvtmr wn» liot nlonw oLlrool gopiibllroord.

(22 ) S A K  338 f" 7 (1338 39). Kr-n »t.mp wn. olren 2.3 Iltor.

(23) S A K  339 f" 0 (I3 '1 0 .'ll)
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kopie, hel oucisl bewaarde oklrooi W cyens de builengewoori hoye
hinneiikoslen die op de stad drukten, kreyen ze van Karei V  maclitigiricj 
om renlebrieven ten belope van achthonderd pond te verkopen tegen een 
intrest van 6,25 procent. Deze gelichte gelden en de meegaande renten zou 
men hinnen de drie jaar uit de drankaksijnzen moeten aflos.sen. D e direk- 
te penningen hieven evenwel uit. legen het eind van het jaar waren slecht.s 
drie renten verkocht voor een totaal van 112 pond par. F.n de kopers 
kregen ongelijk ! Ofschoon amper 7 pond rente diende helaald te worden, 
hield de stad ook die aflossingen achterwege. Uiteindelijk moesten de kom- 
missarissen lu.ssenheide komen om de stad te manen hun verzuim voor 
kerstmis goed te maken.

W'at zeker geen onmogelijke opgave was, gezien ze 1300 pond hadden 
ontxangen aan aksijns (^®).

\  an 15 septemher 1552 tot 5t oktober 1555 zat Eekio tenig zonder 
oktrooi. Analoog aan het voorgaande, ving op 1 novemher 1555 een ver
nieuwd 6-jarig oktrooi aan (■’■*). Inplaats van een intrest van 6.25 % toe 
te kennen, ging men nu tot 7,14 %. Weldra had de stad voor 5.192 pond 
par. aan rentebrieven verkocht ( ‘“).

I eneinde tijdig een verlenging te hekomen werd vanwege de kommis- 
sarissen, nog \oor het verstrijken van de zes jaar, geadviseerd om 20 a 25  
notabelen binnen de acht dagen bij hen te laten verschijnen om de nodige 
onderhandelingen aan te vatten (* ') .

\  anaf 2 december I5()t verbleef stadsklerk Jan l.Iman met zijn 
dienaar te Brussel om verlenging te bekomen. Na 16 dagen kwam hij met 
een vernieuvx'de oorkonde terug ( ' ‘ ). Met ingang van het nieuwe jaar 
konden de imposten terug in |)acht gegeven worden.

Pas tegen 26  juli 15()2 liet (bezeilde liman het oktrooi registreren in 
de rekenkamer te Rijsel ( ‘ ')-

(57) M. B.\LLI )b, Lcn inlcri'ssimhi uclruoilockcnninu van Kaïvl V oc» Jo ShiJ Izi'kio 
( 1519).  Appclijcs vm\ licl Mci'lji'sluml. nr 12. 1901, p. t37-l-10.

(38) SA b-559 f '  Ö (15-19-50).
(39) SA1-: 5(i0 f" 8 (I555-.5Ó).
(10) SA1v500 f" 9 (I535-.50).
( 1 1 )  S A K 5 ( > I  I "  ') (I5 {|0 -()1 ) «romml.sstirl.ist'n Iji-viiuli-u il(\l lo d ro y  vn iu l. 'u  n.ssyson

x'/ccr corl.s ('.Npircrni zul i-mlu dul zeur p ro ffyU 'llo  wm-ru voo r tulu’iiioonlo Jo.-ior

>.‘9<-(le Is i 'lv c  I r  ro i i l i iu ir r rn  .«o o r i lo u i irm i zl| ilul i lir  vtim lrr w rt m d  Iw In lU 'h  

>zo XXV uortlr iiotul)lr luunru-n i lr s r r  .xlrdr r n d r  mot lirn d lrd rn  Ic  com uolnult'rx 'u  

>op  dl' z r lv r  ( o n llim u i 'lr  c iu lr  dul l illin rn  lu 'lil dui;Iu 'n>.

(12) SAI', 5(i 1 f" 13 (15(iO ( il)  I Irl nieuw oLlrool wu.s vrrkrotji'n op 1 2 ilt'O. I ru> 1 .
(‘13) SA I’I 3f.| r  31 ( I5(,l (v2) «...ommr liidr rrkrnyunlio cuuu'ix' iddm-r l>' doen

xri'tJi.'.Irriru loi Iroyr vuudr u.s.xyssru dr.MT .xirdr,,.».
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Be«;in januari 1537 vinden we hel geschil hijgelegd. Helaas resile de 
stad nog amper 5 maand en 16 dagen van hun lopend oklrooi om de bier- 
imposl te innen ('®).

Het oktrooi dal onder \Tij moeilijke omslandigheden was tol stand 
gekomen, had niet de verhoopte fondsen hinnengehracht.

Op 10 december 1557 ondernam hel college teaig slappen om her
nieuwing (*"). Circa een maand laler haalde de Eeklose magislraal hun 
slag binnen. Niet alleen beschikten ze over een nieuw vierjarig oktrooi (^^), 
maar levens was hun de loestemming verleend om ook de <cleene hieren> 
hij de imposlen Ie verpachlen ('’“).

Over de vier eerstvolgende jaren ontving de stad van de «cleene 
bieren> alleen leeds circa 720 pond parisis ( ’̂ ).

Indien na de vervaldatum geen nieuw oklrooi uit de bus kwam, was 
het voor de stad schijnbaar geen beletsel om eigenhandig hel inningsrecht 
verder loe te passen. \'oor 1545 stelde stadsontvanger Alaert Claeyssone 
zich beschikbaar om de rechten te kollekleren (^^). Terwijl in 1546 
schepen Jan Bezoete de laak op zich nam ( ’®).

\  oor 1547-48 werd schijnbaar niet ontvangen.
Het eerst daaropvolgend oklrooi dateerd van 15 maart 1549 

levens is hel voor Eekio, alhoewel het hier gaat om een 17de eeuwse

(29 ) S A E -5 5 9  6  (1536-37) iva n  jan pyl over den pacht vander assyse vanden 

sdohhclen biere ende holIandUche keyte ende alle andre vremde Lieren ten x gr. 

>van elckc lonnc, volghens een octroye danof vercreghen den termijn van vijf 

>maenden ende xvj daghen Leghinnende den xv*'* dach van laumaent xv<=xxxvj 

>endc hendende den laelsten dach van wedemaent xv ‘̂ xxxvlj....>.

(30 ) SA E -5 5Ö  f° 15 (1536-37).

(31) SA fi-5 5e  p ' 13 (1536-37) <item helaelt pletcr van grehoval. hecre van herquln. 

>onlfangere generael van vlarüideren over toctroy vande assyse vando wljno ende 

>hlerc van vier jaren... xxvr) £  xvllj s. par.>.

(32 ) SA E -55Ö  f" 30 (1537-38) <de voomoemde vincent parl.iis ende jan de vuldrc van 

>dal zij den x l if "  in lauwe waren l)i| cortc ende mayacrt ende hij hemlieden 

>wai ghei>fdonneert een rileu slatuut vande axeye vandc bieren, Ij daghen lilj £>.

(33 ) SA E -5 5 9  f" 18 ( I5 - I6  'I7 ),

(3-1) SA 1 755 9  f" 21 (I5IH--19) «lli •rn helaelt tien voornoeinden alaert claeyiisone aU

>eol|etleiir ghewee»t hehbeiitle viitule lmpo^le vande wijne, ilohbel bier entle blced- 

mthe ghe»|e|en binder »lede enile vrijhede van l'Veloo hlntler jaer xv® xllll| 

»hentlen x v 'x lv  over /l|ne «allarls vantic eolleclacle vantle /elve lmpo»len entle 

»tleveren viintle jtennynghen len cmnpltilre betlraegentle lt>r »omme van xvl|‘̂ x £  

>vl| 1 V) tl por,. >.

(35) SA I'.-559  f“ 21 (|5'18--10) «lirrn helaell jan hezoele al< cttlleclenr gheweeiit heh- 

»bentle vontle lm|tn<len vantle wljne, tlobbel blerre entle hleetUrhe. ghe.<lelen 

»hlntler iletle van l',erloo vantlen jaeren hentlentle tien laet»len darli van oiig-it 

»xv^xlvj Itetiraeglieritle ter »otnme vtin v‘‘lllj**xlllj £  xvllj », par..,>

(y>) S A fv 5 5 9  f" 6  ( I5 l8 t l9 ) ,
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TABEL 1.

Ilclfinc van tie <floLf)ele lmposlen>*

A° Ontv. Alsijns
Ontv.

Stadsrcrhlon
I ütaal 

Sladsontv.
Totaal

L'ilcavcn Corr.

1570-71 
1573-74 
1570-77=5̂  
1579-80*

2193-11- 1 par. 
1868-15- 2 
4738- 0-10 
3631- 3-10

1403-10- 0 par. 
1544- 0- 0 
2839- 0- 0 
3178- 0- 0

5175-18- 7 par. 
9362-13- 5 

10234- 5-11 
17608-13- 8

5082- 8- 1 par. 
11135-11- 6 
13709- 1- 0 
21785- 111

Alhoewel deze inclirelde helaslintjen nog ver van toereikend waren om 
de steeds stijgende uitgaven te delgen, vertegenwoordigden ze toch een 
zeer belangrijke hron van inkomsten voor de stad. Zie ter vergelijking Tabel 
I. waarin de ontvangsten van de jaren 1576-1580, als dubbele aksijns, zich 
laten gelden in de strijd tegen bel financieel verval van de stad.

Na bet beëindigen van het okirooi op 50 juni 1581 was door de stad 
geen verlenging bekomen. W el waren burgemeester .lacob Huugbe en 
baljuw de Meyere op 14 augustus 1580 te Antwerpen geweest om wegens 
«den extreme noot> van de stadskas, hernieuwing van bet dubbel aksijns- 
recbl te bekomen (*’'). De bede bleef zonder gevolg!

Dat ben op 4 juni 1583 een driejarig okirooi in de .schoot geworpen 
werd, bracht de stad nog weinig baat (''")• Hekio bevond zich reeds in een 
laatste stadium van verval. D e notabelen waren reeds de stad ontvlucht. 
De enkele blijvers werden onder de aanhoudende last van plunderende 
en brandslicblende legerbenden gedoemd lol de klasse der paupers.

De ontvangst van de aksijnze-n bereikte nog amper een honderd pond. 
I loe gering ook. toch was bel nagenoi'g bel enig inkomen waarop de stad 
nog aanspraak kon maken.

( lo )  .'s .'\T,-503 f "  (iH (1580-81) «...ulicmcrcl ili-n oslremc iKm l Isc ifilo  nsiiiUvri-iu lt ' oinmr 

>T]a('rm(*(le do fu 'lilorslollori ( 'iido nndort' o iu 'o slon  lo jumloroii waoroinmo /II 

>vfH'lilordon x daulion Ion lii) £  par, sdaoohs naor o<isUiinio 1 1\ £  par.>

( ‘")0j SA1^-")D5 F" ') «nndoron oniFanok van tnlonwo n*oKt vamlo \\l)n ondo

>l)ior assyso volplu'ndo do lollron van oclryo danol vororojjhon Klld<' ^;onoraolo 

>,slaolon ülandts (Mid<’ u'raoFsolinps van vlaontloron In dalon vando IU| juny 

>lodNiodon, voor (M'ru'n Irnulln van drio Jaoron omlo wonlon vorpaohl v<u\ v| 

>)(' vj mao M,l,.n.>.
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Analoge oklrooien verwierf EeÜo nog op 1 januari 1568 en 1574, 
respelctievelijk voor zes en drie jaar

\'oor het verkrijgen van een doorsnee verlenging, gaf de stad aan 
advies- en registratiekosten gemiddeld circa 65 pond par. uit

DURBEI.E IMPOSTEN.

L'it hoofde van de militaire lasten, die gedurende het laatste kwart 
van de 16de eeuw zonder voorgaand op de stad drukten, was deze niet 
meer hij machte uit de rode cijfers te komen.

Op 22 augustus 1575 trokken baljuw Franchois de Meyere en stads
ontvanger Philip 'l emhaert naar Antwerpen om in de Fiskale Raad vol
machten te verkrijgen tot het heffen van een dubbele taks op de stads
rechten en dranken (^*).

De verwachtingen werden evenwel niet ingelost.
Twee maand later was hetzelfde duo terug te Antwerpen, ditmaal met 

schijnbaar betere aanbevelingsbrieven ('*')•
Ofschoon de stadskas totaal berooid was. bad het tweetal op geen 

pondje gekeken. \  oor hun zestiendaags verblijf aldaar betaalde Eeklo 
128 pond van gemaakte taire. Het w'aren evenwel geen verloren onkosten 
geweest, gezien op 15 november 1575 een zesjarig oklrooi ondertekend 
werd om dubbele rechten te innen (^*).

(44) S .\E -561 f" 5 (1508-60) ; S A E -5 6 2  P  32 (1373-74).

(45 ) \  oor het hekomcn van vcricnßinß, Incaande I jan. 1568 maalde do stad volgende 

onkosten :

S,\E 561 f" 24 (l567-f)8) —  Aan .Jan de I li'rtoghe «raedts'conincx enile zijn
>ont(angher-generael> voor advies. 7 |>. par.
—  f" 21. —̂  A a n  Heyndrirk van C ar kenlicrghe, hode. om met dit advies Indo

sramerc van ivkenynghe lot Ryssele om udvys van den pre.sident..,>. 4 p. par.

—  (" 25. —  \  an Caekenherghe naar Brussel met hel advies van de I lerloghe 

en de FVsidcnt hl) .Adriaen Biiiislerman ssolllrlleur Inde financiën vande C o.M a t.> 

voor verlenging 4 p. 4 i,

—  P 26, — Aan A, Buusti-rman «|>roitireur vonden secreten raede der Co.Mat. 
svoor den zeghele emlc tvererl)glien vande arte ende commissie van oclroyo 
svanrlen wl)n ende hier nssys> 36 p, par.
—  f "  26. — Aan van Carkenherghe om de som naar Brussel te brengen. 3 p

12 s. par.
(46) S A E -5 6 2  P 46 (1574 75) »...melsgatlers tlohhelen pacht vanilen wijn ende hier

>o*syt deser slede omrne daerrnede Ie helalene de groole excesslve coste ende 

slaslen d.ierrnede fle voors, slede helasl es,..>,

(47) SAI', 562 P 46 (1575 76) V ) o ll 1575 <,,.mel hetnileilen ghehrochl hehoirlicke 

srerliKicalle vanrle greffier (foonenflale omme de verpai hlinghe vul crachle van 

sdlere Ie rnogheu doene , >

(48 ) 8 AE 562 P 8 (1575 76).
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Overliiigcl van hun welslagen was de stad ietwat Ie voorbarig de pen
n in g e n  gaan o])slrijlcen.

Op 15 en 22 november 1580 grepen te Brugge de laatste besprelcin- 
gcn dienaangaande plaats Pas op 11 januari 1581 begaven schepenen
W'illem Mannis en Aernaudt Pielerbeyns zicb naar Brugge voor de aan- 
slelling van «eenen collecteur ende controleur vande voorseijde v". groten> 
belasting Een maand later lieten baljuw en de klerk rie inslrukties.
meegegeven door de V'ier Leden van Vlaanderen, kenbaar maken (^^).

Inmiddels was men reeds acbt maand aan bet kollekteren.

Exakte cijfers betreffende de totaalontvangst voor de kerk konden 
we niet lerugvinden. Door kumulatie bereikten we een minimum bedrag 
van 2310 pond par.

Bij de beropbouw van de stad. begin 17cle eeuw, kon men ook deze 
Ix'lasting opnieuw opnemen.

Op 7 januari 1613, kreeg de stad zoals voorbeen een dito driejarig 
okirooi in bezit

Bij de hernieuwing in 1(>16 zou nu ook aksijns gebewen worden oj) 
de bieren van 10 s. gr. de ton. W al toch reeds een extra zware belasting 
van 50 procent betekende ('” ).

1 lerbaaldelijk ontmoeten we klachten van pastoor .lan Gbcuns, omdat 
de gelden slechts gedeeltelijk of helemaal niet naar de kerk zouden af- 
\'loeien. \b>rmaningen vanwege de kommissarissen scheen de stad naast 
zicb neer te leggen tot Gbeuns bel konflikt in t()3-l voor de Raad
xai-i \  laanderen bracht (^°).

( ')3 ) SA1'.-3( i3 f" ") I ( l ”)8(l-Hl) lturt;('nu-('sl<'r ('ii Kaljinv waren 3 lianen to Bnn:(.'e <imte

>cninere vmiden vrleen Ier rmi.cen vmule inipo.^ltle van v" np d e le  lonne stercL

>l)ler...>. <1(1. 15 nov. 1580.

.8AIv 503 f" 50 11580-H I) (1(1. 22 nov. 1580.

(51) .8,\1v5(.3 f" 57 (1580.81).
(55) SA1-; 503 f" 58 (1580.81) (ld. 12 l.d.. 1581.

(5(i) SA I7 5 0 - I f " o (1013 I l) «ileni anderen onlfanei| van vijf .«eell. np eleke lonne

>slerc(| Kier van xx" par. de lonne ende daer Koven voljiKens de lellten van oelroye

xlanol vercreuKen van luiere lioo( Kede voor den li|d van drlje jaeren.x. 

dd. 7 innl 1013.

(57) S, '\lv5(i l I"  15 ( K ilO  17).

(58) 8,Mv505 f" 17 (lol".|8).
t" M (|M8.|0).

(5o) S,\l '. 02. l ’laLLalen. i diLlen. ordonnanlle.« en reulenienlen. ( I(i30  |0)
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Mei in^anJ van 1 auguslus 1585 werden de imposten te Eeldo niet 
meer <»eïnd.

\ ’an alle stadsontvangsten hadden de aksijnzen zich het langst weten 
te handhaven in hel verval van de stad.

W e zullen moeten wachten tot «nieuw Eeklo> uit zijn puin herop- 
stnat voomleer het aksijnsrecht terug opgenomen werd.

TAREI. 11

W n a l  van de stad. einde 16de eeuw.

Onlv. Alsijns
Totaal

Stadsontv.
Totaal

Uitgaven

IÖ80-81

1583-8-1

158^-85

35-15-12- 8 par. 

933- 6- r  

•420-19- 4

20134-14- 1 par. 

1936- 3-11 

560-19- 4

22871- 6-10 par. 

4328-15- 2 

3328-17- 9

Het verval van de stad. manifesleerd zich op treffende wijze in de 
slarlsfinanciën, zoals bovenstaande lahel weergeeft.

DE \ ’1.)E SCHELLINGEN BE1j \ST1NG.

Reeds VToeger hehhen we erop gewezen dat de onrechtstreekse he- 
iastirig op de dranken in princiepe voorzien werd voor het delgen van on
voorziene lasten met een niet hlijvenrl kamkler.

Zo hevond, in het laatste kwart van rle 16de eeuw, de kerk te Ei-klo 
zich in een dermate miserabele toestand dal herstellingswerken onontbeer
lijk waren. Daar rle nodige fondsen niet aanwezig waren, ondernam het 
stadsbestuur slappen om specifieke aksijn.sbricven ten behoeve van de kerk 
Ie vr-rw'erven.

Begin 1580 was met rh* jirriccdure een aan vang gemaakt ("')•

Mei ingang van 16 mei 1580 kon door de slarl de eerste extra be- 

lasling van 5 schellingen groten oj) elke Ion bier Ier waarde van 20 schel

lingen geïnd worrlen ( “*). Een niet te versmallen belaslmg van 25 % dus 1

(51) S , \ | ’. 503 (" 10 (1580 H l) «ilriM rrni'M nii-»»iiulcr vfinilrn vrijen mei seeckern
>lieilnolen Lrli’Ven nengneinle ile J* eiiile IJ'' ijenernle veriinileringlie len vrijen ter 
>inii>en viiivle »'.gr. iiji e l d e  lonne li|er>,>.

(52) SAK 503 (1580 81).
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NIEUW EEKLO...

Nauwelijks was Eelcio uit zijn puin herrezen of baljuw Nikolaas IJman 
liet op 28 oktober 1607. in cle Rekenkamer te Rijsel bet zopas verkregen 
aksijnsoktrooi registreren

De naar nieuwe nomien aangepaste aanslagvoet was vastgesteld : 
voor cle sterke bieren op 5 schellingen 4 groten cle ton, voor de kleine 
bieren op 10 groten en 6 groten per stoop wijn (®‘).

W'anneer op 50 april 1612 de machtiging teneinde liep. was geen 
verlenging veikregen. Zoals in bet verleden reeds berbaaldelijk was ge
beurd. ging de stad op onwettige wijze terug rechtstreeks in regie innen.

Schepen Tbomaes Claeysseune nam voor 36 pond par. de laak op 
zich (''■). Hel is evident dat de bevolking tegen dergelijke praktijken bun 
ongenoegen uitte. Terug was een vermanende \inger van de kommissaris- 
sen noodzakelijk (*’ ).

(60) S A E -5 2 0  f" N  v " (1603-1607) «item botaelt an niclas ijman baillu de.«er stede 

>endc vrijhede den jomme van dr>- ponden zeventbien scellijngben aebt groolen 

>over tvoiage op bem ehedaen lot I6jsscle inden rekenijngbe camcre omme te doen 

>enregislreren ende Infi-rineren de nieuwe lelircn ende contuinatie vande octroye 

>vande slede assys volghens d ordonnantie van daten 28 oclobre I607...>.

(61 ) SAE-36-t f" 3 t IfiTtCr-lO) e,.,mils den onlfancq vanden paebt vande assys ende 

>slele vande wijnen ende bier ten advenante vandc drij scellljngben ende vier 

>groolen vande steercLe bieren, ibien gr. vande cleen bieren up de tonne ende 

>ses gr. vanden .»loop W'ijns...>.

(62 ) S A E - öM  E’ 41 (1611-12),

(63 ) S.-\E 364 f” o (1613-11).

(6-1) Afzonderlijke verpaebling van de Imposten van Lembeke (1617-24).

iltil, imrwnnf] Juu,r/mimnil pm liter imclilanm
1.3.1617 6 Adrlnen de .Inegbere 131-0 0  par.

1.1 1.1617 6 Jan l,ey.s 08-8-0

1.3.1618 6 Pieter de Croorq 130-1 1-3

1.1 1.1618 6 Pieter de Croocq 1 18-1-0

1,3,1610 6 Jacob can Tbemsrbe 161-10 10

1,1 1 1610 6 Anllieunl» ('laiidlssniibols 163 8 0

1,3.1620 6 fiiiilllaeme de Groiiwe 163-13-3

1,1 1,1620 6 Pleter de W u l f 136 13 0

1 3.1621 6 Cullllaeme de f ’irouwe 100 0 0

1,1 I.U .2 I 6 (iiiilllaerne de (»rouwe 177-1 6

1 3 1622 6 Marlen de Kelelboelere 2ICi 1 1-3

1,11,1622 6 ('lullllaerne de ( 'rouw e 186-1 1-6

1 3  1623 6 1,«dewijl k de Pave 263 1 6

1 I I  K i23 6 Gulllliietne de ( Vooeq 233 14 0

1.3 1624 Cl 1 lendrii k tie ( 'root q 273 10 6

1 I I  1621 6 ( lullliaeme de ('rotiw-e 2 c .  1 - 2  0
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I^e spontane houding van ovcrheidszijde is te verklaren wegens de 

grolc oorlogslast waaronder het land gehukt ging.

