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HET GOED VAN RAPENBURG TE ZOMERGEM

In de uitersie noord-ooslhoek van de gemeente Zomergem, op de wijk 
Beke, waar men Kei noemt den Bos, ligt, scKier afgelegen van elke buurt
schap en slechts toegankelijk langs een smalle en slingerende landweg, 
hel oude «Goed van Rapenburg>. Haar naam klinkt stoer als deze van zo
vele hoeven die hun stichting lerugvinden in de nevel van een ver verleden. 
Stoer is de hoeve inderdaad met haar monumentale inrijpoort, haar ruime 
woning en haar vele bedrijfsgebouwen, ruggelings tegen de brede walgrach
ten gebouwd, die een brede gordel vormen w'aartussen gans bet bedrijf 
veilig geborgen ligt.

Witgekalkt blekt het hof van verre als een waarschuwing tussen en 
boven hel wisselend kleurenspel van hoge populieren en de gewassen van 
de omliggende landerijen.

Al.« een dankbaar onderw'erp voor een geïnspireerd schilderspalet of 
het speurend oog van een fotograaf ligt hel goed als een lokaas, door zijn 
eenzame ligging en de geheimzinnigheid die er na al die eeuwen nog steeds 
van uitgaat.

Ongetwijfeld hebben meerdere vorsers en beemkundigen de oriweer- 
.«laanbare kitteling gevoeld die hen moest aanzellen om de oude en schone 
geschiedenis van Rapenburg te verwoorden, maar nooit is er iemand lot 
hiertoe overgegaan.

W ij zelf liepen reeds vele jaren mei dit inzicht in onze gedachten, 
lol wij er einrlelijk toe Ijeslolen er ons werk van Ie maken.

I'.r ons terdege van bewust zijnde, hoe moeilijk en vaak misleidend het 
is achler hel dikke inisigordijn. waarachicr rh; stichting en de eersle evolu- 
liejaren van rle hrjfstede verscholen z.illen. mei een kritisch oog Ie gaan 
kijken en hii-rvan r-r-n viTanIwoorde sludic naar voren Ie brengen, zijn wij 
voor deze hinderjjalen niet ged<*irisrl. I )e lezer moge iT zelf over oordelen, 
in hf)everre wij hierin ge.slaagd zijn.

In ons ojjzet begrensd, hebben wij ons in fleze sludic slechts beperkt 
lol een algemeen overzicht zonder uitdieping van elk detail.



DE STICHTING

I let is niet met zekerheid Ie bepalen wanneer het Goed van Rapen
burg gesticht werd. Die datum is in de nevel van een ver verleden zoek 
gelopen en zal w'aarschijnlijk niet meer of op zijn minst moeilijk te achter
halen zijn.

Toch hebben wij een eerlijke poging gewaagd om een tipje van dat 
wazig gordijn op te lichten en na te gaan hoe de evolutie zich daarachter 
heeft voltrokken.

Zoals bijna overal elders zijn de grote pachthoeven te Zomergem niet 
los te maken van het groot ontginningsproces, dat reeds in de X" en Xl° 
eeuw een aanvang nam en het gevolg was van het vercijnzen of het schen
ken van woeste gronden en heiden door de vorsten aan partikidieren. 
kloosters, abdijen of andere kerkelijke stichten.

Men is algemeen van mening dat reeds in de Xlll" eeuw’ rond Zomer
gem en Waarschoot belangrijke hoeven in volle uitbating waren. Het eigen
lijke bouwland won bet hoe langer hoe meer van de oorspronkelijke bossen, 
broeken en heidegronden, ŵ aar de schapen, de zwijnen en de ganzen 
vrijelijk rondliepen.

Wanneer wij de renteboeken naslaan van de gronden die op het 
einde van de Xll” eeuw te Zomeigem mout- en gerstrenten verschuldigd 
W’aren aan de grafelijke Spijker te Gent, zien wij dat al deze gronden 
gelegen waren in het Zuid-w'estelijk gedeelte van de gemeente en meer 
bepaald in de w'ijken. Ro-Uilgem, Durmen, Nekke en Hoetsel-akker, of 
tussen de Gentweg, de Brugse vaart (vroeger Hoge Kale of Durme). de 
Hagestraat. Ro-Hoekje en Uitgem. wat moet aangezien worden als het 
vroegst in kuituur gebracht gebied te Zomergem. waarvan de datum mis- 
sch ien in de XI“ en zelfs in de X" eeuw zou mogen geciteerd worden.

In die tijd bezat de Sint-Pietersabdij te Gent in dit gewest ongeveer 
104 birnd er akkerland, wat er op w'ijst dat de ontginning in de XI" eeuw 
reeds een grote weg had afgelegd.

Aangezien de gew’esten Beke. Meirhire en StoktevijviT, waar het Goed 
van Rapenburg zich met zijn uitgestrekte landerijen genesteld heeft, slechts 
in de XII" eeuw’ door de vorst in cijns werden gegeven, zou er kunnen op 
wijzen dat deze streek veel later ontgonnen werd dan deze die wij daar 
straks noemden.

Wanneer echter met deze ontginning begonnen werd lag het zwaarte
punt van de cijnzen in het gebied inge.sloten door de Meirlarestraat. de 
StoktevijvcTstraat, de Lieve, de ^^estraat, dc'u Berg. de Wrordeslraal, het 
Veldeken, het Schaubroekleiken tot o]i de Meirlarestraat. 1 let (Tied van 
Rapenburg lag daar middenin en toch was het niet cijnsplichtig, wat wel
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liet geval was met hel Goed Ier Belce en hel Goed Ie Breehroeh, die 
eveneens hinncn dal rijn.sgehied geh-gen waren. Dit han er moeilijk om 
liegen dat fle Rapenhiirghoeve vanaf haar slichling allijd een \Tij goed is 
gewecsl, of reeds /<-cr vroeg rloor ei-n van haar hezilU’rs werd vrijgekocht.

Nochlans had dr; graaf daar loch enige rechten, wnnl in d e XV" 
en XVI” eeuw was de hoeve nog vla.s- en lijnwandiienden verschuldigd 
aan de grah'lijkc haljiiw van de Oiidhiirg van Gent.

I,iic Slofkinan, die de grafelijke Spijker in onze streek aan een grondig 
<*n krilisrh otirlerzoek heefi onderwor[)en, is rtok d» mening loegedaan flat 
de frniginning van tle heiflegrfinfleii In th' gehiirhlen Meirlare, Bcke en 
Sifiklevijver, tnetlif) Xlll" eetiw mfud gehenrd zijn. In 1289 en ook nog in



yolkse kinderspelen uit Groot-AaJter. ■—' Door de Aalterse studiegroep 
voor Folldore worden volkse kinderspelen uit Groot-Aalter verzameld en 
uitgegeven met de bedoeling om ze aan de schoolkinderen opnieuw aan 
te leren. Dit initiatief werd genomen door een groep leraars en onderwij
zers van het Sint-Gerolfinsliluut van Aalter. "hot nu toe verschenen drie 
afleveringen van deze volkse kinderspelen, die kunnen hesleld worden hij 
Erik W ille, Kouter 19, Aalter.

Kerk uan Nieuu^-Roeselare opgegrauen. —■ Elienne \ ’an \"ooren. een 
student in de archeologie uit Sint-Laureins, heeft voor hel maken van zijn 
licentiaatsverhandeling een grote gok gewaagd nl. het opsporen en opgraven 
van de voormalige kerk van Nieuw-Roeselare. Hij heeft gegokt en gewon
nen, want na enkele dagen ontdekte hij reeds de grondvesten van de kerk 
van Nieuw-Roeselare. De parochie van Nieuw-Roeselare werd omstreeks 
1242 geslicht door de Gentse patriciër Goswijn van Roeselare, die 170 
hunder grond in de omgeving van Elmare van de Vlaamse graaf in leen 
kreeg.

Elienne Van Vooren beloofde ons de resultaten van de opgravingen 
te publiceren in Appeltjes 31. Daarbij zal hij een uitvoerige studie voegen 
over het ontstaan van de parochie en ook het oude probleem behandelen 
van het al of niet identiek-zijn van de parochies Nieuw-Roeselare en Sancla 
Margareta (Sinl-Margriete). W e kijken met spanning uil naar zijn artikel ’

Euc Stockman.
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1589 werden le Zomer{>em voor meer dan 135 pond aan cijnzen op woeste 
gronden geïnd ( ' ).

Er zijn ecKler meerdere elemenlen die voor de ouderdomshepaling van 
de hoeve van hel groolsle belang lainnen zijn.

Vooreensl is er de ligging van een zeer oud straalje, dal vanaf de 
Lievehrug over de Oude Gentweg Ie Behe. naar de hoeve loopl en allijd 
de levensader moet geweest zijn voor de hoevebewoners.

Rond 1242 heeft W aller van Marvis, hisschop van Doornik, de 
aangroeiende plaatsen W^aarschool en Ooslwinkel, om redenen die wij 
hier builen beschouwing laten, van hun oorspronkelijke moederparochie 
Zomergem afgescheiden. Dit gebeurde tijdens een van zijn bisloriscbe 
rondreizen in onze gewesten, waardoor hij oude beslaande parochies defi
nitieve en bestendige grenzen gaf en tevens nieuwe parochies oprichlte. 
In het verslag van al deze reizen, die meer dan eens beschreven werden, 
zien wij dat de prelaat zich bij deze grensafbakening bediende van be
staande of natuurlijke grenzen als .straten, oude wegen, landwegen en 
waterlopen. Bij de scheiding van Waarschoot en Zomergem in de ge
westen Beke en Sloktevijver heeft de kerkvorst gebruik gemaakt van de 
Oude Gentsche Heirweg van Brugge naar Gent, tol aan een bnigje over 
de Becca, een prebistorisch riviertje, waarin enkele jaren later de Lieve 
zou gegraven worden.

Vanaf dit punt zal de bisschep hel straatje hebben gevolgd dat zich 
kronkelend een weg zoekt door de plaats «den Bosch>. dwarsdoor Slokle- 
vijverakker en zo verder langs een andere landweg, het Sompelstraatje ge
noemd, lol aan de reeds genoemde Becca aan de grens Zomergem-Oosl- 
winkel-Waarschoot. Deze gemeenlegrenz.en zijn, behalve kleine wijzigingen 
en het feil dal sedert 1 januari 1978 de gemeenten Ronsele en Ooslwinkel 
met Zomergem fusioneerden, ongewijzigd gebleven.

Indien bel zo is dat dit straalje door de prelaat als gren.sscheiding 
werd gebruikt, moet de stichting van Rapenburg zeker vóiSr 1242 hebben 
plaatsgehad, aangezien dit straatje uitmond in de hoevepoort en ten be
hoeve van het bedrijf door de bewoners werd aangelegd.

Dit is slechts een waterdichte hypothese in geval de huidige gemeen
tegrenzen dezelfde zijn als deze die Marvis in 12-12 heeft vaslgclegd, wal 
volgens ons niet kan betwijfeld worden. Gemeentegrenzen werden hoogst
zelden gewijzigd. Een uitspraak van de Raad van \daanderen in 1570, in 
een geschil dal reeds jaren, hangend was tussen de Bidjuw van de Oud- 
hurg van Gent en Maarten Snouckaerl, heer van Zomergem aangaande ile

(I) L. STOCKMAN. Do Brlovon enn Aullor. Apppll)o.>i v, h. Mooljcsloml n" gO |0(i0.



oRMizen kissen de parochies Zomer><em-\Vaarschool-Oosl\vinkcI, wordl nog 
steeds de grenshepaling van 1242 gehandhaafd ( ‘ ).

Een ander element voor de oiiderdomshepaling van Rapenburg ligt 
in hel volgend feit hesloten.

In hel hegin van de Xl\^" eeuw bezaten Willem W^enemaer en zijn 
echtgenote Margaretha de Bnine vele hunder eigendom te Zomcrgem in 
het gewest B<‘lce. Na het overlijden van Willem, die op 5 juli 1525 nabij 
Deinze sneuvelde, schonk zijn weduwe een goed. bestaande uit een hof
stede, het Hof ter Beke genaamd, samen met 54 bunder akkerland, heide 
en hossen, aan het Sint-Laurentiusgesticht te Gent, dat wij nadien steeds 
als Wenemaershospitaal zullen vermeld vinden. Volgens de Potter en 
B:oerkaert, zouden deze gronden pas veel later in kuituur gebracht zijn, 
wat niet te aanvaarden is, aangezien de schenking reeds een hoeve bevatte 
die in volle expansie was (^).

De eigenaars van het Goed van Rapenburg en hel Hof Ier Beke, 
zullen vanzelfsprekend gemeenschappelijke belangen gehad hebben in de 
viuchtbaarmaking van hun woeste gronden en heiden en niet het minst 
in de uitbating van hun bossen, w'aarmede zij onlegensprekelijk reeds rond 
de wisseling van de Xlll" en de Xl\'° eeuw moeten begonnen zijn. Het 
W^enemaersgoed was trouwens de naaste gebuur van Rapenburg, dat op 
minder dan een kilometer daarvan verw'ijderd ligt. Het is wellicht geen 
louter toeval dat de Raveschoots, de WX-nemaers, de Borluuts en nog 
andere vooraanstaande Gentse patriciërsfamilies, die goede sTiendschaps- 
banden onrierhielden tijdens de periode dal zij Gent.se stadsambtenaren 
waren en trouwe voorstanders van de politiek van de graven van XHaan- 
deren, hun eigendommen in Zomergem en Waarschoot en voornamelijk 
op de wijken Beke, Meirlare 'ti Sloklevijver, naast elkaar hadden liggen. 
Dit zou als een aanwijzing mogen gelden dal zij die gronden zeer vroeg 
van hun vorsl in cijns hadden gekregen omwille van bewezen dienslen, die 
cijnzen zouden zij later hebben afgekocbt. Dil zou dan een tastbare reden 
kunnen zijn waarom wij in rlit gewest geen cijnsheffingen lerugvinden.

Zeker is hel flat het ontstaan van het ( med van Rapenburg het 
gevolg is geweest van hel exploiteren van woeste gronden, die oorspronke- 
h|k aan hel rlomein toebehoorden, later werden vercijnsrl en door de vorst 
verkocht. Dal moei lond rie wisseling van rle Xlll" met de Xl\^" eeuw 
gebeurd zijn.

(2) IkjU iif'li)i4 (li ril, l'orelt Zorre rKcni n" 107, Prnti'idluLlim.
(-5) l)K l>0'i n:it , n HROF/'KAi:iM' : /..rm-rucm I.I, -1. t'«ul ROdC.I !|V : //,.( 
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Rond Kelzelfcle tijdslip en op dezelfde wijze moeen wij in dit gebied 
de stichting citeren van drie andere grote pachthoeven ; hel Goed ter 
Meirlare of het Begijnengoed, hel Goed van Srhaul)ronrlc en hel Goed ter 
Moersch ; waarvan de ontwikkelingsgeschiedenis parallel liep met die van 
Rapenburg.

liet feit dal de vroegste pachtbrieven, zowel van hel Goed van 
Rapenburg, als van het Wenemaersgoed en van de hogergenoemde pacht
hoven slechts in hel begin van de X V ’ eeuw  ̂ voor het eerst geregistreerd 
werden, mag de bewering van de Potter, als zou dit gewest later dan de 
XIV“ eeuw ontgonnen zijn, niet ondersteunen.

Men neemt aan dat RaperilDurg altijd een vrij of alodiaal bezit is 
geweest, dat van geen enkele heerlijkheid afhing en rechtstreeks onder de 
Kasselrij van de Oudburg ressorteerde, aangezien hel niet cijnsplichlig was 
aan de grafelijke Spijker van Gent, maar anderzijds toch vlas- en lijnwaad- 
lienden aan de grafelijke ontvanger moest afdragen.

Het is lang niet onzinnig te veronderstellen dat de Rapenhurghoeve. 
samen met hel Goed ter Beke of het Wenemaersgoed, aan de basis ligt 
van hel ontstaan van de buurtschappen Beke en Den Berg. Een uilgeslrekte 
landbouwexploitatie als Rapenburg, vergde een talrijk dienstpersoneel, dat 
aanvankelijk uil de dorpsbewoners gerecruleerd werd en zich allengskens- 
aan metterwoonst aan de rand van hel bedrijf kwam vestigen.

Niet alleen het dienstvolk kwam rond de hoeve wonen, maar ook een 
aantal gezinnen die met het huisweven hun boterham moesten verdienen. 
Op de Rapenhurghoeve, waar zoals wij reeds zagen een grote hoeveelheid 
N'las werd geteeld en ook tol weefhaar garen werd verwerkt, konden deze 
handwevers de nodige grondstoffen vinden. Enkelen onder hen brachten 
hel lot kculerhoc'rkens, die, hetzij voor zichzelf, maar meestal voor rekening 
van een eigenaar, hun eigen landhouwhedrijf uil rle grond persten.

Zo groeide deze gemeenschap aan lol een volkrijke buurtschap waar 
naderhand nering en handel hun inplanting vonden. Daaraan is de Rapen
hurghoeve onlegcnsprekelijk vanaf hel begin nauw verbonden gewe(‘sl.

De reden waarom de hoeve van Rapenburg geheel huilen de ht'woon- 
de buurtschap ligt, schuilt hierin, omdat hel niet loegelaten was van 
woningen te houwen binnen hel cxploilaliegehied van de hoeve, dat zich. 
zoals wij reeds eerder aanloonden, vele hectaren rondom hel woonerf uil- 
slrekle.

m  NA.\M

W('lke rerlen de hezillers van hel i><»chlgoecl er toe gedreven heeft 
om er de naam <Rapenhurg> aan Ie geven is luel Ie doorziCTi. Naar onze 
mening werden zij niet geïnspireerd door een l('poniinisch, een palronimisch

10



of enig karalderistiek element dat ons direkt tot een verklaring kan leiden. 
Elementen zoals wij die aantreffen in hoevenamen als : Het Goed ter 
Meirlaere, het Goed ter Heie, het Goed van Srhauhroiick, het Goed ter 
Ryvisrh. het Goed van Crayenhurg. hel Goed te Melteneye. Het Wispe- 
laeregoed, hel Begynengoed. hel Goed ter Beke of Wenemaersgoed, het 
Goed ten Boomgaarde en vele andere.

Het element <raap> kunnen wij bezw'aarlijk aan een burg koppelen, 
hoewel sommige gemeenten in het Aalsterse een raap in hun schild voeren.

De hyjiothese. dat F^apenhurg een verbastering zou zijn van «Raven- 
hurg>. die dan weer in verhand zou moeten gebracht worden met de familie
naam <Raveschool>. die lot de oorspronkelijke eigenaars van hel pacht
goed behoorden, is twijfelachlig aangezien de Raveschools in 14 12 zelf de 
naam Rapenburg gebruikten en niet Ravenhurg. W ij willen deze veronder
stelling zeker niet verwerpen, maar indien de oorspronkelijke naam toch 
Ravenhurg zou geweest zijn, moeten wij daar de traaf> in lerugvinden als 
de <kraai> in Crayenhurg, namen van twee pestvogels die in de late middel
eeuwen graag hun naam ontleenden aan tientallen toponiemen, pachthoven 
en kastelen.

Betekenend is hel in elk geval dal de familie van Raveschool in haar 
gouden wapen drie raven van sabel voerde.

^Vanneer het toch zo is dat Rapenburg van Ravenburg komt, moet 
deze verbastering vóór hel begin v'an de XV” eeuw gebeurd zijn,

BESCI IRIJX'ING VAN IICT GOED

X’olgens de oudste pachtbrief, die van 1412 daglekenl, bedroeg de 
oppervlakte van de hofstede mr4 hel bijhorend areaal, 43 bunder en 5 ge- 
mel, of nagenoeg h] ha, waaronder 9 hunrler of circa 12 ha. hos en ,3 
gemel meers. I liervan lagen iels meer dan 43 ha op hel grondgebied van 
Xomergcm en ongever-r 16 ha op Waarschf)ol, zodat hel bedrijf omzeg
gens schrijlings op de grens van heide gemeetilen zat (■*).

I lel Waarsr’hoolse gedeelle heslond nagenoeg totaal uil hos, dat zich 
uiLsIrekle ten noorri-ooslen van hel hof, lii.ssen hel Rapenhurgsiraalje, het 
Sfjmpelsiraalje, Ai- Eekloosrhe voelweg en de Kwade Yeldwaterloop, op 
hel gewesl <rlen Wesl<-n>, rirhiing <l)e Sliiiver>. Ook op Zornergem lagen 
enkele perrehm 1k).i <lie ten zuid oosten aan de walgrachten paalden ( ’')•

In een weltelrike passering van hel jaar 1673 wordl hel goed als volgt 
beschreven ; *een hefiuyst parhigftel met alle de mei-rschen, ho.sschen,

(-1) Sl/nl<of<lil<4 Gent. R<-«, V, il Ki-iiff. Ui’B. 21 f" 3fl. 
<*51 C IlU'f rri Waamrliool. K(i<ln>lrnlr
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sayianl. waelcrboomen ende ratheylen daer op encle inne vvesende, ghe- 
slaen ende ohele^ben binnen de prorbien van Somerabem ende Waer- 
sc4ioot, yroot sesenveertia blinderen, onliegrepen, gbenaemt bet bof van 
rapenbiircb> (*).

De waarde van bel yoed weid in lü77 geschal op 25 £ gr. bel gemet 
of in lolaal 5550 £ gr. De gebouwen waren in deze som niet begrepen, 
maar werden in de nalalensrbap van .lacob Anselme de Draeck, loen- 
malige eigenaar, in 1728 geschat op 551 £ gr. ( ‘)-

In 1692 mal bel goed 56 bunder of ongeveer 48 ba. wat een vermin
dering was van 15 ba. tegenover bel jaar 1675. Deze vermindering was 
bel gevolg van bel feit dal de toenmalige eigenaar, de familie Alegambe, 
op bel eind van de X\dl° eeuw in bet uiterste zuid-oostelijk deel van bel 
goed, dal langs bet Bosstraatje gelegen is, een nieuw'e hoeve liet bouwen, 
ter orote van ongeveer 15 ba, waaronder 10 ba winnende land en 5 ba bos. 
Hel bouwen van deze nieuwe hoeve was waarschijnlijk bedoeld om de 
enorme uitgeslreklbeid van Rapenburg te verminderen. Deze nieuwe hof
stede zat eveneens te paard op de grens Zomergem-W aarscbool met een 
oppervlakte van respeklievelijk 9 ba. en 4 ba. Deze hoeve, die volgens onze 
bevindingen geen naam draagt en minder historisch aandoet, aangezien ze 
geen gemetste inrijjKJOil en geen omwalling beeft, wordt thans bewoond 
door de familie De Zuller, en behoort nog steeds aan dezelfde eigenaar 
als Rapenburg.

Het Goed van Rapenburg is van bel Frankisch type en meer bepaald 
van bel binnenboflype.

De oorspronkelijke hoeve, zoals wij die van 1412 wel mogen noemen, 
lieslond uil bet woonhuis, de schuur, de stallen, het ovenbuur, bel wagen
huis en een duiventoren. Op een apart omwalde singel stond, wat men 
noemde bet <casleelken>, een ajrarle woning die door de eigenaars als een 
soort buitenverblijf gehouden werd en waartoe oen afzonderlijke paarden
stal behoorde. I lel woonhuis en de bedrijfsgebouwen stonden los van 
elkaar in open bebouwing rnel bet voornan/iebt naar bel binnenerf van de 
hoeve gekeerd. Gans bet complex was omgeven door een brede walgracht 
en afgesloten door een gemetste inrijpoort met een. afzonderlijk ingang- 
deurlje.

Wanneer rie duiveutoren werd gesloopt weten wij niet. Na 1474 wordt 
hij nooit meer vermeld Dit verklaart ziib door bel leit dal de pachter ver
plicht wa.s de duiven Ie voeden en Ie onderhouden die op de lil nestelden.

(0 ) Kijlo/io lilrt /omi-rgi rn n" I H  WrUt-l,

(7 ) RijLeifi lil<4 firril. ZomrTtfi-m n" HO krg. W i  ll, p 

I" Reek. n" 2160,

(Iin.r-r, f" 3.
1 « . Uniicl viin VlnnmliTcn. Pro-
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maar aan de eigenaar van liet parhlKof loehehoorden en dus nooit in de 
hoedelslalen voorkomen.

Over de materialen waarin hel woonhuis en de bedrijfsgebouwen 
waren ópgetrokken, maken de oudste bronnen geen melding. Waarschijnlijk 
waren de woning, het buitenverblijf van de eigenares en het ov'enhuur in 
baksteen en de overige gehouwen van hout met leem bestreken en met 
stro gedekt. Een foto van de oude schuur in 1950, die nog met stro gedekt 
was, kan er op wijzen dat ook de andere gebouwen een strodak droegen, 
behalve het ovenbuiir en de woningen die om veiligheidsredenen met pan
nen waren gedekt.

Over het uitzicht van de oorspronkelijke woning laten de bronnen 
niets los. In 1692 was het ingedeeld in een keuken, een kamer, een kelder 
en een zolder, wat er moet op wijzen dat het niet ruim was. Het bood 
errkel leefruimte voor het gezin van de pachter, terwijl al het dienstvolk, 
naar aloud gebruik bij het vee en de paarden in de stallen overnachtte 
en alleen de maaltijden in de keuken gebruikte, die wel ruim zal geweest 
zijn.

De veronderstelling van de Potter en Broeckaert, dat Rapenburg oor
spronkelijk een kasteel met neerhof zou geweest zijn is niet hij te treden. 
Gans de struktuur van het gelxniw'encomplex draagt hel karakter van een 
volwaardig boerenbedrijf en reeds in 1912 wordt het als dusdanig verpacht.

Dit «CasteeD waarover men in een boedelstaat van 1692 spreekt, 
en die tot de bewering van de Potter en zijn vriend hebben geleid, moet. 
zoals wij reeds eerder schreven, vereenzel vigd worden met hel huis waar
over in een pachtbrief van 1912 als volgt gesproken wordt : <cn mine 
jonck\TO Liw e vornoempt sal behouden tot haerwaeit, den huyse die op den 
wal vanden voornompten goede stact ende eenen stal aen t W^negenhuys 
beneden ten haeren aysementen> (^). Met andere woorden, dat dit huis 
en de paardenstal ten gerieve van de eigenares moesten beschikbaar g('- 
houden worden, wanneer zij er zin in had enkele dagen aldaar te ver
pozen.

1 loelang de eigenaars van dit kasteeltje gebruik hebben gemaakt kun
nen wij niet zeggen. In 1()92 bestond hel nog maar men gebruikte hel toen 
reeds als bergplaats voor kleine veldluigen. De langdurige onrusten op het 
idatteland en in het bijzonder rond Zomergem. waren zeker niet gunstig 
voor een rustige ver|)ozing. zodat men het volledig zal verwaarloosd heb
ben. Over zijn uitzicht is ons niets bekend. Wij weten alleen dal er een 
brugje lag die toegang verleende tot het binnenerf van de hoeve. De bodem

(8) DE P O 'n i 'k  rn UR0ECK,M-:RT : /..nur«rm I.l, ó. 
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bewaart nog brokslulckcn van de funderingen en het ware zeker interessant 
om die wat nader te gaan bekijken.

I^e walgrachten, die zeer breed waren, werden op peil gehouden door 
een nel van wale.-gangen die hel omliggende land doortrokken en waarvan 
de Stokle\-ijverwateiloop of Kwade N’eldvvaterloop de belangrijkste was.

Slechts twee smalle kronkelende veldwegen, waarvan er thans sedert 
lange lijd een verdwenen is, verbonden de hofstede mei de omliggende 
buurtschappen, Beke, Stoktevijver en de Stuiver. Het belangrijkste slingerde 
zich tussen twee rijen hoge bomen naar de Genbe Lieve nabij de brug te 
Beke waarover de oude Gentweg liep. Dit straatje kreeg in de archieven 
verschillende benamingen zoals : het Wulfstraetje (wulf =  wolf) rond 
medio X \ 1" eeuw. van hel begin van de X \ll"  eeuw af, beurtelings het 
Hospitaelstraetje, soms kortweg het Spilaelstraetje of Wenemaers hospi- 
laelslraelje omdat het langsheen het oude Wenemaersgoed liep, later het 
Rapenburgstraetje en den Hooweg om eindelijk sedert einde XV111° eeuw 
lot zijn huidige naam Bosstraatje te komen.

Het lijdt geen twijfel dat dit straatje, dat de naveLlreng w"as waar
mede alle leven en bedrijvigheid van de hoeve met de buitenwereld ver
bonden was, reeds van bij de stichting van hel pachthof w'erd aangelegd.

Een andere, \Toeger even belangrijke landweg liep van de hoevepoort 
door het Kwade \ ’eld, over de Kwade Veldloop naar het Somprelstraatje, 
dwarste de Stoktevijverstraal aan de grens van Zomergem en Waarschoot 
waarvoor hel eigenlijk diende, om verder zijn weg te zoeken langs het 
Goed van Breebroek naar de Pokmoer te Eeklo. In het midden van de 
Xllb' eeuw was deze weg van groot belang w'ant men noemde hem de 
sEccloo.schen weg> of de «Eeclooschen voelweg>. Luc Stockman in zijn 
bijdrage over de afpaling van de Keure van Eeklo in 12*40, citeert deze 
weg als de ■•■Zoulwegy (*).

De Waarschoolenaar Raymond Dauw. wiens medewerking ik ten 
zeerste waarde<*r, weel dat aan d(* grens van de landerijen van Rapenburg 
een sluiting stond in de vorm van een draaikruis, dal door de voetgangers 
kon geopend we>rrlen maar hel vee in de meersen moest beveiligen.

1 lel Goed van Raf)enlMirg was niet alleeti een uilgcsirekl landbouw
bedrijf en hel midflelpuni van een enorm onlginriings|)rores, het was ook, 
zoal» zijn naam hel zi*lf verduidelijkt (burg of burchl belekent loevluchls- 

(If)or zijn bredr* omwalling en vergrendeld door een monumentale 
inrijjioort, een veilige s<iiuiljilaals, w'aar in lijden van ojjroer, oorlog en

(9 ) S IC X ^ K M A N . t)t! Alftftlina van da Kvura van Evhlu, In App. Mcfljcsl. n" 22. 
1971. Iil. 113.
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I let huidig plnn van hot Rapenhurghof. volgens een geografische kaart.
Foto I’. Meerscliman, Zomergem.

hongersnood, de mensen uil de omliggende huurlschnppen, hesehuUing en 
voedsel konden vindeiK

I)F P A C IrrO \’l-:RKFNKC'>MST

Zoals hel van oudsher hel gebruik was, werd er hij hel ingaan van de 
paehllermijn een paehlkonlrakl opgesleld, waarin nauwkeurig de weder
zijdse rerhieu en |iliehlen van de eigenaar en de paehler werdeit gestipu
leerd.

Mei archief heeft slechts drie paehtkontrakten losgelaten, die opeen
volgend van 1-112, van 1-121 en van 1-17-1 dagtekenen. Zij vi'rsehillen 
weinig van elkaar, l^it van 1-112 is zeer uilgehreid en is vtdgens on/.e ht'- 
seheiden mening het eerste wtil ooit werd opgi'mmtkt, De ander«' zijn veel
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korter van stof. bevatten slechts cle meest essentiele clausules en geen 
nieuwe gegevens.

De/e pachtbrief, the wij achteraf in dit werkje als bijlage publiceren 
vertelt ons het volgende.

Behalve de oppervlakte, de duur van de pachttermijn en de huurprijs 
werd bepaald dat deze laatste tweemaal per jaar in gelijke delen moest 
vereffend worden, een eerste gedeelte op Kerstavond, bet tweede op Sint- 
Jansdag. 24 juni. in eigentijdse gangbare en duurzame munt.

De pachter en eventueel zijn medepachters waren verplicht op eigen 
kosten hei goed in voortreffelijke slaat te houden en voor wat de gebouwen 
betrof, vooral te lellen op de goede staal van de vorsten en hoombomen 
van hel woonhuis.

In geval er aan het gel>ouw enige brandschade kwam, door oorzaak 
van onvoorzichtigheid of nalatigheid van de pachter, van zijn wouw, zijn 
kinderen of zijn dienstvolk, was de huurder verplicht deze schade op eigen 
kosten en naar behoren te herstellen, zonder daarvoor de eigenaar lastig 
te vallen, tenware een of meerdere personen, die door beide partijen 
mochten worden aangewezen, de onschuld van de pachter konden be
wijzen.

De pachter moest ten gerieve van de eigenaars, hel huis, dat op het 
omwalde singelken stond, en door hun als een soort buitenverblijf was óp
getrokken in gereedheid houden, evenals een paardestal die naast de 
fluiventoren stond.

Lr mocht in geen geval vlas worden geroot in de walgrachten die 
de hoeve omringden, noch in de wal van hel gersthilksken die aan de 
oveizijde van hel straatje tegenover de inrijpoort lag. Dit waarschijnlijk 
omwille van rle vele vissen rlie daarin leefden.

\Ooraleer de fniiloogsl rijp w<us en voor dat de pachter met het trek
ken begonnen was, mocht rlc eigenaar het beste fruit van twee notelaars 
en twee ap()elhomen uit kiezen, «lal de pachter moest oogsten en in de 
herbergen van de eigenaar te Gent aflevcren.

Aan het kappen van hel hf)iit of «Ie b«)uw «“ti aan het onderhoud van 
«Ie hos.sen werrl 7.c(t veel belang gch<'«̂ ht. I lel hout was in «lie lijd schier 
«Ie «-tiige hrarulslol. /owi-l Voor de nilhalers van de h<u've als voor de 
eigenaars, waar zij «wik woonden. I lel was teviTis i’en doi-hnatigc hescher- 
rriirig voor «h* bezaaiing legen hel f)|}sluivende zand. Daarom bevatte elke 
parlilhrief speciale «laiisides die de houw reglemenlecrdi’n.

De pa< hier van Kapenhurg had gei'ii recht om in de hossen en op de 
landerijeti «lie lol hel goed heh«)orden hout Ie ka|»|)en of bomen Ie rooien, 
zoiifler tnefli'welen van Ar «•igenares. Wanneer deze laaUle een bos voor
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haar eigen hehoeflen had laten houwen, moest de pachter het gerooide 
gehied opkuisen en mocht hij er geen vee laten in grazen hinnen een 
termijn van twee jaar na de houw.

Anderzijds mocht de pachter wel al het hout houw'en of gebruiken 
dat op de door hem gebruikte landerijen groeide, dat de houtakker van de 
eigenares na de houw had laten staan, het opgeschoten elzenhout van de 
haagkanten, dat op geregelde tijdstippen naar aloud gebruik moest ge
houwen worden en van de tronkwilgen die om de drie jaar geschalmd 
werden.

W anneer de pachter het goed verliet door het eindigen van de pacht- 
termijn of om een andere reden, moest hij het achterlaten in de staat 
waarin hij het in gebruik had genomen, zowel voor wat de gebouwen als 
het hodemkapitaal betrof. Volgens het pachtkontrakt van 1412 moest de 
pachter van Rapenburg aan de eigenares het volgende teruggeven : een 
partij, bezaaid met 4 gemet 77 roeden stoppelkoren of consumptiegraan, 
.5 hunder 423 roeden haverland, goed bewerkt en gemest, zoals dat voor 
haverland en stoppelkoren het gebruik was en de braak, bestaande uit de 
volgende partijen : achter de ouden bos in Geetdam, richting Stoktevijver. 
4 gem. 89 r., in de nabijheid van het Goed te Breehroek op de Stuiver. 
4 gem, 75 r., tussen de ouden hos en het hof, 5 gem. 11 r. en tussen de 
dreef van het hof en de Weststraat. 3 gemet.

Dit verklapt ons meteen dat op Rapenburg het drieslaghediijf werd 
toegepast, t.l.z., dat l /3  van het winnende land bezaaid was met winter
koren (rogge of tarwe). l /3  met zomerkoren (haver of gerst), terwijl 
1 / 3  braak moest blijven liggen, degelijk gemest, in zijn rustperiode voor 
het volgend seizoen.

1 let was ook om dit systeem zijn goed verloop te geven dat de pacht- 
termijn altijd over een drievoud van jaren liep.

Verder moest de pachter oji het goed laten, 2256 schone schoven 
roggestro en 2588 schone schoveir haversiro.

Nog werd gestipuleerd dal de i)achter hij het ingann van zijn pacht, 
hoven de hogergenoemde prijzij. had overgenomen, de paarden, de koeien 
en alle dieren op hel hof, voor een waarde van 62 l'ranse gouden kmnen 
en 3 schell, in oude munt, die hij hij het verlaten van het goed mocht 
overlalen of in prijzij Rtellen.

W al wij in het pachikontraki van hel Goed van Rapenburg, evenals 
hij andere grote irachlhoven tcrugvinden, zijn een aantal merlepachlers, 
die zich met de eigeidijke pachter solidair verklaarden, om de clausrdes 
van de pachivoorwaaiden na Ie le\'cn. h'der van hen stelde zich borg, 
tenzij elk voor een evenredig deel. teuMj ieder van hen voor oen bedrag 
dat verschilde de een van de andere. In 1412 had pachter \Wniler Berlhel-
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meeus \ ’an De W alle als medepachters : Jan Allaert. Jan d Honl, Gillis 
d l lont, Bartholomeus Sloc, Collart De Wispelaere, Jan Uien Wilghen 
en Wouters zoon. Zeger \^an de W alle. elk voor 18 schell. 6 gr. Zekere 
Nijs Wouters Janszoon. nam de eerste en dus de grootste borg ter waarde 
van 5 pond gr., zodat niemand van de andere mocht worden lastig geval
len vooraleer deze borg was opgebruikt (^°).

Het opvallend klein aantal families die gedurende meer dan vijf 
eeuwen de hoeve bewoond hebben wijst erop dat er tussen de eigenaars 
en bun pachters een goede verstandhouding heerste. De pachters onder
hielden het goed naar behoren terwijl de eigenaars van hun kant blijk 
gaven van mildheid, verdraagzaamheid en begrip. W ij kennen al deze 
eigenaars in dit opzicht niet, maar wij weten uit onze studie over de 
geschiedenis van Ronsele, waar de familie de Draeck lang heren van ge
weest zijn. dat zij al genoemde kwaliteiten in zich droegen.

Hoewel de pachtprijs ons niet overdreven leek, belette dit niet dat hij 
aan de stijgende levenskosten en als gevolg van de voortdurende ontwaar
ding van de \ ’laamse munt werd aangepast.

In 1412 bedroeg de pachtprijs 5 pond 8 sch. gr. plus 5 steen of circa 
21 kg. vlas, in 1420 reeds 6 pond gr. en 3 steen vlas. in 1474 9 pond en' 
3 steen vlas. in 1654 650 gulden en 1 vette koe, in 1659 800 gulden en 
een vette koe en in 1692 tenslotte reeds 50 pond.

De pachllermijn duurde telkens 9 jaar, maar werd in de loop van de 
X \ lir  eeuw op 18 jaar gebracht.

Het sfjreekl vanzelf dat, om een exploitatie als Rapenburg op gang 
te houden, een groot bedrijfskapitaal bemoeid was en de pachters van 
zeer gegoede familie moesten zijn.

Dat zij dal waren blijkt uil de boedelslaten die bij hun overlijden 
van de nalatenschap werden opgemaakl.

Nemen wij hiervoor als maatstaf hel bezit van pachter Maarten 
Claeys die in 1692 op hel hof overleed.

Hij bezat zelf in eigendom te Waarschoot een woonhuis met onge
veer 4 gemel land. I lel bedrijfsalaam was goed voorzien, en van een grote 
diversiteit. De huisraad, de garde-rohe en hel juwelenkistje getuigden van 
grote weksland.

Vele kostbaarheden waren omwille van de onzekere lijd te Gent in 
bewaring gegeven.

Sfjrekenrl is echter hel feit flat (h; twee dochters van Maarten als 
liiiwelijk.sr lote van hun varler elk 43 pond groten In klinkende munt hadden 
meegekregen, wal in die lijd een niet Ie ondersc batten bedrag la.'lekende.

(1 0 )  / i n  hel |)ii< lilloinlrnid In hljlnge.
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Ook clo voorgaande pachler, Maarleiis vader, Chrisloffel Claeys. 
bezal versclieidcne cigendominen, waaronder Iwce hoeven Ie W'aarschool 
mei 6 bunder 165 roeden bijhorend akkerland. Ue iiitvaarl van Maarten 
kostte niet minder dan 6 pond gr. w'at op zichzelf als zeer hoog was en hel 
beste hoofd, dat volgens aloud gebruik na elk overlijden aan de dorpsheer 
moest vereffend worden bedroeg 22 pond gr.

Maar de lijden waren niet altijd voorspoedig voor de pachters van 
Rapenburg en vooral in tijden van oorlog en onlusten werd hun bedrijf 
soms zeer zw'aar getroffen zodat hun bedrijfskapitaal onloereikend werd. 
Zo zien wij dal Maarten Claeys bij zijn overlijden nog twee hypothecaire 
schulden achterliet bij een Gents koopman w'aar hij een grote som geld 
had geleend, en die hij wegens oorlogsomstandigheden niet tijdig had 
kunnen inlossen.