Eekio huil te de chaotische toestand uit om zich te verrijken zonrler 

hun overeenkomst mei de vorst na te leven. Herhaaldelijk werd het col

lege verantwoording gevraagd ovt*r hel niet storten van reconquiliegeld in 

de slaatskist ( “') .

De slad had tot op heden, anno 1685, de mogelijkheid gezien de 

1ü" penning ten behoeve van de vorst sedert 1629 achter te houden.

Na eerder stugge onderhandelingen die plaatsgrepen tussen 30 januari 

en 4 april 1685, waaihij de president van de Rekenkamer, deurwaarders 

van de Raad van Vlaanderen, de heer van Eekio, advokaten en de vol

ledige magistral uur hun aandeel opeisten, kon dank zij een «accort te 

maecken ende oock vrienden te maecken ende courtoysien te gheven jae 

alwart tol xxv pistollen,..> een hernieuwing bekomen worden Als

\'oorwaarde werd gesteld dat men de achterstallige slatenimpost van 800  

gulden v'ia een ommestelling in mci-juni 85 aan ontvanger .leronimus de 

I rice zou aflossen (®’’).

(^p 13 november 1685 kwamen de herbergiers legen clc eenzijdige 

lastenverdeling in verzet ( ‘“).

Niclaes I lies, Adriaen van Geesdale en Pieter de Croock, als woord- 

\oerders van de taverniers, bepleiten «dat het niel redelijck en saude sijn. 

>dal sij de ghcmeene lasten ende schulden vande voorseijde slede nlleene 

>sauden draghcn moeien...> ( ' ’ ) terwijl de parlikulieren deels vrijgesteld 

vverrlen van dit recht, ofschoon in heel wal gesloten huizen «insetenen 

ende vremden drincken eti schincken» ( ' ‘ ). \  erder trokken ze fel van leer 

legen de volledige h('lastings\Tijheid \an hel college, baljuw, greffier, de 

concierge van hel stadhuis en de vier lonnen voor de Sinl-.loris- en Sinl- 

Sehasliaansgilde.

(07) S A Iv ^ g g  (1013-10)

(f>8) SAK-II f" 1<).
(00) SAH-li f" 32.

(70) SAlvis I" 38H,

171) SA E -312 .

(72) S A I v -,12.

( 1019-30),

172



Tegen 1 november 1(>15 ving een liernieuwd zesjarig oldrooi aan. 
Qua inhoud was het identiek aan het voorgaande, mei dien verstande dal 
wegens een hangend geschil met Lemheke dc aksijnzen, welke men lol 
op heden glohaal verpachtte, afzonderlijk gehoekt werden (**).

Mede door die splitsing, waren we hij machte het aandeel van Lem
heke in de aksijnsgelden te bepalen. Over de periode 1617-1624 was 
15.5 % afkomstig uit slete van Lembeke ( W e kunnen stellen dat dit 
percentage grosso modo representatief is voor alle voorgaande aksijns- 
ontvangsten.

X'anwege hun verworven zelfstandigheid, werden vanaf augustus 1626 
de imposten niet meer aan Eekio overgemaakt.

Tol het laatste kwart van de 17de eeuw volgden de oktrooien elkaar 
op met een voordien niet geëvenaarde souplesse. Bij zoverre zelfs dal de 
klassieke uitgaven aan steekpenningen uit de stadsrekeningen verdw'enen. 
Eekio w'as reeds dermate ingesteld op die kontinuïteil dat de vernieuwingen 
nog sproradisch vermeld werden (**).

(65 ) SA E -5 6 -I f" 12 ( I 6 N - I5 )  «ilfin filsoo bij voorfiaende rckenijneho folio ix art. lij. 

>qheroyert is de sommr van xlviij p. over den pacht vande sletc vanden daeldcr 

>up de tonne sie rde  bieren (>beexplreert lest april 1614 ende die ebelast te 

>bri|neben in tie reLenijnpben van die van L em b d e  en is niet gbesebiet omme 

splieene distinrtie te maeken vanden ortroye al cijst nochtans zo dat de ver-

spachliinghe apport pbedaen ts over den procbie van l.embeke is alleenlijck gbesebiet 

>omm'* te welene \ioc veele dal de voors, prochie zoude vuylbrl|ngben ende bij

»dien wordt hier onlfanck gbemaect vnnde voorn. xlviii p. metgnders van een

»ander saeisoen vanden voorn, rlaelder emie rlen güldene vnnde stede nssys inge- 

»g.ien eer»len rneye lr,i | is oock apport verjiar bi gbeweest beloopende 1er somme 

»van dn| borniert vijfenilerllcb ponden tbien scbell. pars. twelc oock is gbesrbtet

»als tvoorn, »aeisoi-n omme te wetene boe vele beede de voorn, pmblen lip een 

»saelsoen »ouilen rommeri ie berirnegben lip 1 .ernbeke.».

(6C.) SAE 565 f" 12 (1616 20) tld, IH nov, iOlH.

SAE 521 f " 6 (1655) dd. 16 okt, 1652.

SAE 5(/t, orlg, ..kirool, perkament met gedeellell)k bewaarde konlnkll|ke zegel van 

rode was, V»t X 267 mm , dd. 5 april I65H.
E, N E E E E M A N C .  Ge«/.ie,/er.li ,/er Slri,/ /fee/oo, oc,. bewl).stiikken nr. H. p, )66, 

SA F v 5 I2 . dd, 21 )an,

SAE 525 ( I67ti)  tld. 2 april 1670,

SA E -5 2 5  (1672) dd 2H maart 1672.

SAE 510, orlg ollrool, perkament met fragment konlnkIl)ke zegel, rode wa», 
577 X 250 mm . ritl 6 rnaart 1676,

E NEEI EMANS, o r , p i72.

S A E 4 t  (•' 2H rid 4 aprtl 1685.

S A I '. 5 t l ,  orlg. perkarneiil, gebroken loriliikli|ke zegel, rorle was. 65H X 225 mm., 
dri 4 iipill 1685.
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STATIiNIMI’OS'r.

\'an  flf door de slad geïnde onrechlslreelcse Lelaslingen op de dranken, 
moe.sl men een klein deel afslaan len behoeve van de vorst.

I lel recht van «reconqiiilïe>, zoals hel gemeenlijk werd genoemd, 
kende door de tijd v/el enige financiële aanpassingen, maar fiedroeg toch 
nooit meer dan lü procent van de aksijnspacht.

Aanvankelijk helaalde de slad een vast reconquilierechl van 20 pond 
parisis per pachlheiirt aan de ontvanger-generaal van N’laanderen ('*), 
lot 15-lü hleef deze 20 p. par. behouden ( ““).

I lel daarop\'olgende decennium zou Eekio de 50e penning of 5,55 pro
cent van hun ontvangst afslaan aan de slaatskist W al grosso modo
neerkwam op stortingen van 24 a 28 pond par. en dus een lichte stijging 
van de stadshijdrage lol gevolg had.

V^anaf circa 1550 lol hel eind van de löde eeuw werd het oude stel
sel van 20 p, par. terug van toepassing C*").

Omstreeks 1579 was er een geschil gerezen tussen de stad en onl- 
vanger-generaal Servaas van Sleelandt nopens een didjhele stalenimpost 
op een dito aksijnsrecht ('*■’). Op 20 januari 1581 had de kwestie in de 
Rekenkamer te Gent zijn oplossing gevonden ( ’*')• h icr maand later ging 
stadsklerk \ ’incenl Everdy de vijf jaar achterstallige belasting helalen

Bij hel h ernemen van de aksijnspachlen in het begin van de 17tle 
eeuw, vond de stad zich belast met de 10e penning. Deze 10 procent 
die voor hel eerst ojr 17 februari Kil5 van loe[)assing werd. zou tot het 
einde toe behouden blijven G°).

De slalenimpo.st over het oklrooi 1007-1612 had Ecklo welen af te 
kopen voor 100 gulden en een vaste jaarlijkse vergoeding van 25 gul-

(79) SA1£-5'5ö f" 13 (153(>-37).

(80) .SAE-538 f " I I (1339.10).

(81) SAE-359 f" 18 ( 1 3 II) 17) OU'in hi'liu'll lirvln di' haol.s, roinmi/arl): vando 

>lni|)().>.U'ii vmulo rli'i'iu- l)lcri' ulii'slclrn hinnen ili'sc .'ilcdi' nnni.« \ll, xli|. \liii|. xlv 

>vunde /('Ivc vor^uulrrl. )>lic('olliTli'lrl cnd(' onlfm-n lu-l>l)i-mli' mcicodi-rs do pon- 

>n;ii(;lio l<’n coniplolro ,<lnrull,s vmidon vri|on (.’Iio Io v it I iKoMion In ndvonnnl vando 

xli'ri) li p('nnyn(,dion...>.

SAK-33') f" 9 | (1518-19).
(Hg) 8A 1 v 339 P’ 32 (1330-31).

(83) SA1';-3(,3 f" 10 (I378 -79 ),

(81) SA 1 v 3()3 P’ 37 (1380 81) O p  20 |mi. 1381 vorsolionon Ixilinw. lnir(;omoo,<lor on

do .a;\d.<ldorL lo (ïon i In Rokontmnor <nnpondo di' doM)ol rooonnilli' vinulo InoUlo 

>nrlrnyo vnnilon nssy.so..,>.

(83) 8A1v 3(i3 f" 02 (1380 H l)  dil. 3 iipill 1381,

(Ho) S A E  327 f" 9 v " (108.183).
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Drie jaar later had hel yeschil noy steeds geen oplossing gekregen (^^); 
wal lol gevolg had. dat de slad in 1088 geen verlenging kon hemachli- 
gen ('^).

Half 1695 opteerde de slad voor een nieuw oklrooi. Zelf adviseerden 
ze om «alle sterke bieren te belasten met 10 stuiver de lonne en 2 stuiver 
>op elke sloop wijn die sullen ghekelderl worden bij de weerden en tappers, 
>diegenc die bniyloflen en vuytvaerden ende gonne die publiek mael- 
>lijden gbeven>

Met de inmiddels reeds \Tij goed bekende strijdmiddelen werden de 
bevoegde instanties nogmaals bewerkt. D e gevolgde procedure scheen suc
ces te hebben ! Eeklo baalde zijn slag thuis.

Op 15 november 1695 kon men terug denken aan bet verpachten van 
de imposten ('*)-

Alhoewel we de pachtbrieven over het zesjarig oklrooi stuk voor stuk 
lenig\onden ( " ) .  maakt geen enkele rekening gewag van de geboekte 
gelden. W'al is er gebeurt met de circa -189 pond groten aan pachtgelden ?

Ondertussen had de oude vete tussen de stad en de herbergiers terug 
vuur gevat. Met een verbeten koppigheid handhaafden beide partijen de 
reeds vroeger vermelde argumentaties (^*). W at aanleiding gaf lol een 
complex proces, welk de stad wegens zijn streven naar een overdreven 
eigenbelang uiteindelijk fataal zou worden.

1 let oktrooi was ondertus.sen vervallen en nimmer is aan de slad nog 
enig flrankak.^ijnsrecht loegekerid.

In hun prditiek streven om de stadsrechten zoveel mogelijk te mini
maliseren, werden van staatswege de aLsijnzen in ruimere eenheden ber
st rukt ureerd.

\'oor de I8de eeuw verpachtte men kwartieren van het Brugse Vrije 
in hun globaliteit.

Aldus zag de slad een niet onaardige bron van inkomsten uil zijn 
financieel bescheiden verlorrm gaan.

(73) ,SAE-'5I2, firi. y i  Juni lObH.

( 7 1 )  SAlv 327 ( ifrH' l) <iilvoori-n noo worl iiIIiIit 
>nf(y§ rili-t m«fr en worl vit[i 
>v/-rl<<-nl i< cxlinrt. r-n<l.- il.a >lc 
»fliicnili; rokrnytiidic op
>ll-li...>,

(73) SA1V5I2,
(70) S A E 3 0 H .

(77 ) SAK 31«, 7.ln Ii()Uh<- I. n. <I.T,

(7H) SAK 312.

koliricn nliciilK'Vi'M cliil ilcn splvrn 

lit riilill» lii'l orlroy l)(| de Mnl.  tlncr ovrr 

|iiii lilrn viimlliTP vprntilwonrl iil|n In voor- 

rn l l f ’ o< lohiTP M'ullilPiilionilfrl nrlilcntnrlirn-

n>V3 - I inrl Uj'I'J.
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adminilie vaiule oorloge» ("^). VerinoerJelijk lieefl tle slacl aan dit gebod 
geen gex’olg gegeven, daar elke vermelding dienaangaande ons ontbreekt.

lilZKI.O \ ’E R P A C 1 1 T  Z IJ N  AKSIJNSKECHT.

In |)rincii)e mogen we stellen dat nagenoeg alle steden, die bet recht 
op de drankbela.sling genoten, er naar streefden dit recht te verpachten. 
Ooor de ak.sijns zes maandelijks aan de hoogstbiedende te verpachten 
hoojrte men een maximale opbreng.st te boeken. Tevens bood het voor 
de stad een dubbel voordeel ; enerzijds dat ze gevrijwaard bleven van dit 
zeer omvangrijk en weinig geliefd kontrolewerk en anderzijds dat het 
een relatief hoog inkomen verzekerde onafgezien v'an de konjiiktuiirsschom- 
melingen tijdens de pachtcyclus.

Met was evenwel zo, dat in de «conditiën» van de pachter expliciet 
vermeld stond, dal hij geen enkel recht genoot op kwijtscheld van pacht, 
l zij door oorlog, grondverlies of sterfte...

C lelukkig voor de pachter v\'erd niet steeds gehandeld naar de letter 
\an hel reglement. Zo genoten pachters, in hoofdzaak wegens militaire in
terventies alhier, soms kortingen gaande van circa 7 tot 68 % van hun 
pachtsom. I )il verschijnsel kenmerkte zich evenwel alleen tijdens de 17de 
eeuw

Slechts zeer zelden heeft Eekio zijn belasting op de dranken recht
streeks in regie moeten innen. Bij de aanvang in 1522 over vier maand en

(9ö) S A E -3 6 3  f” .37 (1377-78).

(')(>) SA E -9 6 .  telen |jachlcr, fijne jKirlionniers, Iturylien, ende eertifianlen. en zullen niet 

>vermo(>lien Ie pretenderen eenl^jlie qnylselieldt vnn hunnen pacht, t zij ter eau.fen 

>vnn oorlotjhe, verlies van eeni^jhe plaetsen, van slerflen, ofte vnn eeniuhe anderi' 

»oorsaecLe, h()edncni^!h ilie soude nioyhen wesen, nhepijn,<l ofie ontjiiepeijnsl.»,

(97) roeye.stane kortinyen op pachten.

S M : inp. /Jiiclil IHichivr Ito ilm it

—  303 ( l()20-22) l.l 1.K.20 .loorls ih' M oor 17,5 <;h

1.3.102 1 .lan van Schoorls 33,3 Zc

—  321 (1030-37) 1.1 I.K.33 .lan van L'rssen 10.0 %

37U ( I 6 - I0 -11 ) 1.3.1610 .\drlm-n 1 tohhelare 07,8 %

1.3.16-11 An ihono  van Oo.-l ±  7.0 Vc

■—  322 ( l() 13-K)) 1.3.10-1-1 ,lan de I ’au 8.9 V(<

1.1 l . K i l  1 ,lar,|Ues Scherplm l. 8.3 Cc

1.3.10-13 ( uiilh-ana- l ’ycLe 16.2 S r

—  322 ( lo  19-30) 1.1 1.K.-18 1 lenilrl, k ih- C roo,',i 9,-t

—  .323 ( 1037-39) 1.1 1.1037 t'.ullleanu' Holh-nrjler 10,0 '  r

1.3.1 (.38 SetiluT Ryckaerl 10, 1 ' r

om.lal .den le,d Ier van .fijne t '. Ma|,'.fli'i|l alhier In 7l>c,' o, lolm-

»t'helenhen heefi , en,Ie .lal ,Ien iiueeih-r,'iul>-<-l vande ^;henieenle ilaeriloe

>vhuht was,,.».

n.gi
Khe
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don C**). Zoals reeds bij rechlsiiilspraak beslist was, werden op de nu loe- 
oeslane dubbele imp)oslen, van 1611 tol 1615, evenzo dubbele lasten ge
leed ('*'*). De stad incorporeerde de tiende penning in de pacht voorwaar
den als een suplemenlaire last voor de nieuwe pachter (®®).

Ofschoon de pachter deze stalenimpost steeds voldeed aan de stad, 
verzuimden deze laatste hel om de gelden over te dragen.

Door de Raad van \'laanderen werd Eeklo herhaaldelijk gerekestreerd 
om hun sinds 1622 verachlerde betalingen af te lossen.

De schuld was in 1655 reeds opgelopen tot 13 a 1-400 gulden 
Hel college besloot op 6 oktober 1635 duizend gulden te betalen. Werd 
deze som wel uil de rekeningen van 1635 getrokken ! Toch is ze nooit 
aan de ontvanger-generaal overgemaakt.

In 16-43 was nog niets van de steeds maar groter wordende schuld 
ingelx)et D ')- Eeklo hoopte klaarblijkelijk op kwijtschelding

Uiteindelijk zou de gevoerde slijtagepolitiek dan toch zijn vruchten 
afwerpen !

l o l  begin 1685. was de stad zonder buitengewone moeilijkheden bij 
machte geweest om bet reconquiliegeld sedert 1629 te verdonkeren (^^). 
Mei hel oog op het verkrijgen van een nieuw oklrooi. ging Eeklo met ont
vanger Jeronimus de Trice een verbintenis aan. D e schuld van de stad 
zou op 800 gulden gebracht worden, terwijl hel college van zijn kant be
loofde de som in mei-juni 1685 om te stellen Eeklo kreeg zijn oktrooi... 
maar vergal ontvanger de Trice te betalen !

Bij nazicht bleek noch bij de ommestellingen, noch in de stadsreke
ningen enig s(K)or te wijzen op de aflossing van deze belaslingsschuld.

\  olledigbeidshalve, willen we voor wal de stalenimposl betreft nog 
opmerken dat Eeklo in 1577-78 bij plakkaat geordonneerd werd om een 
extra stalemrnpost van 2 stuiver op elke ton bier te lichten, dit «lollen

(h7) SAF.-'320 f" 22 v” ( |r/)3-|r)07) I lel nieuw oLlrooi vernielrlde iliil ile stmi <lx'lu.il 

>wa» Vrinden x® [»enynek lol r>f"fflele vnn Iinerlleden liom lietlen..,>. I lel rolleoe 

heefl diuirofi een rekwexl In de l'l»Lide Rand «epresenleeril «Inder voiiulien dal 

>den zrdve re(on((iilllc «f|iiirl tdieix liolden e« voor liondiTt uuMenii eens endi- Inde 

>plne(«e \iind<’n lillenden peiinymL voor vl|fi'nlwl)nlli li ijulden« l»laerx...>.

( h H )  S A H V H  (1010 l i j .

(HOj .SA I> ’)0'i 1“ 11 (1017-18).

('Klj S A Iv - ig l (1 0 3 (3 ') ,

(01) S A l v ó i i  (1013 10).

(‘02) S A K  322 (1010 30).

(03 ) S A K  327 f " 9 v" (108 1 H3),

S A K - I I  (" 19, dd 10 fel) 1083.

(01) S A K -11 f" 32.
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in 1612 en 1643 lelkens voor zes maand. In 1545-46 en van 1 mei 1612 
lol 31 oktober 1612 werd zonder oktrooi, door de stad, op aldus onrecbt- 
maliae wijze onlvangcn Op 1 mei 1643 kon de enige kandidaat-
])arhler, Pb ilip de .laegbere, uileindelijk niet voldoen aan de gestelde 
eisen, waardoor de stad genoodzaakt werd zelf bel bebeer ter band te 
nemen. Om zieb van alle beslommeringen te onidoen, liet bet college de 
slete over aan de laverniers mils bet betalen van een vast reebt ( ’*).

WIJZE \ ’AN VEKPACl riEX.

legen bet eind van elke zes maandelijkse pacbtcyclus kwam te Eeklo 
een bode van bet Vrije de komende verpachting aankondigen Bij
kerkgebed werden de inwoners van bet gebeuren in kennis gesteld. Gelijk
aardige afkondigingen grepen ook plaats te Lembeke en Kaprijke, dit omdat 
de eerste resorleerde onder Eeklo. terwijl de aksijnsrecblen van Kaprijke, 
weliswaar op eigen benen, dan tocb steeds gezamelijk met Eeklo verpacht 
werden. W'aarscbijnlijk om onnodige verplaatsingen vanwege de verant
woordelijken uit hel X'rije te besparen.

(98) S A E -5 5 9  P  21 (15-10-99).

S A E -5 0 4  P  -II (1611-12).

(99) SA E -5 0 8 .  tonde nacrsflirevcn toverniers ylu’laten hunne slete inden voorn, pacht

r vuylylielrockeu somme als volght :>
Jan Spillael K jan ü-lü-0 gr.

Piclr Marlijn 7-0-0 gr.

Jac(|ues Scherpinch 7-0-0 gr.

wed. Scrvacs de Lnluer 5-13-1 gr.

Jan Mcr.x 5-0-0 gr.

Jan Colpacrl 2-13-1 gr.

Jan Spillaol daude •1-0-0 gr.

Lieven Glllenmn 2-6-8 gr.

Guilleame Noys 3-6-8 gr.

Lieven I lychcl 5-0-0 gr.

Pleler de \'o.s fy Symoens 2-10-0 gr.

Berlelmeus vnn Sinay 1-6-8 gr.

jaspaert van Maldeyheni 3-(i-8 gr.

Lieven \  lnyher.s 0-13 1 gr.

IX' volgende hcrher(,'ii'r.< hoddeii hun rei hl niel willen nfkopen. hrenjien liot
vrrhriiit over 
wed. I )eny,s 
Pouwl edieerori 
,Inn I ruyc 
{ uiilleome 
In loloi.l o 

(100) S.M-: 557
>im ehlene

n lielolen op de slele 3 s, 1 yr. de Ion 
tulen I trysselie 17 lonnen (;oetl hier. I 10-0 K’r-

ounen  1-0-0 «r,

5 ( l i n n e n  0 Ui S  t:r.

’v e te  nmu de .tlele viin hel ttjlieim  en ie»  op /le lt voor l(i pond y'rolen. 

ilvini,' de .tliid 79 10 0 pond urolen of 95 1 pond pflrl.^i<.