DE UITBATING

Zoals wij reeds vToeger lazen, w'aren van de 16 ha van hel jjachthof 
die op het grondgebied van Waarschoot gelegen waren 12 ha bebost, 
zodat alleen circa 49 ha van hel areaal voor de landbouw benul werden. 
Zoals in het pachtkontrakl vermeld staat mocht de pachler geen gebruik 
maken van de bossen, maar diende hij ze wel te onderhouden.

In 1840 besloeg hel bosbesland reeds 21 ha 77 a 90 ca waarvan er 
10 ha 94 a op Waarschoot en iels minder dan 11 ha op Zomergem gelegen 
waren. Hel Zomergems gedeelte, dal een nieuwe aanplanting was die in de 
eerste helft van de XIX" eeuw moet gebeurd zijn. vormde geen aaneen
gesloten blok, maar lag in 8 afzonderlijke percelen verspreid, waarvan er 5 
len zuidoosten aan het hof paalden, een verdwaald stuk in Sloktevijverbos 
en 4 langs de Lieve lagen.

Nadien slonk dit bosbesland in snel lempo en in 1910 waren de Rapen- 
burgse bossen sebier lolaal verdwenen en zeker op hel Zomergems groiul- 
gebied. Wbiarscbijnlijk had de eigenaar hel zelfbeschikkingsrechl over zijn 
bossen, die bij zeil had uilgebaal, aan de jrachler ovengelalen, die er on- 
middellijk hakbijl en spade in zelle en ze lol weide en winnende land bracht. 
Alleen op Waarschoot waren nog ongeveer 4 ha bos overgebleven nabij de 
Warande op de Stuiver, die nog sland hielden lol in 1942, wanneer ze op 
bevel van di' Duilse CXerheid gerooid werden,

Ciraaf de l'erraris lekcnl de Rapenhurgse bo.ssen alleen op hel gmnd- 
gebied van Zomergem ten zuidooslen van hel hof en laai deze op hel 
W^aarschoolse onverlet, wat in strijd is met de landboeken van lo98 die 
de bossen alleen op Waarschoot citeren, waar Ze gelegen wart'ii tussen 
hel hof en de Weslslrnal op de Stuiver, Wanneer de l'Vrraris loch gelijk 
haall, moeien de bossen die hij in 1771 lekenl en lol l‘M(> hlevei» heslaan.
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tussen 17(.X) en 1771 «cplant zijn. wat eveneens mogelijk is. Hel bosbe- 
stand iî  Waarschoot is er in elk geval altijd geweest.

Het zou ons tever drijven de uitbating van bet pachthof door de 
eeuwen heen op de voet te volgen en grote veranderingen zullen wij daar 
voorzeker niet in tegenkomen.

X’olgens de landhoeken van het einde van de X \ 11" eeuw, droegen 
de partijen, de meersen en de hossen de volgende namen :

In Zomergem ; den ghynslhidck, de rooien, den keyzershul, het half 
bunder, de hooghe twee ghemete. de hijle, de elf hondert roen. de vier 
honderl roen. de ihien ghemete, hel hrouckbilcxken. de rooten, de wilde 
slucken, den achtersten chynghele, hel dryhouxken, hel noessche chyn- 
ghelken. hel lange chynghelken, den voorenslen chynghele, den oyvaers- 
nesl, den cleynen oyvaersnesl, den sompele. de vier ghemete, de seven 
ghemete. hel hrouxeken en de twee ghemele.

Drie kleine stukjes hos ter grootte van 5 gemet heetten de eec'khos- 
schen.

In W'aarschoot : Zoals reeds gezegd bestond hel Waarschools ge
deelte lolaal uil hos. die onder de naam van de planterye, de sompelen of 
de sompelingen geregistreerd stonden ( " ) .

W al de bezaaiing betreft vinden wij reeds een maatstaf in de pacht
brief van 1412.

Aangezien toen reeds het drieslaghedrijf werd loegepasl. waardoor 
een derde van hel laheurland een jaar braak bleef, een derde bezaaid werd 
met wintergraan zoals rogge en tarwe en een derde met zomergraan, z r̂als 
haver, boekweit en gerst, kennen wij meteen dal circa 2ö ha. benul werden, 
afgezien van een rleel dat door meersen en weideir werd ingenomen, die 
niet zozeer voor grasland moesten dienen maar veeleer als hooiland, waar- 
merle dan rle paarden gevoerlerd werden.

I)c staal van goetl ten slerfhuize van Maarten Claeys in H)02. ver- 
rnelflt in de schuur een voorraarl van 10 zakken haver en 'Sü zakken lijnzaad 
en een grote hoeveelheirl tarwe- en roggesiro. \  erder waren wegens de 
vfxirlrlurerKle oorlogen en orihi.slen te ( >enl in bewaring gegeven ; 1 zak 
li)iizaarl, 13 zakken tarwe, 32 zakken rogge, 73 zakken boekweit en 32 
zakken haver, dir- geschal werden o() 100 £ 10 s. gr. ('*).

( Ingetwijfeld werri o() Rapenburg ook een grote hoeveelheid vlas 
vediouwfl want rle (lachler moest een gedeelte van de pachtprijs In vlas

t i l )  ki|k*<if< l i l i f  ( « r i l  Z<iin«fi/r-iti ri" ■ In n d lx ir t  r ln d r  X V ^ I" eeuw.

112) I0|l«<iri liu  l  f iiT it.  y.iiiwtui-in ii"  02, Simil vnn (.'(led vnn im d ilr r  M nn rlrn  Clnry<i 
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Lelalen, er was een f>rote hoeveelheicl Lewerld en niw vlas in de scliuur 
en in de kamers van kiet woonhuis stonden 4 spinnewielen en 3 weefge
touwen. Het vlas werd dus op de hoeve zelf bewerkt gedurende de lange 
wintermaanden en tijdens de stille seizoenen. De aanwezigheid van klaver
en raapzaad wijst er op dat ook deze gewassen werden geteeld. Dit begon 
in de XV11“ eeuw. wanneer het drieslaghedrijf was opgegeven en de braak 
benul werd en de klaver zowel als de raap in de vlasaard als na de graan
oogst werd gezaaid.

Of er hij de hoeve een boomgaard behoorde slaat nergens expliciet 
vermeld, zoals dal voor de meeste bedrijven wel het geval was. Toch 
waren een aantal fmilhomen aanwezig aangezien de eigenares het beste 
fruit van twee notelaars en twee appelbomen mocht uitkiezen. Wellicht 
stonden deze bomen op hel binnenerf van de hoeve in een rij langsheen 
de walgrachten.

Zeer merkwaardig voor het bedrijf is wel dat er in \Toegere lijden op 
de hoeve hier werd gehrouw'en. In een staal van goed van 1692 spreekt 
men tweemaal over de «hrouweryo, een gebouwtje waar toen reeds wat 
veldalaam werd opgehorgen, maar waar tevens nog een trog en een koel
vat stonden, dit laatste om tijdens de z.omermaanden het bier koel te 
houden.

Dit veronderstelt eveneens de teelt van een grote hoeveelheid gerst.
Aangezien de teelt van de aardappel eerst in de X\dH" eeuw alge

meen werd. is hel uil te leggen dat w'ij in de boedelstalen geen voorraad 
van dit gewas aantroffen.

De oppervlakte van de benutting varieerde naarmate de pxilitieke 
gebeurtenissen evolueerden. Vanaf medio XVll“ eeuw lol omstreeks 1715. 
was onze streek voortdurend het toneel van militaire operaties, die vooral op 
de landbouw hun stempel drukten.

Onderslaande label loont duidelijk aan dal de benutte en geprezen 
oppervlakte van Rapenburg soms grote schommelingen onderging.

1651 28 h 1 R 41 r
1 ()67 19 h 1 Ö 122 r
16()8 19 h 204 r
16(i9 20 h 1 g 198 r
1 ()70 20 h 117 r
1671 19 h 3 r
1673 26 h o g 55 r
1 (i7-1 26 h 2 g 45 r
1675 26 h 590 r
167() 20 h 245 r
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1677
1678 
1682 
168-1 
1685 
lt)87 
1688
1690
1691
1692
1693

22 h 
22 b
25 b 
25 b 
29 b 
50 b 
50 b
25 b 
27 b
26 b 
22 b

2 g 
2 g 
2 g 
2 g 
2 g

190 r 
265 r 
267 r 
194 r 
188 r 
208 r 
453 r 
461 r 
149 r 

12 r 
117 r

De oppervlakte die belast werd was nog ontzettend veel kleiner. W ij 
hebben de rijlers niet voor al die jaren, maar in 1695. kort na de branse 
strooptochten, bedroeg ze amper 52 gemet.

De veestapel was in verhouding tot de exploitatieoppervlakte van 
de hoeve opvallerKl klein.

\'olgens de boedelstaat. opgemaakt ten sterfbuize van Maarten 
Claeys. pachter in 1692. telde men er slechts 6 koeien en een eenjarige 
vaars.

Het Rapenburghof was hierdoor geen uitzondering, want ook andere 
belangrijke pachthoven te Zomergem bezaten zelden meer dan 6 a 7 
koeien.

Rr waren voor wat de paarden betreft : een bruine merrie en twee 
zwarte mins. wat ons normaal blijkt voor bet bedienen van het veldgerei.

Op een klein strookje grond achter de schuur liepen zes zwijnen en 
over schapen en geiten wordt niet cens gesproken.

Deze kleine veestapel was bel gevolg \^an bet feit dat de eigenaars 
bun pachters verbod badrlen o[>gelegd van bun vee te laten grazen in de 
weiden, de meersen en de bossen, omvs'ille van de schade die zij aan het 
hfMitgewas konden berokkenen. Daarom werden ook de zwijnen en de 
schapen, indien er waren, r>p een klein lapje grond ingetoomd. Chver ge
stald vee was er in rle bedrijfsgebouwen, die zeker niet ruim waren en 
mi'eslal rnrjesten rlienen voor hel ophergen van hel hooi en het stro. zeker 
geen sprake. I'lcn tweede rerlen was, flat de pachter niet meer dieren 
kwcekle dan dal hij Vf>or eigen behf)eflen en die van de dorpsgemeenschap 
lualig hafi.

f )rii zijn naarn van «hcrengocfU eer aan Ie dtien, bezat hel Rapen- 
biirgliof een fliiivergoren, w/iar e«'n gro(»l aanlal duiven nestelden en een 
kleine bijenstal, waarvan de korven, finder een strooien luifehlak, op de 
arhlergroml van hel binnenerf ruggelings legen tle dichie begroeiing van 
brem en vlier tegen di- wallingen stonden,
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Dat er op de Ijoerdcrij van F^apenliurg veel mensen hun he/.igheid 
vonden vall niet Ie loorhenen, Tijd ens de parhllermijn van de familie 
Slandaeri in 1857. werkten op hel hof 5 hoeveknerhlen, 2 [raardeknerhien. 
3 koewachters en vier meiden. Ook in 16Q2 werklen naasl hel gezin van 
de pachter, zes \Teemden op het hof.

SCItADUW' OVEli RAPENRURn

Het pachtgoed moet ongetwijfeld veel grdeden hehhen onder de op
eenvolgende oorlogen en onlusten die sedert zijn bestaan over onze ge
westen hehhen geraasd. Vooral de godsdiensttroebelen der X\d° en X \ 11“ 
eeuw en meer nog de invallen van de Fransen tijdens de tweerle helft van 
de X \''ir  en hel eerste kwart van de XVIII" eeuw hehhen er blijvende ken
merken achtergelaten.

Herhaalde malen werden deze wrede strooptochten, rlie op het einde 
van december 1683 onder de leiding van de Franse Maarschalk d Humière 
in onze streek plaats vonden, in al hun facetten in woord en kleur uilge»- 
heeld en wij welen dal de dorpen Zomergem, Waarschoot. Lovendegem. 
Ooslwinkel, Mariakerke om maar de bijzonderste te noemen schier totaal 
werden platgebrand.

De toenmalige pastoor van WVarschoot. Carolus de la Mars. schrijft 
hierover eigenhandig het volgende : «dal er ontrent de kereke geen een 
huys aen de woede der franschen is overgebleven noch aen de vlammen 
onlspaerl>. En elders lezen wij ; <sy trocken over een ghemaeckte brugghe 
over de Gentsche vaert, vielen in Somerghem en van daer tol onder hel 
Sa.s van Ghendt, alle de huysen en schueren in assche leggende die sy 
vonden>.

Binnen een omlrek van een half uur gaans van de kerk. was er naar 
hel zeggen van de dorpsherder geen enkel huis meer te vinden en hel 
grootste deel van de parochianen waren hun haarden ontvlucht.

Ie Waarschoot en te Zomergi'in gingen ni('l minder dan 187 huizen 
en hofsteden in de vlammen o|).

Het kan er niet om liegen dal hel ('oed van Raiieidnirg deze ver
schrikkelijke vuuriwel niet heelt kunnen onls]>ringen en de i)achlers zullen 
onnoemelijk veel moeite gehad hebben om hun verlies Ie boven Ie komen.
1 en bewijze daarvan is hel feil dal de pachlprijs. die normaal 50 pond gr. 
bedroeg in 1602 gehalveerd werd, «ter caus(>n vanden oorloghe, de swaere 
fourragieringen ende logemenlen vandiere». \ ’an de 52 ha. die normaal 
op Rapenburg werden geëxploileerd. had men er rond de jaren I(k80-1o*>2 
slechts 30 kunnen gebruiken. C larrs de veeslapr-l was door de Friuisen <'|i- 
geëisl of gestolen en vier paarden werdi'it voor Iroepenlransporlon opge
vorderd, waarvan er twee nooit terug kwamen.
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Rapenburg. Hel woonhuis met do stallingen.
Foto F. Meerschman, Zomergem.

1 let is omwille van deze gruwelijke oorlog dat pachter Maarten Claeys 
verscheidene kostbaarheden te Cent in bewaring had gegeven, o.a., 23 pond 
tinwerk. geld. zakken met lijnzaad, haver, rogge, tarwe en boekweit, die 
daar bij zijn overlijden in 1692 nog waren.

Rond 1710 kwam de familie de Draeck in hel bezit van het Rapen- 
burghof, dal toen w'aar.schijnlijk totaal of gedeeltelijk in puin lag. liet 
jaartal 1721. dal wij op een cartouche in de huisgevel aanlteffen, moet 
wijzen ofj een grondige restauratie of veeleer nog op een totale nieuwbouw, 
evenals de goedbewaarde wapcnsleen in <le achtergevel, die hel wapen 
van de familie de Draeck afbeeldl.

De Waarschootse orulerpasloor, .J..I, Van Der Poorten verhaalt in zijn 
aantekeningen, dat op 1 maart 1797 de hoevebewfmers overvallen werden 
door een dertigtal woeste schurken. Nadat deze de ingangspoort hadden 
ojjengebroken. en de jjaardeknechlen in de stallen aan handen en voelen ge- 
Ixinderi, rlrongen zij met geweld hel woonhuis binnen, mishandelden de 
jonge l)oefiri .loanne Marie I )e Reu en haar H-1 jaar oude schoonvader 
Pieler De \'lleg(T en bestolen hen van een met diamanten bezet kruis|c. 
«•en jjaar goiulen oorringen en 3(X) (lond aan gehi. Nadat zij de huil oiuler 
<le ogen van hun slac hloflers onder elkaar hadch'ii verdi-eld, trokken zl)
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af in de richling van WaarscKoot, iedereen aan zijn droevig lot over- 
lalend.

Een van de ov'ervallers, had zich de naam van de hoerin laten ont
vallen en zelfs ten haren gunste gesproken, waaruit men moest afleiden 
dat er onder hen hekenden waren

DE EIGENAARS VAN RAPENBURG

Zoals de meeste oude pachthoeven was Rapenburg ook oorspronke
lijk het bezit van een vooraanstaande Gentse patriciërsfamilie en meer 
dan waarschijnlijk van de fam.ilie van Raveschoot.

In zijn voortreffelijk werk «Recherches des Antiquitez et noblesse 
de Flandres> schrijft Philippe de l’Espinoy op bl. 243 van deel 1, dat de 
familie van Ravescboot oorspronkelijk beren waren geweest van de heer
lijkheid van Raveschool, die ressorteerde onder de Kasselrij van Dender- 
monde en waarvan zij de toenaam hadden overgenomen. Hij citeert ver
schillende leden van dit geslacht waarvan hij zegt dat het tot de meest 
vooraanstaande en meest gefortuneerde van Gent behoorde.

De heerlijkheid van Raveschoot zou nadien overgegaan zijn aan de 
familie Borluut, door hel huwelijk van PJisabeth van Raveschoot, dochter 
van Jan en van Kathelijne vander Schaegen, met Simon Borluut. Nadien 
kwam de heerlijkheid in handen van de familie Triest, door het huwelijk 
van Elisabeth Borluul, Simon’s dochter met Chrisloffel Triest.

Hoewel de Raveschoots hoge posten bekleedden te Gent. komen zij 
toch minder voor onder de beruchte personaliteiten die in de X l\ “ en 
XV" eeuw in Gent en in Vlaanderen een belangrijke en beruchte politieke 
rol hebben gespeeld, zoals hun bloedverwanten, de Borluuts. de Iriesten. 
de Wenemaers, de van Gntuleres, de Hembijses en de van \^aerncwyks.

f lel Goed van Rapenburg is kennelijk vanaf zijn stichting lot heden 
aan families gebleven die door verwantschap aan elkaar verbonden waren 
en alleen door schenking of erfenis van de ene lak naar de andere is over
gegaan. Vanaf de Raveschools lol aan de huidige eigenaar, graaf d Ursel, 
is er een lijn van vemiaagschap Ie trekken.

De eerste bezitter van het goed die uil de bronnen opduikt is Willem 
van Ravescboot rond 1400. 1 lij was een zoon van Boudewijn (Mi van .loanna 
vander Assell, dochter van Pieter, een belangrijke politieke figuur in Gent.

Will ('in van Ravescboot was gehuwd inel Mergriele Borluul, die 
waarschijnlijk een dochter was van Simon, uil een even la^ruchl als gefor-

(I3) Ons Mecljcslnml janrg, 9. n° 1. LI. 37. 
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luncerd geslachl als de Raveschoots, en van Mergriete de Rycke. Over 
Willem \an Raveschoot welen wij niet veel. Hij was o.a. in 1400 opper- 
Icoster van de Sinl-Jansfamilie te Gent. in 1400 schepen van Gedele en in 
1408 Kommissaris van de Raad. Nadien is er van hem geen spoor meer, 
wat ons doet veronderstellen dat hij kort nadien overleed. Inderdaad 
\inden wij in 1412 zijn ntouw' reeds als weduwe.

Na de dood van Willem van Raveschoot, kwamen zijn goederen, 
waaronder het Goed van Rapenburg aan zijn weduwe Mergriele Borluut 
en haar kinderen. Jacoh. W'illem en Adriaan. De weduwe Raveschoot 
bezat ook het Goed ter Berrent in Oosterzele. het Goed ten Daeloever in 
W'estrem. het Goed ten Fierkinshroek in Petegem-Deinze en huizen te 
Gent op de Sint-Pielers-Aalstparochie.

Of Willem van Raveschoot de eerste was uit dit geslacht die de 
Rapenhurghoeve in handen had weten wij niet. In 1187 wordt reeds een 
Boudewljn van Raveschoot genoemd. Een andere Boudewijn was een 
rijke lakenhandelaar te Gent in 1314 en zeer goed be\Tiend met Willem 
W^enemaer, eigenaar van het Goed ter Beke, dat naast het Goed van 
[Rapenburg gelegen was en w'at een aanwijzing zou kunnen zijn dat dit laat
ste toen reeds aan de Raveschoois kon loehehoord hebben.

Een zekere Simon van Raveschoot was schepen van de Keure te Gent 
in 1515 en van Gedele tussen 1340 en 1554.

Jacob van Raveschool leefde in 1539 en woonde op de Sinl-Jans- 
parochie te Gent. Hij w'as gehuwd met Willemine vande Putte en had 
een dochter die zich verbonden had met Simon de Gruutere.

Een Jacoh. een Brmdewijn en een Simon Raveschool waren eveneens 
schejjenen te Gent tussen 1321 en 1395.

Wij weten niet of een van al deze personen ooit eigenaar van Rapen
burg gewr-est is. Vermoedelijk wel.

Rond 1450 was de weduwe Willem van Raveschoot waarschijnlijk 
reeds overleden want wij vinden haar goederen vi-rdeeld onder haar kin- 
dr-ren, waaronder Jacob die eigenaar werd van Rapenburg en van goederen 
Ie Asseriede en te Zandbergen. Hij was gehuwd met Wenlicken van 
Santberghe. Zijn broer Willem verkreeg hel CJoed te Nieuwengoede en hel 
Gr»ed te l'ierkinsbroek in Pelegem-Deinzc.

Jacob vr>omoemd was liissen rle jarr'u 1438 en I4()7, i'venals zijn 
varler voorrlien, berirlelings schejren van di; Keure, van Ciedelc en Kom
missaris van fle Paar! Ie Gent, gelijktijdig met Chrisloflel Triest, waarover 
verdtT rnec-r.

Aririen van Paveschool, rlic vermoedelijk een zoon w .ls van Jacol), 
volgde zijn vader in dezelfde functies f)j) van 1479 lol 1505, samen mei 
Jan de Gntulere, waaraan hij verwant wa.s.
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De Vcin Raveschools fiarlden nog wel meer eigendommen in onze streel'. 
Zo bezat Mergriete \an Ravescboot, dochter van .lacob en weduwe van 
Simon de Gruiilere, het Goed ten Boomgaarde Ie i^onsele in \~/)^. Zij was 
misschien een zuster van Willem.

Eer.sl in 1570 vinden wij de volgende eigenaar van de Rapenhiirg- 
hoeve, n.l., Joos 'Irie.sl, heer \an Lovendegem. aan welle familie het zal 
blijven tol aan het einde van de XVdl” eeuw'.

Waanneer en op welle manier precies het Cioed van Rapenburg aan 
de familie driest is gelomen, hebben de door ons geraadpleegrle bronnen 
niet verllapl. Nochtans is deze overdracht lang niet ondoorzichtig. In de 
Xl\^', de XV" en de X\d" eeuw zaten de Borluuls. de Raveschools, de 
\ an Ciruiileres en de drieslen samen op de ( lejilse schepenbanlen. be- 
lleedden zij vooruitgeschoven posten in hun stad en waren zij gezamenlijl 
vervvilleld in allerlei lonflillen en vooral tijdens de Calvinistische periode 
in de Iw'cede helft van de XVI" eeuw. De meesten onder hen maalloTi) 
deel uil van hel Gomité der XVIII tijdens de (Xangislische putch van 
28 ollober 1577, die sommigen, zoals wij verder zullen zien, naderhand 
veel narigheden heeft bezorgd.

Maar er is meer.
Tussen al deze families bestond niet alleen een vriendschapsrelatie 

en écnzellde politieke strekking, zij waren eveneens door familiebanden aan 
elkaar gebonden.

Een zekere Joos Triest die leefde rond 1-400, die eerst gehuwd was 
geweest met Isabeau Borluut, dochter van Simon en \ t o u w  van Rave- 
schoot, vedrond zich na haar dood in de echt met Maria van I.ovendt'gem, 
waarover w'ij hel nog breder zullen hebben.

Een andere .loos Triest, in wiens handen wij de Rapenhurghoeve 
vinden in 1570, had als vrouw een zekere Willemine (Quinline) Borluut, 
dochter van Gillis en Rogghé zegt dat zijn stiefmoeder Margriet(' Borluut 
was. terwijl zijn zuster Willemine Triest met een Adriaan IV>rluut ge
trouwd was. \T)lledigheidshalve moet gezegd dal er in die perimie zoveel 
BorluuLs, de Cfruuteres en Triests waren en ziTfs dezellde voornaam 
clroegeT), dal ook de généalogen er niet altijd klaar hebben in gezien en 
vaak in bun werket\ elkaar legenspr('ken.

Deze vermaagschap komt nog beter naar voren wamua'r wij t'en lijn 
trekken door de eigendommen van ch-ze diverse families.

Vooreerst hebben wij het Goed te Meienbroek in l.ovendegem. In 
1520 en 1550 was bet goed in handen van Joos de- (Truutere fs Mr Joos. 
die met Marie Borluut gehuwd was. In 1555 was hel eigendom van 
Adrinnn I riest fs Adriaan, causa uxoris, vi-rmils hij met .loos dochter 
Kathfilijne de Cpruutere in den echt was verbondi'u. Die Adriaan was
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onjjclvviilflil verwniU aan Joos Trk-sl. lieer van Loventleocm, die wij als 
eersli' eiyenuar van Raiienluiig vinden in 1570.

lïen ander liewijs van verwanlscKap lassen de reeds genoemde ge
slachten vinden wij in de heziUers van hel Goed I er Rehaghe in Wonler- 
geni. In 1505 was die hofstede hel gezamelijk en onverdeeld bezit van 
I'ilip de Cninlere en Lieven Borluul, zoon van Gerein, in 152-1 aan bilip 
de Gruulere fs Filip. gehuwd met Filippa vander Zichelen, in 1534 aan 
Lieven Borluut. man van Margiiele de Gorge en in 154-1 aan Joos Triesl 
heer van Gnendegem geëcht aan Willemine Borlaul.

lo l  slot was er hel Goed te Werve in Zwijnaarde, dat in 1524 on
verdeeld bezit was van Joos Triest,. Filip van Hembyze. en bilip de Ia 
Kethide, gehuwd met Boudewijne de Gruulere.

AI deze families bezaten lenandere nog verscheidene eigendommen 
in Gent en omstreken.

Wij mogen hel gerust zo stellen, dal hel Goed van Rapenburg van 
de Bi>rhiuls. langs de Raveschools en via de van Gruuleres aan de familie 
Triesl is gekomen.

Als eerste eigenaar dunen wij Adrien Triesl noemen, gehuwd met 
Kalhelijne de Gruulere. Hij overleed op 25 april 1555.

Komen wij terug lol .loos Triesl van w4e wij met zekerheid weteni 
dat hij in 1570 eigenaar was van de Rapenburghoeve.

Joos Triesl, was een zoon van Nicolas en van Willemine van der 
I loven. Hij huwde met W^illemine Borluul, dochter van Lieven, heer van 
Sinl-Denijs-Boekel en van Margriele de Gorgc. Hij overleed Ie Gent op 
5-5-1584 en zijn echtgenote eveneens te Gent op 16-7-1579.

Joos Triest, was zoals wij reeds eerder zegden, een der meest voor
aanstaande persrinalileilen van zijn tijrl. I lij woonde te Gent in de Violel- 
leslraal en was o.a. lid van hel Gomilé der X \lll  tijdens de Orangistische 
putch van 28 oktober 1577, ver.srheith'ne maleti schepen van de stad en 
van Gedele, stadsontvanger Inssr-n 1580 en 1582. Hij geraakte door zijn 
f>f)Iitieke ambities vaak in grote moeilijkheden. Zo werd hij in 1584. kort 
vóór zijn flofifl, wegens zijn [>a(>islische gedachte gearresteerd en gelorlu- 
reerrl. .lorjs Triest was fxik heer van I e  W alle binnen Iz>vendegem, vati 
Meelkerke, van Ramel, Ruddershove en Bellegern. Hij was rond 1531 
Schepen van C/erlele, Ka|)ilein van Snaflinghe en ook stadsklerk rond 
1550.

I )e bewering van de Polier en BroeckaerI, dal tleze .loos 1 riesl in 
1578 ril- heeihjkheifl vfin Iznendegem zou algekor’hl hebben van I'ili|)s II, 
j« onwaar, .langezien hij ree<ls in een oorkonde van 1570 mei betrekking 
lol fle afbakening vart rh* feorlale goederen van Maarten SnouckaerI, heer 
van Zranergem, wel degelifk al* hetrr van Ijovendegem en eigenaar van 
Rapr-nbiirg vermehl wortll.
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W ij houden eerder voor waar, dal een voorvader van .loos, eveneens 
Joos genaamd, nadat Hij in 1432 weduwnaar was geworden van IsaHeau 
Borluul, \Touw van RavescHool, in Hel Huwelijk Irad met Maria van 
Lovcndegem. dochter van Roeland, Heer van Lovendegem, en van Marga- 
relha van Prael, die zelf weduwe was van Boudewijn de \  os, eveneens 
heer van Lovendegern causa uxoris. De familie Triest zou langs deze weg 
de Heerlijkheid van l_ovendegem in Haar bezit Hebben gekregen.

Joos Iriesl bereikte een zeer Hoge ouderdom en toen Hij op 5 mei 
1584 te Gent overleed, Had Hij van de 19 kinderen die zijn Huwelijk Hem 
Had geschonken er nog slechts een drietal in leven. Sommigen waren zeer 
jong gestorven en 12 waren religieuzen geworden ( ’'*).

Na de dood van Joos Triest verviel de RapenburgHoeve aan zijn zoon 
Adriaan, die gehuwd was met KalHelijne Sprinters en waar wij eigenlijk 
niet veel van welen. Zij Hadden een dochter, Louise genaamd en gehuwd 
met Jacques d ’Enghien, Heer van Bruelle, die wij in Het bezit van Rapen
burg vinden tussen de periode 1650 lot 1660.

In 1700 behoorde Het pachtgoed aan Anloon Alegambe, Heer van 
Ouw’egem en Neder-Enghien. Hij werd te Gent geboren op 22-11-1631 
en overleed er in 1710. Hij was een zoon van Charles Alegamhe en van 
AmelHerge Blijleven en gehuwd met Florence Thcrèse Corlewijle.

W anneer en op welke manier Rapenburg aan Anloon Alegambe 
gekomen is welen wij niet. evenmin of er een vermaagscHap bestond tussen 
Hem en de familie Triest. Zeker is Het dal Jacques d Enghien en zijn echt
genote Hun eigendommen met zware Hypotheken lieten belasten om ze 
uiteindelijk te moeien verkopen. Hel is Hoogstwaarschijnlijk dal Nicolas 
Iriest. nadat Hij de Hoeve door nalatenschap Had verworven, ze op Het 
einde van de XVH" eeuw aan Anloon Alegambe te gelde maakte, samen 
met de baronie van Ouwegem. Dit zou dan de enige keer zijn dat Hel 
goed door verkoop van eigenaar veranderde.

Het is ook best mogelijk dat Jacques d Enghien een Alegambe was, 
maar zich d Enghien liet noemen naar de gelijknamige Heerlijkheid die Hij 
of zijn familieleden in Hun bezit Hadden, W ij zien immers Hierboven dal 
Anloon Al egamhe Heer was van Neder-Engbien. wat ongetwijfeld in die 
richting aansluurl. In dit geval zou Hel Hier nici gaan over een verkoop 
maar eenvoudig over een erfenis of een schenking.

(14) Voor nl ilczo por.sonon zic Pnul niet ver-sijiillciulo hljilrntjon In App. v.
Mcctjcsi. n" 1 1 - 1 2 - 1 8 - 1 9 - 2 0  en 21. O ok werden hiervoor verselieldene wopen- 
hoeken yemadpleegd en in hel bijzonder : Phil. de l'F.splnoy ; .‘VnlluuUez ol 
Noblesse de Plandre.

30



Het wapen van de familie de Dracck van Ronscle.

Aansezien Anloori s huwelijk kinderloos bleef, ging een deel van zijn 
nalatenschap, waaronder hel Goed van Rapenburg, in 1708 naar Marie 
Bemardine Alegamhe, dochter van zijn broer Charles Filip. Marie Bernar- 
dine Alegamhe werd te Gent gelx>ren op 30-1-1672. uit het huwelijk van 
Charles Filip, heer van Cisoing en Ouwegem en van Kalharina Voickacrt. 
Zij overleed te Gent op 13-6-1730 en werd bijgezet in de grafkelder van 
haar echtgenoot. Zij was op 1-2-1691 te Gent gehuwd met Jacoh Anselme 
de Draeck, jonkheer, heer van Ronsele, Ter Kamer, loriswalle, Metleneye 
en andere plaatsen. I lij werd geboren te Brugge op 17-5-1666 en overleed 
te Gent op 21-2-1728, waar hij werd begraven in het koor van de keii: 
der Paters Diskalsr-n in de Burgstraat. Ansclme was een zoon van Opicius, 
heer van Konside en van Anna de Courlewylle, vrouw van doriswalle en 
kleinzoon van (jeraard de Draerk en van Anna hrangisca Adorne, wiens 
geslacht de heerli)kheid van Rorisele reeds bezat in de Xlll° eeuw.

Maric Bernardine Alegamhe moei reetls vroeger aan do hoeve ver- 
Ixinrleri zijn geweest, anders zou er geen verklaring te vinden zijn waarom 
er in de ar hli-rgevel van het woonhuis een wapeiisteen zit van de lumilic 
rie Draerk, rlie hol jaartal 17(X) draagt, Antoon Ah-gamhe zal meer dan 
waarschijnlijk enkrde jareii voordien reeds hel vrnrhlgehruik van zijn goed 
aan zijn nirhl hebben afgeslaan, maar aangezien wij geen inzage hebben 
gekregen van hel archief van deze familie, blijft hel vooralsnog een gissen.
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Jacol) Anselme de Draeclc had %ij( kinderen, zodal na zijn dood in 
1728, zijn hezilliiiKen enijje lijd onverdeeld hieven tussen hen en zijn 
weduwe.

Na hel overlijden van Marie Bernardine Aleeamhe, rlonairière van 
.laroh Anselme de Draeck in 1750, verviel Rapenhnre uil de nalatenschap 
aan haar Iwee zoons, Anloon en Frederick François. Antoon werd Ie Gent 
»ehoren op 6-8-1093 en overleed er de 17-5-1784. Flij was kanunnik van 
de Kathedrale kerk van Sinl-Baafs Ie Cent. Frederick François werd ye- 
horen Ie Cenl op 25-8-171Ü en overleed te Munster op 24-8-1794. I lij was 
ojj 2-5-1745 gehuwd met Marie Lucie Cage, geboren o|> 15-3-1723 en 
oxerleden de 15-10-1792, dochter van Fleuri Walrand, heer van Ichove 
en van Angeline de Brune.

Nadien is de hofstede gedurende vele decenia eigendom gelileven 
van de markiezen van Rode.

Lhl de nalatenschap van Frederick François rie Draeck. kwam ze in 
handen \'an zijn dochler Thérèse Ghislaine, harones de Draeck, geboren 
te Cent op 24-1-1765, overleden op het kasteel van Beerlegem op 29-5- 
1844 en begraven in de grafkelder van hel huis van Rode in de parochie
kerk aldaar. Zij huwde Ie Genl op 8-6-1786 mei Charles .loseph Rodriguez, 
d Lvora T \'ega, Markies van Rode en baron van Beerlegem, gehorr-n te 
Cent op 30-10-1759 en overleden te Beerlegem de 50-5-1813. 1 lij was 
zoon van l^mmanuel Joseph, Markies van Rode en van Isabella Katharina 
MacTcamp de Schoonlierge.

Thérèse de Draeck was vrouw van Ronsele en had op 24-9-1787 de 
lilel gekregen van Dame van de Orde van de Gouden Ster.

De Rodriguez, waren van Spaanse afkomst en de heerlijkheid van 
Rode, waarvan zij de heren waren, werd op 1-1 juli 1(>82 door kouingj 
Karei II lot markizaat verheven.

Na hel overlijden van Thérèse de Draeck in 1844, kwam Ra|ieidmrg 
aan haar enige zoon Charles Josejih Rodriguez d F.vora T \  egn. baron 
van Beerlegem, markies van Rode, geboren Ie (Vul op 12-6-1790 en over
leden op het kasteel van Beerlegem op 2(i-9-|8()8, Mij was op 22-1'2-l810 
gehuwd met Marie Louise, gravin d Andelol, gelxtren Ie Bergen op 4-2- 
1790 en er overletlen op 21-5-1854, dochler van Louis Cuihriel, graaf 
d Andelol en van Anna di' Rodoan. Charles was o.m. si'nnlor voor (Tude- 
naarde lussen 1835 en 1868 en lid van hel Nationaal C ongres.

Door de verdeling van zijn goederen in 1870, kwam Rapenburg in 
handen van zijn weduwe, samen mei haar zoon Adolf Maximiliaan. gi>- 
horen Ie C lenl oj) 13 7-1819 en overleden op hel kasteel Ie Beerlegem de 
28-7-1887,

Adolf Rodriguez (I Fwora T \^ega hleel vrijgezel eu na zijn dood 
erfde zijn zuster Marie .losephine In, 1885 een di-el van zijn goederen in-



Ka[jenburp. 1 lel woonhuis, anno 1721.

Foto F. Meerschman, Zoraergem.

Lluis hel Gocfl vnn Rfipenhiiri». Marie .losephine. markiezin van Rode 
wertl op 8-4-1823 Ie Gent t»eh<>ren en overleed te Briis.';el op 20-5-1920 in 
een zeer hoye ouderdom. Op 21-11-1841 was zij in de eehl tJC'lreden met 
Charles \'icU)r, tiraaf van Spanden cl d L'ylcn'csse. ridder van de Orde 
van Sint-hlienne de To.scane. geboren Ie Wenen in Oostenrijk op 16-6-1813 
en overleden Ie fvau.ssinne-d’Hrighien op 14-10-1873, zoon van Charles 
losej)h. graaf van Spangen en van dame Anna Marie de la I'ons de lal 
RIesnoye.

In 1907 schonk rloiiairri^re rle Spangen-Rodriguez het parhlgoed van 
Rapcnlnirg aan haar zrron l/)flewijk Adolf, grard vnn Spangen cl d Uyler- 
ncssc, eigenaar Ie iViiswl, die op I0 9-I8()() hel levenslicht zag Ie hrmis- 
»innes d l'mghien et» te Parijs overleed op 28-11-1920.

Na de doofl van l/»dewtjk Arlolf, die vrljgivel was gehieven, i-thle 
/i)ti ztisler gravin Matie Thér^se rle Spangen el d'Uylernesse in 1921 do 
goederen Van haar hroi-r. Ciravin Marie Thérèsi- tie Spangen werd Ie 
iViissel gehoren op 15-3-1863 en slle[» er voor eeuwig In de 21-1-1640. 
/ i j  wa» op l l'f) I8H4 Ie Brussel gehuwd mei .'Xdrjlf Karei Marie MarchanI



et cl Ansemlioury, geboren te Brussel op 9-10-1858 en c-r oveilecleti op 
29-2-1926.

In 1940 ging Rapenburg door erfenis naar bun zoon, graaf Alfred 
Nlarcbanl el d Ansembourg, geboren te Brussel op 8-2-1886 en overleden 
op bet kasteel te Bleks in Limburg op 30-9-1944. Blij was te Brussel gebuwd 
op 6-6-1911 met gravin Llarie Gbislaine de Bousies de Borluut van Hans- 
beke, dame van bel Order van bel Sterrekruis, erelid van de Koninklijke 
Kommissie voor Monumenten en Landschappen, gc-boren te Gent op 18-1- 
1890 en overleden op het kasteel te Heks op 14-10-1976. Zij was een 
dochter van Boudewijn Adolf graaf de Bousies en van Liicrcce Marie 
Borluut.

Aangezien het huwelijk van graaf Alfred en gravin Marie Ghislaine 
zonder kinderen bleef, legateerde de graaf op 2(>5-1944 hel Goed van 
Rapenburg aan zijn echtgenote, die hel op haar beurt op 9-11-1900. aU 
gift inler vivos ten geschenke gaf aan haar aangenomen zoon en tegen
woordige eigenaar, graaf Michel Alfred Isabelle Marie Ghislaine d LVsel 
de Bousies, geboren te Llanisbeke op 6-9-1924 en gehuwd te Brussel op 
27-10-1951 met dame Ferdinande Marie-Anno Fran<;isca Pia Gatharina 
DIANA, geboren te Rome op 25-11-1928, dochter van Markies Pasquale 
en van Adèle Nunzianle di san Fe.n nandc'. Graaf Mirhel cl LVsel is een 
zoon van graaf Georges cl LVsel en van dame gravin Elisabelh de tVnisic's.

De familie d ’Ursel, ecm zeer oud adellijk geslacht, waarvan de oor
sprong in de nevel der tijden verloren loopt, was een van de cloorluchtig- 
ste van België. Men meenl dat de familie haar naam zou ontleend hebben 
aan het kasteel van «Ursello. ook «cAschreyhane» genaamd en dat op hel 
grondgebied van Londerzeel stond. Anderen opiicren de mening dat de 
lamilie de naam zou overgenomen hebbe-n van dc- Ocrstvlaamse gemeente 
Ursel. die rc-ecls in cIc' XII” eeuw wordt vermeld en lange tijd. — voor een
groot deel idthans —■, aan dit geslacht heeft toebehoord.

GonracI van LVsel ontving op 22 januari 1638 van l'erdinand III voor 
het eerst de titel van graaf.

1 let huis van Lhsel voeule een wa|>en van keel met schildhoofd van 
zilver, beladen met drie mc-erltjes van het veld, dat hij Kon. Besluit vair 
19 novembc'r 193o als officier'! wapeir aan de genreenle L rsel werd toc-- 
gekend.

NA.'XMl.l.LST \'AN OH IVXCIITF.RS

De naamlijst van de vroc-gste pachters van Rapenburg kondeir wt| 
bij gebrek aair voldoende gegevens niet volledig opgc'vt'n. Dit kuurt vcrural
omdat de pacbtkontrakten hic'rvoor ch' enige bronnen zijir en de c'tgenaars
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deze nicl allijd lieten registreren en sedert de X\dl" eeuw helemaal niet 
meer.

Hun aantal was, voor wat de families betreft, niet zeer groot, aange
zien bet bedrijf meestal van vader op zoon en soms op de kleinzoon over- 
Sing.

Als vioegste pachter vermelden de bronnen. Wouter Van de W alle 
fs Bertbelmeus. die bet goed in 1412 pachtte voor 5 £ 8 scb. en 3 steetr 
of 21 kg. vlas.

In 1420 vinden %\ij Zeger Wevers fs Bertbelmeus, die 6 £ g. betaal
de en 5 steen vlas. voor een temiijn van 9 jaar.

Zeger Weevers werd opgevolgd door Jan De Keyzer, die in 1474 reeds 
9 £ betaalde, eveneens voor een termijn van 9 jaar.

Zoals wij reeds zegden ligt er een vrij groot hiaat tussen pachter De 
Keyzer en zijn opvolger Cbristoffel Claeys, die wij in 1659 op bet bof 
vinden. Hij was schepen van Zomergem en zijn pachtprijs bedroeg 650 
gulden s jaars boven bet leveren van een beste koe.

Cbrisloffel Claeys overleed op Rapenburg in 1667 en zijn zoons 
Maarten. Jooris en Cbristoffel namen bet beleid over. Maarten was ge
huwd met Janneken Martens fa Pieter. De pachtprijs bedroeg toen 50 £ gr. 
per jaar. maar zoals wij reeds zagen moest men toen slechts de helft daar
van betal en wegens de moeilijke tijden waarin bet bedrijf verkeerde uit 
oorzaak van de opeenvolgende oorlogen en onlusten.

Na bel overlijden van Maarten Claeys op 31-6-1692. werd de hoeve 
verpacht aan zijn weduwe en baar twee kinderen Cbrisloffel en Boudewijn.

X'anaf 1716 werd bel goed bestuurd door de schoonzoon van Maarten, 
Jan Roeglers, voogd over Cbrisloffcl en Boudewijn, die nog te jong waren 
om dil enorm bedrijf op gang te houden.

Wanner'r .lan Roegiers in 173Ü overleed, bestuurde bij nog de boer
derij. Zijn weduwe berlrrurwde mei Jooris De Reu uil Waarschoot, die er 
op boi-rde lol in 1739.

In 1739 vinden wij als pacbler, Pieler De X'licgcr, geboortig van 
Waarsebofjt, die er zou blijven tot aan zijn dood op 86 jarige le<-flijd in 
I8Ü0. OndiTlu-ssen bad bij de Icugels van bel bedrijf in handen gegeven 
aan zijn zoon Pieler loanius, geboorlig van Wanrscbool en gehuwd mc'l 
Marie Joaruia De Ren. afkomstig van Divendegem. Zij vs-ooiulcn (T lol 
iri 1811, ZoaU wij reeds eerder zegden, werd dit jong gezin in 1747 bet 
slarbofler van een snorie roofoverval.

De familie De \Jieger werd als jiacbler van Rapenburg opgevolgd 
door fle Slandaerl », ^

( Inimrldellijk narlal ['raiK îscus Slandaerl, die in 1774 Ie Lembeko 
was geboicn, gebuwrl was in 1811 in Oosleeklo met l-ivina Maria I lamer-
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R ap e n b u rg , De schuu r in  1950 nog m et stro  bedekt.

Foto Gravin d’Ansembourg. toenmalige eigenares.

linrk, waar /ij in 178Ü pelioren werd, Icwamen zij oji de hoeve wonen. 
I lissen 1811 eii 1822 kwamen in hel {jezin 8 kimleren en in 1818 werkten 
op de hoeve 4 knerhlen en 2 meiden.

Frangisens overleed ojv zijn hoeve in I8d2, maar hel overlijden van 
zijn weduwe hehhen wij noch Ie Zomerypm, noeh Ie Lemheke, noch in 
( Xisleekio gevonden, wal ons doel veronderstellen dat zij na de dood van 
haar man hij een v'an haar kinderen is gaan wonen, waarvan ons de 
woonplaats onbekend is. Maar oudste zoon. Dominiqiie, was trouwens 

geestelijke wanneer hij in 18-12 hel overlijden van zijn vadt'r kwiun aan- 
geven.

h.en van hnn kinderen ,lan Bernard nam hel hi'drijl over in 1831, 
Mij werd op de hoeve geboren in 18M, huwde Ie l.emheke in 1831 met 
M arie I hérèse l^ielens, aldaar geboren in 1827,
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De familie Slandaert. Liij wie hel lanclhouwershloed minder sluwde 
dan de drang naar handel en nering, verliet reeds in 1866 hel bedrijf en 
ging zich op hel dorp te Zomergem vestigen om er een bierbrouwerij uit 
Ie halen.

■lan Bernard overleed er in 1891 en zijn echtgenote in 1910. Hun zoon 
.lules zette het brouwershedrijf voort en is altijd een voornaam per.sonage 
geweest. Hij werd op Rapenburg geboren in 1860. werd hij de gemeenle- 
raailsverkiez.ingen van 1907 lol gemeenteraadslid verkozen, werd schepen 
in 1915 en was vanaf 1951 lot aan zijn dood in 1941 lid van de kerk
fabriek.

De familie Slandaert werd in 1866 als pachter van het goed opge- 
volgd door de X'indevogel s, afkomstig van Knesselare.

Jan Baptist X’indevogel. aldaar geboren in 1800 en er gehuwd in 
1828 met Blondia XX ille in 1805 te Knesselare geboren, kwam met zijn 
gezin van zeven kinderen in 1866 op hel goed wonen.

Na de dood van hun ouders, respektievelijk in 1869 en 1891. hle\'en 
de kinderen hel bedrijf voortzelten. Ondertussen was een van hen, 
Fran<;iscus, geboren in Knesselare in 1838. in 1884 gehuwd met Marie 
Charlolle De Rycke, in 1848 in Zomergem geboren uil een landbouwers
gezin die op Beke aan de Lievehrug woonde.

Hel binnenvallen van een vreemde eend in de bijl. bracht enige wTij- 
ving met zich onder de jonggezellen en in 1905 gaf iedereen de brui aan 
hel lK>ereM leven en einjï het gezin uiteen.

Framjisrus en zijn echtgenote gingen rentenieren in een aangekochte 
woning in d** Kloefkapjierstraal Ie Zomergem. flij overleed er in 1908 en 
zij in 1920.

X ariaf 1905 af wordt hel goed in pacht gehouden door de familie 
X^erschelde die hel nog steeds bewoont.

De eerste pachter. Leon X'^erschelde, werd geboren te Mahlegem ojj 
18-9-1875 en overleed Ie Fckio op 2t)-2-l958. Hij was op 25-1-1905 te 
XX'aar.' r̂hoot gehuwd rnel Lconline IXilerdaele. geboren te Waarschoot op 
1-8-1881, en overlerlen op hel pachtgoed op l5-3-19()1.

In 1958 had hun zoon Adolf X erscbehle het beleid van hel bedrijf
overgenomen. Hij werd Ie Zzimergem geboren op 27-5-1910 en huwde
rnel Maria De Iz-crsni)der, afkomstig van Wilsheke, waar zij geboren werd 
op 16-7-1914,

Atlolf gaf op zijn beurt o|) kerstavond 1970 de teugels van de Rapen-
biirghoeve in de bekwame hanrlen van zijn zoon l'Jienne. geboren Ic
Zomergem op 5 I I')48 en gehuwd met Moiiirjiie X̂ an Daele uil Ronsele, 
waar zij geltoreri wiTfl oji 28-10-19-18, en die er thans nog wonen,

I )e veronderstelling, ilie als een soort sage in de omgeving van Beke 
de ronde doel, als zou Rajienbiirg lange lijtl bewooiul zijn geweest door
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Rapenburg. De schuur.
Foto F. Meerschman, Zomergom.

paters is \als. Hiermede worcll verward met Kei Goed te Zoelendacle op 
de Stuiver, dal aan de l^apenKiiruKoeve paalt en thans eigendom Ls van 
de familie Slandaerl. die hel ook hevvoont en uithaat. Deze oude hoeve 
is eertijds in handen geweest van hel College der Sociéleyt .lesu te Brugge 
en kan mogelijks enige lijd door de paU'rs van deze orde ht'woond en be
werkt geweest zijn.

W ellirhl is de legende ook lol hier doorgedrongen van de tempeliers 
flie in de middeleeuwr-n in \1aanderen verseheidr-ne hoeven beheerden en 
uitliaallen. Alhoewcd wij daar persoonlijk niet in geloven, laten wij de 
vraag lorh voor diskusie oijen. Wijselijk wensen wij lorh Ie herhalen wal 
Dr. Paul Rogghé over deze half geestelijken half leken .schreef ; <En in 
de omstreken van (mnl in Zwijnaarde, in l.ovendegem en elders hieven d<' 
broeders in de geesten spoken, hieven levendig bewaard in sagen en Ie 
gendeii, lot in de XIX” eeuw toe. Men zag ze rijdi'u. ongelooflijk snel, in 
koetsen mei vurige paarden de nachten in, de nachten uil ol i>p klokslag
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Ra()onF)urg. Hot poortgebouw.
Foto F. Meersebman. Zomergem.

12 uur. Z p scheerden de hofsteden rond. kasleeldreven door, etaleerden 
hun rijkdom en hun hoopmoed doorheen de v'olksverhalen. Maar ze bleven 
schimmen>.

IIKT HUIDIG POR'IRFT VAN RAPKNBURG

Wij willen dil beknopt historisch overzichl niel afsluiten zonder de 
lezer een lieeld mede te peven van dat etjorm landl)ouwbedrljf waartoe 
rie Kapenljiirchoevc- is uitpepioi-id.

( «ant het poed l>eslaat thans een opfjcrvlakte van 52 ha (>‘5 a <) I ca en 
behalve de bedrijfspeboiiwen die in fle laatste jaren wertleii bljpczel, heeft 
het uitzicht van tle hoeve .serlert meer dan twee eemven |)raktiscb peen 
noemeriswaarrlipe wijzipinpen onderpann. I Iet woonhuis, de schuur, de slab 
linpen, het oviaibtiiir, di- kleine varkcnssl/d en een vroepere nchaapstal 
/i|n napenoep otipewijzipd pebleven,

I lel woonhiii-i. dal met hel vrairaanzlchl naar d- binnenkoer pekeerd 
rtaal ir zeer ruim, I lel ts volledip met l^ooinsc [mnnen bedekt en rle bron-
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nen hebben ons niet verklapt of bet \Toeger een strodak beeft gedragen. 
Gans bet gebouw is witgekalkt, met een zwartgeteerde muiirplinl en draagt 
in de gevelmuur een cartouche met bet jaartal 1721, dal moet berirmeren 
aan een toenmalige restauratie of aan een r>icuwl)r)uw.

In de muur van de achtergevel, boven de \Toegere ingangsdeur die 
thans volledig verscholen z.it achter een aanbouw, werd in 1700 een steen 
ingemetseld met bet wapen van de edele familie de Draeck, beren van 
Ronsele en toenmalige eigenaars van bet pachthof, De wapensleen uit 
Balegcmse zandsteen gebeiteld, vertoont bel volledig wapen van deze 
familie, met wapenkleed, belmstuk en bijstukken en is omringd door een 
lauwerkrans van lazuur, overlopt door een belmsluk van zilver. Hel draagt 
nog de sporen van de heraldische kleuren en de wapenspreuk die luidt ;
«SANS VAR1ER>,

De familie de Draeck voerde een gevierendeeld schild : 1 en -t van 
lazuur met een gevleugelde en gescbulple draak van goud, 2 en 5 van 
zilver met drie kepers van keel.

Ditzelfde wapen vindt men ook op de arduinen water|X>mp op bet 
dorpsplein van Ronsele, die in 1864 door barones Georgina de Draeck aan 
de gemeente werd geschonken. Dit schild wordt gehouden door twee 
opstaande draken en is overtopt door een baronskroon.

Het omwalde erf beeft een oppervlakte van 81 a 51 ca en legen de 
achterkant, ruggelings tegen de walling staal de schuur die eveneens met 
rode pannen is bedekt. W anneer in 10(i4 bet strodak van deze schuur 
aan dringende herstellingen toe was en de kosten hiervan zo boog ge
prezen werden, stemde de eigenaar er in toe bel weg te nemen en door 
een pannendak Ie vervangen, wat zeker wel Ie belreuren is.

Rechts van de binnenplaats vindt men de stallingen, eveneens in rode 
baksteen ópgetrokken en waan'an bel strodak reeds veel vroeger door pan
nen werd vervangen,

1 let ovcnbuur, bet varkenskot en de oude scbaapslal slaan her en 
der over bet binnenerf verspreid.

Imponant blijft nog sleeds de monumenlale en goed bewaaide inrij- 
j)oort mei de zware groengeverfde deur en bel smalle zijdeurlje dat toe
gang verleende lot de hoeve wanneer ib‘ grole poort gesloten bleef.

Als gevolg van de eisen door de snelli' evolutie van bet landbiniw- 
bedrijf sedert de tweede wereldoorlog geslidd, W('rdt'n op Rapenburg ver
scheidene nieuwe bedrijfsgc'bouwen opgeliokks'n, doch aangezien deze 
meestal buiten de wallingen staan, werd bel uitzicht van de hoeve weinig 
gewijzigd en bci'fl zij niet veel van baar arcbeologiscb karakter ingoboel.

In 19-I0 werd lanu'lijk ver builen de walgracht een nieuwe veld- 
sebuur o|)getrokken. In annexeerde men legen de achtergevel van de
stallingen een runderstal en bol jaur daarop bouwde men lai>gs de oosl-
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kant een nieuwe riirificr.'ilal. In 1075 plakte men legen cle achtergevel van 
(Ie mirle schuur anriermaal een stal om in 1078 de kroon op hel werk tc 
zeilen met het houwen van een zeer ruime koe.slal voor melkvee die aan 
al de normen van d< • laatste I )evindingcn vold oei.

Door haar eenzame ligging, haar hoge ouderdom en haar houwlrant, 
hli)ft hel Goed van Rafteidnirg nog altijd een sfeer van geheimzinnigheid 
uitstralen die nog jaarlijk-, vele nieuwsgierige bezoekers en wandelaars lol 
zirh trekt.

Ih'sliiurd d(K»r een jong gez.in, vreedzaam van karakliv, hehulpzaam 
en vriendeli)k, maar vooral grondvasi vergroeid met hel hedrijf, hlijfl hel 
('<oed van Raperdairg een oase van rust en kalmte, met zijn wereldwijde 
horizonten, midden de deining van de wassende \ruchlen, waar hel goed 
rnoel zi|n om Ie wonen en Ir; werken,

Maurice RYCKAHR'I’.
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Parhtov'creenkomsl kissen Mwe W we Willem van Ravesrhool. «e- 
lioien Meryrlele Borliiul en W outer van de W alle fs Berlhelmceus. dd. 
50 januari 1411.

Kenlic zy allen lieden dal W outer berlhelmeeus vanden W'alle commen 
es allen lieden kende ende lijde dal hy heeft ghenomen in loyalen pachte 
jeghens Jonkvrouwe Mergiiete Borluut W we Willem ravenscoet. haer 
goed te rapenhorch, gheleghen inde prochie van Zomerghem, groot synde 
onder land, weede ende hosch, drie ende veertieh huunre, lettel min of 
meer, waer af de neghen huunre lettel min of meer hosch syn. omme eene 
sekere somme van ghelde van drien ponden Iwalef sceelen grooten, drie 
sleene vlas t sjaers. Item vyf ghemele mersch, lettel min of meer gheleghen 
te waerscoet hy der kercke, omme dertich sceelen groolen Isjaers. Item noch 
een huunre lanls gheleghen metten eenen hende ande l^reve ende metten 
andren hende an de Westslraete, omme ses sceele groolen Isjaers. Somme 
van desen pachte vyf ponde acht sceele groolen, drie sleene vlas Isjaers. 
te belaelen ten twee payementen in eic jaer, waer of d eerste payement 
vallen sal te kerstmesse int jaer xiiiic en Iwaleve ende dander payemenl 
tsl .lansmesse daer naesl volghendc inl jaer xiiic en derliene. Item es voer- 
waerde dal W^outer voorseyl desen pachl hetaelen sal met alsulken ghelde 
als men ghemeenlic hinnen den lande van Maenderen pachl helaelen sal. 
Ende hel es te weten dat de pachtre gheen recht en heeft an den Ixvsch) 
anders de weede noch an gheen upgaende houl dal up Ivoorseyde goed 
stael of wassen sal. Voerls es hesprec als mine .lonck\Touwe of iemanl van 
haeren weghe den hosch sal doen houwen, dal de pachire den hosch hen- 
ri'den sal ende geheymen ende gheene heeslen der in doen noch laten 
commen binnen den eersten twee jaren dal den bosch ghehouwen sul syn. 
Ende den pachire voorseyl mach houwen al ihoul dner dex ende houmes 
over gheloepen heeft dal den bosch niel toe en behoort eens binnen synen 
pachte ende niel meer ende eIc Isyne lyl also men hel.shout sruldich es 
Ie houdene. Endt' de wilghen telken drien jaren. N̂ oerl es voerwaerde dal 
mijn .lonckvrouwe vorseyl, mach kiesen alle jnre twee nokerlxx'me ende 
Iwee appelboeme die hare ghelieven sullen als ihoofl rype sal syn ende 
eer de pachlre eenich hoofl lesen sal. l'bule als min Jonekvrouwe hner hooft 
heeft doen lesen, so moei hare de paehlre thuus voeren Ie harer herherghen 
te Gh end. sonder haren cosl. Voert en mach den pachire gheen vlas nilen 
noch lalen rolen iixle walgrachten vanden binnen hove mx'h vanden ghers- 
huelke. P.n mync .lonckvrouwe voorseyl sol behouden Ie haerwaert den 
huuse die up den wal vaiuh-n voorseyden goede slael oude eenen stal an 
diun'onhuus benech'ii Ie haren aysemenk'. Ende den parhirt' voorseyl moet

BIJLAGE
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(lil qocd Inlen ten afsrheedene van synen pachte also hyt vonl Ie synen 
acnromnit'ne. Dals Ie wetene in besaelheden. eerst den hrouc vier ghemete 
ende Ixxvii roeden stoppelcoeren. Item noch van braken ghewonnen ende 
wel lovelic ghemesl. (>erst bachlen honden hossche daer men gael ten 
«heeldamme waeil. viere ghemele ende Ixxxix roeden. Item noch 
hachten honden Ixissche daer men «aet te hreedehronc vvaerl. viere ghemete 
ende Ixxv roeden. Ende besiden den honden hossche te hove waert, drie 
ghcmele ende ellef roeden. Item tslicke lant lioghende ter w'estslraien waert 
metten eenen bende ende metten andren bende an de Dreve, drie ghemele 
oroel sonder den wegh. Item vyf hnnnre vier hondert ende xxiii roeden 
evcnlanis ghesplet met alsniker vetten als men scnidich es te latene van 
roogh(^sloppelen van braken ghewonnen ende ghemesl. Item moet den 
pachlre laten tsynen afschet^dene mits dal hy op Igoed quam voer kerst- 
messe. twee en twintich honderl en Ivi seoene rogghens slroes ende xxiiic 
en Ixxxviii seoene evene slroes. Ende de voerseyde pachtre heeft overge
nomen in pryse boven desen. in paerden. coebeesten ende ander harnasch 
totten sommen van twee en tseslich vranschen cronen, goet van goude ende 
zwaer van ghewichte ende drie sceelen groolen bonts ghells. Ende mach 
de pachtre beseghen tote den bende van synen pachte ende daeranne min 
Jonekvrouwe vorseyl overlegghen ende ghenoech doen of in pryse laten. 
Ende de pachtre vorseyl moet de huuse houden te ghereke van weghen 
vurslen ende hoerenboemen synen pacht gheduerende sonder min .lonck- 
vrouwe cost. Ende gheviele an den huuse op Ivoerseyde goed staende eenich 
ongheval van brande by loedoene of by versuymtheden vande pachtre. 
synen vvyve, kindren of meisnieden of int occoysen van hemlieden, dat 
moeste de pachtre min .Jonekvrouwe oprechten ende betalen ten segghen 
van goeden lieden die men aen beeden zyden toe kiesen soude. Ende alle 
(lese vorseyde voerwaerden ende elc point sonderlinghe hebben de vor- 
.seyde pachlre ende syn wyf gheloofl tedoene etide Ie vulcommene by hem
lieden en up al ihare dal sy nu hebben of namaels ghecreghen moghen. 
f-nde ware eenich ghebrec an hemlieden so syn fjorghen over hemlieden. 
•Jan Alarls, .Jan L)e bont, Gillis de 1 lont, Jierthelmeeus Sloc, Collaerl de 
Wispclaere, .Jan V̂ len Wilghen, Zegher Wouter Berlh (‘Imccus zone. 
J' r̂ide elc van desen /even borghen, so es borghe elc van hemlieden voer 
adilliene scilcb; ende /es groolen eens wechdraeghende ende vat) niet meer. 
I'lnde Nys Woiiler .lanssoes sone es borghe over drie ponden derlien sccele 
groleti en nii-l voi'rdere. Ilem es voerwaerde rhil Woulers goeth- voren gaen 
sal eer men renidi van desen borghen tinspreken sal. acium xxx die .lanuary 
anno xiiiic xi.

Slatlsurcliifj Gf.nl. Wepi.s/er.s- u.d, Kenro, n“ V)3 Ĵ ef/. n" 21 /" 38 r".
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DE BEVOLKINGSSTRUKTUUR TE KAPRUKE 

IN 1748

Een reconstruclie van de samenstelling en de evolutie van de bevol
king tijdens bet Ancien Régime is per definitie reeds een moeilijke kar
wei : niet alleen is er het omvangrijke materiële werk bij bet analyseren 
van parocbieregisters, graantellingen naar aanleiding van economisch zeer 
ongunstige perioden, dekenale visitaties en dies meer, doch tevens is er 
meestal de bezwarende faktor van een slechts gedeeltelijk beschikbaar 
archief. Heel wat archiefstukken gingen verloren ; evenzeer is er de soms 
lamentabele toestand van de bewaarde dokumenten.

Bij onze studie over de magistraat van Eeklo (*) hadden wij bet 
geluk een prachtig bewaard en geordend archief aan te treffen (") ; voor 
Kaprijke is de situatie minder rooskleurig. De met de band geschreven 
inventaris, berustend in bet Rijksarcbief te Gent, is allesbehalve vol- 
ledig (■’ ) en laat reeds bij een eerste vluchtige blik zien dat heel wat 
hiaten in de verzameling voorkomen ; voegen we daarbij de staat waarin 
sommige van deze stukken verkeren, dan stelt men zich de \Taag in hoever 
een ernstige studie over Kaprijks verleden nog mogelijk is. doch loont het 
de moeite, om ■— zelfs bij een onvolledige verzameling ■—- detailstukken 
aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Een van deze archiefstukken 
is de cEijste van alle d insctenen Gaprijcke met hun qualiteijt ende fonctie.

( l )  R. BUYCK, D a  M d ji is lm a l  r a n  E v ld u . B(|drngo lo t  do .soc.-ccon. geschlodonls vnn  

de 18o o i'i iw .  (O m iilR . llc , v o r li., R.U.ü., in r 8 .  lo r porso).

VX)S, i'(jM /)(•/ O u d  .Arc/iiit/, tn : Appoltjos vnn lu-t Mooljoslnnd.
nf. 13. Mnldcgcm, 1962.

(3 )  I nlloo.s / i)n  do voo rlroo ldon  vnn  n rr lilo fL iin d o l.s  d io  voel moor d o k iim o n lo n  Iio v n llc n  

fin n  in  do In vo n ln rU  w o rd l nniiRogovon ; n n d c r / ljd s  h o v n llo n  som nilgo Im ndo ls  

nrcliiof.sU ikLon d io  onde r een verkeerde n o n ie n r ln lm ir  z l|n  nnngedvild . H en reorgnn l- 

.snllo vnn  lie l n r r l i le f  en oen licrnnnpns.slnR vn n  do In vo n ln rls  *o n  l i le r  vo o rro ko r 

op zl)n p lnn ls  z ijn .



23 mnertc 17-47> C*). In wcrkolijkhcitl j^aat het hier slechts om een klacl- 
Lohicr. waarin enerzijds wel de inselenen per gezin genoteerd werden, 
doch waarin anderzijds niet al de ondeirichtingen i.v.m. de te volgen 
methode nauwkeurig werden opgevolgd Niettegenstaande al deze
bezwaren meenden wij toch —’ door een minutieus onderzoek van de 
heschikhare gegevens —• heel wat meer inzicht te kunnen krijgen in de 
18t“-eeuwse maatschappijslruktuur van Kaprijke.

Zoals reeds hoger werd vermeld, krijgen we in deze bevolkingslijst 
een opeen\-olging van al de gezinnen die op het grondgebied van Kaprijke 
woonaebtig waren ; voor elk van deze gezinnen werd dan vermeld :

■—• familienaam en voornaam van de echtgenoot 
—■ beroep
—' de vermelding <ende sijn buijsvraiiwe> indien hij gehuwd 

was
—' het aantal kinderen met voor elk de benaderende leeftijd 
— bei aantal en de aard van het dienstpersoneel.

Elk gezin werd door ons op steekkaart gebracht, wat achteraf toeliet, 
de beroepsstruktuur van de Kaprijkse bevolking op een meer overzichtelijke 
wijze te ordenen (*).

Zoals uit bijlage 1 is af te leiden, worden we enerzijds geconfron
teerd met enkelvoudige en meervoudige beroepsvermeldingen. anderzijds 
met agrarische en stedelijkc beroepen. In de biernavolgende bespreking 
zullen wij enkele van de meest in het oog springende punten behandelen.

ƒ. I ) i j f i ' r i ' r i l i a t i e  i n  d e  b e d r i j f s s l m k t u u r

Alhoewel Ka[>rijke en Eeklo aan mekaar grenzen en de onderrichtingen 
voor het op>stellen van rleze volkstelling irlentiek waren, toch stellen we 
vast, dat de nomenclatuur voor rle agrarische sektor in Kaprijke meer ge
differentieerd i.s, dan dit hel geval was te Eeklo. In laatstgenoemde stad 
troffen we slechts de benaming «landman> aan, als aanduiding voor een 
persoon die uitsluitend van het gebruik van eigen- of pachtgronden leefde, 
In Kafirijke bcdicnrle men zich van tie begrippen «cortsilter>, <corlhauder> 
en «gcbriiyrkcr>.

( ‘t j  R . A . G . ,  I n n i l i  K t i f ir i l ln ' n r ,  12  vcrmi-Iill op de voor[Wi(;lnu <2  ̂ irmcrlc 17’I7> ; op 
A r  lfinl*l<- piiKin» wwdt dezo lirvoltlnuïslnnl nfKo»lolfn nul <Acluni doson gSon 
muertf I7IM>, Uit do ondorrlidillntfcn (r fr , lil|ln((c 2) I» nulcen dtild<dl|k ilnt lui 
wol do(;i |l|l Krtfil om lui jour I7'18.

(5) Zir l)t|l/i|{(; 2.
(0) y.ir l)l|li>{(<! 1.

d5



Uil een gedelailleercl onderzoek van deze bevolkingsslaat bleek dat 
<t:cortsiller> en «corlhauder» synoniem waren voor de aanduiding van een 
dwergbedrijf. In totaal noteerden we 53 vermeldingen voor «corlsilter> 
tegenover 10 vermeldingen voor «co;lbauder>. Hierbij valt naluu rlijk op 
te merken dat de uitgestrektheid van deze dwergbedrijven onderlinge ver
schillen vertoonde en dat levens een onderscheid moet gemaakt worden 
tussen enkelvoudige en dubbele beroepsaanduiding : heel wal cortsitlers 
kregen immers een tweede beroepsvermelding loegekend zoals bv. «arbey- 
der> of «wever». Een indeling op basis van enkelvoudige of dubbele be
roepsaanduiding, gekoppeld aan bet begripsonderscheid «corlsitter-cort- 
bauder» vertoont dan volgend beeld

COIiTSITTERS

AANTAI, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
14

Tot.
GEMET 15

ENKELV.
BEROEP

3 1 1 4 1 3 3 2 2 2 3 1 26

DUBBEL
BEROEP

2 1 2 2 6 2 3 2 4 2 1 27

CORTllAUDERS

AANTAI.
CEMET

0 1

ENKEI.V,
BEROEl^

DUBBEl,
BEROEP

14 Tol.

6

4

W al de benaming «gebruycker» belrell, gaal bel steeds om een uit- 
lialing die normaal groter was dan dez(> van een «corlsiller» ol «corl- 
bauder». Iti totaal noteerden wc ()7 vermeldingen met aanduiding van de 
hoeveelheid gebruikte gronden, naast 6 vermeldingen van igebmycker» 
waarbij geen uitgestrektheid werd opgegeven. ( \ik  hier werd bel onder
scheid tussen enkelvoudig en dubbel beroep gebaiulhaafd, zodat de in
deling er uitziet als in onderstaand schema :
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Op Kei eersle gezicht lijkt er een tegenstrijdigheid te heslaan tussen 
onze bovengenoemde begrippen «corlsitter, corlhauder> enerzijds en «ge- 
bruycker> anderzijds, wat betreft de basisindeling van de hoeveelheid ge
bruikte grond. Bij nader toezien blijkt dit probleem echter niet zo groot. 
De gebruikers van -4 en 7 gemet zijn namelijk niet alleen <!rgebruycker> 
( =  landman), doch oefenen levens een tweede beroep uit (^).

Aangezien bij de corlsilters slechts één enkele vermelding van 15 
gemet voorkomt, naast twee vermeldingen v'oor gebruiker met respektie- 
velijk 13 en H gemet. lijkt de scheiding tussen «corlsiller-corlhauder> en 
<gebruycker> zowat te situeren Lussen 12 en 15 gemet. Op basis van de 
huidige onderverdeling in dwerg-, klein-, middelgroot en grootbedrijf kun
nen we dus aannemen dal < cortsitters-corlhauders > gelijkgesteld mogen 
worden met uitbaters van een dwergbedrijf ( 12 g. =  5 ha 34 a 91 ca).

Na deze voorafgaande delailanalyses rijst als vanzelf de vraag naar 
de agrarische bedrijfsslrukluur te Kaprijke. Vooraf weze echter opgemerkl 
dat geen optimaal resultaat kan bereikt worden, omdat primo, bij 5 cort- 
sillers geen uitgestrektheid werd vermeld ; secundo ook bij 6 gebruikers 
deze vermelding ontbreekt. Abstractie gemaakt van deze 11 onvolledige 
gegevens, geeft de bedrijfsstructuur ons dan volgend beeld :

gebruikers rorlslUcr?»
corlhoudï'rs

lolnal %

Dwergbedrijf 2 57 59 47,2
Kleiiibedri)f 7 1 8 6.4
Middelgr. berlr. 22 0 22 17.6
C <rooll)edri)f 3() 0 39 28.8

(7 )  l i .A .G .  jim tlt K iiiir(ilir, n" -12 ƒ" '  .■ <( lu lllncriic  ru rd iln , lirrlio ru liT . miudi'tKiiTc 

i-ndp (((d(ruycLcr van nfilr«-Ml 7 ; hlrm, ƒ" 12 : «.Inn l'rnn riioyn  Potd-

rnnn, n ico lc ro  I f i  I r r lo fa  U>n< 1«t , « fl in iy r ltr r  van A «•'«lalrn ..>.
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L’il hel eminenle werk van C, \^andenLroeke C) hlijkt zeer duide
lijk dal de 18e eeuw — en dan voornamelijk de Iweede helft van deze 
eeuw ■—' tjekenmerkl werd door een slerke toename van deze dwerghe- 
drijvcn. Uileraard is de procentuele toename van deze dwerghedrijven zeer 
sleik rc’gionaal gebonden en hel hoeft dan ook niet te verwonderen dal de 
bekomen resultaten voor Kaprijke, althans op het eerste gezicht, sterk af
wijken t.o,v. reeds hesludeerde lokaliteiten (®). In hoever is 47,2  % voor 
Kaprijke noimaal te noemen 7 N'^astslaande conclusies kunnen moeilijk ge
trokken worden uit partiële gegevens. Vooreerst is er hel tijdsgebonden 
karakter van deze hedrijfsdoorlichling. Hel jaar 1748 is zeker nog niet 
representatief voor een toename van de dwerghedrijven ; anderzijds zijn 
de reeds gekende resultaten onderling niet steeds vergelijkbaar, daar een 
verschil in lijd grote procentuele afwijkingen kan veroorzaken. Toch menen 
we een zeer goed vergelijkingspunt te vinden in de gegevens van Eeklo. 
Precies in hetzelfde jaar 1748 werd ook te Eeklo een analoge telling 
gehouden ; daar noteerden we 40 ,87  % voor de dwerghedrijven ( ’"). Het 
is m.a.w. duidelijk dal Kaprijke met 47,2 % volledig in de lijn ligt van hel 
naburige Eeklo,

2. ü i u c r s i l e i l  i n  d e  h e r o e p s s t n i k t u u r

Zoals uil bijlage 1 blijkt, moet vooreerst een onderscheid gemaakt 
worden tussen de enkelvoudige en de meervoudige beroepsaanduiding, 
niet alleen omwille van het feit dat hierin o.m. een belangrijke aanwijzing 
kan schuilgaan in verband met de economisch zw'akke positie (w'c denken 
hier meer in het bijzonder aan het weven als een noodzakelijke bijver
dienste), doch levens omdat daaruit o.m. kan afgeleid worden of een 
bepaald beroep eerder te situeren valt in een «landelijko zone dan wel 
in een «sledelijke» kern. (De aanwijzing «herbergier» en «herhergier- 
gebruiker» lijkt ons in dit verband zeer relevant).

( 8 )  C , Y /V N D E N I i l^ O h K I '1 ,  .A jir ic u /l i irc  W o /m ic ii l i i / io n .  IV lg .  C e n tru m  vo o r L n n rlo - 

ll)ko (.le s r lilc d c n ls , n r, 19, ( u ' i i l - l  .ru v e n , 1975, p. 3g cn  IDEM, I .c r v u s s ta m h ia n l  

en Ivirvrkslellinq in V /n n n i/e re n  (iTv ISv l ‘J ,  In I lu n d . M u n ts e li. C e s c li.  cn 
O iid h ,  Ie G e n t, n. r.. i l l  X X X I ,  G e n t, 1977, p. 153,

(9) E. 1 ll'.PIiEZ, /)e hoi'nm in do lb o ,  I7 o  en /8e eeiiii’, in ; I'lnndrtn Noslxa, dl l. 
Antwerpen, 1957 ; C, DE RAMMEIAl'RE, üiidvnqo lot do U vu lhoun yo.oh iodon is  

in / , .C ) . - V I . ,  In I land. Mantseli. Gesel), en Oudl). te Gent. n.r,, l>d. X\ 1. 
1962, pp. 21-10 en ,1. Dl", BROUWER, /)e S la ton  i'on jjoed n/s />ron eoor hol 

loo jm dlc ii pei/urem/o (/« ITo on l8 o  eeim» lo llan llo ri on Korkskon . In : Hel l.and 
van Aalst, XXIX, 1977.

(10) R. BUACK, D o  rnaiiisira til erin l :o k lo . Bi|dratfe tot de .soc.-eeon. tjeseliledenls vnn 
dc XVIIIc eeuw. (Onultg, llc. verlv., R.U.G,, l97o. ter perse).
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BeperLen we ons vooreerst lot de groep van de enkelvoudige te- 
loepen.

Zeer duidelijk blijkt hier hel uilgesproken overw'icht van de «arhei- 
ders> met een totaal van 95. Het agrarisch element, vertegenwoordigd door 
ö6 gebruikers en 52 cortsilters-corthouders, vormt samen met de textiel- 
beoefenaars — 57 wevers en 58 spinners-spinsters ■—' bet leeuwenaandeel 
per individuele beroepstak. Deze bogergenoemde totalen zijn echter mis
leidend en wel om een dubbele reden.

Primo krijgen we in deze bevolkingsstaat geen beroepsaanduiding per 
individu, doch wel per gezinshoofd. Dit beeft o.m. tot gevolg dat voor 
een gezin, bij voorbeeld beslaande uit vader, moeder en vier kinderen, 
slechts eenmaal het beroep <wever> werd genoteerd en in rekening ge
bracht. Aangezien sommige van deze kinderen een leeftijd hadden be
reikt die hen in slaat stelde effektief bij dit w'even betrokken te worden 
( “ ). is het meer dan waarschijnlijk dat in een gezin niet alleen de vader, 
doch ook een of meer van deze kinderen dit beroep konden uitoefenen.

Secundo gaat hel in onderhavig geval niet op, ons te beperken tot 
de enkelvoudige beroepsaanduiding : ook de ■iwever-arbeider> (9 in aan
tal) en de <wever-cortsitter> (in totaal 24) moeten hierbij opgeteld 
worden. \Y e  krijgen aldus een totaal van 75 personen (40 +  24 +  9) 
die zich met de weefnijverheid bezighielden, hetzij als enige bron van in
komsten, hetzij als welkome bijverdienste. Voegen we daarbij diegenen die 
bij hel voorbereidend werk waren betrokken ■— 58 bij het spinnen —̂’ dan 
kan men moeilijk loochenen dat de textielnijverheid, samen met de agra- 
ris chc sektor, een eerste plaats bekleedde.

De groep van de i;arbeyders> stelt uiteraard heel wal vraagtekens. 
Welk soort werk werd door deze personen verricht ? De veelvuldige ver
meldingen van «meesler-cleermakcr, -steenbakker, -timmerman, -schoen
maker. -bakker> laten immers vermoeden dal deze meesters dit ambacht 
niet steeds alleen uitoefenden, doch zich waarschijnlijk, althans in som
mige gevallen, lieten helpen door één of inec-r <cnechtcn>. Ook de <ge- 
liruyrkers» en enkele srorlsitlcr.s» beschikten over een dienstpersoneel dat 
eventueel schuilging onder deze algemene benaming van <arbeyder>. Ren 
pa.sklaar en duidelijk bewijs blijkt uileindelijk utopisch en toch meenden 
wij door een minutieuze ontleding van deze bevolkingslijst, aunknoplngs-

( I I )  I lil<Tv<iri / l |n  o .m . : R .A .G . KiipniliK nr 12 ƒ" /5 e" ;
» A t.M tm m  v im  lm , >||n<- Im ynvr.. H klru lco i, w ever, (g  I j ,  22 21 |., 17 )..

10 )„ 10 )., H )., •; ) )>.
ƒ" 17 : < \ \ 'e ( l ,  F le ie r Boelen«, w ever, em ie e o rls llle r. vun H «cm .. <1 lin d e re n  

(2 5  ),. 2 2  ) , l ( |,. n  | .)> .

I" 17 u" : « W i l l ,  L ieven  van A l l e r ,  w ever. •! l in d e re n  (2 5  |.. 21 ),, 2 0  ).. 10 j . )> .
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punlen Ie vinclen die een aanvaardbare interpretalie bunnen opleveren. W ij 
verklaren dil nader.

Bij de geoevens van de bevolkingsslaal werd, zoals Hoger reeds mee
gedeeld, naasl bel eigenlijke gezin, steeds de samenstelling van bet dienst
personeel vermeld. De benamingen waaronder zij voorkwamen, waren ; 
«cnecbt, banlwercker, coywacbler, peirdecnecbl en dienslmaerto. W aar 
de begrippen «bantw'ercker>, «coywacbler> en «peirdecnecbl> steeds 
wijzen op een agrarische activiteit, is de oplossing voor de benaming 
«cnecbl> niet zo voor de band liggend. W e oordeelden bel dan ook wense
lijk, na Ie gaan wie de w'erkgever was voor elk van deze «cnecbten>. 
Onderslaande label geeft ons Hiervan een duidelijker beeld.

Beroep van werkgever lolaal aanlal <cncchlen> 
bij deze beroepen werkzaam

bakker 5
camslager 1
corlsilter 2
gebruycker 18
huidevetler 1
cleermaker 7
peirdesmet 1
muelenaere 1
schoenmaker 1
smet 1
stoeldraaier 1
temmerman 2
voerman 1
wagemaker 1
wever 6
niet nader omsrbreven

beroep 1

d ol aal : 50

W c slelb.n m.a.w. vasi dal de benaming -(cnecbl> een beoefenaar 
kon aandujdeii, zowel van een agrariscbe als van een niel-ngrariscbe activU 
leit, hen lolaal van 50 Idijfl ecbtcr ver beneden bt'l lolaal van 95 <ar- 
beyders>.
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Er is echter meer ! Naast de «cnechlen> is er ook de groep van de 
<hanl\verrkers>. Deze laatslen onderscheidden zich in zover van de «coy- 
\vachlers> en de <peirdecnethten> dat zij zich —' in agrarisch verband ■—’ 
niet specifiek met de veestapel van een landbouvvuithating bezighielden. 
Bij totalisering van deze groep komen we tot een totaal van 40 , verdeeld 
over 5 kategorieën, zoals uit onderstaand schema is af te lezen.