P’ I I .  t lle m  eenen  lue.t.niit.'ler viuulen  vrijen oium e dns.ty.sen Ie ver- 

le herslnies.se \v ''x x l |,  vj s. p iir.s.
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I>n ilai-l Wfli-n> viin Kct FViitfx 
l6Vi van o n .  dp alitl|n/pn aan

V d |c (.tn dr Lütnrndc pnclitcyi liu. Ingaandi- op t nu'l

!<• Un-ligm (SAlï-nn),
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pachlyriyhe selve ciicle in mijne plaelse te cloene>. Iels wal door het col- 
lê >e diverse malen moest loegepasl worden ( “’') .

De pachter moesl een kapitaalkrachtig iemand zijn, gesteund door 
even vermogende Irorgen.

Eens de pacht loegewezen aan de laatste verhoger, moest deze hinnen 
de drie dagen een «zeker» voorleggen. W al een persoonlijke horg was, 
die in munt of door middel van een hyixrlheek mocht verzilverd worden. 
13aarnaasl was de pachter gehouden om hinnen de acht dagen een Eeklo- 
naar te \rinden die zich voor de magistraal horg wou stellen over de nieuwe 
pachter.

D e persoonlijke horgtocht lag te Eeklo zeer hoog. In 1620 moest 
Adriaen de .lagere 89 % van zijn pachtsom als «zeker» stellen (

Dal men met de borgstelling geerr loopje nam, bewijzen de strenge 
tuchtmaatregelen die eraan verbonden waren. Het te laattijdig overbrengen 
van de persoonlijke borg werd beboet met 50 gulden. Indien men echter 
geen «zeker» kon stellen, wachtte de nalatige, volgens reglement, hetzij 
een geseling of een twaalfjarige verbanning uil \daanderen ( “"*).

C ielukkig liep hel voor de pachters niet altijd zo een vaart !

Op 19 november 1620 nam Adriaen de .lagere de aksijnzen voor 
1960 p. 10 s. par. op zich. Gezien hij op 8 december nog steeds geen per
soonlijke borg op de greffie bad overgemaaki, besloot het college de pacht 
over Ie laten aan de voorlaatste verhoger. \'an  enige tuchtmaatregel tegen
over de lagere werd geen gewag gemaakt C ‘”).

ONDElit STRENGE OVERI lEIDSKONTROEE.

I lel was navenant dal tengevolge de zuiver financieel getinte helang- 
slelling van overheidswege deze een stelsel nasireefden die fraude uit
sloot of althans minimaliseerde.

Daarom loog de Eeklosr- magi.siraal bij het innen van de eerste ak- 
sijn.s, in 1522. met een buitengewone ijver aan hel konirolewerk.

(107) S A E - I 'j ,  Bricfwissrlln^' ( 1(.80-80) iM. Bniyi;'' 'Tl. 108l.

(|08) S A E - lo a ,  (1(1. 8 (Ic('. logo  (/.Ic ook iiool 1 lo ),

( lO 'j)  S,\I:,-'lo. ordormnnlicM endo oondilirn o.r.

(M O )  S A l ï '■>08, (ld, 8 dcc. logo, <op den vlij dcccmlm- lO'gO Ik -Ii Ih' h Rinvlimcoslcr 

>cndc ,s( licpcncn der ...Icdt: van Ec( loo den liovcinn lircven |i<icl\l ovcrselnlcn ncn 

>]oorls de moor ids imcliicl.slc vciiiooucr doordicn den voornoemden .VIrlaen de 

>|ii)jere e|,'lieenen zeker ende vermoclile voor de somme van derllilen Imnderl een 

>|ionl pnr.s.
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het stadhuis stond een kist, waarin de kandidaal-pachters biljet
ten mochten depr^neren. waarop ze hun eerste bod kenbaar maakten. Her
zieningen in negatieve zin waren uitgesloten. W el kon men. hetzij via een 
verbaal of een tweede biljet de som vermeerderen (^‘’*)- Een veertiental 
dagen voor de nieuwe pacht aanving, werden de rechten op hel stadhuis 
te Eekio of te Kaprijke <met het bernen van twee keirsen> bij opbod toe
gewezen

Aan de hoogste insleller betaalde de stad een <slellegbell> van 5 % 
of de 20e penning. Terwijl voor ieder hoger bod een «verboochpennyngbe» 
op het surplus werd toegekend van 16,66 %, zijnde de 6e penning 
Dit stelsel bleef voor de duur van de imposlenbelasting gehandhaafd

\  ond het college dal het laatste bod evenwel te laag was. dan be
hielden ze het recht om de pacht niet toe te kennen en rechtstreeks in 
regie te innen. Zo onder andere tijdens de verpachting van 30 november 
1677 werd het bod afgewezen en besloot de stad in regie te ontvangen. 
Een maand later, lieten ze dan toch bel recht voor 684 p. par. over aan 
Joos Steyaert

Normaliter begeleiden, hetzij een deurwaarder, een kommissaris of de 
ontvanger van de imposten van het VVije de verpachting ( ’"*).

In de tweede helft van de 17de eeuw trachten de verantwoordelijken 
zich van die taak te onttrekken. Veelal vermeldde hun <laet welen> margi
naal <waert bij aldien dat ick niet en konde commen. bidde U.E. de ver-

(101) SAIÜ-06. OrJonnanlic-n cnjc  condlllcn op lu i  faict varulc vcrpacllUnglic cnilc 

inninghc vande Imposillc, mldU(>adcrs vandcn aiidcn dobbelen Impost van \ ’lnen- 

deren op dc btercn, 16 april 1672.

Z ic  bijla(je II.
(102) SAIi-llO.

SA E -4 5 .

(103) .SAt-iOÖ. N'oorlu-eld verpaebllnK 26  opril 1631.

Jarrjucs Scher()lnA — hooR.ste In.slel 003 0  0 p . pur. — 20" P 15 1-0 p.

■ Ion vand.-r Ble.l — verlu.ger 630-0 0 — 0“ !>• •17-0

Jaer/ue» Scberj.liii k — verbouer 643-0 0 — 6" P . 2 6-0

Jan vonder lt|e«l — verboifer 681-0-0 — 6" P - 5 13 0

.lor.pie» Srlierplnck — verboifer 663 0 0 — 6” P - 1 1 6  0

Jan vander F’lest — verbouer 0  0 — 6" P - 0 10-0

N a  inliiderini; van d.I- 2 i r i-n r/' pemilnu reslie de slad nou 633I 16 0 p. par.

( K s l )  S A i ;  330 f” 7 (1330 31),

SAIv 326 f" 6  (1 0 787 0 ).

( Iff3 ) SAK 308.

d o r.) S a i ; 303 f“ 6 (138-1 83)

»w.urdert vnnder rntnere
>voi allen Indl verp.ulilen vande »(.'d.' n»«y«en
SA F > 3 6 I f" 16 f" 10 (13 636 4 ),

«eer«l belaeli ilen derden nrivernbre lxxxlll|, de deur 
Olandlt vanden vrl|en voor beiirlleden inoyte ende
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om vier uur zijn ronde. Vroeg beginnen was in hel warme seizoen een 
noodzakelijkheid om hederf te voorkomen. In de winter daarentegen hegon 
de dagtaak pas om 5.30 uur.

7 ijdtms de ganse duur van hel hrouwproces, «vanden beginne al sij 
vier hehhcn ghesteken onder hunnen ketel, lol alderslonl hunne bieren zijn 
ghetonl» was de pachter of een van zijn officieren gerechtigd om in de 
brouwerij aanwezig ie zijn

\  ooraleer het hier te tonnen, kontroleerde de pegelaar zorg\’uldig of 
er niet over de pegel gebrouwd was.

Brouwers die betrapt werden op meerbrouwte dan hun l)iljet aangaf. 
werden beboet met vijftig gulden voor ieder ton. indien het teveel de 
twee tonnen overschreed. Omdat bij verhitten van het brouwsel er een 
zekere hoeveelheid water door verdamping verloren ging. was het toege
laten tot twee vaten boven de pegel te brouwen.

Het teveel aan water dal op de mout gestort werd, kwam ongetwijfeld 
ten goede aan de beurs van de uitbater, maar was uiteraard niet gunstig 
voor de stadskas en de kwaliteit van het Bjcklose bier.

Een brouwsel bevatte in de 16-17de eeuw normaal twaalf amen of 
zestien vaten ( ” H. W al ongeveer overeenkwam met 18 tot 24 hl.

I let klein bier. dat een aftreksel was uit de restanten van het goed- 
of sterk bier, lieten de burgers brouwen voor eigen gebruik en was slechts 
o|) de helft belastbaar. \b'rmits de brouwers toch ook burgers waren, 
mochten ze jaarlijks één aam kelderen aan deze gunsttarief.

Het tonnen van het bier gebeurde tijdens de derde dag nadat het Nuiur 
onder de ketel aangestoken was en greep steeds plaats in aanwezigheid 
van de pachter of de pegelaar.

Oc gebruikte tonnen droegen aan beide zijden hel ijk- en identifikatie- 
merk van de Houwer.

Eens hei bier getont, moest de belasting verrt'keud worden.
De geïnde belastingen zouden dan maandelijks door de pachter aan 

de ontvanger van de stad worch'u overgemaakt.
Bier dal voor export bestemd was. genoot «renvoi>. Om evenwel 

voor de terugbetaling in aanmerking te komi'u. diende men vooreerst de 
geladen bierwagens te laten namelen. Na aflevering van hel transport moest 
de brouwer houder zijn van een levi'ringsbiljet waarop de koper, diens 
woonplaats en hei handmerk van de plaatsidijke aksijnspachter voorkwam.

77entallen verordeningen werden in het regh-ment van 1(02 vorrr- 
z.icn om Iredrog uil Ie sluiten ( " “) ... (>n toch mogen we aannemen dat

(llr>) SAH 9().
( l i r )  SAH f" r  ( Hrn v n l  l i m l  o r n  l i i l a m d  v im  i ' l n n  P iO  llli-r.

(IIH) SAIvOl, II),
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\ ’ijf dagen lang onderzochlen veertien man, waaronder de baljuw, 
burgemeester, schepenen, scbaut en de stadsklerk alle buizen en kelders, 
teneinde de exakte hoeveelheid opgeslagen bier en wijnen te kennen

Inmiddels was bet reeds 1 maart 1522 geworden. Gezien de pacbt- 
cyclussen te Eeklo. naar analogie met bet Brugse Vrije, liepen over zes 
maand en respektipvelijk aanvingen op 1 januari en 1 juli. zou men nog 
vier maand op enige ontvangst moeten wachten. Deze periode nam de 
stad te baat om bet systeem op punt te stellen.

Men ging innen in regie. Clays üman, de <minst en nederst stellen- 
de> nam voor 14 pond 8 schellingen parisis de omvangrijke taak op 
zich ( “ ■). Bij bet sluiten van de rekening ontving de stadskas 389 p. 
15 s. 8 gr., gesproten uit de slete van bier en wijn te Eeklo en Lembeke 
ten advenante van 1 gulden op elke ton goed bier, tien stuiver op een ton 
klein bier en drie stuiver de stoop wijn ("^).

Bij de daaropvolgende eerste verpachting ging de wet een laatste maal 
alle buizen en kelders nazien ("'*).

In de toekomst zou de nieuw'e pachter zijn commiezen of pegelaars, 
kollektanten. boekhouders en officiers zelf moeten werven, die mits bijdrage 
in de onderhoudskosten, kantoor mochten houden op bet stadhuis 
\ ’an daaruit fungeerde bet ganse kontroleapparaat I

D e plaats waar bet kantoor gev'estigd werd, zou bij kerkgebod te 
Eeklo en te Lembeke kenbaar gemaakt worden.

Elke werkdag, van 9 tot 11 u. en van 14 tot 16 uur was de brouw'er
bij macble daar aangifle te maken van bet soort en de hoeveelheid bier
welke bij wenste te brouw'en.

X^erzegeld van bet maalbiljet kon bij zijn mout en granen bij de
molenaar brengen. Deze moesten nog dezelfde dag gemalen, naar de
brouwerij gebracht en binnen de 36 uur gebrouwd w'orden.

Elke brouwer moest via een cslockbiljct>, de pachter ol zijn com
mies dag en uur aankonrligen w'aarop bij het vuur onder de ketel zou 
aansteken. In de zomer begon de pegelaar, veelal vergezeld van de pachter.

(111) S A Iv ', ') ?  f" 30 (1021 22).

(112) SAK '0 7  f" 17 (1 0 2 1 2 2 )  .|lc-m dfiy# IJtimn voor /l|nr vonder voomoemdo

Ir  Kr«ourlcrne endf onlfonc, firrrftlr* v irr moenden dnl Iv m  M rven  ps 

>ftU rnlri%l rn  nrdrr*l xllij £  vil) i,>

(|13) S A L  337 f l 3 i l  22 ) I'.Iïk I )iili Lrtnnidr llmiiM 300 16 I | i .  pnr. U il nrlilrrsIcHcn 

vcrri-tctKlc hl) Inicr n>i(( 22 I7-'1 )i. pnr.

( I M )  SA I '.  007 f" 10 (1022 23) «llrni vnn <lnl vprircrl wn» hl) ilrii Imllllii. I)urch- 

>rti>'f.*o.r fn<lf «rnpracn nUtnen ih’n voor«, imrhlrr« Ar «clvo n««y*<'n ovoranf 

»rnflc londi-r/oiir ArAr wnl lilr-r r if  Ifivcriili'r norli linihlo In /lino koldro, L  ••>.

(110) SAfvoo
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Ti«gh»oi. — L'Egliso * D« lC6fk

Sinl-Arnolcluskerlc Ie 1 iegem, gedeellelijk uit tie l ld e  eeuw (koor) en het midden van 

de 13de eeuw (I)enedcndeel van de middentoren).

Postkaart van rond 1930.

\ I. .August Cnllens.

Tiegeni, 4 januari 1863; landbouwingenieur: f  Tiegem, 17 decem
ber 1920.

X 'I iegem, 1888 mei Mnrie Oclavie lOeracbe, docbtcr van .lan Bapliste 
en Cordula Ida Corne, “ I lorseeuw, 15 juli 1861 ; waarbij 6 kinderen, alle 
geboren lu.ssen 1889 en 1901.

\  II, Zeger Arnoldu.s Marlinu.s Callen.s.

Avelgem, 8 ajiril 1894 ; vierde kind van VI.

Sedert 1930 was bij kerkritiulsbeer in de Sint-Antoniuskerk te Ralger- 
boeke fhckio) en volgde na bet overlijden van de beer Roberl Standaert 
in 1938 beril oji aks voor/iller van de kerkraad aldaar. Te vermelden is dal 
tot 1920, de grootvader /ijner echtgenote I lelena Piessens. Petrus Pie.ssens 
namelijk, dit aiiibl waarnam van de pas in 190*2 0|igericbte parochie Sint- 
Anlonius Ie Balgerboeke met rds eerste lu'rder Pastoor Bonte.

In bel jaar 1966 rle 6e maart gret'p Ie Balgerboeke in de Sinl-.\ntonius- 
kerk de klokkenwijding plaats van vier nieuwe klokken. lOe omb' klok
ken waren immers in 1940 tijdens de tweede wen-ldoorlog verwoe.sl. .\moId



O R D O N N A N T I Ë N
E N D E

C O N D I T I Ë N

Ophctfai£tvandc,Verpachtinglic ende Innmghc vande I m p o s i t i e , 
irudtfgaders vanden ouden dobbelen I m p o s t

V A N  V L A E N D E R E N
O P  D E

b i e r e n .

T e  G h e n d t , h c r *d r u c k t  b y  d c  H  o  i R s v i n  I  \ s  v \ .v d  e  N  

K e r c h ü v e , c ?  a ’H o o g h p o o r t c .  - V i ;

vtin Iicl op <lr viTpnrlillriK en Innln« vnn de IiliTlmpostrn,

rïcpulillierrd op 21 npfll lf)72, licri/i-piildlrrcrd op (t olilolirr 1670 (SAK 06).
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naast cle lefJale voorlhrengst, ettelijke amen illegaal Inin weg vonden naar 
xerhniikers binnen en builen cle stad.

Uit cle ordonnanties op de fraude en de clivcTse processen die te Eeklo 
dienaangaande gevoerd werden, bleek dat de brouwcTs altijd een nieuw 
achterpoortje vonden om cle aksijns Ie ontduiken.

W al was er trouwens aanlokkelijker clan bc*t «toc‘vallig> te vec-1 ge
brouwen bier wcjg te moffelen vooraleer cle commies zijn ronde deed ; een 
brouwte te maken zonder «slockbiljet> of Ie stoken in «rij-kelels>.

Dienslbelemmering aan cle pachter, betwistingen over het aksijnsrechl. 
frauduleus transport bij nacht ... waren schering en in.slag. waarbij gewa- 
pend verzet van de ontduikers niet denkbeeldig was.

Niet alleen kon cle pachter de brouwers verplichten om onder eed 
de gebrouwde hoeveelheid en diens opslagplaats kenbaar te maken en met 
meineed werd toen niet gespot 1 Maar ook bezat hij het recht om huis- 
breuk te plegen wanneer iemand van fraude verdacht werd.

Ofschoon cle tuchtmaatregelen legen overtreders verre van mals waren, 
kende heklo toch nog tientallen processen die zware boelen, inbeslagname 
en zelfs verbanningen lol gevolg konden hebben ( “ *).

\'an  de geldboetes kwam l /5  aan de heer van Eeklo, l /5  voor cle 
pachter, en 1/3 voor de <officier exploicteuo ( ’■").

B E I . 'X S T IN G  O P  D E  W 'I. IN .

In de 16(le en 17cle eeuw waren cle wijnen die te Ecklo werden ver
bruikt vooral afkomstig van l'rankrijk, Spanje en in mindere mate uit 
Duitsland. D e  franse en spaanse wijnen kwamen nagenoeg uitsluitend 
overzee en mochten enked op bij plakkaat vastgestclde jdaatsen ontladen 
worden, / .o  werden in 1.316 de wijnen verplicbt gestaiielcl in de havens

(110) SA E -8 6 7 ,  (I.l, 30 .s,'pl. 16-11.

S . 'M v n m . ,1(1. 6 jnn. I(i3-I.

.1,1. 22 fel,. 1033.

,1,1. 18 )nn. 1639.

S .A E  13r>r>, .1,1, 30 iiiiril 1663.

S M ']  nr.Q, ,1,1, 21 (1,'C. 1670.

(l.l . 7 juni 1(>79.

tl.l . 2 )nn. 1685.

S . '\E  1371, ,1,1. 1 mcl 1689,

SA 1 V I3 72 , . 0 imil loOO.

<1,1. nuR. I(i93.

S A I v  1 373. ,l,t . 31 (Ier. lo93.

(120) SA E -3 12 .  .l.l. ! miv. 168-1.
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van DuinkerLe. NieuwpoorI of Damme Om vervolgens in 1636, in
vmanging van het verloren gegane Damme, Oostende en Grevelingen 
aan de invoerlijst toegevoegd te vinden ('■').

Bij aankomst kondigden de schippers, kooplieden en voerlui de w'aar 
aan. Kwaliteit en kwantiteit werden 1er plaatse vastgesteld, waarna «ten 
comptoiren vande tollen vande zeehavenen» de belasting geïnd werd 
\ ’oor «eicke hote vinsec», zijnde een spaanse wijn, betaalde men 15 stui
ver : voor een «poincbon» Boergondiscbe 6 stuiver 3 penningen en voor 
een aam DuiLse ^̂ 1jn 5 stuiver

Eenmaal vinden we vermelding van ingevoerde wijn uit Luik 
X'aast de invoertaks die volledig in de staatskist verdween, kenden we net 
zoals bij de bieren ook de aksijnsbelasting op bet slijten. Bij bet kelderen 
van de waar moest via een biljet blijken dat bet recht op de impost vol
daan was.

\'oor de l(>de eeuw' was dit vastgesteld op 12 penningen par. en 
tijdens de l “de eeuw op 6 groten de stoop wijn.

Het verbruik van wijn was in de 16de eeuw t.o.v. het bier, dat toen 
de volksdrank bij uitstek was. van ondergeschikt belang. D e gemiddelde 
ontvangst veitegenwoordigde circa 36 % van de bieraksijns. Het regle
ment van 1 mei 1671. ter bescherming van de rechten op de wijnen be
vatte een 14-tal artikels die betrekking hadden op de konirole van de 
kelders, de verkoop en de import in Vlaanderen (*^*).

De aksijnsuilbaling op de wijnen liep verder parallel met deze van 
de bieren, In zoverre zelfs, dat ze in de 17de eeuw met die van de bieren 
volledig versmolten werd

\ ’RIJSTELI,ING VAN AKSUNSRECHTEN.

Als toorrbeeld van schaamteloos machtsmi.sbruik gold ongetwijfeld de 
vrijstelling van het aksijnsrechl.

I loewel bij algemeen reglement bepaald was dal niemand \Tijgestcld 
werd van de aksijnsbelasting, noch geestelijken, wereldlijke of militaire 
overherlen, zelfs niet de biddende orden... uilgezond(*rd dr; paters Knpu-

(\2\) l’l«f:rncrtl>(«'i(»>n vnn Vlonriderrn, <11. I, p. O')'). <lrl. 12 mcl 15-10. 

( I2 2 J  .SAEO g, <1(1, 30 nuinrt lOV..

(123) S A E '> 2 ,  <1(1, 10 mnnrt 1030,

(1 2 1 ) l ’l)«r/icril«)/-Ii(-n, n ,r , <11, I, p. fi02, <l<l, 21 <I<!C. 15-19,
(125) S A E 0 2 ,  (J(I 10 irmnrl 1039,

(120) S A K ‘22, <1(1, I m d 1071,

(127) l’iijliiifc I l ’(i( lil('r>li|at.
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rijnen, Recollectcn en Arme Clarissen ( ’“'*), harl de Fx-l;lose magistratuur 
langs stedelijice ordonnanlies om zirKxelf vrijdom loegekend Even
als de aangeboden «[)resenl> wijnen en bieren op vier tonnen bier
voor de gilde van Sint Joris en Sint Sebasliaan ( )  en in de Iweede 
bel ft van de 17de eeuw aan de conciërge van bet stadhuis ('^^) en de 
pastoor.

De tbuisdrinkers, tlie uitsluitend tol de burgerij behoorden, waren over 
de he lll  \Tijgesteld van alcsijns

A lleen  pastoor Jan Frans Kerremans had enige moeite om aan zijn 
laks\Tije dranken te komen. In 1685 hadden de j>achters van het aksijns- 
recht twee tonnen «goet bier» en een ton «klijen bier» van de pastoor aan
geslagen, onder \ oorwendsel dal het recht niet voldaan was. In een proces 
voor de Raarl van \Jaanderen haalde Kerremans hel gelijk. D e stad moest 
ook de bier- en wijnkelder van de pastoor belastings\Tij stellen

(128)

( 120)

(130)

(151)
(152) 
(155) 

(151)

.‘sAh-OO. <\7incle voor.'icydo Rcrlilcn  rn  zal niemandt vry wosrn. 'iz y  ('du-oflc- 

>li|cl; ofl W'crolijrl;. Militaire, de filione wesende vande Benden van Ordonnantie, 

>ofle ßlierekent vande I luysßlienoten vanden Prince, niitsßader.s alle andere phe- 

>privi!epeerde. ende voor snix plielroiiden, .seifs niet de Biddende Orders, dan 

»alleenelijck de Paters Capiicynen. Recollerten, ende .\erme Clarissen : voorts 

>ooclc dc liieren ter zce-niondt uyt-vaerende.».