Beroep van wertgever I otaal aantal hantwcrcLers werk
zaam bij deze werkgevers

cortsitter-wever 8

gebruiker 29

steenbakker/gebruiker 1

wever 1

niet nader omsebreven
beroep 1

Totaal : 4 0

W at de <coywachters> betreft, zijn we overtuigd dat deze normaliter 
niet bij de <arbeyders> werden gerekend. De leeftijdsvermelding levert ons 
hiervoor immers een duidelijk bewijs.

1 1 !
l>-efli)d 1 I I  j 1 12 j. 13 j. 14 i. 15 I

1 1 Iccflijds-
16 j. 1 17 j 1 11.' j ’ ! vorm fiding

1 olnal

A an ta l i 1 1 ^ 2 7 2
1

4 1 1 8 26

Tenslotte blijft er nog de groep van de <peirdecncchten> met een 
totaal van 26. Maten wc nu de som van diegenen die als <cnechl>, ebant- 
wcrrker> of «peirdecnecht> w'crden vermehl, dan bereiken we cen eind- 
tolaal van I U> ( =  60  +  4 0  +  26).

Na ficze bovirnslaanrle br>srhoiiwingcn lijtt een hypothese i.v.m. de 
evctitiielc Ireroepsbezigheid van de «arbeyders> aanvaardbaar. Nieltegen
staande de totalen van 96 en 116 wel enigs/in.s uiteenlopen, lijkt het ver- 
srhil ons toch niet zo |>rf)blemallsrh.

Primo is de Irevrdkingsslaat opgemaaki per pertn ; voor geen enkel 
g<'/inshf)obl kwamen aU br-roepsaanduiditig de begrijrjren «hanlwercker» 
en speirflecni'cht» vorrr.
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Secundo is liel zo dat een peirdecnecht de belangrijkste laak bij bet 
boevepersoneel kreeg loegewezen. Een dergelijke verantwoordelijkheid werd 
niet gegeven aan een leeftijdsgenoot van de «coywachlers>, doch norma
liter aan volwassen of bijna volwassen personen. Hieruit volgt dat in de 
praktijk dus heel wat van deze «peirdecnecbten> konden gehuwd zijn. 
Hierbij rijst natuurlijk de vraag waarom ze dan niet in de bevolkingsstaat 
als gezinshoofd voorkwamen ? Stellen we de vraag wellicht niet verkeerd V 
Ons inziens komen nl. sommigen onder ben wel als gezinshoofd voor. 
doch in dergelijk geval niet onder de benaming «peirdecnecbl>. maar 
wel onder de benaming «cortsilter-arbeyder> en «arbeyder-cortsitter> (*'). 
Aangezien echter bij bet dienstpersoneel wel bet aantal doch niet de 
familienaam werd vermeld, blijft een afdoend antwoord op de identiteit 
van deze «arbeyders> een utopische verzuchting.

Resumerend menen we wel te mogen besluiten dal de groep van de 
«arbeyders> een conglomeraat blijkt van een agrarisch en een eerder stede
lijk element, met een verhouding die ongeveer fifty-fifty kan genoemd 
worden.

1 ot nog toe werd in boofdzaak aandacht besteed aan de enkelvoudige 
beroepen. W al leren ons de meervoudige beroepsaanduidingen ? Ons 
inziens mag bel belang van deze meervoudigbeid niet te boog worden 
aangeslagen.

\''ooreersl is er de bedenking dal deze meervoudigbeid gewoon een 
gevolg kan zijn van de mogelijk grotere nauwkeurigheid waarmee een
griffier zijn laak vervulde. \^anuil deze optiek beschouwd, is bet wel op
vallend dal bv. de griffier van Eeklo zich steeds tevreden stelde met de
vermelding van één beroep, alhoewel een onderzoek van de stalen van
goed duidelijk aantoonde dal zowel bij de rijke handelaars als bij de weinig 
of zelfs onb(‘middelde dwergbedrijvers. respectievelijk een tweede beroep, 
of bel weven een bijverdienste opleverde

\^ervolgens is er de vaststelling dal bet Meetjesland van de 18e eeuw 
een in boofdzaak agrarisch maalscbappijbeelil vertoont. Nooit voorbeen 
was de grond een zo rijke bron van inkomsten geweest ; een vluchtig onder
zoek van de pnebiprijzen tijdens de periode 15e-18e eeuw levert ons daar-

(12) l )r  ll).s( Vfin (liibI)cllxTo<'prn In Ijlllnpc vormt'ld, on.< voor de vermelde berv'eps-
nandiildlriKen een lolnal van -I personi'n. \  ocRen we dll totaal l>i| ile reeds Iw 
sproken 50 cneelilen en 10 liantwerekers, dan bekomen we een uttelndell)k totaal 
dal praktlscb identiek Is met <le !I5 Reciteerde <arbeyders>.

(1 3 )  R , B U ^C  K, P o  M(i(/is(iïi(i/ |•(m l l r l t l i i .  BijdraRe lol de  soc.-.eeon, R csebtedenls van  
ilo löo eeuw...
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van een overtuigend Iiewijs Het is dan ook logisch dat men er zoveel
mogelijk naar streefde om zelf een lapje grond uit te Laten. Aangezien 
dit werk in sommige gevallen slechts een deel van de beschikhare tijd 
opeiste, is het vanzelfsprekend dat een bijkomend beroep werd uitgeoefend, 
waarvan het financieel belang in zekere zin afhankelijk was van de be
schikhare lijd. of nog anders uitgedrukl. waarvan hel belang rechtstreeks 
in verhouding stond tot de grootte van de gronduilhating.

Deze bovenstaande bedenkingen verklaren dan ook meteen alle dub- 
belberoepen waarbij de <ar.beider> of de «wever> gekoppeld wordt aan 
de uitbating van een dwergbedrijf. Deze dubbelberoepen stellen geen enkel 
probleem ; zij zijn hel logisch gevolg van de harde strijd om een dagelijks 
beslaan.

Het dubbelberoep <molenaar-gebruiker». «herbergier-molenaar> en 
<huidevetler-molenaar> zijn stuk voor stuk verklaarbare dubbelberoepen. 
Het beroep van molenaar impliceerde niet enkel het malen van graan, 
doch ook het thuisbezorgen van het meel —■ althans voor een gedeelte 
van zijn cliënteel — vandaar de noodzaak van lastdieren die op hun beurt 
de uitbating van gronden of weiland veronderstellen.

Uit onze opzoekingen i.v.m. de Eeklose schepenen stelden wij vast 
dat ook daar de huidevetter, in het kader van de uitoefening van zijn 
beroep, over een molen beschikte.

Dal tenslotte de uitbating van een graanmolen gekoppeld werd aan 
een herberg, hoeft geen verwondering te wekken. Zelfs tol in hel begin van 
de 20e eeuw was zulks nog waar te nemen ; waarschijnlijk was de ge
dwongen wachilijfl bij het malen van het graan, een van de redenen waar
om wij een herberg naast een molengebruik zien verschijnen.

I let beroep van herbergier is meestal een <sledelijk> verschijnsel. 
Aangewezen op hel bier- en jeneververbruik van een in hoofdzaak lokale 
bevolking — althans voor Kaprijke — is hel begrijpelijk dal de ideale geo
grafische situatie Ie vinden was in het cenirum. De marktplaats, in 
Kaprijke hel <Veld> gehelen, was de ontmoetingsplaats voor elke inwoner, 
riiiversrbillig welk beroep door hem werd uitgeoefimd. Hel is dan ook 
l>egrijpelijk flal precies in dit kerngedeelte hel grootste aantal herbergiers 
voofkwam. W aar hel did)belberoep thcrbergier-brouwer> nog steeds lot 
bel <-sledelijk> gebied behf)orl, is de «herbergicr-gebruiker> reeds meer 
ibiii.s te brengen in een landelijke zone, In dil laaUlc geval leefde de

ti l ) C. \  l'.KI .l,NI tl'.N r. a, I Jiikunii’tilrn rnor ilr eau  Prilzen en /.onen

In Vliuiiiiltri'n en Hriilmnl ISV<‘ XVIIh' i c n te ) .  I t .U .t 'i , ,  W r tk e n  nlt(|i’Uc'vrn f lo o r 

«Ir i■<ll llll«•il van [j-lliT cn  i-ri W'iplx-ui-i rta. Afl. U'S, I Vi. 137, 133 en  136, <1 elln,, 
ItrutfKP. 1936 1973,
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herbeifjier van hel gebruik van zijn gronden ; voornamelijk tijdens bet 
weekeinde was de tapkast voor bem een bron van inkomsten.

De verbouding «'agrariscb-sledelijk element> is herbaalde malen een 
twistpunt geweest voor bet al dan niet stedelijk karakter van een lokali
teit Mag Kaprijke in 1748 nog als een stad beschouwd worden ? De 
Iradilionele omschrijvingen «stede ende \Tijbede van Caprijcke> en «stad- 
buys> lijken ons weinig houvast te geven als oplossing voor dit probleem. 
Anderzijds moet men Kaprijke niet gaan vergelijken met steden als Gent 
en Brugge, doch eerder bet onderscheid «grote en smalle steden> voorop
stellen.

Kan Kaprijke in 1748 nog aanspraak maken op de titel van «smalle, 
onbesloten stad> ? Alleen een vergelijkend onderzoek met een algemeen 
als «stad» aanvaarde lokaliteit geeft min of meer vaste grond onder de 
\'oeten. W e menen hier gebmik te kunnen maken van bet voorbeeld van 
Eeklo. Üit onze reeds geciteerde studie i.v.m. Eeklo blijkt duidelijk dat 
Eeklo zowel een stedelijk als een agrarisch karakter vertoonde : enerzijds 
vonden wij er een voldoende aantal typisch sledelijke beroepen ; ander
zijds beschikte Eeklo ook over een agrarisch hinterland. Dit dubbel aspekt 
werd trouwens duidelijk weerspiegeld in de benamingen <Eeklo-Binnen> 
en «Eeklo-Buiten».

X^ertoont Kaprijke een analoog karakter ? Beschikt het met andere 
woorden over een voldoend aantal typisch stedelijke beroepen ? Komt in 
de numerieke samenstelling van zijn bevolking het stedelijk element het 
sterkst aan bod ? Een voorbarig antwoord is hier zeker niet op zijn plaats. 
Diten we vooreerst een confrontatie houden van de respektieve Irevol- 
kingsstructuren in hel jaar 1748.

Een eerste vergelijkingspunt krijgen we reeds in de algemene totalen 
van het aantal gezinnen en hel aantal inwoners. Op 24  april 1748 noteer
de merr voor Eeklo, 7 1 3  gezinnen met een totale bevolking van 51 2 7  in
woners ( ’“) ; op 2 3  maart 1748 telde Kaprijke slechts 50 0  gezinnen met 
een totaal van 2 2 7 7  inwoners.

Een tweede aanwijzing wordt ons verschaft in de terminologie van 
de woonwijken. Voor Eeklo is het opvallend dal in alle officiële bescheiden 
i.v.m. taxatie, tellingen van inwoners, graanvoorraden, vee en dergehjke 
meej, sl('cds de dubbele indeling «Eeklo-Binncn» en «l-.cklo-Builen> werd

(l^) R. VAN U'i I VEN. P e ilin n  n an r de h c rn e p fs lr itc lu iir  op h e l B o ih o n h e  P lo lle lo n d  

om streeks  / r5 '5 . In : R i|c lrau rn  lol do G osclilodonls, |iv>, r>5 . nfl. 3 - t .  t '^ riï. 
pp. 172-204.

( i r . )  A .  D E  v o s .  D e om vanp  on de  o e o /ii/ io  eon hel P.eklose hevolLm pseiiier lipteos  

de X V I le  on X V II Ie  i'o u ie , In : \ ’ l | f  B l)drn«on lo l lokn lo  don io tfra flo  X \  llo -  

X IX o  o.. P ro C iv l ln io ,  n "  2 . 1963, p. 130.
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gehandhaafd. \'oor Kaprijke werd dit onderscheid zeker niet in die mate 
nageleefd. \ ’oor de ommeslellinglijslen van de tweede helft van de 17e 
eeuw werd zelfs niet eens gewag gemaakt van «Kaprijke-Binnen> ; men 
deelde de helastingsplichtige bevolking in volgens 9 wijken ('^) die het 
stramien zouden blijven tol het begin van de volgende eeuw. Toch komen 
op deze indeling sporadisch wel afwijkingen voor : zo stelden wij vast dat 
de telling van het hoornvee in 1773 ( ‘"l aanleiding gaf tot een zeer gede
tailleerde wijk- en straatindeliog. waarbij nu ŵ el degelijk de benaming 
sCaprijck Binnen> voorkwam.

Een derde element wordt ons geleverd door de beroepsstmktuur. Voor 
Eeklo noteerden we 95 verschillende beroepen ; voor Kaprijke slechts 65. 
Alhoewel dit geringer aantal reeds richtinggevend is, toch is de aard van 
het beroep veel belangrijker voor het al dan niet stedelijk karakter. Bij 
onderlinge vergelijking zien we enerzijds wel een groot aantal analoge 
l)eroepen opduiken, doch anderzijds zijn er enkele beroepen die we alleen 
in Eeklo aantroffen en die uiteindelijk zeer sterk bepalend zijn voor het 
sledelijk karakter : we bedoelen hier o.m. de laken- en graanhandelaars, de 
wijnstekers en de kooplieden in hout en ijzer.

Samenvattend menen we te mogen besluiten dat Kaprijke, niettegen
staande zijn belangrijke positie tijdens de late middeleeuwen, in de 17e 
en 18e eeuw eerder te beschouwen is als een nog belangrijke landelijke 
gemeer.te met ten dicht bewmonde kern. waarin de plaatselijke nijverheid 
hoofdzakelijk in eigen behoeften voorzag.

3. I l w  { i r o o l  u ' a s  d r>  € b r h ( j c f l i g e  h e i x > l k i n g >  i n  1 7 - 1 8  ?

Bij de l)esrhrijving van de gezinssamenstelling werden w'e af en toe 
geronfronicerd met vermeldingen als «ende een kint van den aermen> of 
<ende een diensimaerte van den aermen> ; in enkele uitzonderlijke geval
len noleerden we zelfs vollerlige gezinnen als steunbehoevend. Daardoor 
rees aks vanzelf dcf vraag naar de omvang van rh> door de Armcntafel on- 
dersleiinde personen. Optelling van de afzotiderlijke gevallen gaf ons een 
totaal van 72 per.sonen, bestaande uil 28 volwas.sericn en -l-l kinderen. 
IVorenliieel belekettl dit op een tolale bevolking van 2277 slechts 5,16 %. 
wal uiteraard zeer w'einig is bij vergelijking rnel di- residlatcn vati andere.

( 17) wi|b-ri wurm : C)(i*l*lro«l, lii-cli«lriinl. Veld -)- /iild«lrnnl, Morr»triint, Bcn-
llllr, M„len.lr«„l, I l. lrie ,.n W iddiorL

l l H)  R .A X j, ro n d t Krifinilo', n" '1'i



reeds bestudeerde lokaliteiten uf sleden ( ''') .  Dit cijfer is zoveel te meer 
laag te noemen, wanneer we daarbij bedenken dat precies tijdens de perio
de 17 4 4 -1 7 4 8  de gevolgen van de Oostenrijkse Successieoorlog zicb bet 
sterkst lieten voelen.

W as de rest van de bevolking —■ betzij 9 6 ,8 4  % ■—' dan economiscb 
inderdaad zo sterk of toch voldoende sterk dat zij bet kon stellen zonder 
officieel verleende bijstand ? Of nog anders geformuleerd : werd elk ge
zinshoofd van deze 9 6 .8 4  % in staat geacht zijn deel bij te dragen •—' boe 
gering ook —- in de algemene lasten zoals <procbiecosten> en <omme- 
stellingen» ?

Een antwoord op deze vraag ware eenvoudig door een onderzoek van 
de ommestellinglijst van bel jaar 1748. Om een onverklaarbare reden is 
deze archiefbron echter niet beschikbaar, daar waar deze bronnen voor de 
overige jaren van de 18e eeuw volledig bewaard bleven Alhoewel de
ommeste'llinglijsten van de jaren 1747 en 1749 ons zeker geen optimaal 
resultaat kunnen geven, oordeelden w'e bel toch de moeite waard om bij 
wijze van steekproef de ommeslellinglijst van 1747 aan een gedetaillleerd 
onderzoek te onderwerpen. Deze lijst biedt echter wel bet nadeel dat al 
diegenen die pas in de periode tussen 18 juli 1747 —■ datum van het af
sluiten van de ommestellinglijst —'. en 23  maart 1748 —' sluiling.sdalum 
varr de volkstelling —•, huwden of zich kwamen vestigen binnen het grond
gebied van Kaprijke, niet als belastingplichtigen op deze ommestellinglijsl 
kunnen voorkomen. Groot was dit aantal zeker niet. \ ’ooreersl gaat hel 
maar om een periode van acht maanden ; vervolgens is er de eerder ge
ringe omvang van deze Kaprijkse bevolking. W al hel aantal inwijkingen 
buiten buwelijksverband betreft, slaan we voor een vraagteken ; wat hel 
aantal gesloten huwelijken aangaat, kregen we door raadpleging van de 
parochiercgislers voor de bewuste periode 19 vermeldingen ( ' ' ) .  Nemen

(19) E. SCI 101.1 .IERS, P o  m alvrivle ecrvc/u/Miiijiseoiim'ii eoii t/c nrnioci/i' eóór i/e 
Imlusirii'lr rvrolu lic . Omi'(in(|, vi'oluliv en oorzuki'ii, In : 1 ililscKrift voor Go.sclito- 
elenis, nfl. -t, jru, 197'), p. 3()g, cllccrl in <lll vorliniul tlr pcm-nlngos rlio Kl| /.oll 
onllocndc nnn P. C. \ 'n n  tier Mocrsrli ( /I f  vorder) ; Brugge, 50 ; G ent. 27 %  

en Antwerpen, 20 Vf ; dll nlle.< voor liel |ni>r 1772. In 1751 werden in O vertpe 
23.5 %  vnn de gezinnen gosleund.
P. C. V A N  D E R  M E E R S C ll.  De /'.'■/<.( dr /o mem/,V,ié c l ./c /<, /.ien/ui.oinec

doms' la p ro i’in re  de la F lan ilrr  orirnlalo  ,/e;>ius /c rèpiie de Marir-1 lll•n'‘.<l' /u.ojii tl 
no.s jours f IT-IO-IS'iO), In : Bullet. d. I. Gommis, centrnle de Sl«ll.slU|ue, (Bru,s.<el, 

1853), p. 25-2()8. \\^ l| verwl|zen lite r leveiYS nnnr lie l olgemene doeli nog .steeds 

lielnngrijke werk vnn P, B O N E N l'A N T , /.e puii/iérisme on /le l|iu/ue d la fiii de 
la n d e n  ré(iiine. Brussel I9 3 ‘l. pnssim.

(20) R .A .G .,  fonds Kai>rljke nrs. 121-lliO.
(21) R .A .G .  ParorlUerriilslers Kaprijlta nr. 2 ƒ“ 705-,'Op i'".

56



we hierbij nog cle mogelijkheid van toevallige inwijkingen in aanmerking, 
dan zullen we voorzeker niet ver van de reële situatie ver^vijderd zijn, 
wanneer we 25 als maximaal aantal belastingplichtige personen voorop
stellen die theoretisch nv/ in de volkstelling van 1748, doch niet op de 
ommestellinglijst van 1747 konden voorkomen.

Een Iweede probleem ligt besloten in het aantal overleden personen 
in dezelfde hoger geciteerde periode. Wanneer deze overledenen, manne
lijke volwassenen waren ■— hetzij gehuwden, hetzij alleenstaande vrijge
zellen — dan betekent dit dal zij wel op de ommestellinglijst van 1747, 
doch niet meer op de bevolkingslijst van 1748 konden voorkomen. Onder
zoek van het bewuste overlijdensregisler leverde slechts 26 gevallen 
op (■■). Dit betekent dus dat zowel voor de eerste als voor de tweede 
problematiek een eventuele misrekening t.o.v. de totale belastingplichtige 
bevolking nooit hoger dan 5 % kan oplopen.

Interessant is nu uiteraard de vraag welke beroepen <zogezegd be
lastingvrij» waren, m.a.w. welke beroepen zo weinig lonend waren dat 
zij niet werden getaxeerd op basis van «neirijnghe, gestaelhede, gewin of 
gronden».

Een minutieuze vergelijking van de namen van de belastingplichtigen 
in 1747 met de gezinseenheden van de telling in 1748 bracht aan het 
licht dal heel wal beroepen leefden rond de grens van hel levensmini- 
mum (^^). Op een totaal van 194 gezinseenheden die geen belasting be
taalden, vertegenwoordigden de <arbeiders, wevers en spinsters» met alle 
mogelijke daaraan verbonden dubbclberoepen samen niet minder dan 
62,88 %. Dat dit percentage zeker niet abnormaal is, wordt o.m. bevestigd 
dorjr hel onderzoek van de Gentse armenrollen van 1777-1782 De
economisch uiterst zwakke positie van de hierboven geciteerde beroepen 
is een algemeen erkend feil : dat hiernaast echter nog meer dan 50 andere 
beroepen vfX)rkomen met o.m. vertegenwoordigers uil de beroepen «bakker, 
«choenmaker, kleermaker, schoolmeesteres, chirurgijn, vroedvrouw, kuiper, 
seeldraaier en pcerdesmet» wordt wellicht minder vermoed. Natuurlijk 
rnoel worden loegegeven dal de hier bestudeerde situatie wel enigszins 
uil/oriderlijik is en zeker niet kan gelden als maatstaf voor de ge hele 
18e eeuw ; van zodra echler klimatologisch of politiek ongunstige fakloren

t22) R ,\ G. ui. nr. l/.U /’ ’.W-Vys i>". 

l2'5) / .ie  Bi|liiBf nr, 5.
l2'l) ( l . IXK'll',, ï^ iH ln li’ liM 'tU iiuli'n  hij ilc  iirn ir  l>rrr>lh iiiii-lil(i* ri'n  I r  G r n l  n/i Iw l i ' l iu lr  

vnn ilr IHr rruir. oniilltfrg llr. vcrlwinili'llni/. U.tJ.G.. 1007, kwaïn lol do vnsl- 
«lollina dut TT %  vnn do nrinon lto«lond iill lovllolnrljoiilor«
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zich gedurende een paar jaren handhaafden, is dil wellicht het beeld 
van de Ancien Régime-maalschappij op het platteland.

Hel wordt meteen duidelijk dal het hoger geciteerde percentage van 
officieel door de Armenlafel ondersteunde personen (3 ,1 6  % ) inderdaad 
een vals beeld ophangt van de «behoefligo bevolking. Ons inziens be
staal er geen essentieel doch veeleer een gradueel onderscheid tussen de 
3 .1 6  % en deze bij uitbreiding lot 38 ,4  % oplopende groep van <niet- 
belaslingbelalers>.

R. BUYCK.

58



BIJLAGE l

Beroepsslruklitur van de Kaprijkse bevolking in 1748

Enkelvoudig beroep bleeruoudig beroep

arbeider 95 arbeider-cortsilter 3
arbeider-swingelaere 1
arbeider-wever 5

balliu 1
bakker bakker-kruidenier 2

bakker-Nvinkelier 6
beenbouder 2
besemaker 1
biebouder 1

blauwverv'er-winkelier 1
bode 1
camslager 2
cantenier 3
cbirurgijn 3
cleermaker 13 cleermaker-kruidenier 1

cleermaker-winkelier 4
cl eerm a kerscnecb t 1
clercq 1
coopman in locbtincksaet 1 coopman-cantenier-berb. 1
corbitter, cortbauder 32 cortsiüer-arbeider 1

rorlsilter-palalerboer 1
corlsitler-lcmmcrman 1
corlsiller-wever 7

roslerinne 1
cuipfT 2
dorlor 1
gareelmaker 1
gebruikers 66 gebruiker-muelenaere 1
griffier 1
herbergier 4

bcrbergier-brouwer 1
berbergier-carilenicr 2
bcrbergler-gebriiiker 1
berbergier-missagler I
berbergiermtielenaere 1

baulkapper 1
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haulmaker 1
haulsnijer 1

huidevetter-miielenaere 1
ketelaere-heenhauer 1
kerkhalliu-hovenier 1
lekkerkoeckl)akker-gehr. 1

marchand des contes chosis 1 lekkerkoeckhakker-spinst. 1
metser 6
muelenaere 3 muelenaere-cortsitter 1
muelenaerscnecht 1
naaislerigge 2
officier 1 officier-arheider 1

organist-schol meester l
pastor 2
peerdemeester 2
peerdesmet 2
practesijn 1
procureur 5
rentenier 5
rocklijfmaker 1
saeger 1 saeger-arbeider 1
schaper 2
schapersenecht 2
sargewever 1
schoenmaker 9
seeldraaier 0 seeldraaier-strodekker 1
smet 1
spellevverckster 5
spinnen 38

steenhakker-cortsitter 1
sleenhakkcr-gehruiker 1

stoeldraaier 4 stoeldranier-winkelier 1
strosaeger 1
swingclaere 2
temmerman 7
verenperigge 1
verkensslagcr 1
voerman - - voerman-geliruiker 2
voorcopcr in lijnvvaelcn 1
\Toevrauwe 2
wagemaker 2 wagemaker-corlsitter 2
wever 37 wever-arheider 4
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winkelier 

zonder beroep

wever-cortsiller 17
wever-gebruiker 1
wever-slrosnijdcr 1

5 winkelier-arbeider 1
winkelier-scholmeesteres 2
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winkelier 3 

zonder beroep 4 1 

wever-cortsitter 

wever-gebruiker 

wever-strosnijder 

winkelier-arbe ider 

\vinkelier-scholmeesteres 

17 

1 

2 

6 1 



B U IIG E  11

Ei r̂saeme ende Discrete

ALsoo W y inclispensabelyck willen ende moeten geinformeert zyn voor 
den dienst van den Lande, van generalyck alle de Inwoonders van diere 
met hunne Naemen, loenaemen, Qualileyt, ende Conditie, niemanl uyt- 
genomen, nochte gereserveert Vrouwen, Kinderen, ofte wie het soude 
mogen wesen :

SOO IST, dat W y U-L. seer serieuselyck ordonneren, ende op de 
])eynen hier naer te Statueren, van sonder uyLslel, immers hinnen den 
lydt van acht dagen naer het ontfangen deser, ter assistentie van die het 
behoort ende U-L. lot dies noodigh sal oordeelen, te maecken ende op>-te- 
stellen eenen pertinenten Staet ofte Dénombrement van alle de Per.soonen, 
Oudt ofte Jonge, van de Meeste tot de Minste, Geeslelycke ende Weire- 
lycke, immers niemant uylgesondert die hinnen U-L. Prochie woonachtigK 
aldaer Kerckelyrk zyn ende onder de Kloeke schuylen ; sonder opsicht van 
eenige Inclavemenlen ofte particuliere Jurisdicliem ; Ende op dal den voor- 
seyden Staet ofte Dénombrement soude geformeert worden op den voet 
gelyck W y verheesschen, sal U-L. achtervolgen het naerschreven Formu
lier.

Eerste Colomme 
Pastor. 
Capellaen. 
Coster.

0^ 3. 4. 5.

D e  G e b ru ycke rs G re ff ie rs  , B a il- M e u le n a e rs  met A l le Persoonen

m et den  nom hre liu s  , O n tfa n p e rs h u n n e  K n e c h te n N e ir ln p e doende

van de G em e te n . van  de P roch ien . ende B ed iende  . B rouw ers . H e r-

h u n n e  1 lu y s v ro u - K crcke n  , D is - V ro u w e  endc K in  herpiers ,, W ^ape-

w e n  , K in d e re n  . schen . o fte  va n deren , a ls In de makers. Sm eden.

m e t h u n n e  O u d e , p a r liru lie re  Per- tw eede  C o lo m  Met.senaers. T im -

h u n n e  D o m c s tl-  

quen , m et het 

1 la n d tw e rrk  dat 

sy zyn  doende.

soonen . Prysers , 

C o s tu m ie rs , L a n t-  

meters , P roch te - 

schryvers , A m -  

inans. P rocureurs. 

N o in risse n . 

S toekhouders.

me, m erlleden  . ende 

a lle  andere A m - 

h ach ts lieden . met 

h u n n e  V ro u w e  . 

K Inders . ende 

D o m e stlq u e n .

W e i c k e n  Stael1 o ] )  d e  f o r m e e n d e  m n n ic r e  v i:> o rs c h re v e n  opges

6.
Korlsitters . Al 

toyders . 1 hier
de-pachtors, \  el 
lepgcr.s . Koof 
lieden . W'tnckc 
llers, ende andc 
re Persoenen Kui 
peneirende me 
ofte sonder pe 
hriiycl; van Lan 
de. Wevers & c .

’ ■J .......... > 1^,111(1111 ( K i i i t ' l  I t i e ’i e i l ,  . s t - l i s  m e i  U l  i y | s e  I i - ; . ; e u ( ' i v  n .  viiv

parliculierelyck nchicr den s(Tven Sinel können gt'nnnolceri wimlen met 
hunne Vrouwe ende Kinderen, W y ordonneren Ier (Treflie van ilesen

62



Lande over-le-lirenaen binnen den voorschreven lydt van acht dagen ; op 
peyne, dat de W^etten van d Appendanlen ende Contribuanten ende elck 
Lil van diere sullen incureren eene Boete van Dertigh Ponden Paresyse in 
profyte van den Armen van de Prochie. die Sliptelyck ende by Rigoreuse 
Executie l’hunnen laste sal verhaelt worden : Ende in t regard van 
d Hooftmannen gelycke Boete, alles in bunnen privéen naeme. Ende gelyck 
men by desen niet en kan uytdrucken preciselyck alle de Classen ende 
Conditiën van de Ingesetene van ieder Prochie, ordonneren W y voorts, 
van de gone die hier vooren niet vermeit en staen, te voegen in d eene ofte 
d andere Colomme. ende by de gone w'aer aen sy meest rapport hebben ; 
soodanigb, dat W y bij den nochgemelden Staet ofte Denombrement kön
nen sien ende verwittight zyn van den totalen nombre, van generalyck alle 
de Invvoonders met hunne Qualiteyt ende Conditie. Ende op dat niemant 
van de Grootste tot de Kleynsle en soude verswegen worden, verklaeren 
W y, soo W^y doen by desen. dat W y op alle dies nauwkeurigh onder- 
soeck sullen doen. ende dat de W etten ende Hooftmannen van elcken 
Persoon van de Minste tot de Meeste, die mogen bevonden worden geob- 
mitteert ende achter-gelaeten Ie zyn, sullen incurreren eene Boete van 
Twintigh Ponden Paresys : Ende eyndelinge, dat de Staeten die defectueus 
bevonden sullen worden, ende niet pertinentelyck en sullen begrypen 
elcks Qualiteyt, Bedryf, ende Conditie, sullen geredresseert ende her- 
maeckt worden ten privéen koste van de gone die daer in eenige nalaetent- 
heyl hebben gecommitteert ; sonder van aldies te blyx'en in gebreke ; waer 
mede zyt Godt bevolen.
Uyt onse Collegiale \Wgaderinge desen 22 February 1748.

DE AL U W E
Burghrnecslers ende Schepenen 

's LanJ/s van den Vryen.
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BIJLAGE 111

I j j s t  v a n  h e t  a a n t a l  p e r s o n e n  p e r  b e r o e p  d i e  g e e n  o n i r r u ’s t e l l i n g  b e t a a l d e n

i n  1 7 4 7

arbeider 60

beeribouder 2
besemaker 1
canlenier 2
cleermaker 4
cl eermakerseneeb t 1
cortsilter 3
CU y per 1
cbirurgijn 1
boutsnijer 1
metser 2
muelenaere 2
muelenaerscnecbl 1
naaisleripge 2
officier 1
peerdesmet 1
saeger 1
sebaperseneebt 1
schoenmaker 3
schoolmeesteres 1
seeldraaier 1
spellewcrksicr 2
si)irisler 28
stoeldraaier 1
sirodekker 1
strozagcr 1
swingelaere 2
temmerman 1
verco[}criggc 1
voerman 1
voorcoper in lijnvv. 1
vrocNTauwe 2
wever 16
zonder beroep 25

arbeider-corlsilter
arbeider-officier
arbeider-swingelaere
arbeider-wever
arbeider-winbelier
bakker-winkelier

clecrmaker-winkel ier

wevor-oorlsillor



GENEALCX'.IE \ ’AN DE FAMILIE STEYAERT 

TE EEKLO

ST.\MREEKS :

I. STEIJAERT LL'DCA’ICUS gehuwd mei
ICKEI' (IKEI’, EKEÏ) ANNA MARIA

gewon
II. STEIJAERT LL'DOX'ICUS FERDINANÜUS gehuwd met

lAMPAERT CAROI.INA

gewon
III. STFD'AERT FRANCISCUS ANTONIUS gehuwd met

X^ERSTRAFtE MARIA CORNELIA

gewon
l\'. STEYAERT ANSELMUS (ANSELME) gehuwd met 

MARIENS ER.\NCISCA

gewon
\ ' .  STEYAl-lRT DFSIRF:

I. Sn-:i.lAl-:RT LUDOVJCUS ; x 5 0  jammri 17U9 Eeldo Atma 
Maria Ickct (Iket, F.kel). De gel. Joanne de Pan fs Joannis, Pranrisco de 
Mei) en Sii.sanna Bleen ( ') .  Mij f  12 maart 1755 Il.ekio <se[>ullus est in 
raemitcrio versus seplemlrionern officio medio> ( ') .  Anna Maria lekei 
I Ikel) f  21 se[)lernher 1754 Eekio <se[)iillii est in caemilerio officio 
medio» ('^).

I liin kirifleren ;
I) Susanna Maria. “ 27 januari en =  28 januari 1710 EekIo, ]). en m. 

Jarohiis F.,kel en l'.lisahelha de Luleur ( ‘).

11 ) I’ R, nr. 107 I" I rUi — S. A . Ei H.i, 

( 2 j  l<I<ai nr I7V I" 'J Z 'i ' i  v»o —  S, A  E i t l» .  

O) rir, 171 f" 21 gr, rO, — S, A  E rtlo .
( l )  ll,l,lrrn  tir, l ' , l  f" griJT — S, A . Ei-U«,.
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2) Joanna J’eresia, " en =  2 4  april 1711 Eeklo, p. en in. Jacobo van 
Slerckhem en Joanna Bereians

3) Anna Maria, “ en =  18 .«eplemljer 1712 Eeklo, p. en m. .loannes de 
Laleur en Anna Maria Beelaerl (“).

4 )  Joannes I'ranciscus, “ en =  14 oklober 1713 Eeklo, p. en m. Judocus 
van Sterckem en 1 eresia Koiike ( ') .

5) Jacobus, " en =  23 april 1715 Eeklo, p. en m. Adrianus Ikel en 
Joanna Beerians (").

6) Joanna Maria Tbresia, " 18 juli en =  19 juli 1717 Eeklo, p. en m. 
Joannes Reyckaert en Joanna Gillisens ('*).

7) Joanna Maria, " en =  21 auguslus 1718 Eeklo, p. en m. Joannes 
Rijekaert en Joanna Maria Gillisens

8) Anna Cornelia, “ 26 november en =  27 november 1721 Eeklo. p. 
en m. Petrus Sleijaerl en Susanna Maria Sleijaerl

9) Ludovicus Fernandus, “ 1 juni en =  2 juni 1723 Eeklo, p. en m. 
Joannes Sleijaerl en Maria Sleijaerl

lO) Ludo\icus Ferdinandus, ° en =  19 augustus 1724 Eeklo. x 18 fe
bruari 1749 Eeklo Carolina Lampaerl. Hij f  16 juli 1803 Eeklo. 
(Afstamming zie verder).

II. STEIJAERT LUDOVICUS FERDINANDUS : ” en =  19
augustus 1724 Eeklo, p. en m. Joannes Baptisla Sleijaerl en Anna Maria 
Ikel ( ‘‘‘). llij X 18 februari 1749 Eeklo Carolina Dimpaetl mel als gel. 
Joanna Dimpaerl en Isabella Sleijaerl ('■*), Hij f  16 juli 1803 Eeklo <ex 
bac anno aelatis 84» (^^).

Hun kinderen :
l) Pauwelinus, doopakte niel teruggevonden. Hij x Appolonia De Ruylcr 

fa Jan Baplisl en 1 beresia Wbllems die f  O  september 1794 Eeklo. 
Slaal van (Joed reg. nr. 1040 fo (i8 vso - akie van 3 april 1795

( 5 )  iL ld c m  nr. 151 f "  2<)30 \.so —  S, A ,  H cU o ,

(6 )  ll)l< lcn i nr. 151 f "  2 0 3 8  vso —  S, A ,  H ck lo .

(7 )  ib id e m  nr. 151 1“  2 0 1 3  vso —  S. A .  lio k lo .

(8 )  ib id e m  nr. 151 f "  205 3  v.so —  S. A .  E ek lo .

(9 )  ib id e m  nr. 151 f "  2 0 0 9  v.so —  S. A .  E ek lo .

(1 0 )  ib id e m  nr. 151 f "  2o7 8  r lo  —  S. A .  E ek lo .

(1 1 )  ib id e m  nr. 151 f "  2 0 9 9  vso —  S. A . E ek lo .

(1 2 )  ib id e m  nr. 151 f "  2 7 1 0  vso '—  S. A .  E ek lo .

(1 3 )  ib id e m  nr. 151 f "  2 7 1 8  vso —  S. A .  E ek lo .

(0 1 )  ib id e m  nr. 171 f "  2 2 3 0  vso —  S. A ,  E ek lo .

(1 5 )  ib id e m  nr. 18-1 —̂  S. A .  E ok lo .



- S.A. Eeklo. Hun kinderen : a) Joannes Ludovicus 5 j. en Henricus 
\Jncenlius 3 j.

2) Anna Colela, ” en =  1 januari 1751 Reklo, p. en m. Maximilianus 
Lainpaerl en Susanna Maria Steijaert ( '“)• Zij f  19 juni 1754 Eeklo 
<et sepulla est in caemilerio versus 7 trionem aetat : 5® ann,> ('^).

5) Franciscus Antonius. “ 25 november en =  24 november 1753 Eeklo. 
Hij X 25 april 1781 Maria Cornelia Verslraete. (Afstamming zie 
verder).

4) .loanna Dorolea, ° en =  6 febiuari 1755 Eeklo, p. en m. Franciscus 
Bin en Joaruia Lampaert ( ’*). Zij f  8 mei 1757 Eeklo «et sepulla est 
in caemiterio> 2 j. oud ('*).

5) Antonius Bernardus. ° en =  20 april 1756 Eeklo, p. en m. Guilielmus 
\^an \  Jassenbrouck en Joanna Steijaert (^“). Hij f  13 juli 1757 Eeklo 
«circa medium 3  ̂ mane obiit> (^^).

ó) Joanna Theresia, ° 24 december en =  25 december 1757 Eeklo, p. en 
m. Adrianus Standaert en Joanna Boeckaert (^ '). Zij f  19 januari 
1758 Eeklo «et sepulta est in caemiterio proles 4 mensium> (^^).

7) Petrus Franciscus. " 8 december en =  9 december 1758 Eeklo, p. en 
m. Franciscus Judocus Rijckaert en Maria Cornelia De Smet (^^).

8) Bernardus Antonius. ° 8 september en =  9 september 1762 Eeklo. p. 
en m. Joannes Ludovicus Steijaert en Theresia Neetesonne ( “̂ ).

9) Carolus Hubertus, ° en =  31 maart 1764 Eeklo, p. en m. Adrianus 
de Smet en Joanna Maria Zoetaert (^®).

III. STEYAERT FRANCISCUS ANTONIUS : “ 23 november en
=  24 november 1753 Eeklo, p. en m. Balduinus Lampaerl en Anna
Cornelia Steijaert (^ '). Hij X  25 april 1781 Eeklo Maria Cornelia Ver
slraete met als gel. Ludovico Slcyaerl «palre sponsi> en Maria Christina
Grjetbals «babitans h io

(1 0 ) fladtm  nr. 13'i f"
(1 7 ) Éliidrm nr. 171 f"
(1 8 ) ll)ldcin nr. 15') f"

( l ' i )  il)ld.fni nr. 171 ("
(JO) ibidi-ni nr. 155 f"

( Z l )  d;l.l. •III nr. 171 1"

l2 2 )  ilildi-m nr. 155 f"
(25 ) ll)id<-ni iir. 171 f"

(21 ) d ild iin  nr. 155 f"
(25 ) ll)ld< iii nr. 155 f"

(20 ) llildcm  nr 155 f"
(2 7 ) d ild i rii nr. 155 f"

(2 8 ) llilT -m  nr. 17'! f"

1005 v»o • 

2125 rlo - 
I5<X) rlo ' 

2 IV) v»o 

1515 VM) 
2)57 v»o 
1550 VH)

2 M O  rlo - 

1510 V.O 

1500 rlo - 
M 2 0  rlo - 

1055 v»o 

1058 v»o

• S. A. Ecldo. 
S, A. Ei-Uo. 
S, A. Ei-ldo.

• S. A. lv4lo. 
. S, A. l-;.-Uo,
- S, A. |•;,.l<lo.
- S. A. I-i-Uo. 
' S, A. Efido.
■ S. A, Knldo,

S, A, l>Uo.
S, A. Iv-lllr).

- S, A. Koldo.
- S, A. l■>tlo.

67



Hun kinderen :

1) Anselmus. " cn = 2 januari 1780 Kcklo. x F'rancisca Marlens. 
X  X  Marie Boxlael. 1 lij f  28 april 1855 Eeklü 67 j. oud. W as winke
lier Irakker van heroej). (Afstamming» zie verder).

2) Maria I heresia, " 14 september en =  15 september 1787 Ecklo. p. cn 
m. Cornelius Yerstraele en .Ioanna Maria BekaerI *bic babitantes> 
("■’).

5) Maria T beresia, " en =  12 september 1788 Eekio, p. en m. Paulus 
Eeonardus Stcijaerl en Petronilla 1 beresia Sanders «bic babilantes>

IV. STEYAERT ANSELMUS (ANSELME) : ” en =  2 januari
1786 Eekio, p. en m. Petrus N'erstraele en Maria 1 beresia Steijaert «bic 
babilantes> (''')• Hij x brançoise (Francisca) Marlens. Hij x x Marie 
Boxtael. Hij f  28 april 1855 Eekio 67 j. oud «1er zynen buize staende in 
de Meuleslraete> (*‘ ). Hij was winkelier-bakker van beroep en woonde 
volaens bet Itevolkingsregisler van 1818 in de «Rue des Moulins> te Eekio. 
Hij was loen 51 jaar oud «Boulanger> en zijn eersle vrouw brançoise 
50 jaar, samen met bun eerste drie kinderen ; Charles l.^uis 4 jaar, Desire 
5 jaar cn Serapbinc 6 m, ( ' ’ ). In bel jaar 1825 woonde bij volgens bel 
bevolkingsreigister nog steeds in de «Meuleslraat> (''^).

Kinderen 'gesproten uil bet x met Françoise (Francisca) Marlens :
1) Charles Ludovicus Antonius, " 7 januari 1815 Eekio. De 'jet. waren : 

Franciscus Anionius Sleyaert «oud een en zestig jaeren |)artiruliere> 
en .loannes branciscus \  rombaul «oud een en twintig jaeren sebryver, 
beyde wonende binnen bet meergezeyde Eeklo> ('’''). Hij f  25 mei 
1860 Gent. 1 lij was «kandidaet notaris», in 1846 gemeenteraadslid 
'̂an de stad Ecklo tol zijn overlijden in 18(i0 cn werd opgevolgd door 

zijn broer Hesirc.
2) Desiderius (l)esiré), " 28 juli 1816 Ecklo. Hij f  8 januari 1881 Ecklo. 

(Zie verder).
5) Scrapbina. " 20 mei 1818 lu'klo. De get. waren ; Engelbettus Sleyaert 

«oud vyf en twintig jaeren olieslager van beroep» en Philippe brnnries

(2'J) llildiMii nr, l()0 f" 177 v.so —  S, A. Iv 'llo .
(3 0 )  lliidcm  nr. KiO f ’ 30 ') rio —  S, E rU o .

(31 ) dildrm nr. 13') f" IJ') rIo —  S. A. 1‘5'Uo.
( 3 J )  Ovcrll|(lcn.<rck'i.''l<'r 1833 - nklc nr, 77 —  11, 8. Hi-kln.
(3 3 )  Brvolklnir.'ircul.sli'r 1818 —̂  S. A , E i'klo.
(3 1 )  idem  1823 —  S. A . E rk lo .

(3 3 )  G'4>oorlcret!lsl<T ). 1813 1815 - ak ic nr. 7 —  11. S, E rk lo .
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-  *06  -

A gen ten  v a n  P oK cie en  V e ld w a c h te r * ,  L .  B e l j r n  ,  b r i g a d i e r ,  

t e l d w a c h l e r  ( v o o r  d e  p o l i c i e  e i t r a - m u r o s ) , L .  B l a n q u a r t , 

v e l d w a c l i t e r ,  X .  B .  P e u s u u  e a  P .  d e  B u c k ,  a g e n t e n  v a n  

p o l i c i e .

D ie n s t  d e r  B r a n d s p u ite n .  D e z e  d i e n s t  w o r d t  v e r r i g t  d o u r e e u e  

k u t n p a g u i e  v r y w i l l i g e  p o m p i e r s  ,  5 0  m a n n e n  s t e r k .

Kommissie vam Opbsbahe Gezosdhbid.
L e d e n ,  H . D e l a r u c l l c ,  a d v o k a e t ,  K a r e i  M e u r i s ,  r a e d s l i d ,  F ,  B r i c -  

k e l a i r e ,  ,  g e n e e s h e e r ,  l l e n u r d - P e l e g r i e ,  f a b r i e k a n t ,

H .  D u b o i s ,  b c c l m e e s t e r ,  K .  d e  U a c k e r  ,  a r n i - m e e s t e r ,  D e -  

r u is s a r l ,  g e n e e s h e e r , e n } l 'e l i . v M i s $ u  d u  W a e l e ,  b o u w k u n d i g e .

S T A D  E E C L O O .

O p p e r v l a k t e  : 2 7 1 7  h e c t a r e n .  —  B e v o l k i n g  o p  3 l  d e c e m b e r  

1 8 5 9 :  8833  i n w o o u e r s .

B u r g e m e e s te r ,
R .  vau W a s s e u l i o v e - F e r m o i i t ,  g r o i t d e i g e u a e r  

S c h e p e n e n  ,

J o » .  S c r .  d e  S c h e p p e r e ,  g r o u d e i g e u a e r

D e  gewuoDelyke zittingen v a n  h e t  kollugicvaii burgemeester 
e n  schepen h e b b e n  plaets d u n  w o e n s d a g  e i i  z . - i l e r d a g ,  ten 9  u u r .  

L ed en  v a n  d e n  S te d e lg k e n  B a e d ,

A u g .  C u i n t u e r g o - v a i i  D a m m e ,  

i ' j b i i c k a u t

K .  v a n  D u o s s e l a e r c  ,  g r o n d e i g .  

A u g u s t  B o v y u  , b r o u w e r  

D e s .  S t e y a e r t ,  k o o p m a n  

J .  S .  d e  S c h e p p e r e ,  S c h e p en

B r u n o  M a r t e n s ,  r e u t i e r

K . B .  T e m m e r m a u ,  w y n s t e k e r  

A .  R o t - g i e i s ,  k o o p m a n  

K a r e i  N e e l m a n i ,  f a b r i e k a u t  

B e n e d i c t i i s  G o e t b a l s ,  k o o p m a n  

R . v a n  W a s s e u h o v e ,  B ürg ern .
S e k r e ta r ie ,  A u g .  v a u  A c k e r .  —  D e  A r c h i v e n  d e r  s t a d  z y u  

o u d e r  d a  b e w a r i n g  v a n  d e n  s t e d e l y k e i i  s e k r e t a r i s  g e p l a e t s t  

S ted e ly ke  O n tvanger,  L o d e w y k  d e  C l e r c q

B e d ie n d e n  te n  e tn d h u i z e ,  P .  d u  R a e d t ,  b u r e e l - h o o f d  , g e l a a t  

m e t  d e n  b u r g e r s t a n d ,  d e  c o m p t a b i l i t e i t  c u z .  j P .  B .  G o e -  

t h a l s  e u  L .  M a n t e a u  , v o n r  d e  b i i u f w i s s e l i n g ,  p a t e n t e n ,  

r e g i s t e r s  v a n  b e r a e d s l a g i u g e n  e n z . )  B .  d u  R a e d t ,  z o o n ,  b e 

v o l k i n g s r e g i s t e r s  ,  n i i l i c i u  u n z .

D e  b u r e e l e n  l e n  a t a d h u i z e  z y  n o p e n  v a n  1 m e i  l o t  3 1 O c t o b e r ,  

van g  t o t  I a  a e r  d e s  n i o r g e n d a . e n  v a n  i  n o v e m b e r  t o t  3 o  a p r i l  

v a n  S u e r  a* m o r g e n d a t o t  'a  m i d d a g s  e n  v a n  1 t o t  5 u e r  n a m i d d a g .  

S ta d e  B ern w m ee s ter ,  F .  R e y c h l e r ,  b o u w n i e e s t u r - l i m m e r m a n  

S ta d e  b ezo ld ig d e  G e n eeeh eeren ,  v a n  ü u t e g h e m ,  >)> , a u  v a n  

l i u o r c b e k c

S ta d e  b ezo ld ig d e  V ro e d v ro u w ,  U r s u l a  d e  B l a u w e

\\V tfw i) /.c r  diT Slfid Cicnl IMCil - S .A . ( 'irn t, M /.  JUft 

n if t  eer.Ie  vcrmcldlne vnii I Slcym-rt 

(.1« griiM i-rilcrfwublld vnn do «Ind l!i Llo
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D e b n r e e U n  t « n  a U d h u i z e  z i j n  o p e n  a l i a  z r e e k d e K « n  T i n  g t o t

l a  u u r  d e a  m n r g e n d s  e n  v a n  a  t o t  4 u u r  n a o ï i d d a g ,

S l a d t  H o u w m tfa lê r ,  A .  D r u n e e l

O p t ic h U r  p a n  f i t a ia  ,  F l o r i m o n d  B e n a r d ,  a c l i e p e n

S t a d s  b a to ld iy d a  G en a esh ea r,  i .  I { r a r k d a i r e ,  >J<

S ta d a  b a zo ld ig d e  Ilea lT n ea a ter ,  G .  D e r o i a a a r t  

S ta d s  b a zo ld ig d a  V ro a d v ro u w a n , C o tia i.’' L e r m a i n ,  M e i .  H o f i -  

m a u  e n  A d e l i n e  B o r g h e u a

O n tv a n g a r v a n  h e t  M e e t-R e c h t  to r  L i jn w a a d m a r k t ,  E d . D u h a n t .

D i t  r e c h t  w o r d t  i o  r e g i e  g e h o u d e n .

M ijn m e e s te r  ,  A .  L r q u e s n e  

E x p e r t  t e r  V is c h m ijn  , Z .  d e  V o s ,  h a n d e l a a r  

E x p e r t  o v e r  d e  e e tw a r e n ,  K a r e i  W i e n a c r  

G e m e e n te  o n d e r w ijz e r s  en M ee s tera se n  ,  S e r r o e l s ,  F .  D e l f o u e ,  

G j f . s e l i n r k ,  j i i l l r . * “  R o s a l i e  V e r r a e r t ,  M a r i e  S a y a n ,  L e o n i e  

I s e l é e ,  J u l i e  W i l l e m s  c n  O d i l e  L e q u e s n e  

C o m m is s a r i s  iw n  P o l ic ie ,  G o d f .  S i g n o r

Agenten v a n  P o iic ie  X .  P e u s o n ,  J .  ü e t a n d t ,  P .  G l o r i e u x  e n  

G u s t .  B u f k e n s

D ie n s t  d e r  B r a n d s p u ite n .  D e z e  d i e n s t  w o r d t  v e r r i c h t  d o o r a e u e  

k o r a p a g n i c  v r i | w i l l i g e  p o m p i e r s  , 8 o  m a n n e n  s t e r k .  —  K a 
p i te in -R e v e lh e b b e r ,  J .  R e n a r d - P e l e g r i e ; i . *  lu i t e n a n t ,  J .  
D o p c h i c - D e l l i a y e ;  o n d c r - lu ile n a n t  ,  G .  S i g n o r

K o m m i s s i e  v a *  O p E M S A n e  G e z o x d h e i d .

L e d e n ,  H . D e l a r u e l l e ,  a d v o k a a t ,  F .  B r a c k e l a i r c ,  >}c. g e n e e s h e e r ,  

D e r u i s s a r t ,  g e n e e s h e e r ,  V e l g h e ,  g e n e e s h e e r ,  D e  B o n r d e a u -  

d ’ h u y ,  g e n e e s h e e r ,  R e g i h o ,  g e n e e s h e e r ,  L .  P h i l i p p e ,  k o o p 

m a n ,  T h .  C a n f y n ,  e i g e n a a r ,  A u g .  R r u n e e l ,  b o u w k u n d i g e .

—  107 —

S T A D  E E C L O O .

O p p e r v l a k t e  : a 7 i 7  h e c t a r e n .  —  B e v o l k i n g  o p  3 i  d e c e m b e r  

1 8 7 3 ;  1 0 , i 5o  i n w o n e r s .

Burgemeester, D e s .  S t e y a e r t ,  k o o p m a n

^ c / ie / r e n s n , A . R o e g i e r s ,  k o o p m a n ,  U .  v a n  H o o r e b e k e , w i j n s t e k e r  

G e w o n e  z i t t i n g e n  v a n  h e t  k o l i r g i e ,  d e n  w o e n s d a g  e n  z a t e r 

d a g ,  t e n  1 0  u u r .

L e d e n  v a n  dan  S te d e l i j k e n  R a a d ,

A i m é  E u e r a r d ,  a d v o k a a t  

A l o i s  R o p g i e r s ,  k o o p m a n  

D e s .  S t e y a e r t ,  k o o p m a n

K , T e m m e r m a n ,  w i j n s t e k e r  

A .  i l c  W a c h t e r  

R .  A e r n u u t  

A .  D ’ h o u d l  

1’ . P i e s s e n s
D .  v a n  H o o r e h e k e  

B .  v a n  W a s s e u h o v o

E .  N e c l c m a n s

Secretaris,  A u g .  v a n  A c k e r .  —  D o  A r c h i e v e n  d e r  s t a d  z i j n  

o n d e r d o  b e w a r i n g  v a n  d e n  . s t e d e l i j k e n  s e c r e t a r i s  g e p l a a t s t  

Stedelijke O n tv a n g e r,  L o d e w i j k  d c  C l e r c q

W c K w I lz e r  d e r  s in d  C ir n l  I M n  - S . . ‘\ ,  r i e n l ,  I d z . 107 

m e t c e r s lo  v o r m o ld ln g  v n n  1 V .d r i-  S l c y n c r t  

n is  In ir ß c n io c s te r  v n n  d e  .stad  E e ld o
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Rodrigos <oiid Iwee en dertig jaeren. schryver woonende beijde tinnen 
deezer slad> ( ’*).

-}) Josephus Seraphiniis, ” 19 mei 1820 Eeldo. De get. waren : Josephus 
Bt^rnardus Steyaert <oud vier en twintig jaeren hroodbakher> en Pieter 
Joannes Bruggeinan <oud dry en twintig jaeren schr>wer beyde woonen
de binnen deze stad> (^‘)- 

Kinderen gesproten uit x x met Marie Boxtael :

ü) Pelix Anselmus, “ 22 november 1823 Eeklo «in de meulestraat>. De 
get. waren : Karel Francies Van Poucke «oud zeven en twintig jaren 
wagemaker> en Patricie Antone Steyaert «oud zes en zeventig jaren 
stadsbode, beide wonende binnen deze stad> (**).

6) Augustus, " 12 februari 1826 Eeklo. Hij x Virginie Sophia Storm.

7) Hippoliet. ° 1829. W as koopman in kruidenierswaren en fruit. Even
als zijn broer was bij katholiek gemeenteraadslid van de stad Eeklo, 
van 1882 tot 1887. Hij nam ontslag toen hij op 10 augustus 1887 naar 
Gent verhuisde.

V. STEVAERT DESIRE : ” 28 juli 1816 Eeklo (•”■). Hij t  8
januari 1881 P..eklo «oud vier en zestig jaren, geboren en wonende te 
Eecloo, Burgemeester dezer stad en grondeigenaer. ongehuwden zoon van 
wyien Anselmus en van w^'len Francisca Martens, overleden is heden 
om half negen ure in de Meulestraete>. De get, bij de overlijdensaangifte 
waren : Joannes Eduard \^an Waesbergbe «oud zes en zestig jaeren bier- 
brouwer> en Pieter Bernard De raedt «oud zeventig jaeren, srhryver beide 
hier wonende, den eerste zwager den tweeden geen bloedverwant van 
den hier nagenoemde overledcnen> (*"). Plij woonde in 1856 te Eeklo in 
de «BmJaerstraet, 386 (")■ In 1880 woonde hij in de «Molenstraat 22> 
CH. Hij was kniiflenier-koopman van beroep. W as gedurende twintig

ly,) klem |. Iftir, 1818 - lAlc nr, 73  —  IV S. Er-klo.
(3 7 )  ll.kl.rn j 1810 |8g0 - iiLt.- nr. 83  —  IV S. l>kIo.
(3 8 )  ih k le m  ), 1823 182-1 - nkte  nr. 201 —  IV S, Heklo.

(3 0 )  <flr-n 28 |u ly  1810 i« grlmri'n I ir-ulrk S li-y iiiT l zoon vnn A n ir lm u s .  rn von
frnnr lurfi N lo rti n» lntfi'»i lirevrn I>y vormU In Iti-I ri'tiUler vnn ueVonrlrn vnn 1620,
onrli-r til- (Idlo vnn 27»le 7ln-r n" l'10.> 

r..l,oorl.-r.-Kl»(.-r ), 18)0 1 8 )8  — IV S, I'ickln.
( l<») Ovcrll)ili-n>n-i)l«lcr ) )88| nklc iir, 1 — IV S. Heklo.
(•II)  IVvoIkin((*r<-(/l«liT IH'O IxicL 3 lilz. 222 —  S A, Iv’kio,
(12) klem 1880 l.oi-k -1 l.lz. 133 —  S. A. I>klo
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jaar gemeenteraadslid (van 1861 lol 1881) van de stad Ecldo, en schepen 
van 1873 lot 1874. Hij werd op 5 oklolier 1874 Inirgemeesler benoemd 
en bekleedde dil ambl tot aan zijn overlijden op 8 januari 1881 Hij
was ongehuwd. Volgens de Wegwijzer der slad Cenl 1882 was de schepen 
P. de W achter fabrikant, toen dienstdoende burgemeester.

Wilfried STEECl IERS.

G EBRU IK TE TEK EN S E N  .A FK O R T IN G EN

"  geboren Ie, op 

f  overleden Ie. op 

o verloofd  te, op  

X  gebu \vd te . op 

get. geinige (n )  

fs of zn. V. zoon van  

=  gedoopt te, op

oo onderlrouw te, op 
X  — K luiwelijLcbonlratt

Verleden voor ... te. op 
m meter 
p peter
fa of dr. V. dochter v a n

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

1. —  S T E E G H E R S  W ’., —  De Staten van Goed van Eeklo ( l 5 2 7  17<)öj

3  delen, 1 9 7 2 .

2. — STEEG I IERS \ \ b ,  — Familtekundige vraagbaak Sleyaert
cO ns lleem >, jg. 2 8  nr. 3 Bloeimaand 1 9 7 1 . blz, 9 0  1 0 (1.

( 4 3 )  W egwijzer der Sla<l Gent i-n iler provincie O o s tA ’lnanderen 1 8 7 3 . blz, 197  : 

iBiirgemee.sler, Des. Sleyaert. konpmnn>.
idem IH7fi blz. 198  : ibidem 1 8 7 7  blz, 198  «B urgem eester, D es, S leyaerI, 

eigenaar» ; ibidem 1 8 7 8  blz. 19i) ; diidem 1 8 7 9  bl/.. JO t ; ibidem  1 8 8 0  b l / .  2 0 2  : 

ibidem 1881 blz. 2 0 3 .
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DE KONINKLIJKE HANDBOOGMAATSCHAPPIJ 

SINT SEBASTIAAN 

TE MERENDREE

1. — IN L E ID IN G

Toen wij vóór een zestal jaren, bijna heel toevallig een oud gildeboek 
in banden kregen werd bet begin van deze studie aangevat. Links en recbts 
namen wij nadien nota’s en al gauw stond bet vast dat bet bier ging om 
een van de vermaardste maatschappijen uit bet Meetjesland.

De oude gilden uit de omstreken zoals Assenede (1482), Ursel 
(Eerste kwart X \ ® eeuw), Sint-Marlens-Latem (1518), Zelzate (1526), 
Maldegem (1548), Aalter (1562) enz... —̂- de data betreffen behalve 
bij de eerst genoemde, slechts toevallige vermeldingen —' verdwenen in 
de troebelen.

I loogsivv'aarscbijnlijk hadden de meeste wel een opvolging, hoewel 
dieril gezegd dal [jraLlisch nergens veel gegevens er over voorbanden zijn. 
Het is pas na bet eindigen van de Sjjaanse Successie-oorlog in 1713/14, 
toen terug een periode; van vrefie en welvaart ingeluid werd dal zij weer 
opduiken.

Meroiulree- (1717), Wondelgcm, (-..rtvelde (l750), Ad egem ( l7 5 l) ,  
Kluizen (1752). Ix-mbeke (l752). Assenede (l754), Nevele (l756), 
Aarsele (l7f)t)). Siiil-Margrielc (l78ü), Sint-Laureins (l780) werden 
arblerecnvfdgcns geslicht of Icri'gen een oLtrooi loegcwez.en.

Nojjens geen eiiLele gilde van ele omsireken werd een min of meer 
uilvoerige bijrirage gejjubliceerd, !)<• bibliografie voor onze streel; beperkl 
zich tol de aanlcLeningeti rlortr I'. De Polier en .1. BroecLu'rl in bun f/e- 
schicdc’iiis run de ffcini-rntci] der proi'inric Oo.s/.\7(iuri(/ereM, 2'' reeks, 
arroridissemeiil l'.ello, eiiz... waaraan wij eriLele van rie/e dala onlleenden. 
I'.fiige andere iioleerrieti WIJ uil de originele oLlrooiaanvragen berusletide in 
de ( loslenrijfse f lebeiuii- Raad op bel Alg. RijDarcbief Ie Brussel.

( )ver de Adegernse en len dele de Maldegetnse sr bullerij schreef L. 
Daidneux, ƒ Je stirltliii(i run ilc Sidai.s/lnu/isjjdi/en nun A/u/de(;e;ii en
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Advgem  en over het overblijvencl deel van het F^esolutiehoek van de 
Lemheelcse schuttersvereniging O. Lippens een Sprokkeling, respelctievelijk 
in de nrs Ylll en V van deze kringnitgaven (^).

De stedelijke gilden van Brugge, Eekio, Gent, Tielt en Deinze waar 
wij op aangewezen zijn. genieten uileraard der zaak meer bekendheid. 
Voor Tielt vonden wij enkele gegevens in A. de Vlaminck, Jaerboeken (1er 
aloude Kamer van Rhetorica, het Roosje ie Tielt, Gent, 1862. E. Neele- 
mans in Geschiedenis der Stcul Eekloo, Gent. 1859. bespreekt in het kort 
deze stadsgilden.

Voor Gent hebben wij het werkje van P. de Burggraeve, Notice histo
rique sur les chejs-confréries Gantoises de Saint-Sébastien et de Saint 
Antoine, Gent, 1913.

Brugge zet ten slotte de kroon op het werk met een grotere uitgave 
van de hoofdman Dr. Godar, Histoire de la Gilde der Archers de Saint- 
Sébastien de la ville de Bruges, Brugge, 1947.

Meteen wordt dit hier nu naar ons w'eten de eerste uitvoerige bijdrage 
aan de gilde van een plattelandsgemeente van OostA'laanderen gewijd.

II, - -  O I L D E L E V E N

1. D E  O U D E  SIN T-SEB A ST IA A N SG ILD E (1717-182-0

Boog en pijl behoren w'el tol de oudste kidluurelemenlen van de 
mensheid. Zoals bij de verdedigings- en jachtwapens der primitieve volke
ren bleef de handboog na eeuwen nog, maar dan hij de folkloristische 
sportbeoefening, heel w'at vaardigheid vragen.

De kruisboog w'as reeds een merkelijke verbetering : de dracht van de 
pijlen was verder geworden, meteen hun doorhoorkrachl groter. I )och deze 
hogen, van de kleine zakkruishoog, over de gewone hogen lot de grote wal- 
bogen, met hun verschillende opspansystemen, werden verdrongen door 
de opkomende vuurwapens, althans in de oorlogshewapening. Busse- en 
kolveniers die hel uileindelijk wonnen op th'ze voet- en handboogschutters 
samen met de schcrmi'rs worden allen ondergehracht hij de <mililaire han- 
nieren>. Deze hadden in de steden eertijds de opdracht van het bewaken 
en het beschuiten van de sledelijke bevolking : vandaar de naam schut
ter Een overbekende voorstelling van deze stedelijke milities vonden

( l )  J. I'R A EY M A N  ; 'n B h u lz i ld u  u il  (lp a la rlp rilke  f tp s r h ip d r n is  eau onro o u d e  S in t -  

S(d> a sli(u in c0 ld u  (WlniJi'nr) 19-16,
( ih ls)  K, C, PE E IE I^S , F.igcn  A a r d . 3c iillu.. 1963, fol. 303, Dc V ll|l. ,’\ntwcrpcT>.
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wij op cle muurschildering van de Gentse Leugemecte. Deze, later in 
stedelijke gilden verenigd, dienden tot model waarnaar onze landelijke 
werden opgericht.

Met de ondertekening van de statuten op 5 februari 1717 ( ')  door 
W'illem Le Poy\Te. hoofdman-slichter werd te Merendree een handboog
gilde opgericht, onder de bescherming van Sint Sebastiaan en de aanroe
ping ('tui het H. Kruis Dit klinkt wel enigszins heweemdend in onze 
oren. De devotie tot het H. Kniis kende op dat ogenblik te Merendree 
echter een grote bloei en het altaar van de kapelanij werd van bij de 
stichting door de schutters in gebruik genomen. Misschien mag hierin wel 
de reden schuilen waarom de plaatselijke heer hier en niet te Vinderhoute 
waar hij nochtans woonde deze schultc'rij heeft opgericht. Wij zien trouwens 
ook dat te Watervliet en te Maldegem ( ')  de schuttersgilden in deze ka
pellen hun godsdienstige feesten vierden. Het verwantschap ƒƒ. Kruis- 
brjogschulters kan gezien worden als een gevolg van de kruistochten waar
aan deze korpsen aktief deelnamen. Het fameuze Jemsalemkruis, het 
wapen geworden na de verovering van deze stad, van Godfried van Bouil
lon. (van goud op veld van zilver!) mocht zo door de oude stedelijke 
booggilden om hun deelneming worden aangenomen (van keel op zilver). 
\'adien werd het door praktisch alle gilden tot symbool gekozen.

Dit zelfde jaar van oprichten werden reeds tweehonderd zesentwintig 
leden, waaronder drieënzestig gildezuslers geboekt. Men stak ook met de 
schietoefeningen van wal en dit was in die tijd hier in de eerste plaats het 
schieten naar doelen.

(2 ) 7.\ f : Rf-Kljlcr inhoiidcnrlr de .Ualulen cn rc(ilrm cnten  von de oude (illdp, nl.smcde 

de alilr n van de aanvaardintf van de ijlldeljroeders mi'l beloften van  d o o d srliu lJ  ; 

5 feb. I7 1 7 -IW Ô  ; affledolen op 2  okl. 1 8 2 4 .

Tllelblad elder» be»i)roten . oriiflnele band. Kroot tollo, 3 1 0  biz.

( 3 )  Men Irofbt van d<- opbren«»! van dit ltnpel(ini|allnar In 1 7 0 7  de grolo zllvcrjen 

Irulvri-lieklioiidet en dilo kandelaars ( parorblereki'riInKen ) . Zie ook E . D l lA E N E N S ,  

Kerke/„ke ede/sr,.eedk„os( In hel M ..,.//ev /„m / In , \p p .  XII, 1961. fnl. 31.

(A) I), \ '| ;R S  I RAI T E  W o/ere/lW In ,/e XV/e eeinr. A p p . XI. I '« i0 . fol. 2 6 3 .

D . \  l ;R S  1 R /\l'. ( E . 1'iirii‘ luwil triwn In de \V / / e  en XVIIIv  eemi'. A p p . \ ’ ll. fol. 8 7 .

I )e  devotie tol bet II, Kriili kan hier mls.s(blen wel In vr-rbanil le brenKen zl)n m ei 

de kerkpaltones de II RadeK on'ie (3IH  13 aiiK 3 8 7 ) .  konliiKln van Frankrijk en 

Kernalin van ( blolarliis I, Z ij »lldille te Polller» de ibans noH b estaande II . Kriil.s- 

abdij w aar een vrjornarne Kriilsrellek nit die lijd bew aard wordt.

Zie : //istoire de .S'oin/e Rndepondi'. Re/ne de l'rimee, el den .'soneinniroj et /V/e- 

flno(/e» en «on honneur. . \b b 6  lùn Itriand. I’arl)«, I’oltlers, 1 8 9 8 .



D O li l^ C l  H ETEN

Sleecls inel hel iiulliyheitl.scloel voor oyeii, namelijk rle oorloesvf)ering 
of allhans wat wij er als een uitvloeisel kunnen van nanzien, oefende men 
tol in het midden van de ]T' eeuw praktisch overal iiilsluUend <tussen 
doelen>.

Deze doelen werden meestal aanaehracht op een wand van samenge- 
perst stro (“). lie t doel zelf was aangewezen op een daaropgcspannen 
doek.

I e  Gent zagen wij in hel Musc •um van hel Bijloke llospitaal op een 
voorstelling van de schieting \an de Gentse Sinl-.lorisgilde aan de \  ijf- 
windgalen (17* eeuw) deze doelen mooi afgeheeld. De schielingen werden 
uilgevoerd onder homen in een park.

Aan heide uiteinden van een pad. stonden, ietwat voor de doelen 
twee schutsels cm de afwijkende pijlen op te vangen. Ook de rijen homen 
naast hel pad gaven naast hun lommer nog een dergelijke beveiliging. 
Immers de toeschouwers stonden zo voor de uil hun haan geraakte pijlen 
beschermd. Ook David Teniers 11 geeft een voorstelling van het doel- 
schielen mei de handboog, dit !( / eeuws, wel is waar eenvoudiger voorge- 
steld met slechts een cirkel als roos (')•

I loc wrliop nu hel doclschielen hier hij onze gilde ?

R. Morren die het doelschieten beschrijft van «.La Chnine d CV» in 
Tiens SchullershIuzoen ( “) zegt dat dit over hel gehele land nu gelijk
vormig verloopt, maar dal ieder heem er eigenaardigheden op na houdt. 
Deze o|) te sporen zou ons doel moeten zijn. maar dit is lang gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Doen wij allhans een [iroeve aan de hand van de 
luttele gegevens die de statuten ons dienaangaande mededelen.

n) ordinaire schielingen :

I herover is ons niets hekr'iid. \\'eilicht waren zij voor lielhebbers ook toe
gankelijk.

h) prijsschielingen :

De yirijsschietingen op sommige zon- en leesldagen waren voorhehoiulen 
aan rh' «vrije guldehroeders \'an (lest- hove*. Daarvoor diende men in Ie 
leggen en zich aan Ie bieden in hel gildelokaal na di' vespers.

( ') )  .M u cd riitl In K. ( ' ,  l^'(■l(•rs. o .r, li-vJcnoviT tol, 200  ; d s  In -horrm l lot ilo vor/Hino- 

llnucn viin lii'l S li’i lrllll; P rcn lcn tn lilnc l vmi , \n l \v r r | ir a  

(f>) Oii.s I li'i'ni. Ii!. X \ ’ , nrs 19 M .
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Dl' prijzen lieslonclen in hooltl/aak uil linnen voorwerpen.
Dr Iie.'tonilen echler ook prijsschielinaen die voor de leden «ralis waren 
wanneer iemand deze had gedund.
- Men moesl inlegaen on loten om zijn schielheurl Ie kennen. De slalulcn 
van 1717 spreken van heiden — dil is lolwerpen — meeslal met een pijl 
om hel dirhlsl hij een voorwerp, een steen of iets dergelijks.
Whe Ie laai aankwam zag zijn kans als mededinger verloren : nochtans 
wanneer de eerste ronde nog niet ten einde was mocht hij als laatste schut
ter toetreden.
- Men school op xlour>. zoniet zag men zijn schot verloren en zelfs hehoet 
met -1 groten.
- De knaap, de roeper enz... malen en deden het getal noteren : hij twijfel 
mochten deken of twee gildehroeders-niel-medeschielenden beslechten. 
l3aarom ook was er steeds iemand van de eed aanwezig.
Het was verboden over te gaan naar het doelhuisje binnen het schootsveld. 
Als veiligheidsmaatregel gold dal niemand mocht schieten dan nadat hij 
vooraf luid had geroepen en dal door de gildeknaap daarop was geant
woord. Hier stond zelfs een boete op van twaalf groten.
\  ooraleer alles voldoende vastgesleld en genoteerd was mocht ook niemand 
pijlen uil het blazoen verwijderen.

f/oe ux'rdvn clv prijzen loegekeiul ?

Men volgde hier hel Gentse systeem, in het statuut van 1717 aange
duid door fle term «schieten oj) het getal ende rorte maele>, elders nog 
onder de woorden «hoog getal, laag getal en naaste .schots (' )• Het hlazoen 
is ongekend, doch wij mogen veronilerslellen, met enige zekerheid, dal hier 
hel Gentse hiazocn werd gebruikt.
hersle Prijs : hij die het grootste getal jmnien hekoml in vijf beurten, zelfs 
al is er een jiijl Imilen blazoen.
Pu-cerle prijs : hij die hel minste aantal juinlen bekomt, doch alle pijlen 
dienen in hel blazoen Ie steken.
Derde prijs : hij die de «naesle maele> gescholen heeft.

Volgend e resirjrijes werden nog in acht genomen aangaande het toe 
kennen van de jinjzen.
- Niemand kon de eerste o( de tweede en de laatste jirijs bekomen.
- Indien fle .«(huiler «naaste maal» evenveel had als de gene in aanmer
king komende voor fle eerste of tweede prijs, zal hij zijn naaste maal mogen 
behoiifleii iiiflien hi| fle eer.ste of tweede jirijs afslaat.

f7) I. \'A ,\ ,\CKKN. I ) „  „ r „ U , U , n  J.T ,\„/.,.,i.e S . \< r,2 .
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H e l E ildcbo t'k  \ a n  1717. in  fo lio , is m et een m oo i b e sch ilde rd  t ite lb la d  v e rfra a id .

O v e r  d rie  v ijfd e n  va n  de b ladsp iege l boven  bet ja a rs c h r ift < . ' \N N O  1 7 I7 >  p r ijk t een

schu tte r in  Romein.se k le de rd rach t (S e b a s tia a n ). m et w apperende  b o rdeauxrode  m an te l 

c n  he lm  m et rode . b ru in e  en b la u w e  p lu im e n . In  de re ch te rhand  draagt h ij een ]>ijl. 

te rw ijl de lin k e r ru s t op  een handboog w e lke  steun t naast dc lin ke rvo e t. D e  ganse fig u u r 

is f i jn  verzorgd, bet l i jk t  w e l een penteken ing  w e lke  o v e rv e rfd  is gew orden. D e  kleuren  

z ijn  ge fixeerd .

D eze schu tte r b e v in d t z ieb tussen tw ee sym m etrisch  gevorm de e m b lem enbundc is . be 

slaande u it  een handboeg, gevu lde  p ijle n ko ke r, hand.schoen. sch le tla p  o f arm bescherm er 

en trom m el.slok. D i t  geheel opgebangen b ij m id d e l van  koorden d ie  e ind igen  op een tros 

is eerder n id im e n ta ir  gesch ilderd .

O n d e r  het ja a rs c h r ift, eveneens over de b reedte van he l b la d . beslaande ile  andere

tw ee v ijfd e n  van de blad<piegel z ijn  tle  ge jiaarde s rb ll i le n  van  de ho o fd m a n  en h o o fd 

v ro u w  afgebeeld.

Z ie h ie r  hun  b lazoene ring  :

/-e Poyvrv iW tIli-m ) ■ van keel m et s rh u ln k ru ls  van  goud b e la ile n  m et v i j f  m eerlljes

van a zuu r, de bovenste a fgew end.

WauU-rs f/.w jf« //u  // le re s io j : van goud m>'t ke jie r van keel be laden  m et v i j f  le lies van 

z ilve r, en vergezeld van d rie  k la jiw ie k i nde papegaaien van « ino jie l. gebekl en ge jio o l van 

le e i.  de bovenste a fgew end .

D e /e  o jigehangen s< b lh le ri z ijn  begeleid van een voo r d rie  kw art gedraalde lo rm io ih e lin  

ldri<- Ira llé r i)  getoo id  met een burggravenkroon (C ) iid e n a n rr le ) en voorz ien  v a ii dekkleden 

van keel g e v o iff l van gou<l A ls  be ln iteken  fungeert ei-n iilik o in e n d e  zw aan van azuu r

gebekt van keel.

Twee h a ze w in d e n  van  z ilve r, gehals lm nd van a zuu r a fgew lsse ld  en a fgehoord  van  keel 

fh a n  «lierist als sch ildhouders, l i i ' l  geheel o ji een grasmat A ls  devies droeg rleze heer 

volgens R ie ts ta ji : « l’ oyvre  me c o m fo r li- I»  D ' )

(P o to  R . M o e la e r t) .

( M  ) R l h l S l A P ,  Arrni/rtiil yérU-rat, d ruk . G o u d a , 1887.
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- IiiJien cle «,naaste maal» gescholen vvf)rcll door degene die ook de eerste 
ol tweede (jrijs wint, zal de derde gegeven worden aan de «tweede rnaelc».

c) Inritopsscholvii ol wcdscliolen
\^)oraf dienden de kampers te «namplieren», dit is aan de knaaj) opgeveri 
\oor h(H'\eel zij zullen schieten. Dit mocht voor niet meer dan -1 groten 
zijn, I zij hel geheurde in ])elelonverhand, 'l zij «handt leghen harull». 
Nooit mochten meer dan twaalf scholen worden gelost oj> h-oele van acht 
groten en veelal school men voor drank.

f,\i>ega,\isciiii:ten

I lel papegaaischielen, kortweg gaaischieten, geheurde aanvankelijk 
in ieder gilde slechts eenmaal per jaar : het was de koningsschieling. Blijkens 
de ordonnanties die dienaangaande heslaan heeft men vroeger naar levende 
vogels gescholen, meestal ietwat groot en honl van gevederte, waartoe de 
[iapegaai zich wellicht hel hest leende. Ook het koninkje e.a. echter 
worden vernoemd ("i. Toen school men eveneens als naar de doelen met 
scherp : men doodde aldus deze vogels. Later werden ze dan ook namaak. 
De pa[)egaai met gespreide \leugels werd nu de «gaei van eeren». gemaakt, 
soms uit leder, meestal uil hout en mooi heschilderd. Hel Gruulhuse-mu- 
seum hewaarl in een van zijn vitrines een model van koningsvogel van een 
Wesivlaamse gilde uil zilver. Deze vogel kon met een huls op een slaak 
hevesligd worden. \"astgemaakt aan een molenroede werd deze zo de 
hoogte ingedraaid, wal hel normaal geval was. \ 'a n  op de molenht'ng school 
men zich toen I zij koning t zij keiziT. Doch gaaien werden ook soms 
voor de koningsschieling op hoge gehouwen en kerktorens aangehracht. De 
pijlen waren dan voor de gelegenheid van hel opwaarts schieten met stom
pe punt.

\\'inaf het einde der l(i*’ eeuw kwam in di' grote gildi'ii, ietwat later 
wellicht in de dorpsgilden, h('l opwaarts schieten huilen de dag van het 
papegaaifeesl, meer en meer in voege.

Ie Brugge ('") had men in Kvll een vaste mast hinnen hehiik en in 
1(>51 de eerste werkelijk(' sprang. Hr waren immers verschillende voordelen 
verhondeii aan de schielingen «hinnen den hove», CX'erigens als argumen-

(H) G . I)|-:\'I .IT , ƒ /,./ ,rhw lr„ r,m  ./,■  ;>(i()i'j)(iiii (i/i i/i' Ulrkorf.

l«,, nr. (). fol, 161 cn K.g,

I'.. ( i.'MI .1 AKI ). ƒ),. K r i i i f  IMIM ƒ/(irc/>nif( t' ean iiit'l <i<inl i'ii !ï illn.
t 'c n l ,  IH67 : /Ie  voorn, In riool \ ’ lil/, 171 177  lii| liol Irofw oonl |w|ioi;m>l (vool 

n olon) on in dool I. fol. II.
(1 0 )  I I .  G.ODAK, Ihslolrr ,lr / „  G,7,/o ,/o.s A n  iwrs ,/o S o n .l .V L i.a f r  n uV n / L  

r/o H m iirs . IVnyi.10, l ' )  |7 , fo l, 358,
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ten voor de afschaffing der Gentse gilden in 1690 las men, «lat de meeste 
leden tot de cieiinge burgerklas behoorden u'ie het verteer ten houe bij 
zekere gelegenheden ijdel van geest en beurs maakte* (*).