S A h -5 5 8  f" I I  (1555 51) <ileni lietaell jan lirix, paelitre vnn<lc wiin-assyse int 

>tiaer xxxi) over dassyse van een stir wi|ns liiide liurrlimeestre inneplieleijt die 

>vrij van assyse es. iiij £  iii| s.>.

?A E -5 5 ‘) f" 17 (15 16-17) <ilem lietaeli joos jnropssone, Piersteler van twee

»tonnen liiers liijde wel pliepresenteirl den pliesellen die assisleird inde lirant. 

»mellen impost v £  xv) s.».

S,'\lv56 l f" -II (1565 66) <ilem jan lieznete ende joos lilnndeel over den impost 

»ZO exryse van vier tonnen liters pliedronrken l)l|de relleliroeders Int plielnferteerl 

»liaus van |ooris srlnirck, i| £>.

SA R -502 ,

SA E -5 02 .

S.̂ F.-508.
SA 1 v 527. (1687) sllem lielaidl nen anllioni- de smet over den diirwaerdere ilu 

»vercliln Ier somme van Iwidf ponden Iwelf S( lielli|nplien vier pMolen emle drtj 

»deniers Ier caiisen vande acte coslim plielmixeeri Inde mede van vlaemleix'n 

»den lx 1686 in jirofflile van lieer ende mr, joannes fransclsrus Kerremnns

»pastoor deser slede ende lol lasli- van .Miraliaem Dliaene. .laripies \'erliruplie 

»emle larrpies Marlens plieweesl parlilers vonden sledenpidden deser slede over 

»liet aenplii'sleplien liler vanden selven pastoor als liet n'clil van diere vlei en 

»verslont Ie lielniden. waerover proces Iieefi plieweesl Inden mede van vlaenden-n 

»op lieinfie soo In ras de selve poellier (piameii Ie snrrmiilieren dal de rosten 

»van weplien dese slede Sonden M’orden Iielaell..,»,
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Om nu niel rechtslreeks in te gaan tegen de bepalingen van de vorst, 
was door het college wel voorzien dat de pachter van de aksijnsrechten 
in zijn ontvangsten niet geschaad werd.

De rechten op de vrijgestelde dranken, werden eenvoudigweg uil de 
stadskas bijgepast. Het ligt voor de hand dat legen deze wansmakelijke 
seigenzorg> weinig contestatie kwam, daar alle vooraanstaanden tot de 
profiterende groep behoorden.

Alleen voor de kleine man was het een bron van ergernis, maar die 
zijn slem vond toch nergens weerklank.

SLOTINDRUK.

Het heffen van aksijnsrechlen op de dranken ten behoeve van de stad, 
welk aanvankelijk als een voorrecht van grote steden gold, —' Gent inde 
reeds in het eerste kwart van de 13de eeuw ■—■ sloeg in het begin van de 
Kxle eeuw over als de noodzakelijke oplossing om ook de betalingsbalans 
van de kleine vlaamse steden in evenwicht te brengen.

Eeklo, Kaprijke en Maldegem behoorden o.a. tot de kleine steden die 
van dit door de vorst op grote schaal toegepaste voorrecht gebruik konden 
maken.

Tengevolge de ongelijkmatige lastenverdeling, waarbij de onderste be
volkingslagen het zwaarst getroffen werden, kreeg het de veelbetekenende 
naam van «ongeld> mee.

Tijdens de 16de eeuw konden, de aksijnsontvangsten deels de zvv'are 
stadsuilgaven delgen. In de 17de eeuw daarentegen hadden deze inkomsten 
tenge%olge de miinlveronlwaarding elke zin om voortbestaan verloren. (Zie 
Grafiek I en II).

Niettemin Ideef de .stad streven voor het behoud van hel aksijns- 
lecht. higeribelang was riaar zeker niet vreemd aan 1

Door rle asociale houding van rle wet, kwam de stad tijdens de tweede 
helft van de 17de eeuw in de malemolen van een reeks uitzichtloze pro- 
rr-.ssr'n tcTCchl.

S A I ', 'ig T  (l6St8) Alir^ileim I tlnifni' onlvlni; I |i. «r, vim di- «Iml, nvrr lil|li‘« vnn 

lil- »l<-<li- aiitilcn «illc lii| wm p i ''l '’nilrri-nili’ Inl Iinli' vanilcn |ia»l(ior ilrser slrilr 

>mlU ln| lifl «clvr rilfl i-n vcr«li>iil Ir  lirla rlrn  r iid r n u lrv rr r l dnrrvan

>rxrrn(il Ir  wr«rn tflirli). 1 <im L lii| p ro m  Indrii rnrdr van vlarndrrrn 1« vrrstarn 

»1/1) or<|//iinaiillr van v 1087...».

A l >\'. \'C')S. I ><• Pn,hu,rt (j/irimi rn Krrrrimiin. Iierr iinliiunlni m lirl /airo- 
'hliml Ifnn Ir l'rU.i, A|.)irll)ri van lirl Mrrl)r«|and. nr 15, lOrj.l. p. 352 387.
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Naar hel einde van de eeuw kwam Lij de overheid een steeds sterkere 
neiging en wil lot uiting om zelf ,in te slaan voor hel heheer van de be
lasting op de dranken. Daardoor verdween rond de eeuwwisseling, het 
aksijnsrechl onder stadsbeheer en ging een brok financieel beleid tot de 
geschiedenis behoren.

Erik DE SMET.
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BIJLAGE 1

PACHTERS \ ’A \’ DE BIER- EN WIJNIMPOSTEN TE EEKLO

data duur

aanvang in maand
pachter

pachtsom

W  & B hier

12.11.1495 12 Jan Wombaut 452-0-0 par.
12.11.1495 12 Pieter Noyt 756-0-0
12.11.1494 12 Jan vande W yncle 450-0-0
12.11.1494 12 Pieter Noyt 666-0-0

1. 5.1522 4 in regie 589-15-8
1. 7.1522 6 Lieven de Baets 

Pieter Kervijn
168-0-0 par.

1. 7.1522 6 Daneel de Baets
Jan Belcaert
wed. Cornelis Parisys

456-0-0

1. 1.1525 6 Lieven de Baets 168-0-0
1. 1.1525 6 Daneel de Baels

Jan Belcaert
wed. Cornelis Parisys

522-0-0

1. 7.1525 6 Lieven de Baets 186-0-0
1. 7.1525 6 Daneel de Baets

Jan Belcaert
wed. Comelis Parisys

605-0-0

1. 1.1524 6 Clays de Dm 255-0-0
1. 1.1524 6 Jacob Lippens 

Vincent Parisys 
Cfxnelis vander Licre

759-0-0

1. 7.1524 6 Jan Belca(;rt 217-1-0
1. 7.1524 6 Lieven de Baets 705-0-0
1. 1.1525 6 Jooris Lieve 222-0-0
1. 1.1525 6 l.icv'en de Baets 705-2-0
1. 7.1525 6 .)an Belcaert 227-1 1-0
1. 7.1525 6 Jof»s de Bicrstelcere 717-5-0
1. 1.1526 6 Jan BrAaerl 21-1-9-0
1. 1.1526 6 Jan van W aes 752-0-0
1. 7.1526 6 Jan BcLiert 267-1-7
1, 7.1526 6 (jeven de IDets 727-9-5
I. 1.1527 6 .loorls Ijeve 288-15 0
1. 1.1527 6 Joos de Bierstelcere 761-19-0
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7.1527 8 Dancel de Baels 
Lieven de Baets

400-12-0

7.1527 8 Vincenl Parisis 1035-11-0
1.1531 6 Jooris Lieve 

Clays IJman
246-4-0

1.1551 6 Jan Deseryn 481-18-0
12.1531 6 Lieven de Baets 223-7-0
12.1551 6 Lieven de Baels 444-0-0
6.1552 6 Jan Bricx 228-12-6

12.1532 6 Lieven de Baets 286-17-0
6.1533 6 Lieven de Baels 203-18-0

12.1555 6 Jacob Li|)pens 31 3-2-0
6.1534 6 Jacüb Lippens 256-14-0

12.1554 6 Lieven de Baets 289-17-0

6.1535 6 Lieven de Baels 500-15-9
12.1535 6 .lacob Lippens 295-2-0
6.1536 6 Alaeri Claiessens 248-16-9

12.1536 5 Claies IJman 197-0-0
5.1537 6 Jan Libaert 213-0-0
1.1557 6 .lan Pijl 454-14-0

11.1537 6 Jan Lijha(*rt 227-10-0
7.1537 6 Lieven de Baets 458-0-0
5.1538 6 Jan Pijl 324-4-0
1.1538 6 Lieven de Baets 482-2-6

1 1.1538 6 Aernoiit de Bacis 290-1 1-0

7.1538 6 Lieven de Baels 522-10-0
5.1539 6 Aernoul de Baets 515-3-0
1.1539 6 Lie\'cn de Bacis 470-0-0

10.1540 5 Jan Libaerl 185-0-0
10.1540 3 Claies Be/o('te 234-4-0

1.1541 6 Jan 1 leijnaeri 343-19-0
1.1.541 6 Jan BekaerI 452-11-0
7.1541 6 Lieven de Baels 37,3-18-9
7.1,541 6 Jan Zoi'laerI 416-12-0
1.1542 () Jan Bezoele 579-19-6
1.1542 6 Aernoul de Baels 454-16-0
7.1,542 6 Lieven de Bnels 257-12-1 1
7.1542 6 Lieven de Baels •118-8-6
1.1545 6 Jan vander l.onvere lol-IO 11
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. 1.15-15 6 Aernoul de Baets

7.15-15 6 Aernout de Biiets 176-5-11
7.1545 6 .lan Libaert

1.1544 6 Jan Pijl 176-5-0

1.1544 6 Jan Pijl

7.1544 6 .lacob Lippens 174-15-11
. 7.1544 6 Jan Bezoete

1.1545 12 in regie

1.1546 8 in regie

15. 9.1549 6 Jan Lijbaert 249-14-0
15. 9.1549 6 Jan Pijl

17. 5.1550 6 Aemout de Baets 248-8-8

17. 5.1550 6 Vincent de Paeu

15. 9.1550 6 Aemout de Baets 518-0-0

15. 9.1550 6 Aernout de Baets

15. 5.1551 6 Aernout de Baets 555-9-6
15. 5-1551 6 Jan Pijl

15. 9.1551 6 Jan vander Lovere 567-19-7

15. 9.1551 6 Francboys de Baets

16. 5.1552 6 Daneel Claessuenne 577-4-9
16. 5.1552 6 Jan Lippens

1.11.1555 6 Alaert Claissone 516-4-6
1.11.1555 6 Alaert Claissone

1. 5.1556 6 .lan Pijl
Aernout de Bacts 29 j-6 -ll

1. 5.1556 6 Jan Pijl
Aemoul de Bacts

1.11.1556 6 .lan Lippens 507-11-0
1.11.1556 6 Virirenl de Pacu

1. 5.1557 6 Jan Pijl 221-16-2
I. 5.1557 6 .lan Pijl

1.11.1557 6 Jan I jppens 2 18-7-6
1.11.1557 6 Jan Li[)pens
1. 5.1558 6 Gillis Diserins 201-4-0
I. 5.1558 6 l'rafkcbois de Baels
1.11.1558 6 l'ranrboi.s de Baels 25519-11
1.11.1558 6 Jan Lip|>cn.s

596-0-0

480-8-7

543-18-0

524-5-0
1710-7-6

594-18-0

579-4-4

606-18-0

546-6-0

701-7-0

624-1-8

754-7-1

817-16-6

660-0-0

682-2-0 

523-10-0 

407-14-2 

528-1-4 

543-19-11 
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1. 5.1559 6 Franchois de Baels 273-18-8
1. 5.1559 6 Joos Blondeel 739-15-8
1.11.1559 6 Aernaut de Baels 297-7-4
1.11.1559 6 Gillis Dyserins 763-1-2
1. 5.1560 6 Jan Lippens 310-10-0
1. 5.1560 6 Joos Blondeel 878-4-2
1.11.1560 6 Aernout de Baels 253-18-6
1.11.1560 6 Joos Blondeel 684-18-9
1. 5.1561 6 Gillis Dyserins 21)4-18-6
1. 5.1561 6 Joos Blondeel 819-10-3
1. 1.1562 6 Joos Blondeel 273-9-0
1. 1.1562 6 Joos Blondeel 855-8-6
1. 7.1562 6 Arnaut de Baels 205-11-8
1. 7.1562 6 Joos Blondeel 568-1-5
1. 1.1563 6 Jacob Huughe 224-10-6
1. 1.1563 6 Arnoul de Bacls 681-16-8
1. 7.1563 6 Arnout de Baels 226-15-9
1. 7.1563 6 Jan Bezoele 687-11-5
1. 1.1564 6 Aernoldl de Baedls 247-10-0
1. 1.1564 6 .lan Bezoele

Joos Blondeel 761-17-3

1. 7.1564 6 Aernaut de Baels 270-12-6
1. 7.1564 6 .lan Bezoele 824-16-8
1. 1.1565 6 Gillis Diserins 293-11-1
1. 1.1565 6 Adriaen Blondeel 891-18-0
1. 7.1565 () Nirlaies van 1 lullenbussclic■322-6 0
1. 7.1565 6 Aernaut de Baedls 855-1-6
1. 1.1566 6 Gillis Dyserins 216-7-3
1. 1.1566 6 A('rnaul de Baedls 724-9-9
1. 7.1566 () .Nirolaes van 1 lullebussrlic 254-0-0
1. 7.1566 6 Aernaud de Baedls 818-19-0
1. 1.1567 () Jan Bezoek' 2-11-8-8
1. 1.1567 () l'ranclioys Ker\ijn 717-0-1
1. 7.1567 6 Aernaudl de Baedls 272-10-0
1. 7.1567 6 Aernaudl de Bat'dis 766-18 0
1. 1.1568 6 Aernaudl de Baedls 28-1-17-0
1. 1.1568 6 .^ernaudl de Baedls 763-15 0
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7 .15(^ 6 Jan Bezoete 502-11-3
7 .15t>8 6 Franchois Kervijn

1.1569 6 Jan Bczoele 502-10-11
1.1569 6 Aemaut de Baedts

7.1569 6 Jan Bezoele 502-6-0

7.1569 6 Aernaudt de Baedls

1.1570 6 Nicolaeys van Hullebiissche 293-8-0
1.1570 6 Aernaiidt de Baedts

7.1570 6 Nicolaeys van FlullebusscKe 270-12-0
7.1570 6 Aernaudt de Baedts

1.1571 6 Jan Bezoete 248-18-10

1.1571 6 Jan Bezoete
7.1571 6 Jan Bezoete

Francbois Kervijn 254-1-4

7.1571 6 Jan Bezoete

1.1572 6 Aemaut Je Baedts 221-4-0

1.1572 6 Aernaut de Baedts

7.1572 6 Jan Bezoete 179-4-7
7.1572 6 Jan Bezoele

1.1573 6 Nicolaes van Flullebusscbe 213-11-0
1.1573 6 Nicolaes van Flullebusscbe

7.1573 6 V'iclor de Ketelboetere 236-1-5

7.1573 6 V îctor de Ketelboetcre

1.1574 6 Aernaul de Baedts 143-3-0
1.1574 6 Jan IWoete

7.1574 6 Jan Fiezoele 150-18-0
7.1574 6 Victor rle KcteIl)oelcrc

1.1575 6 Nicolaes van I lullel)ti.ssrhc 192-1-8
1.1575 6 N îclor de; Kctelboelere

7.1575 6 Acrnaiil de Baels 204-14-5
7.1575 6 Jan van dcti Dab-

1.1576 6 .lan Be/oele 434-13-11
1.1576 6 Vlrffir fle Kelflboolre

7.1576 6 .lan Bezoek- 491-6-0
7.1576 6 Vir lor rb- Kelelboelc-re
1.1577 6 Jan IW.f)ele -153-0 0
1.1577 6 Virlor rle Kelelboelen-

13

796-18-0

715- 15-8 

863-8-9 

820-1-7

838-17-8

835-2-7

836-16-6

716- 18-2 

727-2-9

783-11-0 

789-17-4 

689-16-1 

757-18-1 

81 1-7-11 

886 - 1-0 

1616-13 5 

1896-18-7 

1096-16-2 
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1. 7.1577 6 C)illi.s Dy.serins 341-0-7
1. 7.1577 6 Victor fJe Kelelhoetre 1916-11-4
1. 1.1578 6 Nicolaeys van 1 lullel)ussche 401-14-0
1. 1.1578 6 Victor cle Ketelhootre 1929-15-3
1. 7.1578 6 Gillis Dysprins 310-10-0
1. 7.1578 6 Vidor cle Ketelhoelere 1481-10-0
1. 1.1579 6 Aernaut cle Baeclts 332-9-3
1. 1.1579 6 Jan Bezocte 1548-11-0
1. 7.1579 6 Nicolaeys van 1 lullebusscHe 542-11-4
1. 7.1579 6 Aernaut de Baeclts 1481-17-0
1. 1.1580 6 Victor cle Ketelboetre 352-8-8

*16.5.1580 6 Paimrels Bloiideel 349-/9-0
16. 5.1580 6 Jooris Bucquet 695-/5-9
16.11.1580 6 Nicolcies van UullehusscJw 542-0-0
16.11.1580 6 looris Bucqiiei 508-6-Q

1. 1.1580 6 Victor cle Kelellx)etre 1454-7-0
1. 7.1580 6 Jan Besoele 546-1-10
1. 7.1580 6 Jan Besoete 1451-17-0
1. 1.1581 6 Jooris cle Wachlere 564-16)0
1. 1.1581 6 Marten cle Ketelhoelere 1582-17-0

26. 5.1583 4 i Niclavs c/e Ketelboetre / 93-/4-5
26. 5.1585 4 i Jan Besoele 223-644

1. 7.1583 5 Victor dc Ketelhoelere 158-5-4
1. 7.1585 5 Jooris Buuhet 557-5-0
3.1 1.158-1 3 Sehastiaen Baeyaerl 34-0-t)
3.1 1.1584 5 Sehasliaen Baeyaert 105-0-0
1. 2.1585 3 XJnccMil Ker\'ijn 103-5-1

1. 2.1585 5 Licven Kervijn 37-16-0
1. 5.1585 5 hJoy Kamhrecht 125-0-0
1. 5.1585 3 Kieven Kervijn 17-17-0
1.11.1 (309 6 Joos N.N. 925-8-0
1. 5.1()I0 6 Joos Taelhoom 93-1-1()0
1.11.1610 6, Kiex'en Kervijn 902-2-10
1. 5.1611 () lIoos van 1 lic'ssche 975-14-0

(=<=) l l n rur.sk'f Mr<lnikU' /l|n (Ic viTpiulilliHJcii v«ii do tvl|f .<oliolllni;on> ln\|HVvt.
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25. Ö.16I1 -f Inglu'lhcrt van Urssen

I . II . I613 6 Guilli?ame Je Crooci/

J. 5.I6J-1 6 Inghelbert van Urssen

l . l l . l ö N  6 loos van lliessche

l. 5.1615 6 UeynJryc Je Cixxycq

1.11.1615 6 fan van Schooris

1.11.1611 6 Heyndricq cle Croocq
1. 5.1612 6 in retrie

1.11.1612 6 Joos van HiesscKe
1. 5.1615 6 Stacen de Nul

1.11.1613 6 Charles van den Berghe

1. 5.1614 6 Jan van Schooris

1.11.1614 6 Jan van Schooris

1. 5.1615 6 Inghelberl van Urssen

1.11.1615 6 Joos van Hiessche

1. 5.1616 6 Cuilleame de Croocq

1.11.1616 6 Aernaut de Ruyssenaere

1. 5.1617 6 Maerlen de Kelelhoelere
1.11.1617 6 Guilleame de Croocq
1.11.1617 6 Joos van Hiessche

1. 5.1618 6 Cniilliame de Crooccj

1.11.1618 6 Pieler van Kcrrehrouclc

1. 5.1619 6 InghelherI van Urssen

1.11.1619 6 .Jan van Schooris

1. 5.1620 6 Marlen de K elellK jelere

1.11.1620 6 Jooris de Moor

1. 5.1621 6 Jan van Schooris

1.11.1621 6 Jan I sionckcrs

1. 5,1622 6 X^inrenl de Cf)orei)ylcre
1.11.1622 6 l.yjdcwijck de l'Jave

1. 5.1625 6 I Icrifierick de Croocq
1.11.1623 6 Gillis de Smet

1. 5,1624 6 Itigfielherl van Ur.s.sen

1.11.1624 6  G t iilllam e  d l ' C ro o n (

1, 5,1652 6 Chrisloffels Uogiers

I I 1.1652 6 lyjdewijrk de Raeve

50M 5-0

T 56-10-0 

988-0-0 

845-12-0 

715-4-0 

954-16-0 

65-1-16-0 

1026-0-0 

1602-18-0 

1221-17-0 

1388-8-0 

1552-0-0 

1606-15-8 

1444-8-0 

1603-0-0 

1534-10-0 

1636-8-0 

2013-1-0 

1758-8-0
1180-18-6

1671-9-6

1783-12-6

1459-4-0

1389-10-0

1368-19-3
1235-19-0

781-10 0
618-9-0

729-20
855-0-0

915-16-0

9ü()-l8-0

988-0 0

977-10-0

958-7-6

980-8-0
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. 5.1633 6 CuilleaiTie Bollegicrs 1021-5-0
11.1633 6 I,^clewijclc cle Rave 963-6-0
5.1634 6 Jan vancler I3iesl 955-19-0

11.1634 6 Aclriacn van Sitiacy 895-0-0
5.1635 6 Philips cl<* .laeghere 988-0-0

11.1655 () Jan van Urssen 1007-0-0
5.1656 6 Jooris Balselecr 1003-16-0

11.1636 6 Jooris Batseleer 1007-0-0
5.1637 6 Giiillaeme Pycke 1114-8-0

11.1637 6 Philips cle Jaeghere 955-14-0
5.1638 6 Pieler Schyfvinclc 1016-10-0

11.1658 6 Guillaeme Pycke 1042-5-0
5.1639 6 Pieler cle Vos 1045-0-0
5.1640 6 Adriaen cle Dohhelaere 1180-0-0