Ikonografische voorstellingen van hel gaaischieten zijn er genoeg be
kend. Sanderiis in. sHandria llluslrata> (1641-44), geeft een mooie voor
stelling van het gildekomplex aan de Kouter te Gent : naast de sprang met 
de enige koningsvogel voor de gaaischieting treffen wij er de hof aan met 
zes hanen voor het doelschieten. Hier naast de paden ook de bomen met 
de schutsels.

Jaarlijks hield men te Merendree, indien de generaliteit dit goedkeur
de. later meer periodisch. de koningsschieting. Van bij de oprichting deed 
men ook aan prijsschieten. De soms genoemde beschrijfschieting is een 
soort prijsschieting waaraan vreemde schutters mogen deelnemen, doch dit 
volgens beschrijving in een afzonderlijk reglement.

Enkele gegevens over bet gaaischieten te Merendree.

al koningsschieting.

- De koning. deken en ouderlingen roepen met toestemming van de heer 
hoofdman (hoofdvrouw) en wethouders de gildebroeders in algemene 
vergadering bijeen (boete 12 groten voor afwezigheid).
- De generaliteit van de gildebroeders beslist of zij al dan niet een nieuwe 
konitig wensen en de mededingers melden zich aan.
- \  an dan af is men verplicht de onkosten te helpen dragen en te «comen 
int gelaego.
- Als beloning zal rni-n dan naar rle |)rijzen door de nieuwe koning gegund 
(drie) mogen schieten (waarde 24 schellingen of meer in 1754).
- De heer van Merendree of zijn afgevaardigde heeft recht op drie schoten 
voorop.
■ De aftrederub* koniiig heeft ook recht op zijn dri(‘ scholen vooruit, doch 
dient deze f)ersoonlijk te schieten.
- I lierop volgen de overige tleelnemers volgens «tour van lolinghe>.
'  Mo( lil iematifl, l zij liefhebber of gildebroeder, deze voorrc’chlschoten 
nog niet gelost zijnde, de koninklijke gaai van en* neervellen. hij zou deze 
op zijn kosten dietien her op te richten. Bovendien wor<ll hem en straf en 
l>oete opgelegfl.

( ‘t j  I'. iJl'̂  l’O I ll'.K, f i r u  h rl/r lin t  e ijit iL ' t l i i i l  G i'it l, iIim 
eim  G e ril.

IV', 1)0(1. 3')2-̂ IOl, De S in l-



- Slechts hij Ican koning zijn aan wie cle cloel-lreffencle-pijl hchoorl. De 
eventuele schutter die mei een pijl van een ander de vogel velt vervalt in 
de boete van zes groten boven de straf waarmede hij nog bedacht wordt.
- De koning geniet de eerste plaats in de eed en een dubbel stemrecht.
- De eventuele keizer is zijn levenlang vrij van gelag en voor altijd voor
zitter.

- De koning wordt omhangen met de breuk welke hij gedurende zijn ambts
periode mag behouden. Dit «Koninklijk eerketen> was ten jare 1718 door 
Augustinus Segaert de oude, zilversmid te Cent vervaardigd, flet werd 
het laatst gedragen door .Joseph Wijekaert die zich koning geschoten had 
op 25 augustus 1793. Nadien is dit voorwerp vervreemd geworden en alle 
pogingen om het terug te vinden zijn vaichteloos gebleken. W ie keizer was 
mocht de breuk behouden : in ruil mocht de eed hem deze echter voor een 
zilveren gildeplaal met minstens een waarde van drie ponden afkopen.

Er werd dus zoals hoger gezegd niet alle jaren een koningsschieting 
gegeven. Voortgaande op het «present> tekenen konden wij voor een 
periode van om de honderd jaar hier slechts een lijst van acht koningen 
afdrukken. Toch leren wij er uit dal sommige koningen een lang voorzitter
schap hebben gekend, zo bijvoorbeeld bleef de voorlaatste bet minstens 
zestien jaren.

Lijst van cle gekende koningen uiin de oude gilde

1718 Andries lemmerman.
1742 Pieler van Wassenhove.
1753 J. De Bock.
1754 Erancies de Cuyper 
1758 ld.
1760 ld.
1763 Judocus vander Plaelsen.
1765 ld.
1767 ld.
1772 Pieler I'rancies Andries
1774 .ludocus Eiborius \hjncko : deze bleef de koningstitel zeker behouden 

lot in I79Ü. Er hadden dus in deze periode geen koningsschielingen 
plaats.

1793 .loseph Wyckaerl, laatste koning (25/8).

Voor de verdere gegevens over hel verlooj) van dc i>leehtigheiil van 
hel tilelschieten zijn wij oji de heringerichte gilde aangewezen. Deze zelle 
de tradities zo trouw mogelijk voort.
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W'ie naar hel koningsscliap mededong mocht ook schieten naar de drie 
piijzen door deze nadien geschonken. Zij bedroegen steeds 24 schellingen 
of meer in waarde. Dezelfde veiligheidsmaatregelen golden hier als bij de 
beschrijf- en koningsschietingen.
Men mocht niet beginnen dan nadat de baljuw of de deken iedereen ge
waarschuwd had <hem te mijden van schaede>. Eens deze uitroeping ge
daan ging de schutter of zijn vereniging bij een eventueel ongeluk vrij uit.

cl beschrijjschieiing.

\ ’oor de beschrijfschieling. een variante van de prijsscbieting, doch waar 
ook vreemde schutters mochten aan deelnemen, dienen wij te rade te gaan 
bij F. De Potter en J. Broeckaert ( ” ). Zij pullen hun gegevens uil het 
Resolutiebouck van 1717 C"), dat nu helaas onvindbaar is.
\  olgens de oktrooitekst ('^) hadden zij de toelating om elk zesde jaar een 
beschrijf in te richten. Zij mochten zich ook voor het bijwonen van derge
lijke evenementen \Tijelijk verplaatsen voorzien van alle tekenen aan de 
gilden eigen.

Het lijkt hier ook de plaats om deze dorpsgilde enigszins te situeren 
in het kader van de omliggende schutterijen ; haar rekruleringsgebied be
schouwen wij verder onder een afzonderlijke hoofding.

Zo zien wij haar ten jare 1754 een akkoord sluiten met volgende gil
den van den handboog : Gent en hel jong gilde van Eeklo als sledelijke 
gilden komen er voor naast Wingene als Wcslvlaamse en l_z?mbeke. 
Kluizen en Wondelgem als Ooslvlaamsc dorpsgilden. 1 wee jaar later 
werd dit verbond nog uilgebreirl met Adegern, Zomergem. 1 andi-gem en 
Nevele, meer nabij gelegen dorpen en de wijk Voorde onder I lansbeke.

Onze schutterij verbond er zich toe lelkenjare een beschrijfschicling 
in een van bovengenoemde plaatsen bij te wonen. I loe brachten onze 
.'‘Iciendrei'se schiilfcrs het er elders af V Slechts dit welen wij. dal zij te 
Brugge in 1754 een tweede prijs wcgkaaplen op het groot schietfcesl ; ook

b l  p r i j s s c h i c t i n g .

( l i l  I ' t in  i ' / c r c m / r r c .  ( ' i i ' j i l  I H O I - 1 8 7 0 . f o l .  g ' j ,

( lg | R r . t o l u h i ' l i o i i r l , .  17 ni.i/irl 1717 - gT mi«ii,*liiii 170'5. nfi(.!.loli-n In IHg-t. 5 'j Mz. 

( l ' ï )  AKAIl. f  <«'li< iin<' Kiiml • ( )o>lfnrl|Lii rcKlrin. Iximlci 1 l(;g, Ivrrrllon il iin »rrmi'nl 
rlp Siilrit Scl«i»llcn tl I Ifl clnuiler lirvnl de oritllnida nnnvrnai) cn dn
•tnluli'M. nnn noln vnn dn ll•llnl(■ riiiid|{rvnri nli linl liroiilllun vnn linl okirool. 
/ . I r  liijliign I.

85



in 1717 ('*) liciclclcii zij daar reeds eerder een niet nader Ie bepalen prijs 
in de wachl gesleep!.

Zelf richllen zij verschillende grote wedstrijden in. Deze uil de jaren 
tachtig alleen zijn ons heleend. Op 18 oogst 1781 loofden zij voor de opper- 
vogel 30 kronen en voor ieder van de zijvogels 18 kronen uil. Op 15 juli 
1787 stond een som ■̂an lüü gidden courant op de hoogsle, -4Ü op de 
tweede en derde zijvogel, bovendien nog 30 gulden o|> de vierde en vijfde.

Blijven dan nog de grote dagen van 1780 te vermelden. Die IS*"’ en 
16̂  augustus loofde «dit wijd vermaerd gulden» zoals men op de uitnodi
gingsbrief las. op de eerste dag voor de oppenogel 24 keizerlijke kronen uil. 
voor de tweede en derde 10, voor de vierde en vijfde acht. Op de overige 
\’0gels stonden er zes.

De prijzen van de tweede dag bedroegen de helft in waarde.
Hel programma behelsde onder andere dat talie cle gildens. die hun 

d eere zullen doen met zes confraters van hun gildens met alle teekens van 
eere Ie komen, voor lederen vogel die zij Zullen opstellen, gratis genieten 
zullen eenen pot ouden Tours-wijn>.

Die zondagavond werd er in de gildekamer een luisterrijk bal gegeven 
ter ere van de vreemde schutters. Het kleurig vertoon van cle opstappende 
afvaardigingen met «vliegende vaendels en slaende trom» lokte een grote 
menigte kijklusligen. Hel zal wel een van de hoogtepunten uil haar ge
schiedenis zijn geweest, temeer daar vele andere \  laamse gilden verz.ochl 
waren die dag geen schietingen te beleggen.

Nopens de kledij van de Merendreese schutters bleven wij in hel on- 
gewisse. Eind 10'' eeuw droegen sommigen een hiauwe kiel met blauwe pet 
en rode halsdoek. De schietspoeleir die ze van Hansbekekermis medebrach
ten werden er in geborgen.

De Wetgevende \h-rgadering schafte de gilden reeds af door art. 
XX\dll van de wel van 5 septemlrer 1791 (''')• Bij besluit van 9 Morcal

(l-l) 1717. hr Wiucn 03 i;ll<lon iillurnodiRd.

173-1. Zilver- en llnseltlelliiR op 7 )idl.
<l3e nonil)reuse.'i (jllde.s iMrnriRc'reti otriuenl ii IWiiRe,«, on (dies soul sidemnellemenl 
replies ('i 1 ( 1  Griind'l’lace pnr nos d(d('v!n(\s el eondiilles en eorlèRe en lolnl. 1 .es 
Innreals soul 1'' Gilde de Sl Andrt’-. (dllde de Nh'erendts'. Idr. 1L, C'Oihir. 
o.r. fol. 338. X’linrke was de RelnldóRe winnaar. 1 lier ml|n dank aan de Ireer 
lioofdman voor de loelalInR lol hel eonsnlleren van liet artlilel en de liereldwllllue 
linlp ml| (ïel)oden bij bel op/oelcen. (volnnie 80).

(13) De iifkondlRlnR v a n  de verbenrdverUarlnp v a n  de eiRe n d o i n m e n  dt'r vier voor- 
naainsle w a p e nRilden Rreep plaats o p  (> )nnl I70(i. ,1, l«\MBKRT. /ii/ies/tiipinnie 

en verkoop r on de luilioiiiilr poederen. Ooslvlaanis ver b o n d  v a n  d e  krliiRen vvvor 

Resebledenis. VoorlleblIriRsreeks nr, 28. tol, 17, nn-l verwIj/liiR naai bron aldaar.
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an l \ ’ (2 8 / - I / 1 7 9 5 ) kon deze wel slecKls in toepassing worden gebracht 
in de \  erenigde Departementen. De laatste geregistreerde akte van dood- 
srhtdd dateert van 2 september 1795, uit de korte periode van bet Habs- 
biirgs herstel. Hel duurde tot mei 1804 vooraleer men zich terug mocht 
verenigen. Wij vinden dan nog een zevental akten voor dit en volgend jaar. 
Hierop volgt een periode van twintig jaar waarin wij ook maar niet bet 
minste spoor van aktiviteit konden bespeuren.

2. DE 1 lERlX’GERICMTE SINT-SEBASTIA.\NSG ILDE (1 82 -^-1934 )

In de loop van bel jaar 1824 hebben enkele leden van de oude gilde 
sinds enige jaren in verval, het op zich genomen, deze in haar M'oegere 
luister te herstellen en nieuwe statuten voor te schrijven.

Op 21 september werden deze door achtentwintig leden goedgekeurd, 
d.e meteen hun doodschuld betaalden.

Kort daarop, reeds op 14 november te elf uur belegden ze hun «eerste 
algemeene vergadering> teneinde over te gaan tol hel kiezen van een hoofd
man. \'olgeris artikel drie van hun inmiddels door de gemeenteoverheid 
goedgekeurde statuten ( “ ). zouden zij daartoe de heer burgemeester aan- 
zoekeri. Een commissie van zes leden werd hiertoe gekozen ;

Pieter brancies vander Waerheden 
Pieter Ijevijn vander Cruyssen 
.lozef Bemaerd Wbllems 
Pieter Leopold vande Wiorde 
l'rancies Tijtgadt 
Pieter branries de Vreese.

Br-ide eerst genoemden waren reeds lid van de oude gilde, respektie- 
veli)k sedert 1780 en 1785.

In de vroege namiddag begaven ze zich met hun voorstel naar de 
woning van di- heer burgemeester .loannes d Huyveller ( ” ), welke op 
hel ininzaemste tlaerop heefl bedn/n-oorj en rorkliwrl dezen Ie cienveer- 
den.

( U i ) l i i ' r n t l r t i i U  r L  V f m i v w r i l i r  i l i i l t i l c n  o h m i ' i l i '  i h ' i'i-r/Km/mi; i l r r  l i r o r i f i r . i

I 'firi /||'( ( / t l i l i n  lu tn  ili -n  I I .  R u l i l r r  S(i/i(i«((firn Dil liocL win In ei'hrulL lol Icorl
nn 13 •l•(Jl<•lnll r̂ 1020. 1 l<-l lii-vnl ooL ii-n DorflLmirlnKsnLli’ ilonr lirl pl(inUi4l|L 
lio.luur ftUmi-(lf cr ri lipl vnn In-I wiMi.iin lilrf m  «ll.ll•/llv^•r viin II n-plrtnlirr 18 ir>. 
Mooli- i;foi-nl<-<lcfi-n rni-l virtfiililc nnU im on rn «noilr vrolcrili' hfinil ; 00 itl/.

“5 > Krrvrrr, I !i-i 1« nvcf t*on ïlcnlr vfin (!»• U.wlfplryrl v(*rhraiul.
i\7) WVmtritf wn/ir tlian« hrl Li*trr| nlfml vun <lc lirtr Van Landrypm M
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Docli hij kon, Llijkhaar ielwal verrast, in hun namicldagzitting die dag niet 
aanwezig zijn en gaf rendcz-vous voor 21 november, zondag waarop hij met 
luide toejuichingen werd ontvangen cn als hoofdman aangesleld, Hierop- 
volgend koos men, na lezing van de desbetreffende regels van het statuut, 
hel voltallig gildehestuur bestaande uit deken, baljuw en vijf proviseerders, 
alsmede de andere gildebedienden : ontvanger, griffier, vaandrig en knaap.

Vooraleer in bun funktie aangesteld te worden moesten ook zij de eed 
afleggen in banden van de hoofdman : steeds hun plichten getrouw te 
kwijten, oogluikend geen overtredingen toe te laten, noch verschil in be
oordeling te gebruiken. De hoofdman schonk hun een zilveren konings- 
vogel en meteen kon men opnieuw met volle ijver en in eendracht van 
wal steken.

aj koningsschieiing.

Op 24 januari 1825 hield de gilde haar eerste koningschieting sinds 
haar herinrichting, waarvan hier het relaas in extenso volgt :
Op hedent den negen neren voor middag, sijn in de geiroonlijke Gilden- 
kamer uerzaeinelt de heeren hoofdman, Deken, Baillin, Leden van den 
Eed, en verdere Gildehroeders van dezen Gilde dew ike lot het aanhooren 
der solemneele Misse hij voorgaende resolutie vastgesield ordersgeivijze zijn 
uilgernarcheerd mei vliegende vindel en slacmde trommels en verdere eer- 
tekens, onder de toeloop van een menigte aenschouirers naer de kercke 
dezer prochie, vanu'oer den dienst geeimhgd zijnde op het zelfde order naer 
de gildekamer zijn teruggekeert, alu'oer zij op een hanguet tot dies hareijd 
zijn onthaeld geuwden en sig vriéndelijk en goedhertiglijk hebben verlustigd, 
tot drij uren van den naermiddag, wanneer zij op voorgaende order naer 
hel Gildeplein zijn gemarcheerd, gevolgt van ontalrijke C"*) ingezetenen 
en afgeselen dezer prochie,

Den Koninklijken gaey van eere opgesteld ende peirsse geregl zijnde, 
zijn door den heer hoofdman de drij eerste scheuten i’ori eere pegetvn en 
naer menigvuldige andere scheuten door de Gildebroeders is den koning
lijken gaey van eere afgeschooten geirorden door Pieter l'rancies de Coster, 
ingezetenen dezer prochie onzen medeconfraler denmdken door den heer 
hcHjfdman omhangen is geworden met een onmgnie lint waeraen den silvvren 
Koningvogel ums aenhangende en door hem daer over mitsgaeders van alle 
confraters en ornslaenders gecomplimenteerd is geworden en aldus met 
plegligheijd naer de kercke is geleijd geworden tot het aetd^ooren run hel 
Solemneel lx>f, naer het cijndigen van welke den heer koning op dezeliv

(18) onlnlrllkc : gcvnl vnn conlnmlnallc uil lolrljk en ontelbare.
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uHjze en order iJs hier rooren naer de Gddekcimer, alivaer, hem den ivijn 
i'on eere aegehoden is en aldacr ontrent den avond verbleven zijnde is den 
heer honing met voorgaende solemniteijt naer sijne ivoonste geleijd ge- 
u'o den. De cortege aldus gescheijden, is alles in de heste vriedschap eens- 
gezindheijd en veele orde ivrlopen* ( ‘■*).

De lieide volgende jaren werd ook nog rond 20 januari het patroons
feest gevierd. Doch reeds in 1827 had men de schieting zelf wegens het 
gure weder moeten uitstellen tot 28 april : men zou voortaan slechts om 
de drie jaar naar de koningsvogel schieten, ten ware door overlijden hun 
de koning ontviel. Sinds 183-1 teaig jaarlijks.

In 1829 vierde men zelfs het patroonfeest op 19 september.
Als gevolg van de politieke stad^belingen hij de Belgische Omwenteling 

volgt in het resolutieboek een lacune. Burgemeester Joannes Dhuyvetter 
die wellicht zijn Orangistische gezindheid te veel gedemonstreerd had werd 
in deze periode vervangen door J.P'. Delehaye (^"), lid van het Nationaal 
Congres, later burgemeester van Gent.

W at er in het revolutiejaar 1830 in de gilderangen gebeurd is kun
nen wij slechts vermoeden.
De boeken ende andere papieren raekende dezen gilden in het geheym uyt 
de kasse genomen zijnde doen- de avoué Dhuyvetter, die als hoofdman hem 
alle exclusief recht Irjeëigende, zijn op dezen geene hoegenaamde resoluüën 
konnen aangeteekent morden, zedert 19 september 1829 tot meye 18>1.

Op 1 3 auaustus 1833 had men een nieuw bestuur gekozen en schoot 
men naar de koningsvogel. De maaltijd had men tot dan steeds gehouden 
op de dag van de koningsschieting. Na wat zoeken heeft men van 18-15 af 
|jc*slist van de koningsschieting te houden op 13 augustus, feestdag van de 
11 . Radegonde. kerkpatrones van Merendree (kermis).
Dit Ls jaren lang zo een vaste traditie gebleven tot men omstreeks 1950 
besloten heeft van én konings- en prijsschieting te geven op 1 mei.

Na de eeuwwisseling en tot omstreeks 1910 was de koningsgaai met 
buskruit opgevulfl : door een ontstekingsinrichting in werking tredr'nde hij

i \ * t \  R o f f l f l r r  t>nn ( f i 'nfmwn Joor don O i l d t m  rn n  t ien I I .  Stdm st i nrn  (c*
Mt'orot idró.  l y ;  Mz., Ix-drhrr-vcn ; ('vetUTn* over do loniïU' v(in c!r hlnrlspto^pl 
Irn ({t‘ \o IrLuIrri.

(2 t f )  ( m d * r \ \ r i h  : D D M .  /  f f f  yrcliu lilcniji van /  /  Judorun .losrpliiis de
\ j - \ i f tyo  /  lid van firl Nülionafil ConyroH /  van IMV) /  iMiJX'frnrrisUT /  drr 

M /erm dro /  on t\vr ►larl Gr-nl /  \'oo r/lU rr /  vnn Kamer der V^olLs- 
verteyr-nwoordlyrri /  ye|»/»ren te f »rnl /  dï-n 2H niel 1800 /  rn  ovedrdrn /  
den 22  M'plemljef IftHH te Aiilryve /  rn  vnn mevrouw /  Anna Rmmlln /
'/i)n M lily/-fioole /  yeli/;rm Ie (u-nl /  den 7 » rp lrndar IHCKr /  ovrrk 'drn 0* 
M eefrndre den IT auyiuitii« 1807 /  R I P.
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Het ßilcleboelc van 182-4, in klein folio, behelst nis lilelblnd. een voortreffelijk uitcevoerrle 
aquarel van juffrouw Françoise .leanne Rtdderboscb (" Gent 2 januari ir'r-j en er over
leden op 27 februari 1837) verbeeldende de marlelinß van de bellige Sebastiaan. 
Françoise bekend als kunstenares tn bet vervaardigen van pentekeningen — citoyenne 
Bonaparte kocht bij haar een portret van baar man nis eerste consul en de eerste koninfïin 
der Beißen bestelde er een madonnafißuur *—’ verraadt hier In <le uttdrukkinß van bel 
gelaat werkelijk baar meesterhand. Het ware wenselijk deze waterverfschildering te restau

reren om verder afbrokkelen te vermijden (“*).
(F'olo R. Moelaerl).

het verlaten van de raak, kwam deze lol oniploffino. Om reden van een 
zeker gevaar aan deze vertoningen verhouden is dil, wel is waar amusanle 
aspekl, toch vlug arhlerwege gehleven.

Tijdens de oorlogsperiode 1914-18 wt'rden geen schietoefeningen ge
houden ; de hezcltende overheid had immers de hogen doen inle\eren naar 
het heel omdal er aan de kanalen in hel noorden heriehien werden rnedt' 
overgescholen. De meesie srhullers verborgen echter hun tuig lol na de 
wapenslilsland (“’ )•

(62 ) Messager des Sciences blstorique, 1837, fol. 163, X i ' i r o h m '  i/e Fr, /canne 
R id t lc r b o s c h .

(21) F)eze beirle voorgaande gegevens en vele andere dank ik aar\ schutters dte 
Jarenlang lid zijn en als 't ware met ile nmatsebappij vergroeiil.
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Lijst iwi de Gildekoningen

1825 Ot' Cosier Pieler Frnnries 
I82r) \  ander C ruyssen

Pi o 1er Lievijn
1827 Willems Joseph B<>rnaerd 
185-4 Standaei .̂ Pieler 
1855 Haesaerl Francies 
185(> Kervijn August
1857 Kervijn Kamie'
1858 De Backer Pieler 
1850 id. geen schieting 
18-10 Slandaert Pieter 
18-11 ld. geen schieting 
18-42 Kervijn Kamiel 
18-45 Cncquyt Albertus 
184-4 \^ander Cruyssen

Joseph Ghilain
1845 Claeys Augustijn
1846 Kervijn August
1847 Tijtgadt August
1848 De Cock Pieter

1855 Vermeire Jan Baptist

1875 Petrus Durynck
1874 Colle Frederick
1875 Vermeire Alfons
1876 De Rue Joannes Francies
1877 Van Huile Petrus
1878 Daninck Petrus
1879 >
1880 geen sprang ?
1881 Cornells Emiel
1882 Vermeire Désiré 
1885 De Seille Charles
1884 D" Seille Timot)
1885 Moerman Thcodf)or
1886 Verstraele August
1887 Cocfjuyt 1 lenri
1888 Van der \h ’nnr-t .lules 
1880 Cocquyl l lenri
I860 Van Huile August

1801 Van Huile August
1802 Van Hidle August (keizer)
1805 Colle Honoré
1804 Colle Honoré
1805 Cocquyt Henii 
1896 \ 'a n  Huile Alfon.s
1807 Wille Henri
1808 Do Groote Adolf
1809 De Reu Henri
1000 Thijs Jan
1001 W aeiput Alfons
1002 De \Teese Frederick
1905 Van Parijs Charles
1004 De Smet Jules
1905 Colpaert Jan
1906 Van Parijs Charles
1007 Verschae Charles
1008 W aeiput Alfons
1009 Gierts Orner
1910 De Vreese Frederick
1911 W aeiput Alfons
1912 Van de Voorde Maurice 
1015 Cocquyt Henri 
1014-18 geen schietingen 
1910 Cocquyt Octaaf
1020 Van Parijs Charles
1021 Loolens Charles
1022 Luttens Cyriel
1025 W aeiput Jul PS

1924 Sleyaerl Orner
1925 Knotens Charles I.ouis
1026 De Meyer Kamiel
1027 Kultens Kamiel
1028 Gyselinck Arthur 
1020 Coucke Raymond
1050 Van Moorlegem Karel
1051 De Clercq Aimé
1052 Cocquyt Henri 
1055 De Clercq August 
1054 Kulten.s August.
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b) prijsschieting

Op SinI Pietersdag 1826 school men voor hel eersl naar de prijzen 
gegund door de hoofdman, dil op de nieuwe sprang.
Om drij neren naermiddag in corpora niet u'aeyende roendel, uyt de Gilde- 
kumer vertrokken zijnde naer het buijten goed van den beer hoojdman 
heeft aldaer ontvangen de drij eerprijzen beslaande in eene Gouden me
daille voorden oppervogel, en twee zilveren medaillen vfxjr de lu’ee zijde- 
vogelen en naer een korte maer wel toegepaste redevoering door den heer 
hoofdman, aen het gilde gedaan is dezelfde in goeden order terug ge
komen naer de gildekamer, van waer den geheelen stoet met slaende tromels 
en waeyende vaandel de eerprysen midtgaders den koningsvogel gedragen 
door twee inaegdekens op elk een kussen, is vertrokken naer het schiet- 
plein....enz.

Pieler Eugenius vander Caiyssen schoot de eerste prijs af ; Pieter de 
Coch de tweede en Jan Francies Lomme de derde.

In stoet kwam men ook naar hel gildelokaaf terug, alwaar men nog de 
voelen onder tafel slak en op «verscheidene gezondheden dronk> wellicht 
niet het minste op deze van de hoofdman.

liet was op 14 juni hel jaar daarop dal sire Bernaerd Willems drie 
zilveren medailles ten beste gaf. liet schietspel werd. nadat Jan Baptist 
Coppens en Pieler Francies Cocquyl res|)eklievelijk de eerste en derde 
vogel afgescholen hadden door een onweder onderbroken ; een paar dagen 
later schoot Joannes I'rancies I_flmme de tweede prijs af.

1 lel is moeilijk na te gaan in hoeverre deze prijsschietingen laler jaar
lijks werden gehouden en in hoeverre ze toen reeds met het vieren van het 
patroonfeest samen gingen.

In 1851 was er een op 15 september : doch in 185(i op 13 augustus 
dit voor de aftredende koning en op 8 september een walerschieling, ge
geven door de eed. op de park vijver van hel kasteel van de familie Kervijn 
van Merendree. Die dag had men ’s voormiddags de koningsschieling ge
geven gevolgd door hel gildemaal.

Op 27 mei 1858 \’icrde men Sint Sehasliaan door 11. Mis, gildemaal- 
lijd en prijsschicling, doch dan weer op 2 juni 183‘1 werd de koningsvogel 
fipgeslcld tussen c“en overgebleven |)rijsvogel (koning de Backer) en zeven 
and.. re, waarvan drie recht gaven o|) twee flessen hier. vier andere ook 
op twee Hessen, maar dan te helalen.

I lel du urde o\’erigens ook lol 1845 \’oornleer met hel jinlroonfeest met 
mis, maal en schieling ojr de tweed.« maandag van sejilemhiT vast bepaal
de. Dil is l.)l nu loe traditioneel, behoud.«ns de jtrijssehi.'ling die van om- 
str.'eks 1950 .>p de erste  meidag wordt gegi'ven.
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Op 9 september 18-15 hield men een blazoenschieting ; voor de ene 
\vü> de [>rijs een of andere beloning, voor andere een grappige penaliteit.

Prijssrbielingen werden door de koning gegeven, daarvoor kreeg bij 
trouwens van in den beginne een vergoeding (7 gulden, later 14 F).

Doch ook de boeteëed beeft prijsscbietingen belegd maar dan alleen 
voor gildebroeders en mits inscbrijvingsrecbt te betalen.

Als prijzen gaf men o.a. : <twee platijn kandelaren, cabaret en zes 
kaljétassen met scbaelkens in t wil, een porte-liqueur, drie kwaffen en 
achttien wijn ruymers : een ouden mostaerdpot, zout en pepewat ,enz.>... ; 
voor de kleine vogels was er soms wel eens een pint wijn te verdienen.

Melden wij nog dat op bet feest in 1852 een grote eierkoek gebakken 
werd van 2 frank ; en wie kent er al niet de schutter die een volle pijlkast 
bier in één adem leegdronk ? V’an sommige smeer- en teerdagen zijn im
mers prettige doch .soms ook wel minder prettige herinneringen bewaard 
gebleven 1

cl beschrijfschieling.

De bescbrijfscbietingen. gewoonlijk «Luysterrijke vogelscbietingen> ge
noemd lokten steeds veel \Teemde deelnemers naar bet dorp. in acht ge
nomen de verplaatsingsmogelijkbeden van die lijd. Gewoonlijk tussen 1825 
en 1866 waren er één. meestal twee per jaar : later en dit tot 1883 periode 
waarover wij goed ingelicbt zijn werden er jaarlijks vier, uitzonderlijk vijf, 
belegd.

\  oor de grote scbieting naar vergulde gaaien op 9/7/1854 werden er 
vierbonderrl convocatiebrieven verstuurd.

Ziehier in het kort een oud beschrijf (1825) weergegeven.
1 ) De gilde stelt de rlrie hoofdprijzen op en reserveert zich te schieten 

als eerste peleton : een tweede peleton schiet volgens <tour van 
lotinge>. Zij schietc-n «onvergehl> t.t.z. de gilde betaalt de in leg 
en krijgt de eventuele winst. Deze sebutters die dus ten Vf)or- of ten 
naflele van de maalschappij schieten werden in een vergadering voor
af aangerluid.

2) leder pelclon bestaat uit vier man, kan dus vier vogels (of uebt halve) 
op stellen, (zes I' inleg. winst tien I'). De vogels die niet op de 
sprarig kunnen geplaatst, worden in di> ronde waarin dit aantal vrij
komt, aangebrarht.

3) 1-eii v«jgel Is slerhts afgescholen wanneer deze naar beneden komt. 
I langend bli|vende vogels kunnen eventueel nog door aruleri* sebut- 
lers worrlen riaar biTualen gehaald. Slechts twee vogels jier schot 
kunnen gewonnen wurden, de keus blijft aan di- schutter.
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4) Hel veranderen van lol. of schielen in iemand anders plaals is 
verboden, eveneens dienl men Ie scbielen met pijlen mei plalle 
boornen, anders we)rdl de voeel als verbeurd aanqe'zien.

5) Vreemde scbullers moeien bun inleg betalen in bet gildelokaal om 
Iwee uur ; eventueel moetem zij maar een afvaardiging voorop sturen. 
He te laai gebomenen worden achteraan de lijst bijgevoegd.

b) He drie oppervogels worden opgesleld in bijzijn van de versl afwo
nende scbullers om Iwee uur.

7) Men begint om drie uur met bel eresrbot door de hoofdman of zijn 
afgevaardigde. Hel einde is bij zonsondergang, zijnde acht uur ; de 
eventueel begonnen ronde wordl voleindigd. Overgebleven vogels 
worden nadien in bet gildelokaal verloot.

8) hr wordt één stuiver «pijlrapersgeld» bij de inleg betaald, de schut
ter moet toch nog desondanks zelf voor zijn gebroken pijlen inslaan.

9) He geschillen worden beslecht door de sebutterscommissarissen (2) 
bijgestaan door twee leden van de verst afgelegen gilde.

lO) Hoor bet betalen van de irdeg stelt men zich akkoord met boven- 
sebreven reglement.

He \T e e m d e  schu tte rs  kwamen van ("■) :
hiectjfsland : Aaller, Eeklo, Evergem, Hansbeke, Knesselare. Eovendegem. 

Oosteeklo. Ooslwinkel, Sleidinge, Waarschoot en Zomergem.
West-Ylaainsc : Aarsele, Beernem, Koolkerkc, Ruiselede. Sint Andries. 

Sint-.Ioris-len-Hislel en Wingene.
Land van Deinze : l.andegem, de Eeernes, l^lcnbulle. Nazarelb, Nevele 

en Poesele met Poeke.
Welteren, Zelzale, Scbellebelle en Botlelare waren andere veraf gelegen 

dorpen, die eerder uitzonderlijk deelnamen.
Vil hot Gontso : Heslelbergen, Drongen, Mariakerke, Melle, Ooslakker. 

Sinl-Denijs-Westiem, Wondelgem en de verschillende maalschajv 
pijen uil Gent zelf.
Ziehier voor enkele jaren het gemiddeld aantal aanwezigen, do he-

schrijfschullers inbegrepen, op de gewone sirhielii
I83r) 48 1867 68
1845 64 18(>8 72
1846 55 I8()9 -19
1849 37 1870 67
1850 34 1871 68
1852 25 1872 61
1866 87 1873 66

(22) Lv in lu ‘l I\()vk dvr Srhiotitmm 1830-1888.
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I87-I
1875
1 87 0

1877
1878
1879

-17
50
0-1

55
56 
-19

1880
1881
1882
1883
1886
1888

-48
56
50
-12
38
28

In 1905 namen de schutters mei een afvaartliging deel aan hel vlagge- 
feesl te Gent en ook dit zelfde jaar waren zij aanwezig op het schulters- 
lomooi te Brussel waar zij een eervolle vermelding kregen, hveneens op 
de e x [K ) 1915 te Cienl behaalden zij een mooie prijs.

i\'egentienhonderdderlig stond overal in het leken van de Ünafhanke- 
lijkheidsfeesten ; de Merendreese broeders lieten zich ook niet onbetuigd. 
Meester Snoeck dichtte voor de gelegenheid een lied ( nu nog 
wel eens op een of andere luidruchtige bijeenkomst gezongen wordt : 

Elkeen zal wel mikken fijn 
Om koning te zijn 
\ ’an onze oude gilde 
En als wij elkander goed verslaan 
Zal de strijd wel goed vergaan.

Refr. Cildehroeders nu roept de hoofdman u,
Om weerom samen te komen 
Om te welen wie koning wezen zal 
Ier gilde Sint Sehasliaan.

Niet alleen met hel wel en wee van hun dorp leefden zij mee, maar 
ook het lot van hun merlebroeders namen zij ter harte. Zo rouwden zij 
in 1951 hij het afsterven van hun hoofdman ere-luitenant-geireraal graaf 
\  an der Sleghen de Putte en rlan weer in 1952 vierden zij het gouden 
schiittersjuhileum van oud griffier I lenri Cocrjuyl. Hel irtis de imtn inel 
stalen oo{/ en ijzeren nrrn, i'un iedereen (leureesd en urm iedereen lieinind, 
zo vermelddr- de uitnodigingskaart. Niet minder dan vijfmaal werd hij 
met hel zilveren gaailje als koning gekroond.

Op de schieling ter zijner eer gcgev(;n waren niet minder dan 161 
merledingers. Zulks was nog nooit Ie voren gebeurd.

In latere jaren en nu nog steeds wordt aan de [>as gehuwth' schulter 
en zijn bruid een hloernsliik aangeboden.

\  an omsireeks 19(Xt vonden wij de gilde veel aangeduid als : 1 land- 
l^oogmaalsrhappij Sint Sebastiaan - Merendree.

(2 'i )  IXl ll<'il l»'lll«•ll wi) nl«l e i J l e i l i u  Im iiii'ii riliorislrurrpti.
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3. D E  K O N I N K Ü J K E  M A N D B O O C - M A A 'r S C l  lA I ’E l.l S I N 'T - S E B A S T L W N ’ 

M E R E N D R E E  (1 9 3 -1 - U i e n )

Blijkens een nota afkomstig van het kabinet van cle koning, gericht 
aan senalor baron de Kerchove d Exaerde, en in mededeling aan de heer 
burgemeester gezonden, was de titel «KONlNKUJK> rond 15 september 
193-1 verleend (^^). Hel Koninklijk Besluil zou kort daarop verschijnen. 
Dit memerabel feil werd natuurlijk met een glaasje begoten en met fier
heid poseerden de aanwezige leden na bel banket in de oude scbutlersbof 
met bun oude standaard.

\^an de mobilisatie 1939 af lol 195Ü missen wij alle boekboudings- 
besrbeiden. Nochtans beeft men gans de oorlog door schietwedstrijden 
gehouden. Ondertussen was alles wal nog aan oude gildegeplogendbeden 
herinnerde \erwaarloosd geworden. Met bet begin van de vijftiger jaren 
hernam men zich. Men kocht ondertussen een nieuwe sprang en in 19-19 
werd een lenl geplaalsl. In 1955 en 56 liet men telkens vijftien kunsttel- 
joren vei\'aardigen en in 57 bestelde men vijftig «scbildjes> (.lerusalem- 
kruis) om op de schutlerskledij aan te brengen.

Ondertussen was bel /aar vierenvijftig getekend door bet verlies van 
bun hoofdman beer Burgemeester Kervijn de Meerendré Julien. Hel jairr 
daarop namen zij met een praalwagen deel aan de inbuldigingssloel van de 
nieuwe burgemeester en hoofdman en in zesenvijftig aan deze van de 
nieuwe pastoor.

Behoudens bet oud stramien van konings- en prijssebieling. met gilde- 
maal en gildemis, nu echter alles op l mei, kent mni er een hele reeks 
andere sebielingen. Klaas- en kalkoensebieling voor de leden ; kampioen- 
bespen- zwijnen- teljoor- laks- en kloefkensscbielingen en op de jaarlijkse 
Vlaamse kermis een avondsebieling op de liggende wip.

Voor de zesde maal begin augustus werd deze bandboogmaalscbapiiij 
de inrichting loevertrouwd van bel keizi'rs- eti koningstornooi van bel Meet
jesland. Deze tornooien jier seklor gehouden lopen uili'indelijk uil op de 
titel «Kr'izer van België> welke de beer Carlos Steyaerl. zoon van de 
booldmun voor ()-l-()5 behaalde Ie Assenode. 1 lel jaar daarop ricblle 
Mcrendn-e de lilelscbieling voor *Ki'izer van België> in. Sire waren in :
1955 Van Bellegbem Omer 1959 LamberI (Vear
1956 Cocquyl 1 lenri 19-10 geen scbieling
1937 Lootens Maurice 19-11 De Meyer C'amiel ?
1938 Venneirc Beon 19-12 \ 'an  Landegem Maurice

(2 1 )  Bcw norcl in  l ic l  « t'ia c i'iiU 'u rc lilp f,



Dc gildf ll|ĉ cn̂  de herfst 195-1 in de gildehol ter gelegenheid van het feest dat zi] 
vierde naar aanleiding van haar zopas verlcrcgen titel : «KONINKLIJKE HANDBOOCi- 
M /W S C I lAPPIJ SINT-SEBASTIAAN - MERENDREE>. Met Is de enig bekende af
beelding van dc standaard van ± 1 7 0 5  die hier op voorkomt, In de hoek links bovpn 
bemerken wij een schildje met Jerusalemkruis, een veel voorkomend embleem bij de 

boog.schuttcr$. Alleen de met dit embleem gesierde vlaggcslok bestaat nog.
Op de voorste rij het schultorshestuur met in hun midden Mevr, gravin \'an der Steghen 

de Putte, erevoorzitster.
(Eoto E. Van dc Velde. Aaltcr).

19-13 ? 1953 Vlorick Jules
1944 ? 1954 Slityaerl ( arlos
1945 y 1955 Van Kercisvoordi' Aimé
1946 C.liicys Julien 1956 Van Kcrtkuiiiidi' Aimé
1947 ? 1957 1 hys Salomon
1948 y 1958 ('orciuyl 1 lonoré
1919 (Jliiey* liilicn 1959 Van Bi-Ili'ßlicm O i i u t

1950 W ill- \i,'UÙ 1960 I )c Meyer Anloon
1051 fry*cliricl( C firnirl 1961 Wille René
1952 Sleya('t4 CJrricr 1962 Srlialleman C yriel
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1965 D(î Keyzer Georges
1964 VIerick Jiil es
1965 Schalleman Ivaii

1966 De Meyer Antoine
1967 Schalleman Ivan

111, - -  D E D O O D S C H U L D

Volgens artikel Ivvaall van het reglement mocht niemand cworden 
\erkendl als gildehroeder deser gilde tenzij alvooren daerloe sijnde behoire- 
lick uvnveerl, en(de) hij hem getecckent sijne erkcn/eriissc ujle doodt- 
schidt ter presentie van iemand van de eed> ("’)•

De aanvaarding geschieddi^ hij de oude gilde op voordracht van een 
lid in de algemene vergadering, waar de meerderheid heslisle. Zelfs hij de 
heringerichte gilde werd nog over hel al dan niet loelalen een stemming 
gehouden.

De nieuwe gildehroeder of -zuster bepaalde meteen zijn of haar dood
schuld. t.l.z. de schuld voortvloeiende uil oorzake van de dood, hier meer 
bepaald een bijdrage lot hel bekostigen van een requiemmis.

Zo mogen wij de akte van een doodschuld aanzien als een dubbele 
overeenkomst tusserr de gilde vertegenwoordigd door minstens iemand van 
haar eed (gewoonlijk waren er meerdere bestuursleden aanwezig) en de 
nieuwe gildehroeder (of zuster), waarbij de eerste de nieuwe toetreder 
aanvaardde als lid en de traditionele gildemis hij zijn overlijden bezorgde, 
de andere toetrad en zijn doodschidd beloofde, ]kis nadien mocht de eed 
afgelegd worden (^®).

De beloofde gill als doodschuld was gewoonlijk tweevoudig, \  olgende 
versregels door zekere Vander Meersch op 24 januari 1718 neergcsohreven 
lal en dil dubbel karakter duidelijk uilschijnen.

<\'ij! rijksdtwipis als ick sterven 
Sal dees gild t’UM mij beërjven 
hlils sij met een droeve slem 
I )oet een mis imn requiem

hn hvee gulden mier bel sijneken 
Om de gildebroi^rs Ie drijneken.*

(25) Zie leksl oklrool, nrt. l-ö ; ilanr
(26) ld. zlo cedformiilc In nrl. 2.

L'lsl men o.ii. drie leden v«n de eed.
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l£iRT/ij(ls heliben wij dus de eigenlijlce doodschuld in geldwaarde die 
heslemd was om de gildeonkosten te dekken en om hel laten opdragen van 
een requiemmis hij het overlijden van de confrater ; hij voorname giften 
meestal met assistentie van diaken en subdiaken. Om de eentonigheid van 
de akten ietwat te breken schreef R. Sihoons het op 9 juli 1718 met een 
vers als volgt ;

Om dees gilde Ie venneeren 
Sul icit een pisiole rereeren 
^\ ordende nu soa oock een 
Yan de broeders in l gemeen 
j^lits men naer mijn overlijden 
Om mijn siel te verblijden 
Smge met devote stem 
Eene miss van requiem.

Anderzi)d> was gewoonlijk, en hier zijn enkele gierige uitzonderingen, 
een gift voorzien voor «laire>. Steeds was hier de verplichting aan ver
bonden : «i’oor de gönne geojiat ende present geweest sijndo inde misse 
van requiem door t gilde Ie doen celebreeren.* Dit vonden wij in Kem- 
pische bijdragen soms als lijkbier aangeduid. Deze benaming is hier even
wel totaal vreemd.

Meestal betrof deze belofte eveneens een geldwaarde en bedroeg de 
helft of iels minder van de eigenlijke doodschuld :

Y<«jr dorxllsrlndt jonne ick milde,
Sestliien srbellijnglien aen dese gilde 
I)ie binnen hieerendree U'ort geviert 
En drxfr den heer hooj (dj man wel bestiert

En vier schellijnghen ghell voor de confraters 
Opdat si/ drijneken als jesuwielen paters.

(d’oorcondi'n 2-1 augsle 1722. C. Pres.san).

Ze werd na rle gildemis door tb; coiifralers in hel gildehof, welke 
juist ar hier rle kerk lag verlr;errl.

Niet allijrl erhier was rlit een geldwaarde ; soms kwamen giften m 
nalura vor.»r, meestal bitfr. Z>r) beloofde Ix-onaerl van 1 laverbeke, hovenier 
r>p hel kastei-l van rle her-r I,e Poyvre. Ie Vinderhuiile op 18 juli 1723 een 
pisUdr; als rlrtorlscludrl

en een tonne bief oin Ie drijneken,
ende idsoo de stele van den onderschreven te gedinrken.
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Sieur Joaiines l^ebhaul le 1 lansbekc, srbeperie van fJr; procbic van 
Merendree, gaf vier gulden als doodschuld ;

<bouon livce guldens om Ie smeren 
ols ick sterve : I sal mij deren. >

Indien bel woordje smeren bier geen koeterwaals is mogen wij dus ook ten 
maallijd vermelden. Daarom was bij loch ook een sieur.

Heer en meesier I beobaldus Godlerel, kanunnik van de premonstralen- 
zerorde Ie Drongen en loenlerlijd onderpastoor Ie Landegem, beloofde 
1 [)ond I schelling en 9 groten plus «een lonne bier>. Doch loen de 
geestelijke in 1755 overleed hield de prelaat van de abdij er een andere 
mening op na. De griffier boekte : <In plaatse van een tonne bier u'erden 
door de prclaet van de abdij aen de armen van dese prochie iivee saciien 
brood bedeeld.^ Hel gebeurde trouwens wel meer dat weldenkende per
sonen aan de arme weduwen van de parochie dachten ; twee gevallen zijn 
ons althans bekend.

Andere nieuwelingen gaven reeds een som <ter tafele* bij bun aan
vaarding, of een «sloop uHjn ter incomene vande ivrgaedeiinghey, hoewel 
dergelijke gevallen eerder lot de uitzonderingen mogen gerekend worden, 
die trouwens geen verband hielden met de doodschuld gezien deze slechts 
een belofte gold die op schrift werd gesteld en waar de erfgenamen, al
thans wanneer zij niet vooraf werd betaald, bel meest mede verveeld zaten. 
Soms boekte de griffier na verloop van jaren wel : <heejt de parochie ver
laten zonder adies na te laten» of <is insolvent geS(Ori’en>,

1 loewel de gilde dienaangaande wel breeddenkend moet geweest zijn; 
toch is ons expliciet één proces bekend. 1 lel ging er overigens om een grote 
som (zie elders).

Op 8 maart 1502 werd reeds door l'ilips de Schone aan de C'cntse 
gilden machliging gegeven om de doodschulden eventueel langs rechter
lijke weg te doen innen. 1 lel bedrag ervan was vrij. doch het gold hier er'u 
belofte waaraan strikt werd gehouden ('^).

Bij bet overlijden werd naast de akte veelal een kruisje getekend en 
enkele verwijzingen naar hel jaar van in rekening brengen aangebrachl. 
Doch van sommige veralwonende leden bleel de gilde wel in ile onwetend
heid van het alslerven. Immers eens lid bleef men hel voor eeuwig, waar 
men ook ging wonen. l{r is slechts een gi'val bekend waarbij iemand uil 
de gilde werd verwijdt'rd : <Bij resolutie van hoojtman piost. coninck. stadt- 
houder, deken ende eedt is de nevenstaende Philips vande Putte jjeé.xeii- 
seert van voitrtaen te nux'/en staen als gildebroeder om ivdenen an hun

(27) F .  D l' P O T T E R , o.c. 
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bekent op de 2-1' november I720>. In de heringerichte gilde gaf men regel
matig ontslag.

\  erschillende NTeemdelingen laten de clausule opnemen van niet ver
schijnen op de vergaderingen, teneinde van het boetesysteem gevrijwaard 
te blijven, het waren dus als ereleden. Hen andere treed toe «me( conditie 
over drie jaer in te romen >. Minderjarigen en \Touwen treden slechts toe 
met toestemming respektievelijk van hun vader of echtgenoot

Hoewel de 818 akten ("*) uit het oude gildeboek, op de enkele hier 
geciteerde verzen en een paar Franstalige na, bijna alle op dezelfde leest 
geschoeid zijn, toch komen er enkele voor die een of andere bijkomende 
faktor behelzen. De schenking van een standaard in 172-1 en de belofte 
van 200 ponden voor een nieuw vaandel in 17ö5 laten wij hier buiten be
schouwing gezien wij die verder zullen bespreken.

Philippus Fiekaert, meester wagenmaker en hostellier in de Swaene 
Ie Wvele met zijn huisxTomv Lievijne Gaelens beloofden 2 ponden extra 
Ie verteren in hun inrichting bij hun overlijden, door de mannen van de 
e<*d en hun dienaren op voorwaarde dat zij zouden verschijnen <mei bran
dende flambeeuwen, trommel, vendel ende siandaert> (1758).

Twintig pattacons werden aangeboden door graaf en gravin De Vooght 
zuster en schoonbroer van de hoofdvrouw, te Brussel, met de vermelding ; 
voor ieder drie H.H. Missen bij hun overlijden en <bij telcker overcomsle 
dfxjr de lieere hfxjltman ofte /loo/hTaume urindelijcke onthaelt te worden*.

De erfachlige ontvanger van de Kasselrij van de Oudenburg, jonker 
Jan van 1 lecke, heer van Lcmbeke bij Feklo, gaf drie ponden groten «op 
conditie van vrij te U’esen van alle diensten ende boeten* ( 175-4). Hij 
bezat de goederen gelegen waar thans het kasteel van de familie Kervijn 
de Meerendré staat. Dit kasteel werd er slechts door toedoen van de heer 
l>aron Jozef Kervijn de l^ettenhove op het einde van de 18 j  liegin 10*' eeuw, 
gebouwd.

Op de feestdag van SinI Sebasliaati in 17()8 In'ed Oheracrl van W as- 
swihover tot de gilde toe en geeft 2Ü schellinghen voor de 1 1. Mis waarin 
de broeders zullen moeten ^compareren op de Inx’te daerloc staende

tjH) I ern simirlaneirnedr-l von <lc (iLtc ;
»I)fii oti(lcr«( lir ri'vrdc)ri loiime'i ( .oniiiyl f* l’li'liTf lol I .aiuli'Urm iil» (jlltli-Kroi'iltT 
vnnd<- )(• Kildf viiipdi-n (•d(clf)n Ridilrr 8 (ln )li- Sc-lpasllncn joiil nm-r syn
<(V»'r|i)d<-ii li'ri proffiilr v>ind<- wlv-c tdldr twrc |»illiiron< in »pci Ie en rrn i n palinron 
In «pi i la tl- v(af jlairaii naar da tnlma la ralahriTan van wauln-n tli- lilldo ovor 
I ond< r«i lirtavajn  ilala l)i| da Ktnma (ji-nifarl anda pravanl itaword »Ijndo Indo 
.aiva inlMi-, mij liiorrnndan In f luldaiaim-r ilauan IX’’" maya I7 I7 >  

rnlj pra»anl M (.'oarpiyt a lt itrllflar ,1, Coripiyl f» Pr*, (fnl. fit)
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volgens hel decrele van de Majesleil». l'.r zal <in de misse moeien gespeell 
irorden met d orgel indien de selve len mijnen irverlijden ghemaekl is in 
stael van spelen, boven iveicke mijne voorschreven doodischuld den orga
nist sal inoi’ten 'l mijnen cosle helaelt worden eenen schellinck en aclii 
groolen».

Mariiiuis clc- Baels fs Juclociis jori}<nian Ic LovwKlcyem. ŝ ccfl lU 
\'(>rs voor ieder coiifralcr < o p  c o n d i t i e  d a l  ' s  o n d e r s c h r e v e n  l i j c k  s a l  m o e t e n  

i r o r d e n  g e d r a e g e n  I e r  h e g  i i e / f e n i s s e  d o o r  v i e r  c o n j i a l e r s  v a n  d e n  s e l v e n  

g i ld e  w o i j n a c h t i g  b i n n e n  ' t  s e l v e  L o v e n d e g e m >  ( 1758).

1 er wijl sommiyen drinkgeld heloofden aan de «maeadekeiis» lees on
gehuwde gildeziislcrs, beloofde een «geesielijke dorhlcr lol Mecrenlro. 
Snsanna Dohhelaere, «o//iy/ I e  b i d d e n  v o o r  h e l  l a n c k  d a e r e n  i n  p e y s  e n d e  

v r e d e  v a a l  g i l d e >  (l717).

W aren bij alle voorgaande akten bel lekenen van een doodschuld 
een «condilio sine qua non>, in volgende leksl zien wij de loelreding van 
fralerke .loos Coppeleu dil zonder betalen van een doodschuld.

<lck onderschreven frater judocus Coppeleu, eereinijl lot hieerendree, als 
gildebroenler van het voor (aen) slaende gilde van den edfelejn Ridder Sle 
Sebasliaen, onder de beschermijnghe van hel Ileyligh Cniys : ende alsoo 
mijn ed(el)en heere van Vinderhoule en hleerendree mei daller loebehoort 
als hoof (d) man van ons gilde, soogoet is I e  consideren mijn groole deixroren 
ten dienste van het gilde, soo worde ick onderschreven, in consideratie 
sonder dootschult ontfanghen, rnidts te continueren in i-oorc/er diensten. 
Ende tol wederlorjn, sal fck Godi bidden voor het welvaren van het gilde, 
lek ben oock oodimoedelijc biddende mijn lichaem I e  begroeven naer mijn 
om r̂lijden, ende dat alle de lieve ende beminde gildebroeders sullen be
lieven I e  compareren inde misse van weghen hel gilde lol mijn sielelavenis- 
se, ende' offeren. Godi sal de godvruchtige bermherligheijt loonen> 
[15/3/1717.1

Wanneer bcc’fl men o|)gcbouden mei bel belnlen van een dwidscbuld? 
De laalsl geregistreerde akten zijn bij de oude gilde van 1805. nadien beeft 
deze praktisch opgebouden Ie beslaan ; bij baar berinriebting in 182-1 werd 
bij dil oude gebruik weer aang(>knoopt. I'a'ii meer recent rekeningboek geeft 
de laatste inlossing vati een doodschuld, namelijk de/i' \an Charles Louis 
De Clercq in bet boekbouding.sjaar 1921-1922. Hel was een loetieding uil 
1874-1875. De laalsle beloften daleren uil 1920, doch aange/ien dil gi'- 
Irruik toen afgescbafl werd zijn ook geen vroeger belooble doodsrbuldi'n 
na die dalum meer geïnd geworden.

De meeste akten, ook van de beringericble gildi'. wiTden rrpgemaakt 
in de gildekamer ; doch bij lu'l aanloggen van bel oiul gildeboek heelt rle
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loenmalige griffier en knaap toch verscheidene reizen ondernomen. Zo zien 
wij dal sommige aklen opgemaakl worden hij de pastoor van Landegem, 
op het kasteel Ie \  inderhoiile. maar ook te Brugge en die keer op lerugwi>g 
Ie Male : meestal echter hij aanverwanten van de familie Le Poyvre.

IV. — 1H-: G IU 5E110I- C-i»)

De gildehof waar de gildehroeders en zusters vergadering hielden en 
waar lijdens hun feesten de gildemaaltijd rondhorstelijk werd genoten, lag 
nahij de kerk.

Daar deed men aan doelschieten op de hirmenplaals waar lot voor 
kort nog de relikten van het doelhuisje waren te hespeuren. Ook aan de 
<_>evel van het gildelokaal zelf waren hoogjes te zien waar doelen werden 
opgehangen, waaruit hlijkt dal men hij hel schieten steeds om en weer 
ging.

De eigenlijke gildekamer lag langsheen de straatkant. Schrijven wij 
18-JG en laten de heer Gyselinck, gemeenlesekrelaris en tevens griffier van 
de gilde aan het woord :
<llcKwel Meereiidree eigenlijk geen werkelijk haar kx'hehorend gemeente
huis bezit, ziet men er toch nog de kamer gebouwd in ]720 dcx>r de heer 
t an het drxp cocjr de zittingen ran de wethouders. Veiwerkt in de lambrise
ringen aan de schouw bevindt zich een schilderij de kentekens van de rech
terlijke macht vfxjrstellend : hoeu’el dit geen kunstgeurocht mag genoemd 
u'orden, toch vf'rdient het onze aandacht.

De mooie schouw hieef er bewaard ; het schilderij is evenwel sinds 
lang verdwenen. De Ic^genoverliggende weslermuur bevatte de duhhelo 
ingangsdeur. In rle zuidermuur waren vensters aangehrachl. terwijl langs 
hel noordelijk muurvak wellicht kasten stonden, waarin o.a. hel gildearchicf 
werrl hewaarrl. Or»k aan rleze muur was hel |>laasleren beeld van Sehasliaan 
vaslgernelseld. langs rle zijde van tie schouw. Woeger waren wellicht zil
veren pijlen o(> dit beeld aangchrachl. I lel werd er door de gilde kort n'a 
1717, misschien hij de nieuwbouw, gcjilnalsl. Thans wordt hel er, nadat 
liel hij vi-rhouwingswr'rkiTi herslehl werrl, nog hewa ard. (In 1067 a.d. 
tnaalschappij lenig afgestaan), Hen klein schilderijlje doch van grnio 
waarde smiikle verder nog rleze oude gilrlekarner o[), I lel was wellicht laat 
1T eeiiws.

tz'i\ Art. 0, 10. IC,, 15 n  vnn <l<- <.llrm,llclii.l.
IV<) S 'i i l i i i ’ l i i i l i i rn iu i’ •iir In rnwniim e  i/c Slevrrn<lrr In dm ir lr n rm  liW o-

rlgiic* d<- IV’ lulc|iic. 1810, 1,1/ gfi7 gKO I l ir r  een vrije verlnllnu v/in ile |ek>l nldnnr.
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RopIcI vnn hun pnlroon uH hot Gllclolohnnl.
(Foto R. Moolacrt).

lnmi(l(l(>ls is flt'Zo kamer omyclxuivvrl in lu'rliertJ, He vroeger annpalen- 
(le veihniikzanl is nii een slagerswinkel geworden, terwijl overigens de 
gehele voorgevel een moderner uilzirhl kreeg, dit in 19f)5.

In deze kamer waar zowel de algemene vergaderingen als deze van 
de hoeieëed pliuils hadden werd een speciaal rt'glemenl onderhouden 
waaruit wij hier de hijzonderste iiunten lichtt'u ('")•

( 3 t )  W l |  vo lflo n  h lo r h l| 01170 hosprok in ii do tohst vnn  1717 i l lo  tro uw ons  »0 nis do»«' 

vnn t7 ') - l toriiB  (jnnt lo l  h o l .stnloul vnn  hnn r ('lo n iso  n nn iin iono lo .

102



Zoals in alle «ilden kwamen hier vooreersl de regels in voor nopens 
de eerbied aan God. de H. Maagd, de sacramenten en de patroonheilige 
verschuldigd (art. 1). Het verhod van het gebruiken van bepaalde niet pas
sende woorden : vloekwoorden, duivel en pestilentie, — lees pest waarvoor 
men toen nog een heilige schrik had —■ is ook een steeds terugkerende para
graaf in dergelijke oude statuten (11). Dat hoofdman, koning, deken en 
eed recht hadden op de hoogste plaats aan tafel was zelfs in de reglementen 
duidelijk uitgeslipt (X \ ). \'oor <gemeene resolutien'/ had een stemming 
met briefjes plaats; de <presenten overvoysden de ahsenten> (XIX). Tot 
de jaren 1050 werd over hel al dan niet aanvaarden van een nieuw lid 
gestemd hij middel van zwarte en wille bonen waarvan ieder lid een band
vol kreeg. De telling wees aan of hij al dan niet aanvaard kon wblrden. 
Deze formal'leiten gebeurden lelkenja'e juist voor de koningsscbieling. 
X'iemand mocht er drinken uit kannen noch pinten, maar alleen uit kroezen 
en glazen (X l\ ). en elk diende zijn gelag te betalen (Xlll). «Drinken en 
touback smooren> was er eveneens verboden zolang de kaars brandde en 
de boog gespannen stond ( \d ) .  Ook dergelijke reglementeringen treft men 
in de meeste gilden aan. Op de overtredingen tegen het reglement begaan 
stond de normale boete van twee groten die voor sommige punten tot vier 
en zes groten werd opgedreven. Deze boeten werden in de «busse van den 
hove> gestoken. Met het waken over de slipte uitvoering ervan was de 
baljuw belast (XX).

De vergaderingen eindigden ook steeds om negen uur, wanneer de 
avondklok luidde en in moeilijke lijden de gemeentelijke trommelaar 
de wachters —■ velen waren schutters —■ opriep voor het bewaken van 
bruggen en toegangswegen (XV) ; een opdracht die hier zowel als te 
\  inderhoute en elders door de plakkaten was voorgeschreven. De plalle- 
landsmilitie leverrle immers tot in de achttiende eeuw een belangrijke bij
drage in de ordehanrlhaving naast fle staarule legers. 1 lier was hel een 
gemakkelijke ojxlrachl om, aan de Brugse Vaart, aan hel Nevels Vaardeke 
(fle sinds 1751 gekanaliseerde kruiskale) en de Kale door [)alrouille,s en 
wachtposten het verplaatsen van «landlopers en vagebonden>, zoals een 
gemeenterekcning ze noemt, te behïttcn.

C)p 10 augustus 17̂ 12 trafl Diurentius Andries als < raevernier in hel 
\Vethuys> lol de gihle lf)C, Dezc j>acht ging wellicht van vader oj) zoon 
over, want in 1785 was [■’ieler Andries fs Willems uil het Wethuys 
als cornet Ie in funktie,

C)p een ronflschrijven van hel kasselrybesliiur van de Oudburg, (’’'“) 
rifjpen.s tle herbergen, antwoordt ,1, 1'. van 1 lulle, griffier, hel volgende ;

R A f »  f ' i n J »  M c r n i f l r c e ,  *5.
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«Eene genaamt hel We/Ziuys bewotml hij Joannes y\nJries, 
slaende op het dorp nevens het kerkhof dezer prochie erkent 
voor puhliqiie herberghe van iminemohalen lijde> (5 maart 
1774). 13eze Andries woonde daar no(> in 1779.

Voor latere jaren vonden wij zelfs de parhlkonlrakten terug.
In mei 1783 trad Jacobus Bailleid tot de gilde loe, samen met zijn \Touw  

Anne Marie De La Haye, en pacblte dil bof rond 1786. Op 15 juli 1795 
hernieuwt bij zijn pacbtkontrakt nogmaals voor een termijn van negen 
jaar, ingaande op 1 mei 1796, dit voor 18 ponden groten \Jaam s <en 
tien schellingen te gebruiken voor het bakken van kraekelijngen dewelcke 
jcwriijcx bij ordonnantie vande vrouwe verpachterighe zullen gegeven wor
den aen de gildebroeders van Sint Sebasliaen, teicken j(u>re geduerende 
de lijdt van vasten volgens oude gewoonte>. Iedere deelnemer aan de 
krakescbieting kreeg een krakeling toegewezen, de winnaar iets extra.

Eveneens op 1 mei 1807 een pacbtvernieuwing voor zes jaar aan 24 
ponden groten per jaar en zelfde voorwaarden, maar op 1 mei 1828 
is bet Regina Bailleuil, jongedocbter die deze ■(behuysde hofstede met 
keuken, kamere, stallen en oveidniur wezende de herberghe genaernt hel 
V\^eth- en Gildehuts met erfve en hovinghe> in pacht beeft genomen, 
na baar ouders voor negen jaren. De pachtsom beliep 128 guldens 57 cent 
Nederlands Geld, betaalbaar in <gouden of zilveren roursable geldspecieny. 
Ook de contributies waren ten bare brste.

In 1850-52 vonden wij Petrus de Cock vermeld.

Zeker tot 1876 was .ludocus Mortier, herbergier, die van in 1877 
door Ivo Voet werd opgevolgd. Dan kwam Achiel Pauwels (t892-1920). 
August Van Mulle (1920-1929), Raymond De Schrijver (l929-t‘)52) en 
Philemon Claes ( 1952-19()4 ).

In 1940 verhuisde men, gezien de burelen van de ravilailleringsdit'nsl 
er werden ondergebracbt, naar <le herberg <D(' StekvogeU, waar onder
tussen reeds enkele jaren ook bun gildepark gelegen was. De Clercq Aimé 
bewoonde deze tot 1936, dan volgde Scballeman Cyriel (l93(vt058), 
De Mits Firmin (1958-1903) en Dboust Alfons ( 1963-heden).

(3 3 )  ll)l< Icm , fond,« do P o llc liy  nr.i 318-1, 3 l ') a  on 310 '),
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V. — HET G IL D E P A R K

In <Io vergadering v'an 15 juni 18-16 gaf de toenmalige griffier een 
voorlezing van een door hem opgemaakt verslag nopens het schietpark van 
de gilde (^^).

1 lierhij steunde hij op gegevens die hij haalde én uit het gemeente
archief én uit het verdwenen resolutieboek van 1717. Eveneens uit thans 
onvindbare losse dossiers ■—■ waarvan wij de inhoud nochtans wel min of 
meer kennen dank zij een reeds hoger vermeld beschrijvend inventaris •—' 
werden nota s genomen.

W ij volgen hier dan ook in grote lijnen zijn betoog, betoog pro domo 
trouwens, dal wij aan de hand van excerpten uit andere documenten heb
ben getracht te staven, meestal echter hebben moeten logenstraffen.

Ziehier dan een bondig historisch relaas over het gildeplein.
Bij akte van 50 juli 1718 gaven de «drie nazaten in onverdeeldheid> 

van wijlen Filip l'rancies Wouters, heer van Vinderhoule, Merendree, 
enz. als «donalio inter vivos> een stuk berente bodem aan de pas gestichte 
handboogmaalschappij. De beide partijen nader bepaald waren :
— van de kant der schenkers

1) CHARLES ALECAMBE, heer van Ouwegem, Bassegem, Mor- 
tagne, Wlkegem onder Ursel 't Vrije ( l /3 ) .  enz... door huwelijks
band verenigd met Christine Ernestine Wouters, erfdame van Vol- 
kegem bij Oudenaarde.

2) MARIE CHARIJÏS XAXT.RIUS burggraaf DE VOOGHD. erf- 
acblig ridder van bel H. Roomse Rijk enz... gehuwd met Marin 
Isabella W riters.

5) WILLEM IE  POYVRE, heer van Vinderhoule. Merendree. VAc- 
gcm enz... gehuwd met Isabella Theresia Wouters, respeklievelijk 
ook hoofdman en hoofdwouw van deze gilde.

—' de gilde van haar kani was vertegenwoordigd door bovenslaande sub
lerlio, haar hr>offlrnan, alsmede door haar eed.

CVi) ll)l<l«-rn. fiind» t/i/irCcn i-ri nr 20V>.
Oiul K,i<ln.lfr, « lUr A 51'i, 5151.1», 520, 550 m 551 lil».
Ni-iiw Kf..l..»lfr, I’. 550, 557 en 550,
llli-rl.il i i i l io o r d f  I .M t iI r r lI ld  ook no« de »Irook «rnru l lin»cn kcrklmf en |.n»lr>rl) 
wftll.-n

(55) K<.d,..lr/ile «.-Keven, i O K, »eklle l') 0I2 plein en 875 877 lnl.e«rcpcn 870l>l.» 
voor de lion.lerd roeden.
Nieuw k.idn.ler »eklle A */>5 W-1 voor deye lionderd roeden en »eklle A 1000 
voor ll.-l plein.
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De bedoelde partij lag in de Molenkonler. landijookwijk «Slaek-ten- 
Poecke>. Het Quoleboeck van omstreeks 1750 beschrijft bijvoorbeeld dit 
perceel als volgt ; 3* beloop ; Siaek-len-Poucke nr 159 (h)
Van jan de Yogelaere, een pariije vando hoirs vanden heere van Vinder- 
hanle in cheynsc, op meidenachoro, oosl aen lcx:htijnghon van dhoirs van 
Ilecke, west Coolinan, suyt op den slagh ... groot 5-10 r(oede)n Anno 
1T42 gebntykt hij den Tressorier van het Gulden van den h. ridder 
Sebastiaen,... (^®).

Van bij baar schenking zou ze dienst doen als park waar én de schiet- 
doelen én de gaaipers zouden opgericht worden.
IDeze schenkingstermijn beliep negenentwintig jaren cijns en werd als in
gegaan beschouwd op Kerstavond 1717. Er was echter als clausule in de 
originele akte opgenomen dat, indien de schenkers of hun eventuele erf
genamen, na verstrijken van deze cijnstermijn terug in het bezit wensten 
te komen van dit stuk, zij dit natuurlijk konden, doch dat zij alsdan ver
plicht zouden zijn de eventuele huizen en beplantingen die er op stonden 
na prijzen te aanvaarden.

Deze cijnstermijn was dus normaal ten einde op Kerstavond 17-46. 
Doch de paitij werd op dat ogenblik door graaf .lean François van Carnin 
van Staden, inmiddels (1744) heer geworden van \bnderhoute en Meren- 
dree, niet teniggenomen G^).

De gilde stelde zich misschien wel op het standpunt dat zij dit m® 
als blijvend eigendom had veru’orven. Alles verliep trouwens ook goed tot 
op 15 september 1755, Maria Theresia het bekende ediki uitvaardigde 
nopens de goederen in dode hand (’'’). Ieder abdij, confrérie, enz... die 
onroerende goederen in eigendom bezat moest binnen een termijn van 
drie maanden de lijst daarvan neerleggen bij de Fi.skale Raad van het 
gewest (art. 3).

W ie dezi; evenwel bezat uit kracht van oktrooien diende binnen dezelfde 
voorgeschreven termijn de authentieke afschriften er van voor I e  leggen 
(art. 9).

(36) R.A.G., fonds Merondreo. IST.
(3~) Couliimos dos pnys ol romló do l'lnndro • Qunrilor de Gnnd. lome IX.

n .  BEI^IF.N, Coti/iimc.s (lof .soioiioiiric’S onr/nei'o.s i/iins /o Vioii.Y-flmirji do Gnnd. 
X^indodioulo ol Moorondró, 100^.

(38) Roriicil dos mioiomios on/onminoos do In Bvlfiiqiw - Ordnnnnnrps tint Pava-lh.'! 
.Aulrlchions. .lulos do lo Court, T̂ oisl̂ mo Sórlc 1700-1701, lomo \'li. (16 |nn. - 
2-1 doo. 1753) 1801, fol, 236 on volnondo.
Edil do 1 Impórnlrlco Rolno sur rooquislllslon dos liions Immouldos pnr los gons 
do mninniorle.
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Op liai ogenhlik heeft de gilde het raadzaam geacht haar oldrooi 
aan Ic vragen en haar dusdanig als rechtspersoonlijkheid te laten ver
klaren.

<.-\en de Keyserinne ende Conninginne. Verthooncn in alle oodtmoedig- 
he\'i Corel ran Halle. Joannes Franscies nnn Ackere, Pieter Herteleer, 
Geeraerdt Maenlunit, Pieter Willems. Corel ran de \'elde, Pieter de 
Cuvpere, Daniel Yynrke, judocus hlarlens ende Lieren hiorthier, lief
hebbers randen handtboge binnen de prochie ran Meerendre, dai sij be
ne liens andere haer lieden inedegesellen bij consente ran heer ende W eth  
der seire prochie hun eenighe jaeren hadden geexcerceert in fiet schietspel 
met den handtboghe. ende ter eeren Godts ende randen beylighen Ridder 
Sebastiaen geirne soaden u'orden geerigeert in een gilde onder den titel 
ende beschermijnghe ixinden roornoemden heylighen Sebastiaen iraertoe 
iramr Isabelle Thérèse Wouters, rrauu’e ran Vinderhaute etc... aende 
supplianten hadde opgestelt ende uytgegeren de Regalen ende Ordon
nantiën etc.„> (■” ).

Een hijgevoegde gedateerde nota van de Piskale Raad (27 mei 1754) zegt 
dal men hiermede slechts speciaal op hel oog heeft €en les autorisant, 
de cimentere I union et la concorde entre les habitan.s>.

Het hrouillon van het oktrooi vermeldt in fine : <Gedaan Ie Brussel Ie 
juni ƒ75-1, bij de Keyserinne ende Koninginne in haere Raede>.

\'eel later, op 9 januari 1786 heeft de heer zich beroepen op artikel 
12 van het hogervemoemd edikt en hel gildenstuk tol zich getrokken. 
...Jean François Joseph Florentin, grare ran Carnin van Staden gehuurd 
met Cathariria Joanna Le J ôyrre Jilia Joncher Guillaume, enz... lot zich 
te trekken ende te treden inde possessie ran eene partije grondt, (Jsnu 
ghenaernt hel gildenplein, gelegen binnen de zelve pr(rcbie van bleerendré 
op den Molenkouler...

Hij zal de grond verpachten aan Judocus Lihorius Vijncke, Isaac 
Wyckaert, Carel Martens, Pieter 1 lerlele<;r, Joannes Willems Dominicus 
Pieters, Judocus de C'raene, Pieter Livinus Morlhier, Gerardus van Vlaen- 
deren en .larohus liailleuil mol ingang van hei komende Jaar 1787.

Niet andere wor>rden rle gihle wordt van dal ogenhiik af pachteres 
van i\e volledige 540 roeilen voor een pachtsom die vier len honderd vnm 
fle gesf halle waarde van hei pleiti zai liedragen ; daarhij worden even
eens de lasten van de jaarlijkse [minlingen en zeltingiTi, alsmede de hecr-
li)kc, s|j|jker- en Aalterse renten len hunne laste gelegd.

(V<) A l t .A ,  IVuMcl, forwU f/c lii’ltni- Rit/id - Oo>l(-iirl|loi rr((liTn. rir. 1102.
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Op 14 maart daaropvolgend werd hel plein reeds geprezen door de 
gildegriffier, tevens koster en schoolmeester te Merendree, Jiidocus Lihorius 
Vyncke ; doch reeds op 26 mei richllom de fiskalen een rekwest lot de 
Rand in X^laanderen om hel plein te laten confiskeren ten voordele van de 
majesteit.

Op 7 juli 1786 zou, en hier is de gildegriffier zeer vaag, een sententie 
uitgesproken zijn in de Raad Opzoekingen rond die datum in de
reeksen «senlentiën> gaven echter geen gunstig resultaat. Wij betwijfelen 
trouwens deze datum gezien gans het jaar 1787 een l)riefwisseling is ge- 
N'oerd en dan nog voornamelijk met de fiskalen.

De waarde van het gildeplein beliep hij een nieuwe schatting door 
de heren Francies Drieghe en A.F. Benthuys, op 5 februari 1787. acht
ennegentig ponden twaalf schellingen courant.

1 lel verder gedetailleerd verloop is ons onbekend.
Hel oud en het nieuw kadaster van de gemeente geven als eigenaar 

de erfopvolger van de heer van het dorp, graaf François van Lichlervelde 
uit oorzake van zijn echtgenote Catharina van Fleurne, kleindochter van 
.I.F. graaf van Gamin van Staden.

In 1820 pacht Pieler Biehuyck dit perceel en in 1860 was dit Augustin 
\''erhelst. Flet pachlkonlrakt van 25 mei 1820 beschrijft hel als <garsf- 
plein, dacr de gaeyperse van het galde van hieerendrec op ghestacn heeft 
l)c pachter heeft geen recht op schadevergoeding bijaldien de confraters 
van het galde van Meerendree. gaamen te schieten ir>gclen op de persse 
ofte andere galden of socetijten beschreven of inviteerders om naer logelen 
op dito persse te s c h i e te n .Het moet daarom een grasplein blijven ('**).

Vroeger werd het grasveld zelf door de gilde in uil|iachl gegeven. 
De eerste pachter w'as Marlinus de Bisschop. (^p 8 mei 1745 en op 20 mei 
1755 pachtte Pieler van 1 lolsln-ke dit. De U) ajrril 1780 is hel Gérard 
Sch miwcnherghc en op 16 mei 1789 Joannes Pots.

De rekeningen van 1718-20 ('‘“) vermeldden de onkosten voor aan
kopen en planten van de eerste bomen op het plein en deze van 31-22 
voor verdere aanplanlitigcn. Wellicht heeft men deze laten opgroeien 
onder vorm van hoomslronken. want regelmatig vinden wij opbrengsten 
vermeld van do verkooj) van stronkhair> (knol- of schielwilg). Ook gras
zoden werden op hel plein, mi.sschien op de schiellmnen, gestoken en 
verkocht.

( lo) R .A . (icnl, fnmi.'i RiUiil in N’lnnndorrn, rcnk.s SonU-nlIën.
( t l )  R .A . ( icnl. fdiids d(' tVdlrliy, nr 318-1.
( '12) W l |  I x ' / l l lc n  dcy.(' n 'F 'i i ln u t 'n  n ic l im n ir lo m \rn  w e l do In ln iu d  donk ?l| oon 

iiI lv fxT iw  In v o n liir ls  v m i l io t  n ro lilo f.
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c D c  S c h a ^ lia e n ü v ri'n c li n om slrecks 190-1 o n Jc r de le n t op lie t g ild e p le in . i

\  an fic oiidf (>il(lc welen wij slechls dal een nieuwe spran«; werd 
aanqesrhafl voor 57 ponden 15 sch. 7 (?r. ; de kappelinoen van de nieuwe 
sjirana werden tussen 1776 en 79 loch verkochl.

In 1820 hlijla volttens een [lachl kon Iraki >̂een sjirang meer voor han
den. maar kort rlaarop heefl men er leruc een.

Op 4  juni 1826 is «gereso/ueer/ op I e  reg/en eene n i c u ' v e  p e r s e ,  d i e '  

z a l  g e s t e l d  u ' o r d e n  op d e n  g i l d e i i p l i j n e  t e r  p l a e l z e  n l i v a e r  v ó ó r  d e z x ’ i i  

l i e e j l  g e s l a e n ,  d e n  g e n e  v n n  ä n d e r t  g i l d e n ,  a l s m e d e  t e n  h e l c i v a e m e n  p l a e l s e  

o p  I e  r e g t e n  e e n e  l e n t e  i n  u b e e l e n  h o n t * .  Dil alles werrl hekosligd door 
een inschrijvingslijsl van al de eonfralers en anden? gildeliefhehhers, Ze 
was wellicht nog hel/elfde jaar Ier plaalse.

In de vergadering van 20 juli 1855 s h e m e r l t e n d e  d a t  t l o o r  d e  l i e r h e r -  

g t e r s  a l  i n i s h r n y k  g e m a e l t l  w o r d  v a n  z o n d e r  l ( / e s l e . m n i i n g  v a n  h e l  g i l d e n  

z i e h  m e t  t e n t e n  I e  p l a e l z e n  o p  h e l  ( g i l d e i ) l e i n )  i s  e r  g e r e s o l v e e r i ,  d a l  

a l h n  l i e r h e r g l e r  d i e  ( g e e n )  g i l d e h r o e d e r  i s  g e e n  l e n t e  o p  h e l  g i l d e  ( p l e i n )  

z a l  m o g e n  p l a e l z e n  n o c h t e  d r a n k  d e h i  ( l e e r e n  d a n  n n )  b e t a e l t  I e  h e b b e n  

e e n e .  s o m m e  v a n  v i j f  ( f r a n k )  ; d e  c o m m i s s a r i s s e n  z u l l e n  d e  r a n g e n  d e r  

I k r a m e n  nnzien./ >.
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In 1836, de 29 november vermeldt het Memorieboek van Fieler 
Ijvinus Marlens ('*'’ ) : «eerien g r o o l e n  w i n d  d a n  d e f r e n l e  h n y s e n  e n  m e u -  

l e n s  a f g e v l u g e n  s i j n .  b e n e  g c w y p e r s  d i e  z e e r  s t e r k  w a s  i s  o m v e r r e  g e v l o g e n  

o p  M e r e n d r e e  d o r p . >  Zij moei ecbler onmiddellijk hersteld geworden zijn.

In 1845, 48 en 54 werden telkens min of meer yrole herstellingen iiit- 
gevoerd. W ij leren er uit dat de sprang door schoorbalken op teerlingen 
rustend werd recht gehouden.

In 1870 kocht men dan een nieuwe ijzeren wip aan Petrus PieLers 
Ie Lovendegem. Arbeidsloon en nieuwe gaaipers beliepen samen 243 F.

Reeds in 1880 werd terug een nieuwe houten schulshoom geplaatst 
door Victor Pesonnier, molenmaker van Sleidinge. Hij stond terug op 
teerlingen met schoren en deze hleef er tot hij in de winter 1916-17 om- 
waaide. (!) De totale kostprijs beliep 627 P. In 1906 had men er nog bij 
een grote herstelling een larix aan verwerkt. Een afbeelding van de raken, 
wellicht van deze sprang, staat op het kaft van het boek der schietingen 
getekend. Buiten deze voor hoofd- en zijvogels zijn er nog negentig plaatsen 
voor kleine vogels voorzien (raken van tien tot twintig).

Na wereldoorlog 1 was men een tijdje zonder sprang en schoot men 
in de gildehof op de liggende. Ondertussen was ook het gildeplein door 
de graaf van Lichler\'elde in 1916 aan Charles Louis de Clercq verkocht.