11.1640 6 Pieler cle Vos 1060-0-0
5.1641 6 Anlhonc van Oosl

11.1641 6 Rogier Dhulsl 949-10-0
5.1642 6 Pieter cle Vos 921-0-0

11.1642 6 Lieven lekei 959-10-0
5.1643 6 in regie 954-0-0

11.1643 6 An (hone van Oost 907-0-0
5.1644 6 .Ian cle Pan 902-10-0

1 1.1644 Jacques Scherpinck 868-1-6
5.1645 6 Guilleame Pyrkc 889-13-6

1 1.1615 () Guilleatne Pyckc 889-15-6
5.1646 6 CJuilleame Pyrkc 781-17-6

11.16-16 6 CJnilleame Pyrkc 985-14-6
5.1647 () ,lac(]ucs W'rhnigge 1007-0-0

11.16 17 6 Guilleame Bollengicr 105 1-10-0
5.1648 6 CJuilleanu' Pyrkc 607-10 0

1 1.16 18 () 1 Icndrick ch' ( roorq 1068-15-0

5.1649 () Baiulwijn dc? (Jhccter 656 l-l 0

1 1.1649 6 .Ian Dullaert 678 10 0

5.1650 6 Pieter I'icrs 622-6 0

1 1.1 ()50 () Anthonc de Keyser 655 14 0

5.16,52 () Guilleame Pycke 771 15 5
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5.U15-4 6 Joos de Sloover 9 12-0-0

I1.I65-4 6 Joos de Sloover 867-13-0

5 .1655 6 Christoffel de CooreLiler 765-11-0

11.1655 6 Lieven van Heyle 758-0-0

5 .1656 6 Pieter Fiers 774-5-0

II.1656 6 Pieter Fiers 878-5-0
5 .1657 6 975-8-3

I I.1657 6 Guilleame Bollengier 962-7-0
5 .1658 6 Segher Rycicaert 1159-0-0

II.1658 6 Anthone de Smet 950-0-0
5 .1659 6 Segher Ryckaert 857-10-0

11.I659 6 Segher Rycicaert 902-10-0
5 .1660 6 Anthone van Oost 8 17-0-0

11.1660 6 Anthone de Smet 866-0-0
5.1661 6 Guilliame Clouclcaert 953-16-0

I1.1661 6 Hendrick de Smet 808-9-0
5-I6f)2 6 Hendrick de Smet 760-0-0

I1.1662 6 Hendrick de Smet 762-17-0
5 .1665 6 Hendrick de Smet 817-0-0

I1.1665 6 I lendrick de Smet 845-10-0
5 .1664 6 Jan de l^lteiir 823-1-0

11.1664 6 Flendric de Smet 823-10-0
5.U>f)5 6 I leyndrick de Smet 770-9-0

n .l6 6 5 6 Antheunis van Oost 833-3-0
5 .1666 f) I lendrick de Smet 808-9-0

I I.1Wj6 6 Jacques van fieri I lende 726-10-0
5 .1667 6 Joos fie Sloovere 836-0-0

11.1667 6 I lenflrick fie Smet 656-9-0
5.IWj8 6 Isark I )haeric 819-15-0

I LtfM'A 6 Lif'V'en van I icyle 800-10-0
5.K»60 6 Joos van Slerckhem 859-15-0

I I . I W J 6 i leynderyt k fie Smi'l 859-15-0
5 .1670 6 Ahraharn Dhaene 902-10-0

11.I670 6 Ahraharn I Jhaenc 859-15 0
5 .16 7 1 6 Ahraharn I )haerie 779 0-0

I U 671 6 I leyruleryck de Smel 950-19 6

1 9 7



. 5.1072 6 Hendrick de Smet 807-0-0

.11.1 ()72 6 Pieter Scherpynck 855-19-0

. 5.1073 6 Abraham Dbaene 838-17-0

.11.1673 6 Abraham Dbaene 807-10-0

. 5.1074 6 Abraham Dbaene 762-17-0

. 1 1.1674 6 Pieter Goossens 760-0-0

. 5.1675 6 Abraham Dbaene 763-16-0

.11.1675 6 Abraham Dbaene 785-13-0

. 5.1676 6 Abraham Dbaene 716-5-0

.1 1.1676 6 Jaecqiies van den Hende 816-5-0

. 5.1677 6 Abraham Dbaene 090-14-6

.11.1077 6 Joo.s Sleyaert 684-0-0

. 5.1678 6 Jan de Pan 651-10-0

.11.1078 6 Al îraham Dbaene 611-0-0

. 11.1679 6 Jan Simays —

. 5.1680 6 .loos Sleyaert —

, 11.1680 6 Jan Martens —

. 5.1681 6 Jaecques Yerbrupge ()8-10-8 pr.

.1 1.1681 6 Abraham Dbaene 68-10-0

. 5.1682 6 Lieven W eylsens 09-16-8

.11.1682 6 Jan 1laeck 63-5-11-9

. 5.1083 6 Alirabam Dbaene (v3-16-8

.11.1083 6 Abraham Dbaene 06-5-4

. 5.1684 0 Jaecques Wrbrupge 64-10-0-9

.1 1.1084 0 Jaecques ßillel 05-9-0

. 5.1685 6 Arnaul do Pan 05-11 -0

.11.1085 6 Jacc]ues Martens 
Abraham Dbaene 
Jacques W-rbniggc

()9-8-4

. 5.1086 () Abraham Dbai'ne 72-0 0

.11.1086 0 Alirabam Dbaene 61-11-0

. 5.1087 6 Abndiam Dbaene 74-10 0

.1 1.1087 6 Jaecques Xb'rbnippo 71-0-1 1
■/.5./0N0 0 Inn ycrlmuiijo - -

(■*■■*0 I lel ( Iirslcf yc iliiiL ic , /l|ii lmp(islviT|>m liUnU('n w niirv iin ilo pm lil« o n li. iU on  1« 

wm ird lilcvcn  /onder enly spoor vrii\ lioelliit; •>' >l>' .slmlsn-kenlMv!OH lorin! le vindon.
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/f>./2./693 P i e t e r  I c q i i e t

I. 5.169-1 6 f a e c q u e s  r a n  S t e r c h e m

l.U .1694  6 J a n  S p i i l a e l

1. 5.1695 6 A b r a h a m  D h a e n e

1.11.1695 6  A b r a h a m  D h a e n e

1. 5.1696 6 llenderick \ ’erbrugge

1.11.1696 6  P i e t e r  I c k e t

1. 5.1697 6  l l e n d e r i c k  Y e r b r n g g e

1.11.1697 6 l l e n d e r i c k  Y e r b r u g g e

1. 5.1698 6 F r a n s  d e  L a t e u r

1.11.1(398 6 P i e t e r  I c k e t

1. 5.1699 6 P i e t e r  I c k c t

40- 16-8

36- 16-9 

47-0-0 

58-10-0 

34-15-0

37- 0-0 

44-1-4
44- 10-6

41- 10-7

45- 0-0 

-i2-ll-6  

36-5-3
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B U IIG E  II

Ordonnanlien enrie coiuliUen op hel faicl vancle verpachlinfihe enrle in- 
ninohe vancle Imposilie, micllsgaclers vanclen aiirlc-n clohhelc'n Impost van 
Ndaerulerc'n op cIc hieren. 16 april 1672-

In den eersten, dat hoven dese naervolghende Instmclien ende Conditiën, 
de Pachters hun zullen moghen helpen soo verre hun l'selve goet-dunclct. 
met alle de Ordannantien vande res|)erlive Sleden, ende andere plaetsen, 
eiclc in I sijne, op het innen van hunne Bier-Assysen ofte Impositien ghe- 
maerld, dese niet ronlrarierende : wesende hel verslandl. dal onder de 
heslotene Steden. Mueren, Poorten, ende W slen. mede begrepen zijn de 
\  oorhorrhten vande Steden, soo verre Stadts Assvsen onlfaen worden.

Dat l voorseyde Recht zal moeten helaelt worden hy den Brauwer soo 
haest als hel Bier gAelont zijnde, zal ligghen op de stellinghe ghereel om 
uyt ghelevert, ofte uyt-ghevmert te worden : ende voor soo veele als aen- 
gael de Bieren van huyten inghehracht, zal danof de hetaelinghe ghedaen 
worden, soo hier naer gheseyt wordt.

D e Brauwers in hel overgheven van hun slockdiillel, zullen moeten hun
nen ketel vol hrauwen, ende ten minsten belast hlyven met vyf tonnen 
Biers van eicke ses tonnen waters : ten wedeken effecte de Pachters alle 
de ketels vande Brauwers, ten aenkomen van hunnen pacht, zullen moghen 
peghelen ; ende en zullen de Bramvers hunnt' ketels niet niogheic vermin
deren. nochle vermeerderen, sonder voorgac'tidelijc'k de Pachters daer van 
de wele te doen, o|i jieytie dat de ghone reluserc-iuh' de selve |ieghelinghe 
Ie laelen gheschiediMi, niet en zullen moghen hrauwen : ende vc'rmin- 
derende ofte vermeerderende sonder wele als vooren, I incurreren dt' boete 
van dry honderl guldens.

4.

Ciheene Brauwers woonetide in di' Sleden olie ten platten I .ande. en 
zullen \'ermoghen hel vier onder den ketel Ie steken, ten zy alvi>oren de 
wel(' ghedac'u liehlx'nde aen den PachU'r ofte sijiu'n C ommys hy hillelle
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by hem onderleeckenl. inhoucloncle wal Bier Izy kleen ofte groot, mits
gaders onder wat kctele (voor de ghone die meer als een zijn hebbende,) 
by t elcker reysse zal willen brauwen. nemende contre-billellen vanden 
Pachter ofte sijnen Commys van t selve sijn aengbeven, t welck onkost 
den fVauwer. hem zal worden verleent, op peyne van te verbeuren een 
bonderi giddens. ende arbitraire correctie.

Cibelijcke wete ende kennisse zullen moeten doen de Cloosters, Conven
ten. Cbeestelijcke Huysen, ende alle andere soo Gheestelijcke als Were- 
lijcke. brauwende voor baerlieder provisie, in t regard van het vier steken, 
met veiklaers. boe veel tonnen groot ende kleen Bier sy t’elcker werf wil
len brauwen. sonder aen den peghele subject te zijn, op peyne van vyftigb 
grddens.

Indien men bevonde, dat de Brauwers 't zy van binnen ofte van buyten, 
meer groot oft kleen Bier hadden gbebrauwen dan sy by stock-billet ver- 
klaerst hadden, zullen verbeuren vyftigb guldens voor jeder tonne, suspen
sie van hunne neeringbe, ende voorder arbitraire correctie, naer t bevindt 
vande saecke ; wel verstaende in dien bet exces quaeme meer Ie bedrae- 
gben. als twee tonnen.

D e  Brauwers in t trecken van hemlieden cleen Bieren, zullen volgben den 

ouflen vrtet. ti* welen : vier tonnen cleen Bier onder den Philippe, naer 

arlvenanl van twinlirb tonnen grot»! Bier. enrie lioven de selve vier tonnen, 

noch ses Ittnncn ander kleen Bier van elckc Iwinligb tonnen onder de 

weerrle van flerligb .sluyvers. I welcke gbeen recht en zal moeten belaelen : 

enrle by SOO verre tie selve [’»raiiwers meerrler ((unnlileyt van kleene Bieren 

van doen badrlen, zulleti die nuteten aftaert Itrauwen.

8.

bullen bevoiulen wlertle by de particuliere meer gbebrauwen Ie zijn, als ,sy 

by »lock billellen zullen hebben verklaeri, zullen danof ’l reclil scbuldlgb 

y||n.
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9.

linde indien bevonden wierde, dal sy op een ende 'iselve stork-billel had
den abebrauwen Iwee brauwlen, zullen verbeuren de boele van twee bon
der! guldens, boven bel recbl, ende «beslrafl worden 1j>’ l)annissr-menl 
ofle andcrsins. naer d exigcnlie \-nnde saecke.

10.

De Brauwer.  ̂ en zullen niel vermoabcn te tonnen by nacblc'. enrle zullen 
voor bet tonnen de wete laelen aen den Parbtcr ofle sijncn Commys, 
tvvei' uren van te vooren, ten fijne van present te formen wesen in t selve 
tonnen, indien by wilt ; ende begonsl zijnde te tonnen, zal de «bcbeele 
brauwie moeten op-gbetont worden t eender reysf*. sonder interval ofte 
interruptie van tijde, op de boete van twee bonder! «ulden.s ; ende zal den 
Pachter ofte sijne Knechten, vermoaben te bomen ende blyven inde 
Brauweryen vande Brauwers, \anden begbinne als sy her vier hebben 
ffbesleken onder bunnen ketel, tol alderstont hunne Bieren zijn phelont ; 
sonder dat sy ofle hunnr' Knechten, den Pachter ofte sijne Dienaeren, 
eeniph refuys ofle beletsel zullen vermoghen te doen, op pcvTie vande 
\erbeurte van hunne Bieren, ende de boele van honderl guldens.

11.

Zullen voorts de Brauwers, soo buytcn als binnen de Sterh-n, phehouden 
zijn hun ghebrauwen Bier te tonnen binnen derden daghe natT hel vier 
steken onder den ketel, ('nde het kleen Bier voor den noene vnnden vierden 
dagh, oj) de boete van hondcrl guldens.

12 .

\  oorls en zullen de Brauwers nochte in de Steden, nochte ten platten 
Lande, gheen ontwent nochte ontsel moglu'n voeren, ofte af tappen in 
eenighe tonnen, maer wel de si'lve stelh'n in staiulen ofte Oji km'l-backen, 
op |)cyne \an tb'lcker reysr' Ie \erbeuren Iwaell guldens,

13.

De tonnen \ande Brauwers, zullen moeten worden ghelet'ekr'iil, ghe-yckl 
ende ghebrandl. aen beyde de zijden, met <'lck sijn Merck, op peyne van 
\yl-en Iwinligh guldens van jeder lomu', ('luh' zal de grootte vande tonnen 
ghenomen worden op <h' gauge van (diendl, Ch'donniTenth' dat alle de
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nieuwe lonnen die voorlaen zullen ghemaecld worden, zullen zijn op de 
voorsz. Sf'i'Se ende sjrootte. Blyvende de liarliculiere persoenen in hem
lieden '̂heheel om Ie ghehniyclcen alle soorlen van vaeten, mils helaelen- 
de voor den plas naer advenant vande grootte vande Ghendtsche tonne ; 
ten waere dal sy hemlieden Bier waeren haelende lot de Brauwers, in 
welchen ghevalle hemlieden tonnen zullen moeten wesen vande grootte 
als hoven, ende gheteerkenl met hemlieden Naem ofte Merck, op de boete 
van twaelf giddens van elcke tonne.

14.

Tol onrfanghen vande voorseyde advertentie ende hillet. inhoudende 
declaratie als vooren, de Pachters in de Steden zullen schuldigh zijn 
t houden Comptoir, ende daerinne te Sitten s morghens vanden neghen 
uren tot den elf uren ; ende des achlernoens, vanden twee uren tot den 
vier uren ; ende huyten ten platten Lande, zullen hunne hillelten addres- 
seren aen den Commys vanden Pachter, die hy ghehoiiden wordt te stel
len in de Prochie, ofte district hy hem in pachte ghenomen. ende daer de 
Districten groot zijn ten minsten van twee mijlen tot twee mijlen ; ende 
zal hy Pachter ten ingaen van sijnen pacht, de residentie van sijnen Com
mys ofte Commysen, benevens sijne qualileyl doen publiceren met een 
Sondaghs Kerck-ghebodl, ende affixien van billelten in alle de Prochien 
van sijn district.

15.

Fr.iifle op dat de Pachters ofte hunne Commysr-n I voorseyde recht souden 
können behoorlijck gaede slaen, soo worl hemlieden ghe|)ermitleert tallen 
lyde, sfK) by daghe als by nachlc in de Sleden, ende oock by daghe ten 
plaHeri Dinrle als t bemlieden gf)el-durirken zal, ondersoeck te doen, ende 
den daghelijrxsrhen vont Ie nemen it) alle Brauweryen, ende Brauwers- 
liiiysen, I a()[>ers. I lerbergbiers, ende Cabarelliers, eruh' generalijck in alle 
andere liuysi-n hun gbenwetub* met Bi(>r te vcTcoo()en ofte lappen, soo 
wel ])irinen rle Slerlen als daer biiyten, ornrne aldaer I ondersoerken ofie 
hemlieden in hunnen parhl gheen verkortinghe oft onu’helijck ghednen en 
worl ; wai-r j«'ghens liern nieriiaiKll en zal moghen op|)oseren by daghe. 
op (jeyne van Ie verbeuren lionderi guldens van eicken keer. ende by nachie 
fiel dobliel, W eicke vonden de voor.seyde Pachters erule hun Checommil- 
leertle, zullen vermf)gln-n Ie doen Ier assislenlie van alle Deurwaerdi'rs 
olie andere gbe ei^de [lersoonen.
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16.

CtKc'lijclc onclcrsoecl; zullen ook onderworpen zijn de Clooslers, Corivenlcn, 
C ihee.slelijcke Huysen, ende alle andere per.soonen soo Gheeslelijrke als 
Werelijcke, I eicker reyse als sy zullen braiiwen voor kiaerlieder provisie, 
behaudelijrk dal bel selve zal gbescbieden Iry dagbe alleenelijek, Ier pre- 
senlie vanden Deurwaerder vanden Moopben ofle Raede van X’laenderen. 
Officier vande plaelse. ofle andere pbe-eede persoonen : wel verslaende 
nocblans, dat bet selve ondersoeck niet en zal gbedaen worden by den 
Pacbler dan in de Branweryen, lonneryen, ofte kelders vande voorseyde 
Parliciiliere. ende ten daphe dal sy zullen brauwen. ofle bel Bier tonnen, 
uylleilijrk eenen dapb ofle Iwee naer bet vier-sleken, sonder meer; ende 
in cas van refuys, op de boele van bondert puldens als vcxiren. Ende den 
Pacb I er pbeinformeerl zijnde, dat de Particuliere bunne Iberen badden 
gbeieyl in andere plaetsen, als bier vooren is gbeseyt, zal aldaer ter inter
ventie van eenen Gbecommilleerden by den Raede in \  laenderen. ofte 
Srbe|)enen. mogben vondt nemen : I weick oock plaelse zal grypen ten
plallen Lande, ter assislen'ie vanden Bailliu ofte Officier vande plael.se. 
boe wel nocblans gbeene \-isilalie en zal mogben pbcdaen worden inde 
\'rauwe Clooslers ; maer zullen d ’CX’erste moeien doen overbringben de 
billellen bevesligbl met baerlierder eedl.

17.

N’erbiedende oock de selve ILirliculiere, ende alle andere, woonende len 
plallen Lande, le besigben ende brauwen in eenigbe ry-kelels, op ])e\ne 
van le verbeunm den selven ry-kelel, wagben. ende peerden. weder die 
bem loe-kompl ofle niel : ende boven dien, soo lot lasle vanden proprie- 
lari.s, als de gbone de selv(' gbebru>’ckl bebbende, eene boele van bondert 
gulfiens.

18.

Indien jemandl bevonden wierd(' I zy Brauwers, T appers, 1 lerbergbiers, 
olle andere Bier venlende als vooren. V('rsleken I lu'bben eenigb Bier in 
camers, kelders, ofle andere secrele plaelsen, daermen ordinairelijck gbeen 
Bier en is leggbende, als buylen buniu' brauweryen, lonneryen, olle gbe- 
meenle kelders, zullen de selve voor elek versleken val. verbtniren bondert 
guldens. I zy grool ofU' kleen, boven de suspi'iisU' van bui\iK’ neerii\gb<\
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19.

znl clea Pachter ten aenkomea van sijnen pacht, alle Braiiwers pre
sent Notai is moahen doen overgheven pertinente declaratie van alle de 
plaelsen ende kelders daer sy hunne Bieren verstaen te legghen ; ende de 
ghone diemen bevinden zal gheleyt te zijn buyten de voorseyde plaetsen, 
zullen ghehouden wesen voor versteken Bieren, ende voor elcke tonne 
verbeuren de boete van hondert guldens, boven de verbeurte van t selve 
Bier, ende suspensie van hunne neeringhe voor den tijdt van een jaer ; 
ende de Brauwers refuserende aen de voorseyde Pachters oft hemlieden 
Ghecommitteerde dierghelijcke declaratie over te leveren, dies aensocht 
zijnde, zullen verbeuren eene ghelijcke boete, ende boven dien onderstaen 
arbitraire correctie.

20.

Ghelijcke boete van hondert guldens zullen verbeuren alle andere parti
culiere persoonen. de welcke coöpereren zullen tot de voorseyde verste- 
kinghe, ende eenighe vande voorseyde Bieren t’haerlieder huyse ofte hove, 
zullen ontfanghen hebben.

21.

In weick ondersoeck niemandl en zal den Pachter ofte Commysen vermo- 
ghen t'injurieren, doen oft laeten injurieren, t zy directelijck ofte indirec- 
lelijck met worirden, ofte met wercken, op peyne van by de Brauvvers, soo 
buyten aks binnen de Steden, te verbeuren hondert guldens, ende daer-en- 
boven ipso facto ghesuspendeert Ie zijn van hunne nceringhe den tijdt 
van een jaer ; vvelcke boeten oock zullen incurreren de Tappers, Cabaret- 
liers. Weerden, ende andere Bier verkoopende.

22 .

I en anderen, soornen by experientie bevonden heefi, dat de Kmiepcn 
eiifle .' l̂aerlen de selvi* IVauwers seer handidadigh zijn lol helpen van dus- 
flanighc (raiirlen, emle ghelijrk dies professie maecken, om daer van eenigh 
(Kofijl Ie Irecken. rlraeghemle dl’ selve Iberen len huyse vande Weerden, 
erifie I^irlieiiliere by daghe, eiule by nachic, verghcselschapi ilen meesten 
deel riiet vohk, ende aiidiTe ghevva|)eril, om te beier de Pachlers ende 
( IffiriiTs Ie weder.slaen ; wordl gheslaliieerl. dat de selve bevonden ende 
overliiyghl zijnde .snirx gliedaeii l'hebbeii, zullen verbeuren de boele van 
Iwee honderl giihlens, Ie belaeleii by hun Meeslers, die In hun gheheel
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zullen zijl', omme de selve lol haerlieder laste te verhaelen, ende Loven 
dien ghehannen te worden uyl den Lande van Vlaendereri voor den lijdt 
van dry jaeren, ende nimmermeer als Meester in \daenderen te moghen 
Lrauwen.

23.

Ende aengaende ghclijcke frauden die souden moghen ghedaen worden 
hy de Buylen-hrauwer.s hiiylen de hcmuerde Sleden, hel waere hy haer- 
lieder Diensl-hoden, I appers, ofte andere, zullen verheuren van eiche 
Iraude, hoven de voorseyde hoele van twee honderl guldens, alle haer- 
lieder Irrauw-halm, soo helels, huypen, hoel-hachcn, als bier tonnen in hun
ne hrauweryen zijnde, indien die hemlieden loe-behooren ; welchen halm 
den Officier vande plaetse daedelijch zal moeten uyt-brehen, ende den 
selven openbaerelijch verhoopen ; ende gheene proprielarissen zijnde, zullen 
arbilrairelijch ghecorrigeerl worden, regard nemende op de weerde vanden 
voorseyden halm, t zy by suspensie van hemlieden neeringhe, ofte ander- 
sins, naer l bevindt vande saeche.

24.

Zynde ooch t verslandt, dal in het huys daer de fraude ofte injurie ghe- 
schiedl is, den Brauwer ofte Tapper, |)roprictaris zijnde, niemandl anders 
en zal vermoghen te brauwen, ofte Bier verhoopen. ghedurende den lijdt 
van hemlieden suspensie.

25.

Soo verre eenighe Brauwers hendieden vervoorderden eenighe Bieren u>'l 
hemlieden huysen te laelen voeren ofte draeghen, sondi-r billet vamlei\ 
Pachter, f>fte sijnen Commys. zullen verbeurei\ van eh'h val twee honderl 
guldens, ende den ghonen de selve Bieren onifanghende. honderl guldens, 
ende bv nachie h(4 dobbel van dien.

26.

( ihelijche boete zidlen verbeuren, de ghonc die hh'on Bier ten ( omploire 
zullen verhiaert hebben in plaelse van gocdl Bier, I zy om binnen olie 
buyten ghevoi-rl Ie worden ; ende ghelijehe boelen zullen verbeuren de 
Brauwers die grool Bier laelen volghen, (he-r de verassysinghe eiuh' de 
billellen maer en sprehen van hieen Iber.
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2 7 .

Wiorcler alsoo-men lievintlt, claüer soo inde Sleden, als len plallen Lande 
in de Prochien zijn diversrhe Enclavemenlen ende Heedijckheden. waer 
door wordt veroorsaeckt. dal de Pachters niet lydelijck ofte ghevoeyhe- 
lijck können ter handt kryghen d Officieren ; soo worl hemlieden ghecon- 
senleert. dat in t regard van alle cl exploiclen desen pacht aengaende, sy 
ten plallen Lande zullen vermoghen te ghehruycken de Deurwaerders 
vanden Grooten, ofte Raede van Vlaenderen, ofte andere ghe-eede per-

28.

Cheene Brauvvers van wat qualileyt die zijn, en zullen vermoghen hunne 
brauweryen te verstellen van d een Prochie in d’andere, ofte haerlieder 
brauweryen te verlaeten, ende gaen brauwen in een ander Prochie : nochle 
oock en zullen de selve Brauwers moghen hebben ofte ghebruycken twee 
brauweryen staende onder diversche Prochien, op de verbeurte vanden 
halm, ende binnen een jaer niet te moghen brauwen naer l expireren 
vanden pacht ; ende by-aldien dat hel huys ende brauwerye stonde onder 
diversche Districten, zal den Brauwer belaelen daer het vier wort ghe- 
sleken.

29.

Cheene Meulenaers ten plallen Lande, en zullen eenigh mant, ofte andere 
ghe.schoten graenen voor eenighe Buylen-brauwers vermoghen by hemlieden 
te hebben, ten zy de selve vanden Commys, ofte vanden Pachter hebben
de uhehaelt billet omme de selve te nu)ghen maelen. inhoudende de pre- 
cyse quantileyt van l selve grnen, op peync van t'elcker werf by den Mcu- 
lenaer contrarie tloende, te verbeuren honderl guldens, ten weicken effecte, 
den Pachter ofti* sijnen Chccommiltcerden, zal vermoghen vondt Ic maec- 
ken 0 [) de meulens, ende in d(! hnysen vande sidve Mi-nlenners. I eicker 
reyse als hel hcm goet-duneker) zal. sonder dal de Meidenaers den selven 
vorifll zidlen mogheti refiisi-ren, t>\, |)eyne van te verbeuren de boete van 
ghelijeke honderl gtdden.s.

30.

De Weerden, Tap(>ers. ende I le.berghiers, irule Slerh-n. en zullen l’hi'in- 
heden hiiysr- niet moghen hebben hraiiw halm, rrfle moghen doen brauwen:
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ncniniT schultliyh wcsoii allt; Iiimne Bieu'ii Ie liaeleii lol (Je Brauvvcrs, op 
(Ie vcrlH-urle vaiulen lialm, ende Jiondcrl guldens l’elcker r('yse.

31.

lemandt willt^nde Bier liaelen lol den Braiiwer, Iniylen Jiel Dislrict van 
sijne wooninghe, en zal I selve niel mogJien daer hinnen hrenghen len 
zy daer loe vanden Pachier ofle sijnen Commys haelende hillel voor het 
in-hrenghen in het selve DislricI, ende ’l recht vanden Impost helardende 
aen den Pachier van hei DislricI daer de siele vall, op peyne van vyf-en- 
Iwmligh gidden voor elclce lonne ; welch hillel oocic ma(‘T goet en zal 
hlyven eenen dagh, ende zal 1 selve hillel onderteeckent hy lieede de 
Pachlers, dienen lot onllaslinghe vanden Brauwer. jeghens den Pachier 
\anden Impost in sijn Dislrict.

\  oorls worl de Brauvvers gheoorlofl le lonnen neghen tonnen voor acht 
volle, ende op-ghevolt achlhllcnc voor seslhiene. ende alsoo voorls sonder 
misdoen, in plaelse van le gheven laccaige, ofle andersins, In-hoiidens dat 
sy len vollen de voorseyde lonnen zullen hehhen aenghegheven, sonder 
ander-mael t voorschreven voordeel ghenolen t hehhen.

Den ghonen willende hrauv\en Bieren len Azijne, zal l selve moeien ver- 
Idaeren hy slocic-hillette, ende ghehouden zijn de selve le corrumiH'ren 
[rresenl den Pachier, ofle sijnen Commys, o|) de hoele van hondert guhh'ns, 
ende Irerdil daer loe sta(>nde le hetaelen.

5-1.

Aengaendo Mechelsche, Antwer|)S(he. Peuvensclu', imde ander(' vremde 
Bieren. Iniyten \daenderen ghehrauwon, ofle o('ck ghehrauwen in \  laen- 
deren, onder het ghehiedl van \'ranckrij('k, olle de (^iheünieerde l’rovin- 
cien. olle wel in eenighe plaetseii van I re('ht vandim lm]>ost, eiuh' dese 
Imposilie he\rydl zijnde, als (lustende, Dendermonde, end«' andt're |>laet- 
sen, oll Polders, ghednerende den tijdl vandt'n \rydom, komende in de 
onhevryde Dislriclen, de selve zullen helaeh'ii het verpacht rt'chl, ler 
plaelse olle DislricI \an haerlieder consumplie. ende zullen de si'lve 
Bieren aldaer niel vermouhen inghehrochl le worden, dau hy daghe, V('or- 
sien zijnde \an hehoorelijck hillel, op pi'vne van le verheuren W’agheiis.
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Karrrn, Pccrclen. Schip, ofte Schuyle, ende hoven dien arhitrnirlijck ghe- 
ÿlrafl le worden.

55.

I en welchen fijne, de ghone komende van Brahandt, willende op-vaeren 
de Schelde, schuldigh zullen wesen aen-te-legghen lot Rupelmonde, omme 
le verlhollen. ende aldaer hy goede specificatie over te gheven aen den 
Pachter ofte sijnen Commys. den nombre van de tonnen die sy ghelaeden 
hehhen. gheteeckenl met hun handt, daer mede sy aldaer zullen belast 
worden ; ende in haerlfeder weder-keeren te brenghen pertinent bescheet 
ende specificatie, waer. ende aen wie sy de selve Bieren verkocht, ende 
ghelost zullen hebben, op de boete van vyf-en-twinligh guldens van jeder 
tonne ofte vat.

36.

Den ghonen willende lossen eenighe Bieren lusschen Calloo, ende Rupel
monde op de kusten van Vlaenderen, zal l selve moeten aengheven ten 
Comploire op t \  laemsch-hooft. op de peyne ende verbeurte als vooren.

37.

Daller ghecne Bieren en zullen moghen komen van Antwerpen lancx 
de Schelde al achter om, ten zy die eerst ten Comploire van t \  laemsch- 
hoofl l recht betai-lt ende aldaer billet ghelichl hebben, op peyne van le 
veibeuren van jeder tonne ofte val. de somme van vyf-en-lwinligh giddens.

58.

Xiemandt en zal de selve vremde Bieren moghen in-doen ofte kelderi'n, 
-einder al-voorcn 't billet l’hebben vanden Pachter ofte sijnen Commys. 
curie I rec'ht betaell. op tle boete van vyftigh guldens van elcke tonne 
rifle val; entle wesenrie I lerberghier, Cubarellier, ofte la|>per, boven dien 
rh- «.usprTisic van sijne nec-ringhe voor een jner.

39.

De Iiierr-n komenrie Vcin Meenenr.- op tien Bodem van hel quartier van 
Ipre, zullen yhehontlcn zijn te passeren door rle Starll van Wervicke, al- 
waiT tien Par'hler gheliourleii zal wesen eenen Commys le slellen, ende 
de Branwers hunne Bieren alrlaer aen le gheven. In confoimileyt van 
I ghone hier vooren gheseyl in’l regarri vande Anivverpsche Bieren.
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40 .

hncle in-<<fi(‘VciIle cle \'oc-r-liecleri hunne peissaoie verslonclen te nemen 
door de Piochie van Gheluwe. omme alsoo Ie gheraecken op 'l voomoem- 
de District van Ipre, zullen in suirken ghevalle, de kennisse moeten doen 
aen den Commys, die ghestelt zal worden op Ghelu-velt, op de Ixjete ende 
peyne als vooren.

41.

Insghelijcx de ghone nemende hunne passagio door de Prochie van Dadi- 
sele, zullen verohligeert wesen de kennisse te doen acn den Commys die 
ghestelt zal worden in de Prochie van Becelaere, op de peyne als vooren.

42.

\G n  ghelijckcn, de ghone hun passagio nemende door l selve Dadisele. 
op Ledeghem, Moorslede, Rousselaere, ende elders daer ontrent, zullen 
ghehouden zijn de kennisse van hun ghclaeden Bieren Ie doen aen den 
Commys, die gheslelt zal worden op t voornoemde Ledeghem, op de 
hoete, ende peyne als vooren.

45.

Alle andere vrr’mde Bieren komende in de Provincie onder de ghehoor- 
saemheyt van Sijne Majesleyt, in wal Quarlier I selve zy. zulleti aldaer 
voor l in komen moeten doen tie voormelde dcvoirr'n van aengheven ten 
Comploire vanden Pachter, op peyne \an vylligh guldens.

44.

Alle Sch ippers, \h)erdieden. Bierstekers, ende alh' andere komeiule met 
eemghe Bieren van andere Provinciën olli' |)la('lsen, alwaer dit recht niet 
en wotl helaell, <'n zullen de seKe niet moghi'U lossen olie onllaedeu. dan 
met kennisse olte hillel \anden Pachit'r vande plaetse tlaer die ghedesti- 
neeri zijn, o|) peyne van te verheuren voor (deke tonne vyf-en Iwintigh 
guldens, hoven de \’erhenrle \an W'aghens. Pet-rden, Schepen, olie Schuy- 
len, daerimu' die zullen ghelaeden zijn.
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45.

Den Inlirenyhcr vande voorseycle \Temcle Bieren, naer dal hy de selve zai 
aenyheyheven ende verklaert hebben len Comploire vanden Pachter, ofte 
sijnen Commys, zal hy daer mede belast worden : ende indien hy be- 
yheerde de selve voort le transporteren naer een ander Dislict, zal t selve 
moyhen doen, ende zal daer van ontlastinghe ghenielen, midis daer loe 
alvooren nemende billet \"anden Pachter, ofte sijnen Commys, inhoudende 
declaratie vande quantiteyt, ende van t Quartier waer toe hy de selve 
Bieren will stieren, brenghende op t selve billet attestatie vanden arrive- 
menle by den Pachter ofte Commys van dien Districte onderteeclcenl ; 
sonder welch gheen ontlastinghe en zal gheschieden.

46.

Den Pachter, ofte sijnen Commys, zal moghen visiteren de Schepen, om 
te sien oft die gheene Bieren en hebben ghelaeden sonder billet, l zy om 
in \  laenderen le biyven, ofte omme daer uyl ghevoert te worden.

47.

D e Brauwers die hemlieden willen doen ontlasten van dit Recht van de 
Bieren flie uyl-ghevoert worden buylen de Provincie van Vlaenderen, ofte 
naer plaelsen van dit Recht bevrydl, zullen daer van moeten haelen billet 
vanden Pachter, ofte sijnen Commys, ende binnen acht daghen brenghen 
in hunne hanrleri het selve billet met wetlelijck verldaers daer op slaende 
variflen ghonen aen wien het af-gheschreven Bier gheleverl is, op peyne 
van gheefie ontlastinghe daer van te kryghen ; ende en zal oock gheen bil
let ofte passe()oorl verleent worden van mindere quantiteyt dan van een 
tonne.

48.

Dr-n Pachter zal sijn kecht innen, erirle ontfanghen soo vern> het District 
vande Provincie onder de gheboorsaemh(>yt van Sijne Majesteyt is strec- 
kenrle, uyt-gbenomen rle yheexem[iteerde plaelsen.

49.

Den (dic hter zal ten In gaen van sijnen pacht, vondl vermogheii te nemen 
Van alli- fle l’aereri diemen bevinden zal by de IVauwers. I lerbergiers, Ta- 
veinier<, I ajipers, ende alle andr-re hemlieden gheneerende met Bier te
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vcrkoopcn. ende dehitereii ; vvelrlceii iri-voiidl aen hem aen-komendeii 
Pachler, srhuldieh zijn goel le doen de af-yaende Pachters, op de welrlcc, 
ende hemlieden Borfjhen. Partionniers, ende Certifianlen. hy Pachter zai 
moeten verhaelen den selven in-vondl hy parate executie, daer mede hy 
hem le vreden moet houden, sonder voerder redres lol la.ste vande Provin
cie : ende zal hy Pachler len af-scheeden ende expireren van sijnen pachl, 
oock vondl moeien laelen, ende die aen den naer-komenden Pachler ^oel 
doen.

50.

\hinde vüorseyde Ixechlen en zal niemandl vry wesen, I zy Gheeslelijck 
oft Werelijck, Militaire, de «hone wesende vande Benden van Ordonnan
tie, ofle <>herekenl vande Huysghenoten vanden Prince, mitsgaders alle 
andere fihe|)rivileaeerde, ende voor sulcx ghehouden, selfs niet de Bid
dende Orders, dan alleenelijck de Paters Capucynen, Recolleclcn. ende 
Aerme Clarissen ; voorts oock de Bieren Ier zee-mondt uvl-vaerende.

51.

linde in l regard vande \rye Polders, ende andere hevryde Steden ende 
plaelsen, zullen dies-aengande ghevolghl worden d Octroyen die sy daer 
van hehhen, ende noch dueren.

52.

De Magistraelen zullen den Pachler. ofte sijnen C ommys permitteren 
plaelsf! op hel Com|)toir van hemlieden Bier-assysen, mits conlrihuerende 
in de onkosten : dies zal den Pachter, ofte sijnen Commys moeten houilen 
de ure diemen op de selve Comptoiren ghewoon is te hoiulen : ende zul
len de Pachters \and(' respecli\’e Districten v(Tmoghen le stellen C om- 
mysen, Collecteurs. Boeckhouders. i'iide ändert- CXficieren, niet alleene 
op de Comptoiren indi- Sleden, eick van sijn ghe|)acht District ; nemaer 
oock in andere Districten ende (Quartieren, len lijne van te ct'nserveren 
hemlieden Recht.

I) overlreders van (lese l.ysle ende- (^onditien, gheincurreerl hehht-nde tle 
verheurten endt- hoelen, zidlen moelen worden ght-calaigneert. ende dt- 
calaigne in juslilie ghehecht hinnen den jaeft- vtm d ovt-riredinghe. Iraudt-. 
ofle faule ghecommilleerl, endt- daer naer niel.
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54.

Alle de voorseyde boeten ende breucken, zollen worden bedeelt, le 
weten : aen den Officier Exploicteur een vierde, aen den Aenbrengber een 
gbelijck Vierde, ende nen den Pachter de resterende Keift ; ende en zullen 
de Magislraelen de gbeslalueerde boelen niet mogben modereren.

55.

Ende zullen de buyleii ende binnen Brauwers hebben parate executie tot 
laste vande W eerden, Herbergbiers, Taverniers, ende Tappers, tot be- 
laelingbe van bet Recht vande Bieren, die sy aen hemlieden zullen debi
teren, ende ten Comploire beboorlijck verassysl, ende bekent slaen.

56.

Eicken persoon solvent, ende Zeker vermogbende. zal mogben in-stellen, 
ende schieten naer desen pacht, ende die verboogben ; gbevende alleen 
voor eicken boogb-penninck twee grooten vlaemscb.

57.

De gbone willende eenigbe billetlen schielen, tot tpacbten van I voor- 
sr*yde Recht, zullen die moeten schrijven in t langbe sonder cyffre, ende 
de selve billelfen onderteeckenen, midtsgaders in de \b>rpacbtingbe jegben- 
wrrordigb zijn, op peyne dal op de selve billetlen gbcen regard en zal 
worden gbenomen, iridieri l de Ver(racblers goet vinden.

58.

Insgbelijcx, de Ovr-rbrr-ngbers vande selve bilb-tten, zullen die moeten 
sl<-k(rn in de rlorrse rlaer loe ghestrdt, etirle de selve eens gbescbolen zijnde, 
en zidleri niet meer vermindert, nocbte wedcrgbebaell mogben wt)rden ; 
nernai r zullen de selve wel mogben vermeerdrTen. tzy verbnelijck, ofte by 
nieuwen billettc.

50.

Dr* gbone tbe selve billetlen gbescbolen bebbende, zullen Schulwesen voor 
bei loe-sbien. Ir; noemen bonne ( om|)iiignoM5, ofte Mandanten, in- 
dii-n sy eenigbe bebben, dies versocbl zijnde.
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60.

hiifle fil zal in tic \'erpachtins.>hc maer een vvoorcit ghenornen wortlen, 
l vveick overliiyt ahe-uyl zal worden voor de openinglie van eenjoKp hil- 

lellen.

61.

De .selve Verpachlinyhe zal ghedaen worden siirces.sivelijck mei een Kerck- 
gheliodl, ende hemen van eene Keersse, ofte Klop-slaah ; ende zal den 
hoogslen Inslelder voor t hemen vande selve, hehhen den dertighslen 
jienninrk vanden Inslelle, die hy doen zal hy hilletle, als voorseyl is : 
midlsgaders oock van eirke hooghenisse die daer naer ghedaen wordt, den 
sesden penninrk.

62.

W ei verslaende norhtans, datier gheenen Instel-penninck ghewonnen en 
zal worden, len waere dal die excedeerde de twee derde deelen vanden 
voorgaenden pachl ; t welrke oock plaelse zal hehhen in l regard naer- 
volghende W rhooghinghen ; alwaer I soo, dal de X’crhooghinghen wierde 
uyl-gheroe|)en op den sesden ofl minderen penninrk.

63.

Den jiarhl zal hlyven op den lesten W rhoogher. ghevende voor hel leer- 
kenen vande hilleltcn twee groolen vlat'insrh.

6-1.

D e  \  e rp a rh lin g h c  z.al gh(‘srh ioden  1er in le iventie  van  Iw eo  S rh o p e n e n , 

ofle  M a n n e n  van d e  ( asse irye  \ ande  plaelsen, die ghehon d en  zijn de C tim - 

m ysen  daerinne  le doen a lh ' a ssislenlie, dit'S versoehl zijiule, op  s iilrke  in- 

,slrurlie alsm en hem lieden  adm in is ire ren  zal, sondi-r I selve le m oghen 

refnseien, ofle  dilayeren. op  peyne  van  I sesligh  ( aro lu s go ldens, ende 

daer loe le m oelen helaelen hel iniresi dal hel l.a nd i h y  haed ieder ghe 

hreke soiitle kom t'ii le Ivden,

63.

•Aile rie Parhlt-rs zo llen  g 'h t 'hooden  west-n le sie llen goeden, sool lisanlen, 

gheeerl ifieerden Zeker, h ly v e iu h ' B o rg lo ' em it' prineipael, h innen  m ill



daghen naer tla( tien Parhl hun zal zijn overyheslaghen. ten conlenlemente 
vande respective Ma>ristraeten ende W 'elten van het verpacht District, die 
daer in zullen verobligeert zijn te sorghen, "helijck goede ende voorsich- 
tighe N’aders des Huys-ghesins. ende hy ghebreke van dien, zal moghen 
aenveerdt worden den nae-lesten ofte anderen \^erhoogher ofte Instelder, 
ter optie van elcx Hooft-collegie, aen de welche de Commysen ghead- 
verteert zijnde vande faute vanden Pachter, zullen te kennen gheven wie 
den naeslen ofte nae-lesten \"erhoogher ofte Instelder is, ende wat somme 
hy voor den pacht heeft ghehoden, als wanneer sonder verlies van tyde, 
t Magistraet zal dispt^neren. oftmen den pacht zal laeten aen den nae- 

leslen \ ’erhoogher. ofte Instelder, ofte wel verpachten op fol renchier tot 
laste vanden Pachter.

66 .

E^de zullen de Pachters ghehouden zijn d acten vande Zekers hy hem
lieden ghestelt, over te hrenghen aen den Commys binnen derden daghe 
naer de passeringhe : ende hy ghebreke van dien, zullen daer vooren 
worden gheexecuteert. ende oock tot volkomminghe van eene Ixiele van 
vijftigh guldens, die sy ten profijte vande Provincie zullen verbeuren.

6 7 .

iN'emaer indien de Pachters gheenen Zeker en vermochten, nochte en kon
den betaelen het fol renchier, zullen ghebannen worden den tydl van 
twaelf jaeri'n huyten tien l.anrie van Vlaenderen. ofte ghegheessell wor- 
tlen, naer de merite vande saeckc.

68 ,

D e Dtanmysen vanden Diritle, zullen mtighen |)rocedereti by parate execu
tie tfil belfiehnghe vantien Pacht, soo lol laste vanden originelen Pachter, 
sijne Borghen, C'erlifianten, entle Nacr-pachlers, als tiock vande ghonc 
vvesentle Parlionniers, alle in solitlum, soutier excussie tifie tlivisie, 1er 
t»()lie vantle 6ornmyseii ; entle intlien gheslell entle gheatlmilteert wiertle 
reelen Zeker, I zy met D-en ofte l'.rfve, men zal ilie moghen verkotipen 
entle leveren, aen tien meest tiaer votiren bietlentle. mits tloeiitle twee 
Stintlagsflie Kert k-ghebtttlen, stintler antlere wellelijckhetlen te moeten oor- 
btKiren ; op welcken vttel oot k tie antlere, enile vtitirilere reele Cioederen 
vantien Pachter zullen moghen verkttthl wtirilen.
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69.

De Borphen, Cerlifianten. Naer-pachlers, ende andere liiervooren ghespe- 
rifieerl, aldus loe-ghesprolcen zijnde, zullen hy ghelijrke exerulie moglien 
toe-spreken de ghone die hemlieden daer van moeten ontheffen ’l zy in’t 
gheheele ofte in deele.

70.

Den Pachter zal vermoghen hy ghelijcke executie van maende le maende. 
te hedvvinghen de Brauvvers tot hetaelinghe van t Recht van de Bieren, 
daer mede sy, als vooren gheseyl is helast ende re.sponsahel zijn ghe- 
hleven.

71.

Blei herechl van alle conlraventien, ende gheschillen uyt dese Ly.'̂ le resul
terende, ofte daer van dependerende. zal wesen ende hlyven ter kennisse 
ende judicature vande \' îer llooft-Collegien, eick in sijn Lei. alwaer ghe- 
daen zal worden sommier recht, oock ter provisie, soo op de hoete als 
andersins ; ende zullen niet-tcmrn de roniravenleurs in .lustitie nie! ghe- 
hoort worden, ten zy alvooren namplierende 1 voorseyde Recht.

Lnd(' nm le vervoorderen d ’expedilie van .lusiilie, soo wordt aen den 
Parhier ghelasl, dal hy wilh'nde lenderen lot dt* jirovisie. nevens sijnen 
heeseh, zal annexeren de \crificaloire hesrheeden, ghelijck oock den Iie- 
Irorken W rweerder hy sijn antwoorch- zal moelen doen t sijndt'r defenlie, 
hinnen de achl daghen naer d insi'uualie. sonder voordt'r dilay.

73,

D e snecke gheslell zijiuli' in t advys end<‘ ghefurnieri, I zy met liet dieni'U 
van aniwoorde oflc duplieque, zal ten minsten Ier provisie Recht ghedaen 
moeten worden hinnen veerihien daghen : ('luh' hy laute van dien. zid de 
kennisse ende I wyfdom vnnde sm'cke, vervallen ipso fai'lo, aen den 
Raedl van \  laenderen ; de wrdcke I proces zulh'n doen over hremjlien 
op I xersoeck van een x’ande Parlven.
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74.

De Provincie ende iiyt haeren naem de respective Commysen. zullen Keb- 
hen tacite hypotheque op de Goederen vande Pachters, Borghen, Naer- 
pachters. etule Certifianten. tot voldoeninghe vanden pacht, ghelijch in 
materie van s Konincx penninghen : t vvelcl: oock plaelse zal hehhen in t 
regard van alle s Landts Rechten.

75.

\ ’erl;laerende. dat alle de op-drachten van Meubelen. Bestiaelen, ende 
andersins. by de Brauwers ghedaen, naer bet publiceren, aen derde per
soenen. zullen wesen quaet, ende van gheender weerde in t regard van 
dil Recht van Impost, ende Impositie.

76.

Gheene Brieven van Cessie van Goede, nochte Atterminatie, en zullen 
jeghens de Provincie plaetse hehhen. endi  ̂ de ghone niet hebbende om 
te hetaelen, zal gheslraft worden met gheesselinghe, bannissement, ofte 
andersins.

77.

Den Pachter, sijne Parlionniers, Borghen. ende Certifianten, en zullen niet 
vermoghcn tc pretenderen eenighen quyt.scheldt van hunnen pacht, t zy 
ter caiisen van Of)rloghe. verlies van eenighc [)lnetsen. van sterften. ofte 
van eenighc andere oorsaecke, hoedanigh flie sonde moghen wesen, ghc- 
peynst ofte onghcpcynst.

78.

Den Pachter zal sifn recht moghen innen hy parate evecntie, ten langhsten 

hifini'n den .laere naer ’t ex|)ireren v/WKlen |)acht ; naer welcf jaer hy 

t selve zal rnogheti innen hy actie, rlic ooclt niet langher dueren eii zal als 

flen tydt van een jaer flat r naer. t eynden weIcLen t recht zal worden 

ghehoinlen voor gheremitteert. ende (|iiyt gheschohlen, .sonder vi'rklners 

van eede te moghen versoet ken : ooriv al-waer t soo. dat den Pachter hin

nen di-n eersten jaere faitgonst hadde execntle, die hy niet en heeft ver- 

volght tot de effective helaelinghe.
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79.

Blyvencle clese voorschreven Orclonnanlie en Conditiën allijdts in vieeiire 
soncler dies te moeien doen her-puhliralie.

80.

Reserverende voorts de Gheestelijcke ende \'ier-Ledvn voornoemt, l’heiir- 
liederw'aerts dese Ie moghen amplieren, diminueren, ende interpreteren, 
I eirker werf als t hemlieden goet-duncken zal.

218



KRONIEK

OP X'ERKENNING DOOR KAPRIJKE

Onder een stralende augustuszon wachtte burgemeester Albert W in 
der aan de voet van de pui \'an bet stadhuis van Kaprijke een honderdtal 
leden van onze kring op. In zijn welkomwoord wees de burgemeester op 
de belangstelling van de gemeente voor het bouwkundig erfgoed van 
Kaprijke en Lembeke. Met medewerking van de gemeente werd het goed 
ter Kruisen grondig gerestaureerd en werd de eerste fase van de restauratie
werkzaamheden van het stadhuis beëindigd. Het gelijkvloers heeft reeds 
zijn vToegere glans teruggevonden. Vooral de boogvormige gewelven komen 
nu zeer goed tot hun recht. In deze mooie ruimte zal ten behoeve van 
hel Kaprijkse publiek aangepaste kantoren worden aangebracht. Op die

I . rn  rtiooji* w o n ltitf I r  K n|)rl|lcr



Een qrocp aandarhüRr ■ spour<Irrs>...

manier zal li('t lierslelcle starllniis haar aloude funklie opnieuw kunnen 
vervullen. 1 lel is dus niet nodip. zoals het vaak peheurl, het oude gebouw 
volledig af te breken en een nieuw coniiilex in staal en beton op te 
trekken om een aangepaste kantoorruimte te creëren. Met wat smaak en 
verbeelding kan men aan oude gebouwen nog een eigentijdse bestemming 
geven.

Nog een tweede belangrijke taak wacht het gemeentebestuur en de 
kerkfabriek van Kaprijke : hel redden van d(> (Xd.j.-\ rouwkerk van een 
totaal verval. Bij hel bezoek aan de kerk werden we pijnlijk getroffen 
door de slechte toestand van het kerkgebouw 1 (Neral schilfert de verf 
af \’an rle binnenwand('n ('u ojr sommige plaatsen sijpelt het regenwater' 
door het dak. De khi]) op d(' vuurpijl is echter de monsloracblige en 
wangedrochtigc verwarmingsinstallatie die men in hel achterste gedeelte 
van de linkerztjlx'uk heeft geïnstalleerd. Dit schijnt het werk geweest te 
zijn van een zekerr* (h'ken \'an  W'ilder I Iv-n dergelijke ontwijding van 
oen kerkgebouw hebben we nog nergens gezien. Wh’ rekenen op de nieuw 
benoemde pastoor van Ka|)rijke en het gemeentebestuur van Kaprijke om 
aan die ergedijke tiu'siand zo vlug mogr'lijk een einde te maken, baten 
hopen dat v\'e hij c-en volgend Ix'zoek aan hei kerkdorp D'iubeke even 
kunnen hinnenlopt'n in de haar oude luister hi'rslelde (h, b.A rouwkerk.
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H ft  Rijselhof In 1964.

In zijn clanlcwoorH aan de burgemeester formuleerde onze voorzitter 
Arhiel De \'o s twee wensen ; een spoedige restauratie van de O.-L.- 
X r̂oiiwkerk en het verschijnen van de geschiedenis van Kaprijke. In de 
persoon van lic. Hoger Buyck beschikt Kaprijke over de geschikte persoon 
voor een dergelijk karweitje.

Na een bezoek aan hei stadhuis en de kerk ving de eigenlijke tocht 
aan met een rondwandeling rond het enig mooie plein van Kaprijke, dat 
echter recrls in rle iode eeuw werd gehalveerd. |-.-en eerste halte huilen 
de dfjrpskrrm werd gehouden aan de voormalige hofstede van Zoetendale. 
V eel van de midr- gehouwen bleef er echter nir't meer over : enkele S[)oren 
van de oude omwalling en een sterk verbouwd w'oonhui.s. \  andaar trok 
<!<• autokaravaan naar het Hijselhof, «lat ook reeds lang zijn oud uitzicht 
h<'C'fl v«Tlf)rerr. W e l was het nog duidelijk merkbaar dat het Hljselhof 
in drie hofsleflen was gesplitst geword<*n.

De omg«‘ving van «Ie Kleernka|)el met de ommegang van rh' viifiien 
staties was wel nog gaaf hi'waard gebleven. Na dertig jaar vond ik «leze 
omg«'vir>g hi|ua ongewijzigd l<•rllg. In de eerste |«iren na «Ie twe«‘fle wereld
oorlog hi-n ik nog gaan heewegeri als collegestudent naar ilit vermaard 
Kaprijks M.iriaoord, D e/e z«iniiige meimaandwandelingen zal ik nooit ver-
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\  crdwcncn srluiur vim (lo hnfslcdc van Z u i‘lr iu lnk\ I in I96*t.

yclcn en mei j'ciioeecn Kcl) iL vaslf>eslcl(l dal er nog steeds \Tonie bede
vaarders naar de Kleemkajiel trekken. Na een kaarsje aangestoken te 
hebben Ier ere van Maria. Irokken we dan naar een ander soori kapelletje 
«■l)e Prins van Oranje> genaamd, om er on/e grote dorst te lessen.

I )e laatste balie werd gebonden bij bel goed Ier Kruisen, dal praeblig 
gereslaureerd is. maar onloegankelijk door de onwil van de eigenaar baron 
de Maeleamp. I )aardoor konden we alleen maar vermoeden bot' nnH>i bet 
er \an binnen moei nll/.ien I

1 en gerie\'e \an de deelnemi'rs sebreel Aebiel IX' \  os een mi'ia 
geïHiisIreerde broebnrt', die missebien bel vt'ilrekpnnl zal wortb'n voor een 
volledigt' «( lesebiedt'iiis \an Ka|)rijke> I W'e diiimen alvast voor tb' pas 
g('|)romoveerde liet'ntiaal in dt' ( u'sebit'dt'nis van Kajirijke : Rogt'r IXiyek '
I radiliont'cl namen een grool aantal «spenrders> tlet-l atni bet sobert' t'n 
smakelijke palingson|)er.

I.nk Stoekman.



X’OORDRACIITEN TIJDENS HET SEIZOEN 1977-1978

11 dva^mher 1077. — Raf \ ’an den Abeele, burgemeesler van Sinl- 
Marlens-L^üem, schelste tijdens de laatste bijeenlcomsl van 1977 in bel 
hort bel ontslaan en de onlwildceling van Latem als kunstenaarsdorp vóór 
1918. Daarin speelde zijn grootvader Albijn \'^an den Abeele een Keel 
grote rol door bet scheppen van een gunstig klimaat en door bel zeer 
goed onthaal van de schilders die de nabije stad Gent ontvluchtten om 
rust en inspiratie te gaan zoeken in Sint-Marlens-Lalem.

Binus \^an den Abeele had trouwens tijdens de winter 1874-1875 
zelf reeds schilderijtjes gemaakt. De eerste groep Latemse kunstenaars 
arriveerde rond 1900 in het Lciedorp en bestond uit X’alerius D e Saedeleer. 
Ceorges Minne. Karei en Guslaaf Van de W'oestijne. De tweede groep, 
gevormd door Albert Servaes. Guslaaf en Leon De Smet, Prils Van den 
Berghe en Constant Permeke, vestigde zich een paar jaar later te Lalem.

Aan de hand van reproducties van schilderijen en van prozastukken 
van Karei W n  de Woestijne evokeerde Raf X'̂ an den Abeele hel geeste
lijk klimaat waarin deze eerste Lalemse schilders leefden en hun meester
werken lot stand kwamen. De twintigtal aanwezigen genoten ten zeerste 
van deze fijne voordracht over deze unieke gebeurtenis in de geschiedenis 
van de Vlaamse schilderkunst.

5 maart 1978. —■ W or een vTij grote belangstelling hield Romano 
loridal zijn voordracht over de landelijke bouwkunst in het Meetjesland. 
Gedurende meer dan vijftien jaar heeft Romano Tondal ongeveer 1700 
Meetjeslandse hoeven gefotografeerd en een groot aantal ervan opgemelen. 
Uit deze studie kon hij volgende besluiten trekken in verband met de 
bouwwijze van de Meeljcsiandse hoeven.

\  óór de CJostenrijkse periode waren de gewone Meeljeslandse hoeven 
in vakwerk ópgetrokken. De uil leem vervaardigde wanrlen waren met roe- 
flen versterkt. 19e grote hoeven, die aan rijke kloosters of heren loehe- 
hoorden, waren echicT reerls in metselwerk gebouwrl en met pannen ge- 
rh-kl, De andere hoeven hatlden slr-eds een strooien bedakking,

Aanvankeli)k woonrlen rie tiagloners en de lamlarbeiders in één-kame- 
rige Woningen of hullen. Die ene plaats werrl gi-bruikt als keuken, weef
kamer en als .slaafikamer Dc- beflslerle werd naast de haard ingerichl. 
In de loop van de IHde einiw werden tle/.e woningen uilgebreid met een 
ar bir-rkeuken en een wei-fkamer.

De zolder van rle boerenwoning had slechls één funclie, nl. die van 
o(>slagplaaU voor hel graan. Daarom w<>rden zeer zware balkon gebruikt 
voor hel plafond In rle woonkamer en slaapkamers.
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In cle 19cle ceuw is er duidelijk tendens naar ruimere en luckiliger 
kamers. Ook verschijnen in onze dorpen w'oningen met een verdieping.

Wrder vertelde Romano lon d al nog enige hijzonderheden over de 
gebruikte sleen, de bevloeringen, de vallrap in de boerendrjeningen.

De voordracht werd geïllustreerd met talrijke foto's uit Waarschoot. 
In samenwerking rnel Alfons Ry serhove werkt Romano 1 ondat aan een 
hoek over het bouwkundig erfgoed van Waarschoot, dat in de loop van 
1979 moet verschijnen. Romano londal verdient onze oprechte waardering 
voor zijn onverdroten inspanning om het bouwkundig erfgoed van het 
Meetjesland te inventarizeren en te beschrijven. Whj wachten met spanning 
op het verschijnen van zijn boek over Waarschoot.

2 april 1978. —- Roger Buyck, die bezig is met het schrijven van 
een licentiaatsthesis over de Eeklose schepenen in de 18de eeuw, deelde 
ons in een zeer bevattelijke vorm de residlaten van zijn studie mee. Om 
de economische status van de schepenen te kunnen bepalen deed Roger 
Buyck beroep op ommestellingslijsten. Daarbij had hij het geluk de hand 
te kunnen leggen op een reglement van de pointers en zetters uit de 
18de eeuw. Daaruit bleek overduidelijk dat de landbouwers veruit het 
zw'aarst werden belast. Terwijl een boer met een bedrijf van 120 geniet 
goede grond werkelijk ook op 120 geniet werd belast, werden de baljuw, 
de griffier en de kooplieden slechts op 6 geniet getaxeerd, een koopman 
in laken op 5 gemet, de schout of procureur op 5 gemet en een landar
beider op 2 gemet. Bij het bejialen van de economische status moest hij 
daar terdege rekening mee houden want in een dergelijk belastingsstelsel 
waren de lielastingen niet evenredig mei de werkelijke rijkdom.

Bij zijn onderzoek kwamen ook duidelijk twee soorten schepenen naar 
\oren : de stedelijke sche|)enen die Ei-klo binnen bewoonden en de platte- 
landsschepcnen die op l'..eklo-buiten woonachtig waren, De kooplui en rle 
ambachtslieden leverden de stedelijke sche])enen en de landlnniwers de 
|)latielandssche|ienen. De lieidi' .soorten behoorden ('chter tot de meest 
begoede klassen. De |ilatteiandssche|)enen warr'ii allemaal pachters van 
grote ol middelgrote bedrijven r'ii de stedelijke scheiienen behoorih'ii lot 
de meest kapitaalkrachtigen.

O o k  uit een onderzru 'k van  de staten van goed bler'k du idelijk dal 

de schepenen  uil de meest hegor-de klassen kw am en. N ’erder kon hij <'p 

m aken dal de sledelijke schepenen  veel meer grond en kap itaa l In'Zirten 

dan  de p la lle land sschepenen. N a  d i 'ze  boe ii'iu le  u ileenze llm g  vo lgde  iu>g 

een Z('er geaiiiimeerd gesprek. D r 'z e  \oo rd ra ch l m ogt'ii w e werkelijk als 

ideaal be schou w en  : een korte' en klare u ileen/e lling  van  een uur, gevolgd 

door een boeiend gesprek w aaraan  de loeh oonh 'rs  ze i'r akiie l ih 'e lnam i'ii.
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IS juni 1978. — Dr Jozef Wrmaul schreef een merkwaardig docto
raal proefschrift over de vlasnijverheid in Vlaanderen, dat door de Vlaamse 
Academie in 1977 werd bekroond. W or de leden van onze kring kwam 
hij de rol van Eeklo toelichten eerst als centrum van de draperie en later 
als markt voor de vlasnijverheid.

Reeds in het begin van de 14de eeuw was de driehoek Eeklo-Lem- 
heke-Kaprijke een belangrijke streek voor de lakennijverheid. W el stond 
de Eeklose draperie onder toezicht van de nering van de Bnigse wol- 
wevers. Te Eeklo werden de lakens van Kaprijke, Lembeke en Eeklo ge
lood. In 1557 schonk Lodewijk van Male aan zijn valkenier Jan Sallaert 
2 p. gr. per jaar op de < m a e n r ie  r a n d e n  a m h o c h t e n  v a n  d ^ r  d r a p e r i e n  v a n  

E e c lo ,  C a p r i c  e n d e  L e m b e k e > .  D e draperie was dus in 1357 reeds goed 
ingeburgerd te Eeklo. Het hoogtepunt van de Eeklose wolnijverheid lag 
in de tweede helft van de 14de eeuw. In de 15de eeuw was de draperie 
in Eeklo sterk terug gelopen, terwijl in de 16de eeuw alleen nog goed
koop wollen laken werd geproduceerd.

In de 15de en 16de eeuw kwam de vlasnijverheid sterk op in Eeklo. 
In 1571 verhandelde men 28.000 stuk lijnwaad op de Eeklose markt. 
Door de godsdienstoorlogen verdween echter de lijnwaadmarkt te Eeklo. 
Tussen 1650 en 1750 won Eeklo opnieuw een zeker belang als markt voor 
het lijnwaad. Rond 1700 werden er nog ongeveer 4.000 stuk lijnwaad te 
Eeklo verhandeld. D e funküe van de Eeklose markt werd echter 
later volledig overgenomen door opkopers of < k u ts e r s >  die het lijnwaad bij 
de wevers zelf gingen ophalen.

Dr. .lozef \Trmaut wist ons op een boeiende en aangename wijze 
enkele nieuwe inzichten over de draperie en de vlasnijverheid te Eeklo bij 
te brengen. Nadien volgde dan nog een levendige discussie met de spreker 
over het behandelde onderwerp. Luk Stockman.

H E T  J / \A R  V A N  H E T  D O R P  IN  H E T  M E E T . 1 E S IA N D

I l o e r e n a m e n  Ie U r s e l .  —■ In de gemeente van dc Pierlalasloet werd 
bet jaar van het dorp op een originele wijze gevierd door de [daatsclijkc 
boeren- en boerinnengiUen. Keramieker Steven Vyneke maaklc een aantal 
pbikr-llen mei de namen van enkele bistorischc hoeven te LVsel. 1 Ijdens 
een plerhligheid o\> hel geiiM'enlehuis van LIrsel werden «die hot'veiinmen 
in keramiek> aan rie boeren van de belrukken bofsleden overhandigd.

Ih) die gelegenheid biiJil ons medelid I Janii'd N^erslraele et'n goed 
gerlokiimenlei rde spreekbeiirl over de |)laalsnamen van IVsel en meer in 
bel bijzonder over de hoevenamen %'oor een nandar-hllg en talrijk j)uhliek. 
I let i.s een zeer verhengenrl verschljtisel dal onze lande||)kc gilden inleresse 
la-girinen te krijgen voor hel verleden van hun landboiusbedrijven.



Ontdek uiv dorp lo Sleidinge. —  Door het gemeentehesluur en de 
gemeenlelijhe culturele raad van Evergem werd van 9 tot 11 juli 1978 een 
jrrentenkaarten- en fototentoonstelling over Croot-Evergem georganiseerd 
te Sleidinge in het Sanderushuis onder het motto «Ontdek uw dorp>. 
Op deze tentoonstelling waren er een tachtigtal vergrote prentkaarten, 
daterend van vóór 1914, en hedendaagse foto’s te zien.

De verschillende kerkdorpen van Grool-Evergem, nl. Evergem. W ip- 
pelgem, Doornzele, Belzele, Sleidinge. Kluizen en Erlvelde, waren met 
een of meer prentkaarten of foto’s vertegenwoordigd. Door het samen- 
hrengen van een oude prentkaart en een hedendaagse foto van een zelfde 
dorpsplein, kon men zeer goed de vergelijking maken tussen de toestand 
van vroeger en die van nu. Daarbij was het opvallend hoe groen er onze 
dorpskernen er \Toeger uitzagen. Alhoewel er nog geen tachtig jaar ver
lopen is sedert de opname van de oudste prentkaarten, krijgen we de 
indruk in een andere wereld rond te wandelen waar de natuurlijke omge
ving nog in evenwicht was met het menselijk leefmilieu.

Een, dergelijk prentkaartententoonslelling kan een aansporing zijn om 
onze dorpskernen opnieuw aantrekkelijker te maken door een ruimere 
plaats te verlenen aan het groen van de bomen en struiken en aan de 
bloei van de bloemen. Ook blijkt eens te meer hoe kostbaar de prent
kaarten zijn als iconografische documenten voor het dorpsleven van rond 
de eeuwwisseling.

1 lel ligt in de bedoeling van hel gemeentebestuur en de gemeentelijke 
culturele raad. waarvan Acbiel De \'o s  voorzitter is. dezelfde tentoon
stelling te houden in de overige kerkdorpen van Groot-Evergem Ier gele
genheid van de plaalselijke kermis. Deze zeer verzorgde en evenwichtig 
opgebouwde Icnloonsiclling mag model slaan voor dergelijke initiatieven 
in hel Meetjesland die alleen met ])renlkaarlcn en foto s een beeld willen 
ojjroepcn van hel dorp rond 1900.

Landelijk erjgovd uil kei Meetjesland. •—’ Ook Romnno loiulal, 
|)ionier van hel fotograferen van oude hoeven in hel Meetjesland, deed 
zijn duit in het zakje van hel jaar van hel dorp in hel Meetjesland. Onder 
de auspiciën van Y .\'’.Vb - l'.,cklo ging in het heemkundig museum van 
b’ekio een fololenloonslelling door ov(’r oude boeveljes in het Meetjesland, 
Zij werd geopend op 2.9 juni 1978 iUi aanwezigheid van burgemeester 
( o|)pieters van l'b'kio, burgemeester Wbndey van Kajrrijke err burgemeester 
Stockman \'an Assenede. Door bun nanwezigbeiil op de oirening be
klemtoonden deze drie burgemeesters hel belang van hel gepresseerde 
werk \'un Romano rondal. Door zijn akiie werd een uniek iconog)'aliseh 
archiel aangelegd \an bel Meetjesland zoals bel eruit zag in de zestiger 
juren.
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Oniln'nt Adeijem. — Door het Daviclsfonds-Adegem werd hel jaar 
van hel dorp op een huilengewone manier gevierd. Op 3 februari en 
21 april 1978 gingen twee dia-avonden door onder het molto «Adegem, 
vroeger en nu>. Met hehiilp van twee dia-projecloren werd gepoogd het 
Adegem van nu te vergelijken met hel Adegem van vroeger. Ook werd 
gebruik gemaakt van oude foto s om een beeld op te roepen van de 
vroegere processies en de kermissen die massa s volk lokten. Bekende 
Adegemse figuren zoals pater Tuypens, missionaris in China, werden in 
herinnering gebracht. Mede door een aantal schilderijen van zijn hand 
kon zijn pittoreske figuur op een voortreffelijke manier ten tonele gevoerd 
wxjrden. Beide dia-avonden werden bijgewoond door een zeer talrijk 
publiek.

Van 8 lot 11 juli 1978 ging dan de historische tentoonstelling «Om
trent Adegem> door in de zaal van de meisjesschool. Het herontdekken 
van het Adegems kerkarchief einde 1976 was de aanleiding lot deze 
historische tentoonstelling, waarin stukken uit het kerkarchief en de kerk
schatten de loon aangaven. Ook bracht de werkgroep van hel Davidsfonds 
Adegem heel wat dokumenten bijeen in verband met de historische geo
grafie van Adegem.

De kerkschatten en de archiefstukken werden mooi gepresenteerd en 
het geheel werd opgesmukt met een aantal oude processievaandels, die 
nog in uitstekerrde staat verkeerden.

Een mooie sTuchl van deze tentoonstelling en van de noeste arbeid 
van de Adegemse werkgroep is ongetwijfeld de catalogus ^Oinlrenl 

waarvan reeds meer dan 600 exem()laren verkocht werden. 
Deze tentoonstelling kendt? een zeer grote volkstoeloop want veel Adegem- 
riaars eri andi-re belangslellenden bezochten deze tentoonstelling. Wij 
feliciteren de historische werkgroep van harte met hun geslaagd initiatief 
en we menen rial hun lentr>r)nslelling als de voornaamste gebeurtenis van 
hel jaar van hel fh>rp in hel Meetjesland mag aangezien worden.

Sinl-Maria-Adller. — Op hel Aallershoekje werd een coniiilé «.laar 
van het Dorps opgerichl om rle verschilletirle feestelijkheden beter te kun
nen coördineren. \bin 23 tol 30 augustus 1978 greep er een kleine ten
toonstelling plaats, waaro|) een aantal oufh- foto s en prc'iilkaarten betref- 
(ende SintMaria Aaller te zien waren. De kollektic oude radius en gram- 
tnofoons. toebehoreiul aan Marcel Saeleiis, was daar eveneens tentoon- 
gesteld. I )(ve tentoonstelling lokte honder<l<-n bezoekers !

C)p muanrlag 28 augustus 1978 werd dan door ondergetekenrle c<'n 
spreekbeurt gehouden voor een talrijk o|)gektimen [iidiliek, over do ge- 
srliiedf-nis van hel Aallershorikje, .lan Carnerlinckx verloorule bij die geh‘- 
genheifl een mooie reeks dia's met als ti'tiia «de vier si'lzoenen Ie Slnt- 
Maria Aaller>.



De aktie, op touw yczet door dit gcIei<enlieidscomité, kende een 
grote bijval en zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat het landelijk erfgoed 
Ie Sint-Maria-Aalter loeier zal bekend geraken en vooral meer gewaar
deerd worden.

Luk Stockman

MlitiMKUNDlCE KRING <ART11UR VERI IOUSTRAETE> TE A.\LTER

Op initiatief van Roger Defruyt, vertegenwoordiger van Y A B -\T B  
te Aalter, werd er op het einde van 1977 een heemkundige kring te Aalter 
geslicht onder de l^enamtng «Arthur \'’erhoustraete>, als blijk van erkenle- 
lijkbeid voor het historisch en heemkundig werk dat door wijlen Arthur 
Verhoustraete ( f  1971) werd gepresteerd. Anna Verhouslraele, zuster van 
Arlhur, aanvaardde het ere-voorzitterschap. Het voorzitterschap werd aan 
ondergetekende opgedragen, Maurice Thys is ondervoorzitter. Roger De- 
fruyl sekrelaris-penningmeester, en Eric Claeys verslaggever.

Door de nieuwe heemkundige kring wordt een tijdschrift <Het Land 
van de Woestijne> uitgegeven. Men wordt lid van de kring door storting 
van 200 fr. op rekening nr. -142-6594561-40  van Heemkundige Kring 
«Arlhur \h*rhouslraele>, Kestelslraal 57, 9880 Aalter.

In de oude paardenstallen van hel kasteel van Poekc, aangekocht 
door de gemeente Aalter, zal de heemkundige kring in samenwerking met 
het gemeentebestuur, een gemeentelijk heemkundig museum inrichten, 
waarin voorwerpen uit de vier deelgemeenUm Aaller, Bellem, Lotenhulle 
en Poeke zullen worden bijeengebracht. In de maand oktober hoopt de 
kring VT-ronica s kruis, een ongelukskruis, te D)tenhulle, te kunnen laten 
herstellen.

L  S.

llE'f KASTEEL \ ’AN POEKE TE AALTER

Door hel gemeentebestuur van Aaller werd op 3 oktober 1977 hel 
kasteel van Po('ke en hel i>ark met een oppervlakte van bijna 56 ha. 
aangekocht. Dit mi'rkwaardig kasteel werd tu.sseu l(CI en 1750 volledig 
herbouvN'd in l'Vausc stijl. Alh-en lussi-n bi'ide zijvleugt'ls werd er nog 
('('11 stuk aan io('g('vo('gd in 1875. Hel park is zeer rijk op gebied van 
launa eii Hora waar bijna nih' inhet'inse b(iomsoorten zijn vertegenwoor
digd. I lel is een waar lo('vlu('htsoord voor talrijke vogelsoorten (.'u o('k d(' 
wandelaar vindt er vele |iad('u om rustig l(' kunnen kuit'rt'U,

1 let park van lu't kasiei'l is b('stemd voor pa.ssieve recreatie en is 
voor b('t jiubliek loegank('lijk gesteld tijdens de weekeinden, ('*ok ven'iii-
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pingen kunnen geliniik maken van hel kasteel en de hovingen na een 
schriflelijke toelating van het gemeentebestuur.

De aankoop van het domein Poeke is ongetwijfeld een rijke aanwinst 
voor het Aallers natuur- en kunstpatrimonium. D e gemeente zoekt thans 
een passende bestemming voor het kasteel zelf, dat nog een grondige 
herstelheurt nodig heeft.

L. S.

D E  T E X T O O N S T E L L I N G  IN  D E  K E R K  T E  M A L D E G E M

Ter gelegenheid van «Het jaar van het dorp> pakte Davidsfonds 
Maldegem uit met een tentoonstelling gewijd aan het kerkmeuhilair en 
de kerkschatten van de aloude Sint-Barharakerk.

Hel voorbereidend werk werd toevertrouwd aan ondervoorzitter 
Jeroom \^an Maldeghem, die reeds \Toeger bewezen had de rechte man 
op de rechte plaats te zijn. Het lag in zijn bedoeling om de neerslag 
van zijn opzoekingen te publiceren in een tweede deeltje «Maldegems 
erfgoed>, dat volledig aan de kerk zou gewijd zijn en levens als gids zou 
kunnen dienen bij de tentoonstelling.

Bij zijn opzoekingen ontdekte bij eebter lot zijn grote verrassing op 
«die bete namiddag van 31 mei 1978> bet «vergeten> kerkarchief met 
o. a. de bijna volledige kerkrekeningen over een periode van ruim 350 jaar 
(van 1572 af).

Die rijke vonrlst stelde hem echter voor een moeilijke beslissing, want 
het bleek weldra onmogelijk nog vóór de geplande tentoonstelling de vele 
bundels kerkrekeningen grondig door Ie nemen en Ie verw'erken in een 
geschiedenis van het kerkgebouw. Tensh)tle w'erd de eigetilijke geschiedenis 
van de Sint-Barbarakerk verschoven naar een latere datum en werd een 
voorlopige gids voor de kerk met catalogus van de tentoonstelling van het 
kerkmeubilair en de -schallen geschreven.

I3ie gids ligt hier vof>r mij en achteraf bekeken is bel niet verwon
derlijk dal de brochures zo vlot verkocht worden : groot formaat, goede 
lay-oiil, rijk geïllustreerd, degelijke beschrijving van kerkmeubilair en 
-srhiillen m<i vi-le nog no<vil gepiibliceerfie w'clenswaardighcden, gerluldig 
bijeengebracht door <le aiilcur.

De lenloonslelling zeil (van 16 lol 16 september 1078) kende een 
groot snkses, I lel aantal bezoekers dal kwam ofKlagen om, aan de hand v'an 
een brochur'- of onder leiding van een fier gelegenheidsgidsen, kerk en 
rangevitig Ie verkennen, vir-l moeilijk te schallen.

Kortom, niets dan lof voor hel tnilialief en de uitvoering en harlelijk 
dank aan .leroom \bin Mablegbem voor zijn onverfirolen inspanningen.
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I (Tvvijl we vol verlangen iiilkijken naar tle pnhiiralic van rle ge
schiedenis van onze |)arochiel;erl;, hopen we dal er spoedig komaf zal 
gemaakt worden mei een ander voorslel van Davidsfonds Maldegem ; het 
klasseren van de onmiddellijke omgeving van de kerk. Dit enig mooie 
hoekje moei zo gelrouw mogelijk bewaard worden.

G. D e Vogelaere

BOEKBESPREKINGEN'

G. SPI IG'AEL, Duel aan Iwi Schipdonkkanaal, Eekio, 1 9 7 8 .  5 ö 2  

hlz., 4 0 8  ill. +  krt. George Spillael, hekend om zijn verzameling foto s 
van soldalengraven 1 9 4 0 -1 9 4 5 ,  heeft een merkwaardig hoek geschreven 
over de slag aan hel Schipdonkkanaal in de meidagen van 1 9 4 0 .  Als 
jongen van 15 jaar beleefde hij de tragische oorlogsgebeurtenissen te Eekio 
en omgeving van 2 4  mei tot 2 8  mei 1 9 4 0 .  \ ’ertrekkend van die persoon
lijke ervaring is hij op zoek gegaan naar de overlevende akteurs van dit 
oorlogsdrama. Daarbij kwam naliuirlijk zijn dokumentatie over de oorlogs- 
graven zeer goed van pas. Aan de hand van persoonlijke getuigenissen, 
velddaghoeken en steunend op een grondig archiefonderzoek is George 
S|)iltael erin geslaagd de verschillende fasen van de slag aan hel Schi|i- 
donkkanaal Ie reconstrueren.

Mei hoek is ?.eer boeiend geschreven met vetd zin voor sfeerschepping, 
«//el Duel aan hel Srhtpclonkkanunl-i  ̂ van G. Siiillael kan gerust de 
vergelijking doorstaan met de rc|)orlages van Gornelius fxyan over <De 
fjingslc Dag> en «/:(>n hrug te rer>.

De lalrijke foto s laten ons loc' kennis Ie makeir met de akteurs van 
dit bloedig duel aan hel Schi|)donkkanaal. \  ank vinden we naast de 
lolo van d(' gr'sneuvelde ei'n afbeelding van zijn veldgral ergens in het 
Meeljeslnnd. Zebh-n werd de waanzin van de oorlog zir treffend uitge
beeld als in die folo’s van de onlelhare oorlogsgraven langsheen hel 
Schi|)donkkanaal.

W ij moeien George Spillael ook loven om zijn ohjektiviteit in hel 
beschrijven van de oorlogsgeht'urlenissen : zowel de feiten in di' Belgische 
linies ;ds in de Duilse loopgraven kregen ('venveel ivandnchl.

I 1(4 hoek is (-en rijke aanw inst voor d(' gesch it 'd schrijv ing van  d(' 

a ch lIie n d a a g se  ve ldUu hl, N^ooral de foto s vo rim 'ii et'U un ieke  vuT/am eling 

van de geheurlen issen  van  ni(4 | 0 I0 . Bij mijn W(4en verscheen i'r nog 

geen hoek van  dergelijk gehalte  in vu lgariz( 'r( 'iid ( ' vo iiu  o v i'r  een ep isi 'th ' 

uil de ru 'h llie ndaagse  ve ld loch l.

Gj) 2 7  mei I9 7 8  werd In h(4 Provimaual Technisch Insliluul hol 
hoek iDuel  aan het SrJ\ip<l(inkhanaaD oflicii'el voorgesleld door slaats-
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seLrelaris F. D e Bondl. Deze plecKligheid werd bijgewoond door een 
duizendtal inschrijvers op het hoek. De uitgave ervan werd mogelijk ge
maakt door de Oud-leerlingenhond van het Provinciaal Technisch Instituut 
van Eeklo O.P.T.l.E. \'oor de grafiek en lay-out zorgde Dirk Verstraete. 
Het werd gedrukt door de drukkerij Pauwels. Het is dus een honderd 
procent Eekloos werk geworden van een buitengewone kwaliteit.

L. Stockman

J. DOBBEIAERE. P. \ 'A N  CLEEMPLT. J. V A N  DE CASTEELE, 
W'. BLONDEEL. G. BEELAERT en H. NOTTEBOOM . < O m t r e n t  

Adegem>. Adegem. Da\idsfonds, 1978. 120 hlz., ill. krt. Te bestellen 
door overschrijving van 170 fr. op bankrekening nr. 441 -3852551 -53 , 
van Hugo Nottehoom, Statiestraat 1, 9991 Adegem.

Naar aanleiding van een historische tentoonstelling betreffende de 
gemeente Adegem werd door een historische werkgroep van het Davids- 
fonds Adegem een mooie catalogus uitgegev'en waarin een aantal bijdra
gen over Adegem s verleden zijn opgenomen. .lozef Dohhelaere schreef 
een korte historiek over Adegem, Pieter Van Cleemput beschreef de 
houw van het gemeentehuis en het ontstaan van het rustoord te Adegem, 
.1. \"an de Casteele bestudeerde het verval van de Adegemse vlasnijver- 
heid te Adegem en W . Blondeel de figuur van Désiré D e Weert, lihe- 
raal-katholiek burgemeester. Tenslotte behandelden G. Beelaert en H. 
Noltehoom enkele Adegemse toponiemen.

Ook de catalogus van de tentoonstelling hev'at menig interessant ge
geven over de parochiale geschiedenis en de historische geografie van 
Adegem. Meer dan honrlerd jaar na het verschijnen van de tGeschieJcnis 
iHJTi Adigcm> van D e Potter en Broeckaert brengt «Om/ren/ Adcgem> 
een nieuw geluirl in de Arlegemse geschierl .schrijving. W ellicht wordt dit 
hoek de aanloop tot een iiilgehreirle dorpsmonografie over Adegem ?

E. Stockman

R. TO N D A T . Boun^lntndig Erfgoed te V\^(inrschool, Waarschoot, 
1978, 4(X) hlz., 392 foto’s en illustraties. Te bestellen hij het gemeente- 
Irestuiir van Waarschoot. Hel hoek kost 950 fr. +  20 fr. portko.sicn.

Reeds in het begin van dc zestiger jnren zwierf Romnno Tondat 
heel hel Meelj e.slarul rond om folo's te nemen van alle oude en merk- 
waarrligc boerderijen, schuren, stallen en bakhuizen. Einde 1974 kreeg 
hij van hel gcrneentehesluur van Waarschoot de officiële o[)drncht het 
hraiwkunflig erfgoerl van rle gemeetile Ie invetilariseren. Op tic lenloon- 
slellirig sOns f')ouwkunflig Erfgoed> in december 1975 Ie Waarschoot 
werd hel resnllaal van één jaar invenlarlswerk voorgesleld.



Op hel einde van vorig jaar verscheen dan het Iroek over hel bouw
kundig erfgoed van Waarschoot, Dit werk omval drie delen : een histo
risch overzichl. hel bouwkundig erfgoed en hel kerkelijk erfgoed. Hel 
historisch overzicht van Waarschoot .is geïllustreerd mei een zestigtal oude 
prentkaarten. In het tweede deel vinden we dan de eigenlijke inventarisatie 
van al de bouwkundig interessante woningen, hoeven, veldkapellen enz. 
van Waarschoot, laliijke plattegronden en foto’s vullen de beschrijving 
van de gebouwen op een voortreffelijke wijze aan. Hel derde deel bestaat 
uit een negentigtal foto s betreffende het kerkelijk erfgoed, geput uil hel 
fotoarchief van het Koninklijk Instituut van hel Kunstpatrimonium te 
Brussel.

Het tweede deel van dit boek biedt volledig nieuw en origineel mate
riaal dat de mogelijkheid geeft de evolutie van de landelijke bouwkunst 
te Waarschoot te schetsen. In de oudste woningen zijn nog sporen van 
vakwerk overgebleven. Zij bewijzen dat ook in het Meetjesland de ge
bouwen in vakwerk werden ópgetrokken.

Het boek van Romano Tondal is een belangrijke aanwinst voor de 
landelijke geschiedenis van het Meetjesland.

L. Stockman

D. DE SUdTER, De Sutter, een stam uit Leiuheke. Eeklo, 209 blz., 
ill. Ie bestellen hij Daniël D e Sutter, Gravin .lohannalaan 12. 9900 Eeklo. 
Dit boek kost ingebonden 500 fr.

Veearts Daniël D e Sutler besteedt sinds jaren al zijn vrije tijd om 
zijn voorouders op te sporen. Hij vond als oudst bekende stamvader een 
zekere Simon D e Sutlcr die omstreeks IriÜO te Lembeke leefde. De meeste 
van zijn nakomelingen hieven in het Meetjesland wonen en ook nu nog 
verblijven talrijke De Suttcr’s, D e Zutti'rs, De Suttere s en De Z.uttere s 
in de streek van Eeklo. Whe in zijn stamboom een De Sutter als voor
ouder heeft, mag niet nalaten dit mooi uitgegeven hoek te koiien. Ook 
de andere gi'uealogen zullen ongetwijfeld hun gading vinden in dit familie- 
kundig werk. Dit boek is ook een flinke aanwinst voor de heemkunde in 
hei Meetjesland.

E. S.

\ ’an ons medelid E. Goegehuer, CXS.A., verscheen een intore.ssante 
brochure over Karei Lorleirijk Grimminck, een heilige pastoor en kluize
naar uit de Vdestluu'k (bisdom leper) en een van de grote mystici uit 
het Vlaamse land.

Achtereenvolgi'us worden hehaiuh'ld : zijn gi-boorte en jeugd, de 
seminarist, de zielzorger, de volksmissionaris en kluizi'iiaar, de anachoreet 
(l()7() I72H), De laatste twee hoofdstukjes heschrijx'en zijn myslu'ke op-



«ang aan de hand van zijn nagelaten geschriften alsmede zijn laatste 
levensjaren.

W'ij volgen hem over lej êr. X^eurne, Dowaai, Doornik. Nieuwpoort, 
Ziiidkole en Kaaster lol W atoii, waar zijn grafstede menig pelgrim lokte 
maar tenslotte m de vergeethoek geraakte.

Het is de < \V e r k g n > e p  v o o r  J e  s t u d i e  ran d e  i r o o m h e i d  in  d e  

Sedeilandei\> te Brugge die ter gelegenheid van het 250-jarig herdenken 
van zijn afsterven, de Grimminck-figuiir opnieuw hij ons volk wenst be
kend te maken. In de nabeschouwingen wordt Grimmincks boodschap 
voor onze tijd dan ook aangegeven.

Warm aanbevolen.
L'ilgave Grimm'mck-Comité. Beenbouwersstraat 64. Brugge ; 66 blz.. 

12 ill. ; PR 0 0 0 -1 0 9 5 9 0 5 -9 6  (100 fr. -|- 20 verzendingskosten).
R.M.

Lic. D. X' êrstraete zorgde voor de bijdrage in M o n a s t i c o n  B e i g e .  

(Tóme X 11. Province de Flandre Oriëntale. 2e volume, pp. 129-135). over 
de Proosdij van Papinglo te Maldegem-Kleit. waarover hij in 1954 samen 
met G. De Smet reeds een brochure in het licht gaf.

Deze bijdrage beval een volledige opgave van de lot nu toe gekende 
bronnen, alsmede de namen van de diverse proosten en hun gekende 
activiteiten. XX^etenschappelijk werk van de bovenste plank.

R. M.

Ycuirtrel, lanJelijh Zomergem, uitgegeven door Milac-Zomergem. Tech
nische kenmfTken : formaat 21 x 29,7 cm., 100 afbeeldingen in bruine 
lint, gedrukt op gestreken papier van 135 gr. Het boek : «X' âarwel lande
lijk Zomergem> kan nu reeds besteld worden legen de pijs van 280 fr, 
per exemplaar ( -t- 20 fr. indien hel moet verzonden worden). Men kan 
in.schrijven bij rle penningmeester ; M. Fermonl, Dreef 58. 9930 Zomergem 
(rek. (X)l -0 5 9 0 1 5 6 -7 0  van Milac Zomergem) en bij de leden van het 
komilcc. Nu resr-rveren betekent : er zeker van zijn dal u vanaf 1 mei 1979 
een uniek folol>oek bezit ^

I lel larideli|ke rloq) van toen is zo gf)efl als verdwenen. D c heden- 
flaag.se mens is frnriergesf hikt aan fle techniek en verslaafd aan de machine. 
XVi) leven in een maalsclia[)[)ij waarin hebben belangrijker is dan zijn 1 
Milac wil aan fle harifl van fjiifle prentbriefkaarten en zeldzame [rrivaat- 
ffilo's het fiiifle Zomergem en Rf)nsele floen herleven. De opsif'llers van 
hel ff)lobf)ek hebben hel f)verz.ichl van f)ns dorp van toen zo breed moge- 
li|k uilgewcrkl. Twintig inwoners bez,f)rgflen hel lijflelijk rcflaktickomltee 
lotos en zirhlkaarlen. De geschieflkiiiulige gi'gi'vens werden verzameld 
fif.or fle heemkuriflige Maiirice Ryf kaerl. Hij schreef ttok een uilgebreifle
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inleklintr over Zomergem lijflens de XVlIde eeuw. U ziet ondermeer een 
fotoreportage van het vernielde Zomergem in 1918. Zes bejaarde Zomer- 
gemnaren lieten hun herinneringen schriftelijh vastleggen, zodat dit lees- 
cn kijkhoek ook een anekdotisch karakter kreeg. O p de 9 groepsfoto’s van 
de plaatselijke verenigingen, scholen en jeugdgroeperingen prijken 227 ge
kende Zomergemnaren I Een gelegenheid te meer om een vergeten foto 
van uw voorouders te bemachtigen. Het is de eerste keer dat de \Toegere 
kastel on van Ronsele en Durmen beclaclit worden mei de pnl)likalie van 
vier foto’s voor elk kcusteel.
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