In 1928 richtte men uiteindelijk terug een nieuwe sprang op. dit
maal gemaakt van een oude molenroede, maar nu op een weide gelegen 
recht over de hovingen van gra\in Vander Sleghen de Putte. Men helaal- 
de van danaf toch een kleine vergoeding voor de schade aan de veld
vruchten van de aanpalende eigenaar door de vallende pijlen veroorzaakt. 
Op het einde van de oorlog waaide ook deze doelstaak om en werd kort 
daarop vervangen door een andere gemaakt van afgedankte buizen afkom
stig van de pipeline langs de main supply road der geaillieerden. In 1955 
werd dan nog een tw'eede w'ip aangekocht te Zomergem.
De v\'ip van 1945 heeft een hoogte van 29 meter, de laatst geplaatste 
slechts van 26.

Reeds vroeg (sinds 1725) moet do gilde honderd roeden van haar 
cijnsbodem uitgegeven hebben aan Anlhonius Claeys, die deze betimmerde 
met een woonhuis.

(V  '9  deci'mber 1732 wa-rd Joannes Beellaert fs Ohecraerl, nadat 
hij de woning had gekocht, de cijnspachler voor 26 jaar a zes gulden per 
jaar, vrij van ommcstellingen.

(■43) In privaat bezit. 
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Eindelijk op Kerstavond 17(i9 werd Livinus vande W alle zijn op
volger eveneens mei cijnsbrief voor negenentwinlio jaar (2 5 /ll / l7 7 0 )  : 
zijn weduwe die geen goede betaalsler bleek werd in een proces met de 
gilde betrokken.

Na verval van deze cijnslermijn gaf op 51 december 1797 douairière 
Carolina van Eleurne dit aan Isaac Wyckaerl. limmennan en deken van 
de gilde aan vier gulden eveneens voor 29 jaar. Het was toen een terf 
bvhoinren met een hiiyseken rontom in sijn haegen ghelegen.>

In bet oud kadaster vinden wij Bernard Itterbeke als opvolger van 
Isaac, aan wie ook bet buis toebeboorde. In 1916 verkocht de graaf van 
Licbtervelde de honderd roeden aan Henri Cocquyt. die ze in 1948 aan 
Focquaert Noë overliet.

VI. — SO C I.-\A L A SPE K T E \ ' l ' I N A NC I E E L  BELEID  C*̂ )

Bij de oude gilde zijn wij volledig ingelicht nopens de ledenwerving 
flen telling gaf 818 akten van doodschuld, w'at 925 personen vertegen
woordigde tussen 1717 en 1824, in acht genomen een periode van prak
tisch non-aktiviteil. na de Franse Revolutie nog voortdurende.

\ ’an dit totaal aantal hebben wij 278 personen geëlimineerd om 
reden dat hun woonplaats niet precies gekend was.
Resten dus nog 647 gildebroeders wat nagenoeg 70 % van bet totaal ver
tegenwoordigt. Onderstaande tabel geeft een beeld van bet rekruterings- 
gebied.

Merendrce 256 Nevele 25
Gent 68 Vinderhoute 17
I^andegem 57 lx)vendegem 15
/.omergem 44 Sleidingc 15
Brugse 41 de Leernes 11
1lansbeke 28 I )r(jngen 10

De gemeenten met minder dun lü lo(gclredeni-n lieten wij hier 
builen bi'.schouwing. Mi-hlen wij nog de verste uithoeken I .nmswaarde- 
Nerl. (2) (^’), lVu>sel (2), en Adinkerke ( l ) .  Ook di- stedi n Eeklo, 
lieh, Deinze en Oudr-naurde waren elk met vier leden vertegenwoordigd.

(-1-1) Oltrooltrk.l ort. 01.

t-lOj JO U .E S , ScliulliT^ylhliii cn  Sc/iu((i'rlyiTi eun '/.rvlnnd, 1939, M iJJolburg.
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Hel gelal voor Merendree dient overigens fel opgedreven, daar veelal voor 
deze goed gekende personen hel niet nodig werd geoordeeld hun woon
plaats aan te geven. Het bedroeg zeker om de -10 % op het geheel.

De geestelijken vertegenwoordigden ruim 3,75 % van de leden. Het 
waren meestal de h.E.H.H. pastoors en onderpastoors van Merendree, 
Landegem. Zomergem. Han.-;heke, \hnderhoute en later Staden ; doch 
ook kanunniken van Brugge en Gent, zelfs een prior en enkele religieuzen 
komen voor. Ding allen natuurlijk waren geen schutters en waren enkelen 
lid uit genegenheid tot de gilde dan was het merendeel het toch door 
verwant- en/of \Tiendscha|i met de hoofdman.
Hetzelfde mag gezegd over de adellijke vertegenwoordigers, ongeveer 8 %, 
allen verwanten en kennissen van de families Le Poyvre, Wouters, later 
de Carnin de Staden. Zij gaven de leiding aan. Het vrouwelijk element 
bedroeg hier 20.76 %.

\  erder waren nagenoeg alle beroepen vertegenwoordigd. W ij vinden 
brouwers, kuipers, kamslagers, herbergiers, marktschippers, kooplieden, 
landhoiusers. tingieters, schoolmeesters en kosters, bakkers en mulders, 
griffiers, [irociireurs in de Raad van Vlaanderen ; dokters in de chirurgijnen, 
klerken en schepenen van de keure van Cent. enz... allen toch min of meer 
naar de begoede .'landen. De lekniteringsbasis is hier eerder familiaal he- 
invloed.

Bij de heringerichte gilde waren er tussen 1824 en 1920 in het geheel 
224 leden aangeworven. Daarvan zijn 73 % Merendreese schutters ; de 
overige 27 % kunnen als volgt verdeeld ; Landegem, Zomergem, Cent en 
Lovendegem elk O % ; Nevele, Hansbeke, Sint-Martens-Leerne en Poeke 
samen de overige 3 %.

De adel en de geestelijkheid zijn er uit verdwenen, hoewel toch nog 
geen werklierlen voorkomen. Anrlerzijds is hel geen familiaal cachet meer 
dat op de gilde drukt. Daarrloor is hel Brugse hier absoluut niet meer ver
tegenwoordigd. De opname der leden is nu zuiver geografisch te verant- 
woorrlen. f/ilde/iislers hoewel volgens de nieuwe statuien terug toege- 
lalen komen niet meer voor.

Zie de grafische voorstelling van de ledenwerving tussen 1717 en 
1824.

;ü :(<
Ib '1 finaiKiei•1 beleid van i:1e oiirh' giltle, naar vermoeiilen zeer roos-

kliMirig laten wij hier voor bel raden, fslechts de lijst van de Iressoriers
kunnen wij ten bt•sle geven :
f oppeli •II .loos 1717 20/ 1/1718 - cm rekening
1 />nr ke loannes 20/ 1/I7IH 12/11/1722 - drie rekeningen
l'rriineel Peter 12/11/1722- 8 / 9/1731 - drie rekeningen
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Maenhaul Joannes 8 /  9/1731- 4 /  4/1737 - drie rekeninijen
Herleleer Joannes 4 /  4/1730-13/ 7/1747 - twee rekeninpeti
Morlhier Liviniis 13/ 7/1747-20/ 2/1700 - zes rekeningen
De Bocq Francies 20 / 2/1700-20/ 1/1780 - drie rekeningen
13e Craene Jiidocus 20 / l /l7 8 0 -2 l/  1/1792 - Iwee rekeningen
Bailleuil Jacobus 21 / 1/1792-...F.T.

In 1824 slak de gilde opnieuw van wal :

Vander Waerbeden ,lose[)b 1824-1842 - een Imndel
Coppens Jan Bapüsl 1842-1802 - rekeningboek
Coppens Jozef Jan Leo pold 1862-1874 - id.

Onder zijrr ambtsperiode werd de bediening van ontvanger gerumideerd 
met deze van griffier en dit lol op de huidige dag.
Alleen in 50/52 waren W aelput Jules en in 53/54 Cocquyl Albert schat
bewaarders (rekeningboek 11).

De weinige gegevens nopens de eerste twintig jaar na de herinrichting 
leren ons dal, eens de onkosten van de nieuwe sprang aan de hoofdman 
volledig waren vergoed, men steeds een batig saldo in kas had.

Vanaf 1845 bezitten wij, behalve voor de oorlogsperioden 1914-1918 
en 1959-1949. over precieze gegevens. Na herleiding van de grafiek van 
de eindejaarsbalans over de diverse jaren door vvegwerken van de geld- 
illusie, kunnen wij uil de aldus hekomen globale grafische voorstelling ver
schillende conclusies trekken.

(•U>) R o kc n m u lx in li I van  1815 - w rrc M o o rlo g  I I  : l i i ' l  rckon ing i-nK ook 11 l ic p in l

mo t lie t inn r 195 I,
Ho' v c rs c liillc n d c fa c e lle n ,lle  <lez,e lin in n s  lie in v lo e d e n  z lin  :

IN K O M S T E N L ’ IT G A V E N

W 'lm s l o f verlies 0|) de s il i le lln g e t\

B allK  o f nade lig sa ldo va n  vorige rekening

r e l r i l H i l i e s l ' i l f i n r e n  oon l i e  koniM ji i d s  i n d i rm iiN 'if

B o e l e n  1’Oor n j i r e z i j i l i e i d i 'o o r  h e l  ((ece1) i'on  d e  i> r i i s s i h l e

I n h o m j i e l i l e n  i ' n n  n i e i i i i •e k i m i m l e i s W e d d e  r n n  ,I e  knoop, ve rgoe iling  rrx'pe

/m i i i i i i  i'(n n  d e  d o o d s r i , n l d e n | il| lra |ie r . zo l ier\ Irom m elaar,

In I80-1 n lf 'l m in d e r di \n d rie  (jn l den. 1 im n ie n  eon d e  p ia iien .

sinds I0 2 0 kopen van  de konings-

I n t r e s t e n i ’nn i i e i d i i n i s i e s t e l d e n  e n l l i / le n gaal, o n d e rlio u d  van <le s|irang. t'ny.

van  wolc loeners, (lenieei[il(d ie .s lm ir. enz,.,. / ’o fire /te n  i'on d e  h o n l n i i e n  van nl

/ l |  vo rm den \ro e g e r een m ooie VjnItTll

In l ie l g lld e lo lkaal.

S r / u i l l o r s m i u i l l i / t f .

I n ln s s in fU ' i i  t 'd iM aiVtkoni/iiiOnjvn.

h r lr fw ls s o lln y . t'nZs
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De periode 18-16-1864. steeds met nadelig saldo en d i e p t e p u n t  in 1 8 5 5  

had grotendeels als oorzaak de malaise in Vlaanderen, voornamelijk dan 
in de textielnijverheid. De gilde voerde in die jaren ook grote herstellingen 
uit aan haar sprang (5-4-55).

Het f u u m c i e e l  f w o g t e p u n t  werd bereikt in 1 8 6 7  en kende reeds zijn 
aanloop in 186-1. Door het aankopen van een nieuwe wip in 1870 begon
nen haar rekeningen terug met nadelig saldo te sluiten. Het dieptepunt 
1872 kon door een legaat van haar griffier, belopende 265 F. in 1874 
worden aangezuiverd, zodat men in het jaar 1880 bijna met een evenwicht 
kwam. mede ook dank zij bet laten innen van de achterstallige retributies 
van de laatste drie. vier jaren.

Edoch, toen diende een nieuwe doelslaak gekocht. Dit betekende voor 
de maatschappij een ramp. Haar financieel vermogen zakte onmiddellijk 
tot bijna bet peil 1855 en zij bereikte in 1 8 8 5 ,  h e t  z w a r t s t e  j a a r  uit haaf' 
bestaan. 411 F. De gilde trachtte deze toestand aan te zuiveren dank zij 
besnoeiingen in baar uitgaven, doch gezien ook de schietingen gewoonlijk 
met verhezen gepaard gingen betekende dit niet voldoende ; men diende 
drastisch in te grijpen. De toestand in 1895 was nog verre van rooskleurig 
en bedroeg nog steeds zo maar eventjes 395 F. credit.

In 1896 was dit creditsaldo spoorloos verdwenen ; nu weten wij wel 
doch slechts dank zij de overlevering dat verschillende voorwerpen werden 
in pand gegeven in ruil voor verschoten geld. pand dat hier in eigendom 
werd genomen.

\h'in dal ogenblik af tot aan de eerste wereldoorlog kende het beleid 
van de confrérie nog een k l e i n  f i n a n c i e e l  h o o g t e p u n t  in het jaar 190-1.

De periode tussen de beide wereldoorlogen is door een s t u t u s - q i i o  

L’ctekend ; steeds kleine winstmarges.
Voor de periode na wereldoorlog twee is er een lening aangegaan 

van tienduizend frank om de onkosten voor het plaatsen van de tweede 
nieuwe sprang Ie delgen, lening die trouwens in 1958, het vierde jaar van 
haar lopen reeds was ingelost.

VII, — KUI.TUKIÜKI-- G O D S m i-N S T ir ,  ASI’EKT (•*')

De slaliileri van 1754 en 1824 schrijven aan de gildebroedi'rs voor, op 
straf van boete, bel I leilig Sakramenl Ie vergezellen in de jaarlijkse |)ro- 
cessjes. Daartoe zomleri ze elk een llambeeuw Ier hand gc.sleld worden, 
voorzien van een schihlje, hun (lalroon voorslellend.

( i r )  'A l -  (.tlfoo ilcL .l iirl, 7. «, 'II i n  -12.



Laler, siiuls I8‘N, was clil niel mefr v('i|)liclilcrifl, docli meer aan 
hiin persoonlijke devotie overaelaLen.

Ook de relieken van liun patroon worden in een mooi hontei, schrijn 
medegedragen, dit sinds hun stirhtino en tol op de huidige dag.

Dit schrijn bestaal uit een houten tombe helegd met plaasteren mo
llires en steunend op vier hoornen van overvloed, hr hoven is een fronton 
aangehrachl versierd met een gehronzeerd relief de Marteling van Sint- 
Sehasliaan voorslellend. Deze aan een hoorn gehouden wordt door drie 
soldaten met pijlen doorschoten ; zijn helm, harnas en pillenkoker liggen 
naast hem op de gTond. hen iiutus hrengl hem een laurier, syndiool van 
overwinning, rust en \Tede.

f^nen op dit fronton staal hel beeld van de bedige, als Romeins of
ficier, met de hoog in de hand. Bovendien wordt dit tijdens de rondgang 
nog met een panache gelooid.

Bezijden dit fronton rusten op de tomhe gehronzeerde putti, langs 
heide kanten een.

Het geheel is verguld en ongeveer 1,50 m, hoog.

Tussen de hoornen van overvloed hangt een ivoorkleurig lint met op
schrift in rood : S. SKBASTTANUS O.R.P.S.

De lomhe vertoont een ovardvormige opening waarin de roodkoperen 
reliekhouder ( ± 1ü/7 cm.) kan worden aangehracht.

P.F. Lyhaert (Gent), heeft in de 19'' eeuw de heropfrissing uilge- 
voerd. Ook tussen 1751 en 1754 werden voor 75 sch. 12 den. uitgaven, 
gedaan voor verfraaien van schrijn en relikwiedoosje aan \  an 1 love van 
Gent.

In 1717 waren zij er vermoedi'lijk mede te Brugge en in 1852 te 
Drongen. De dragers werden steeds tot in 1872 daarvoor vergoed.

In de kerk hadden zij gebruik van de Kapelanie van hel Heilig Kruis 
Hel altaar was er met kostelijk zilverwerk versierd, waaronder de reliek
houder \'<in hel H. Kruis van de hand van dezelfde Auguslin Segaerl, die 
hun hreuk had veri'aardigd ( 1707) en kandelaars ( '*') ( 1717). /.ij hadden 
er hun kapel- of I leilig Kruismeeslers.

1717 De Vogelaere Jan 
1755 De Vogelaere Garel 
1758 Mortier hieven 
1700 Marl ens .ludocus

(■18) R.A. (icn l. fonds Mcrcmirt'i', |)«ro( lilrivki-nliHJt'H nr. 13, 
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l ’ raLtlsrh ï>n»Tftff*bfolcpn »inrU 1717 firoßrn <l<» ylMebrocflors het srhrljn vnn hun patroon- 

hc llifir in rh‘ |4iarllii($r prorcuflric.

(F o to  R . M o e la e r t) .

1 Itrl wiH (lp lialjiiw als vcrlfOenwoordiKcr van de heer. die hen aan
hielde, — df (lala hlerhij verwij/en er naar — en vroet« aan de pastoor 
om de «proflamalif ordinairo dil is het Icerkyehod dienaangaande ie wil
len d(jen.

I)e doodschulden voor de heurafenislvosien hehhen natiuirlijlc ook hiin 
uodsdiertslji>e hedoeliny en /ells hel koningsmaal en hel drinken van hel 
li)khier helihen /oids elders hun voorijanuers In oude sacrale maidlljden.
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De proosten van de gilde, er was er althans een in hel hegin, kunnen 
de volgende geweest zijn

1720 J.B. Anthclinx
1723 J. Bapt. Van Doornzele
1728 Pelrus Jacohus Oosterlinck
1752 Marlinus de Rudder
1765 E.F. Lamhrecht
1782 ... Vereecken
1789 P..I. Van Wonterghem

Allen zijn onderpastoors van hel dorp en werden in voornoemde jaren 
levens gildebroeders.

Ook hij profane optochten en feesten zal de gilde aanwezig geweest 
zijn. Slechts één post in de gemeenlerekeningen, waarvan wij er een deel 
nazagen wijst daarop.
<ali’ooren hetaelt (ten Piefernelle Van Loo, huisurauwe van UenJricq 
Spiliehaut, de sointne van twee ponden ses schellijnghen grooien over iai- 
rijnghe Isijnen huijse gedacn van voornoemde jaere 1717 emmers ten tijde 
vande vierijnghe over de vikjlorie vandc Keijzerlijcke hlajesleijt op de 
Turcken, hij de SCHUTTERS ende andere, conjorme de voornoemde slaet 
ende haere quitantie... 21 meije 1718'*.

^ ^ ■Sf;

Dat de naam Merendree met lelterkiindige akli\iteil verhand hield is 
nagenoeg iedereen hekend. W at al heerlijke woordkunst werd er niet ge
noten in de lommerrijke en wijdingvolle w'arande van Cierolfswal tijdens 
pastoor De Craenes mooiste dagen. Merendree is daar precies hekend door 
in «’( uxdig Vlaanderen en nog verder tot over onze ei'ermor» zoals Julia 
Tidkens het zei ( *'’).

Dal de muzen er hun werklijd zouden beperkt hehhen lol de Iwintig- 
sle eeuw zou wel eens een vergissing kunnen hlijken. Ook in de 18'" eeuw 
viel er enige dergelijke akiivilei! te bespeuren.

Twee figuren willen wij hier even wal nader helichlen omdal zij hun 
werking min of meer in gildeverhand hehhen uilgeoefend.
De ene /oos Coppeleu, gildeknaap en levens eerste griffier-onlvanger van 
hij de oprichling ; de andere Pieler vande Neste, een ons meer recente rede
rijkersfiguur uit de periode van de Franse Revolutie.

* }̂.•

( ‘10; In U  i r n i i r l  t in r e r f l v  fol. I I  vnn / ‘(i.v/oor /)<> (H ic n r  /  ii'm inm / /exH'i ) . l ' l l t f .  

\ ’ lnnm.'ii> Poi’/Irclaypn - Mcrcnclrco, 2 ') rn  30 |iili IW U .
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Reeds bij hel begin der eeuw woonde ergens Ie Merendree een bruine 
pijdrager Fralerke Judocus Coppeleu. W ij moeten al vast voorop stellen 
dal bijna alle gegevens nopens zijn familiale toestand ontbreken. Slechts 
dit weten wij met zekerheid dat bij een eremijt was ( f  174ü) zoa-ls
er op onze landelijke gemeenten wel meer voorkwamen in die lijd. Velen 
hielden er een dorpsschool op na. indien deze niet door de koster werd ge
houden zoals dit hier te Merendree hel geval was. Tot ons kwam hij het 
eeisl bij de inzage van een procesdossier en dan nog wel precies in ver
band met zijn letterkundige bedrijvigheid. Ziehier aanklacht en verweer ; 
*De onderschreven deken van hel district van Deynse, ende paster der 
prochei van Hansbeke verclaert ende attesteert dat hioeder joos... (oninge^ 
vuld) eremyt wonende op de prochie van hierentre hem is bemoeyende- 
met actiën ofte spelen te componeren omme die naer paesschen ofte anderen 
bequaemen lijdt publicquelijck te verthoonen, ende daertoe is employeren- 
de veele diveeische soo mans als vrouw persoonen getrauwl ende onge- 
trauwt aen hun ditribueerende die partijen die hij is componerende, ende 
deze gheémploeerde persoonen op zondaeghen ende heilich daeghen doet 
commen ergens op een hof ofte schuer van eenen lantsman, omme efck 
in fijne partije Ie exerceren a/soo niet alleene de voorschreven persoonen 
run de kerkelijcke diensten inner oock veele joncheijt die uyt curieusiteijt 
daer nai‘r toe loopen tgonne aendien voorn (oc rnden) eremeyl natuurlijck 
niet en is gepermillecrl, niet volgens d ordinatiën van dit Bisdom 20 maart 
17/6. f.F. Lamme, pastor van hansbeke, Decanus districtiim Donsanum>.

Deze pastoor-deken had reeds een pastoraal van ruim twintig jaar te 
Hansbeke. Op 26 maart daaropvolgend verschijnt .loos samen met een 
niet nader genoemd medewerker voor de kerkelijke rechtbank van het bis
dom om zich te verantwoorden. Judocus bekent ghecomponeeri te hebben 
enighe partijen, om daardoor te doen verthoonen inden ommeganck, van 
de passie ons herrren, ende daertcH' consent te hebben om sulcks te moghen 
doen van u’eghen den heere der prochie van Meerendre ende \Lnderhauie 
wac'rinne rxtck proinsoirelijck heeft gheconsenleerl den heere pastor van 
hel selve hleerendre.

I lij dacht zulks Ie mogen rloen mits dan vorir de vertoning de toelating 
te heliben bekomen van rle bisscho[).

De «bees.scher> beweert dal zelfs gewone hi-rhalingso-feningcn niet 
zijn Ifiegelalen zonder machtiging van de bisschop. Ook de tweede jier.soon

( V i )  R A ,  ( iiT il M c ro t if lrc r  Sic ltn< lc(/i>n ilc l(rrli. A n n o  1710. v lijru lm n

7ntn nrl m f f l i i im  »rxlr* rnnnc o b lll . lu fln r ti«  ('o p u lfM i c n ’ tn ila  f lllu s

lonnnU  f fo l.  IV ^V » )-

Ovrr iT t 'tm \U  n / Ir  M. <1JSI I. Ju'n l y m i i r t  v /iof»/mn-Wrr io  l l r l t l n  In  1 7 2 7 , 

App XII, 1)1/ M l rn v'tïlyrndr.
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<seffht Ie hebben gbeloojt dat hij het verthcxjq aanden seinen omineganck 
van te vooren heeft moghen proberen, te kennen gevende dat bij ghebreke 
van dien groote cotifusie ende opspraecke saude ghecauseeri ivordeti...>

De kerkelijlce rechtbank besluit de /.itting met de partijen de volgende 
zaterdag terug te laten verschijnen ; vooraf zou zij ruggespraak houden met 
de pastoor van Merendree ("’*)•

Mag men hier uil afleiden dal er in hel verleden een passieprocessie 
door de stralen trok. iels als hel eerste deel van de W-urnse boetprocessie, 
met acterende groepen die het lijden uitbeeldden  ̂ Het verder verloop van 
deze zaak moeten wij de lezer voor het raden laten : hel procesdossier be
vat de overige stukken niet.

Pieler vande Nesle is de tweede persoon met wie wij even nader willen 
kennis maken. Een vlug onderzoek in de kerkregisters leert oir.s dat hij de 
zoon w'as van Petrus fs. Petrus en Joanna de Clercq (“ 1761) ( ’■). Hij 
huwde met Anna Calharina Naeckelincq ex Lovendegem. Wrscheidene 
van zijn kinderen van 1791 af geboren stier\’en jong. Hij zelf overleed op 
11 april 1824.

Hij was schoolmeester van hel dorp en als faklor van de Merendreese 
Rederijkerskamer liet hij ons enkele werken na. Een van zijn werken draagt 
als titel : De Martelie /  Van den noyt-volprezen Ridder en Martelaer /  
SEBASTIAEN /  En zijn Gezellen /  Treurspel

Ziehier bij wijze van toelichting het pleidooi van Sebastiaan voor de Keizer 
van Rome.

S. O Vorst! wilt u niet stormm,
hlacr met een kleyn geduld mij uwen dienaer luHiren :
Hoe menigmael heb ik met ijver ende moed.
Tot welvaerd van uw kroon, geu'aagd mijn lijf en blennl ?
En nog wil doen, ó vorst! met uyttersten behaegen 
Den laetsten druppel bloed voor u zeer geiren waegen.
Heb ik mij dan misgaen in mijn bestier of staet...?

(51) R./V G cnl, fontl.'i Sinl Bnnf.s - Bl.«loni, nr. B 5210.
(52) Morlorni' l>ur(jcrll|k(' sinnd Merendrop. ALtr n” 23/182-1.
(53) 1 IpI pnl(i ml| Lpkpndp pxpmplimr hpvindi zirli In <Ip LtnlvorsIlPltslilWlolliopk Ie Gent. 

nr. G  3725. I IpI wprd nlltjptjpvpn door Pli. Blomnim-rl. in l ’ilwr vnn do M«nt- 
srlinppl) dor X’lnmnsrlu' Bil.liopliUdpn.
V'prdorp Bpfipvpn.i ovor Plolor vnndpr N ps I p  vindi mpn In
—  Bloi/rnplilp Nnllomdp dp BpliJlipiP. lomp 15 (I.. Goomnns).
—  I’. N’/VNDKR II.\1-:GIII-:N. /U ,/„„r,i;duP Gonloi.vp. I \ ’. fol -110,
—  E.lmond V A N I )KR STRAHTI-:N. f.« T lw „l,v  , po,,v p„ i'/ond.v. 2” <\\ 

Brus.spl 1081. (Ipp! II. I,lz. 152.
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\ \ \ j s  ik n iet Iro in rig . clan in I geren ran  m ijn raed,

YcxHzigtig in beleyd. met rijp iKTsland en zinnen 
K. Omdat gij C lmsten zijt. ik ii niet meer beminnen

«Deze sUil;keii>. zesjl Philips Blommaerl ( ’̂ ), «wild van vershomv, 
slordig van stijl en gehreldcig van taal, moesten hij een goede uitvoering, 
echter niet zonder mdriilc blijven, omdat zij als dramatische opstellen zekere 
waarde hehhen. en. hij wonderbare avonturen, door prachtige vertogen af
gewisseld. voor alle toeschouwers aantrekkelijk moesten z.ijn>.

De kenspreuk van de schrijver was ; Hoópe doet arheyden '
\  an de mooie gildevoorwerpen welke de confrérie in eigendom bezat 

blijft helaas niet veel meer over. Ook de Musea van Brugge, Cent en de 
Koninklijke Musea voor Kunst en Gesch. te Bmssel hehhen geen Mt'ren- 
dreese gildevoorwerpen op kataloog.
1) de zilveren hreuk heeft de Franse Revolutie niet overleefd en werd in 

182-1 door de huidige zilveren koningsvogel vervangen, meteen het 
enige gildez.ilver dat nog overhiijft.

2) een mooie gebeeldhouwde houten schaal, zilveren herinneringsmedailles, 
een waardevol boogje en kandelaar die men tijdens de vergaderingen 
gebruikte werden in de vorige eeuw in pand gegeven in ruil voor ge
leende gelden. De schidtleiser zocht er natuurlijk verhaal in bij de niet- 
tretaling.

hen medaille droeg als opschrift :
iSoriété de Saint Sebastiaen ü Gand - Ttr ci I are ä I occasion de la jóte' 
communale de iH45> (inorzijde).
*!^Jedadle décernée ä la Sociétc’ de hieerendré titres et insignes les plus 
anciens> (keerzijde).
Een andere was gewonnen te Aarsele op 26 augustus 1827.
5) De werkelijk mooie vlag uil ± \7(>5, na r>[) een ongelukkige' manier 

hersteld te zijn is tijdens de vorige oorlog verdwem-n.
4) liet fujdt? beeld van hun palrr>on, waaruit rle zilvc’ren pijlen sedert 

jaren verdwenen zijn werd met het gildelokaal, gezien hel vast aan de 
(niiur was mede verkocht. I hans door de maatschap[)ij teruggekocht. 

'5) hen klein schilderijtje, hun f)atroonheiligc voorstcllend, wellicht hij een 
of anriere .schicling in het Brugse gewonnen, indien geen geschenk van 
een hoofdman, was misschien een laai IT  eeuws werk van ,lan Provost.

6) De gildeboeken van 1717 en 1821 met kunstige tlleljilaten worden 
thans nog met zorg door de hoofdman bewaard. W ij beschrijven ze 
in hel kort verrler bij de respeklievelijkc afbeeldingen.

H, F’.I.C)V1S l,\i;i1T.
^Ul rn Z i’i.

/)<> Si'ih'niityikt fn» S</iri/rrr.« i*(in Grn/. (jm l. |>I/,
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7) In 1952. 1956 en 1967 heefl men naar hel frontispies van het eerst
genoemde prachtige teljoren laten vervaardigen, die nu in menige schut- 
lerswoning pronken.
lo l  slot van dit overzicht volgend oud lier! dat door een Merendreese 

schutter eigentijds werd opgetekend. Het is wellicht onnodig te zeggen 
dat hel h ier de volksgeliefde landvoogd van Maria Theresia. Karei van 
Lorreinen betreft

Een liedeken van het schieten van den gay van Prins Carel

Duysent seven hondert 
en twee en vijftig jaer 
EIck was venvondert 
binnen ghent tis claer 
veel menschen t allen kant 
uyt vlaenderen en brahant 
quamen sien 
qaaeman sien 
veel vremden Lien.

A l die confraters
Sebastiamis is voor eerst
vul in de wapens
van de minste tot de meest
de guldebroeders van het siveirt
het was aen schauwens weid
naer stadt
naer stadt
hem tegen gaet

Men heeft vernomen 
van brussel uyt het hof 
als dat sau comen 
prins Carel of 
den negensten lot ghendt 
was selve in present 
geel fray 
geel fray 
schieten den gay

Die iran sint jooris
in t lint en 't groen geklecdl
met standaert vooren
en hij gelant hij reedt
met trommelen ende fluyt
trecken ie poorten uyt
seer soet
seer soet
hem ie gemoet

Besschoppen prelaeten 
daerby den hoogon rael 
heeren groot van staeien 
met het majestraet 
ideeschhauu'ers slaen ghereet 
al in het groen gekleet 
Ie. peirt 
te peirt
met den blancken sweirl

Men hoort met vreugden 
de gnx)le kloeke op gaen 
Elck hem verheugden 
soo den prins quatn aen 
trompetten en tambnl 
die kloncken over al 
canon 
canon
schoot rondom

Mcniorloljook vnn l’li'lcr l.lvinii.'i Mnriens,



Daaer ax>rt genomen 
riiri den prins vanhet landt 
ive/ iKdck met hoopen 
met den hoet in d handt 
prins Corel i’an loreynen 
hij moet ons u'ellecom sijn 
al lijdt 
altijdt
sijn majesteijt

l ly  sag ophaelen 
den vogel door t geumnt 
trompetten en lamballen 
kloncken t allen kant 
daer stont een paviljoen 
den tiaeter geel in t groen 
voor l hof 
voor l hof 
een aerke grof

yien sag se reyen 
van aen de keyser poort 
naer de abdye 
den Ireyn gonck voorst 
veel huysen gepareert 
de borgereye presenteert 
bet geu'eir 
het gerne ir 
al met en er

hij gonck aenschauu'en
de dwjrsneydingbe binnen ghendt
de u’ercken enden bauwen
die irwn maeckl bekent
tot aen de bmgsche pcxjrl
daer naer soo treckl hy voorst
wat pracht
wat pracht
i'oor de hrxfjtwarht

I)e trommels sl(H‘gen
men hoorde de dnylsche (hiyl
den vogel sy drfx-gen
hy ( j i i a m  de koetse iiyl
hy u’or/ gepresenleeri
het û 'elrke niet en refuseert
teer net
%eer net
hy MidtH’ op seA.

biet saluweren 
is hy getrocken voort 
naer de abdye 
daer hy u'os genoodt 
de tafel stondt gereet 
gelijck een ieder weel 
met pracht 
met pracht
men den prins verwacht

Al de scholen
van de augustynen net
syn uytgekomen
moey op geset
met waegens van triomph
vervult met magdebloms
seer bly
seer bly
naer de nbilye

In hel confieren 
(ddaer di'ii vô iel stont 
al die lieden seyen 
het is moey en pront 
caiifion gaf histig vier 
over het pluym get lier 
den vorst 
f/f'fi vorst 
lagl uyter borst
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Al clü hoeren
conjralers cleyn en groot
hun retereerde
soo den prins schoot
d(H>r i schieten uylthien inael
raechle hy hem prinspael
en af
en af
soo dat ieder sag

I )aer worl geropen
uiva den konink onsen vorst
hem worl gegeven
het vlies al op de horst
hy trock mei geel den treyn
recht de veltstraei in
naer t hof
naer t hof
vol eer en lof

Yiva den honinck 
den gouverneur van I land 
hy is in ons woninck 
siel de draek die brandt 
het vindol draydl seer wel 
vier pylen vloogen snel 
om hoog 
om hoog
als pylen uyi den hogh

So wilt onsteken 
pectonnen t allen kant 
laet geen koels onthrecken 
veel flamhessen hrunt 
roi'pt viva uytter horst 
onsen koninck ende vorst 
mueckt vreught 
maeckl irreu ght 
1er wylenl gy meugt

Neemt lauwieren
en vlecht daervan een cnK>n
en wilt den vorst versieren
voor syn daeden schoon
en (X)ck den gouverneur van gendt
dal h y den koninck kendt
hy moei
hy moet
waegen syn bloet.

N’lll. — r. lU ) I - : i 'U M ( 'T IK S

l)c ' ceel van tic oikI(' yildc die /.eer iiilyol>ri'id was Ih 'sIoiuI uil Iwanlf 
j)CTsnncri : l)aljiiw, ficken. Iwop oudc'rlinyon t>n arhl hezoryers Oc hfHiKl- 
man slond ar noy iroven. doch da yrifficr was undar licn raads nuMla- 
yerakend. Daarbij kwam dai\ noy d(' koniny die yenool van aan dubbal 
sicmraahl, I )('ze eed werd vnlyens da sliilnlan om da Iwaa jaar varniaiiwd. 
Na da vernieuwiny werd door da yriffiar de lijsl van da nianwe la'slnnrs- 
ladc-n luid vooryala/.an ; an niemand moelil loan ♦ramoiir> maken ! Bi| 
d(> koniny samen mal da d('kan oF dt- baljuw baruslle da mar'bl om da 
yildc in varyadariny bijeen Ie ror'pen.
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In 182-4 word Kel lioslnur van do jjilde waargenomen door een hoofd- 
mari, di'kon. Kaljuw on vijf proviscordors. Zij vormden de eed van de her- 
inyerlchle mnalschapiiij. Doze loden liclialve de hoofdman werden om de 
vijf jaar door de broeders verkozen. Zij waren herkiesbaar. Bij dil besliiur 
lag hel vermogen om een griffier en ontvanger, alsmede andere gildebe- 
dienden als knapc. vaandrig, tamboer, pijlrapers, roepers, enz... aan Ie 
werven. Knaap. Irommolaar. fijlcr, pijlraper en roeper zijn betaalde ambten : 
de andere zijn «onvergeld>.

I U)oftlnHm en huojdtroiiir.

Als hoofdman heeft men in de oude gdde steeds de plaatselijke heer 
genomen. IDit omdat haar stichter de heer W'illem Le Poyvre de tweeling- 
heerlijkheid \  inderhoiite-Merendree toentertijd hield, en dit sinds 1705. 
1 lij was kapitein van een infanterieregiment uit de slaande legers van Maria 
Theresia en overleed op 28 januari 1756. \^eel afwezig zijnde had hij als 
vervanger de stadhruider Pieter de Cuyper.

Douairière Isabella Theresia W aulers als hoofdvrouw vermeld bij de 
o k lroo iaan \T aag  bleef d il lol aan haar dood op 25 oktober 1756.

Midderwijl waren de heerlijkheden, bij gebrek aan mannelijk afstam
melingen vervallen aan Carolina .leanne D ’ Po\ ’̂ Te ('■ 21-4-1722), de 
enige nog levende van beide dochters van Willem, en door huwelijk 
kwamen zij aan .lcan-bran<;ois Joseph Horenlin f'’“), graaf van Carnin 
van Sladen P’ 17 april 1712), baron van Male en Slijpe, heer van Rozebeke 
enz... Deze heer werd echter maar hoofdman na tic dood van zijn schoon
moeder.

Carolina overleed op 18 mei 1768. De graaf van Carnin ontviel haar 
reeds enkele jaren vroeger, omstreeks de 1‘ranse iidijving.

I'.cn wil marmerc'ii gedenksicen in de kerk van Vinderhoule herinnert 
nog aan hun huwclijksallianlie (’'')■

7.lf : ■>iii:i.L’\ \ ' i : ,  s i i u i , .« </oor i l r  i i ' l i i i ' r n  I w i 'fi. MiTirn, l■».̂ ,, l,lz. 2^.
m o k i ;k i . .1. s 'i a i )i :n  : t l i r o  s u r  I r  r l i A t r i m  tlr Rir)c.«clnrc. 1'»12.
K UI- C K l’NIN'CK . cr(i/./v .rn  Itr Jrt iiltH tf i'i, hruwtf*'. IM72
A.l I.CAVII-: R i ‘ f ftt'n ftvn Mir l m  «•i(|Mciir» f/c S/iii/< 11, In  .\nnnlles .Ic In soc.
liM. nrcli, cl lm fl  ̂(rfft, (oint• II,
nrnf- r i l  ( ' i r firnl»# Krlftrn |>rnv lm IC O o.lA'I,, r.r •incente Vinrictlioiilc, O,,-
. i l i n l i r n  ,/cf (K i f fu  fi ln ir  It-rlt i i ni'(/c/r/;(/ iimi S in l  H i i r n . I8 '8 .
N f. 1 /erk v<iM Cl, IV))'Vfr c„ 1, 'I li. WViiilcr».
■NV. I I i|< zc 'v a n  Oi/irlollr (!) l»'annf* 1 Z' I ’olvrc.
C n r i t U n r  wii« /i|n rili fit lanu» tw uu lrr» /I|llc, 1 ll| WfU linnicr« cIc /(ion vmi ,lnn
<li Cnrtiln en1 vrouw Marlo Anifif Li* l’iiyvrc (j' 0  tm •1 176'») : clil'ZC lllol»lc', ilic

125



Van hun kinderen was de oudste zoon Jean Charles (“ 17*16) lid 
van de eerste kamer van de Stalen Generaal, gehuwd in 1785 met Marie 
Charlotte de Joigny van Pamele. Hij stierf als laatste afstammeling van 
deze tak ; zodat zijn goederen voor het grootste deel gingen naar baron 
Charles Renée Jacques de Croeser ( f  1828), heer van Berges, ten Torre, 
enz,., om reden van zijn huwelijk met Carolina van Carnin.

De kleindochter van Jean-François huwde later met de graaf François 
van Lichtervelde, in deze studie reeds meerdere malen vernoemd. Al deze 
hoger genoemde personen alsmede vele van hun aanverwanten komen hier 
als lid van de gilde voor.

Toen nu in 182'1 de promotors van de omvorming de hoofden hij elkaar 
slaken was het logisch dat zij de burgemeester daartoe aangezocht hebben, 
gezien deze zowat als de opvolger van de \Toegere heer kon gelden. Deze 
taaie traditie leeft nu nog voort ; normaliter bleef iedere burgemeester het 
voor zijn ambtsperiode, dit was meestal lot aan zijn dood.

1825-1833 Dhuivetter Joannes 
1834-1837 Kervijn Henri 
1838-1842 Ker\1jn Kamiel
1843- ? Kervijn Henri (hoewel Kamiel toen burgemeester

1873 De Lebaye Judocus Josephus ( f  88)
De Seille Charles 

1885-1890 De Reu Jean Fraudes 
1891-1894 Steyaerl Charl es Louis ( I  94)
1895-1921 Standaerl Adolf ( f  28)
1922-1954 Kervijn de Meerendreé Julien ( f  54)
1954-heden Steyaert Omer

Kort na wereldoorlog I heeft men aan de weldoeners der gilde de titels 
van erevoorzitter of voorzitster gegeven. I let waren de heer Leon Kervijn 
de Meerendré en graaf Lrederick Van der Sleghen de Putte ( f  51). later 
opgevolgd door zijn echtgenote ( f  4ü) en sindsdien door de heer \  au 
Laiulegem Maurice.

(lorlilcr /l|n(lc vnn Louis, Iniruomroslcr vnn liol Vrl|o. Ket-r vnn MulK'in. Ix'om- 
|)ullc, hnmuiiis rn/.,,. cn Mnric Anne X’nnden Bounmlo.
I li'l ui'.sliiclil \ 'a n  C'nrnin onllrcnl /i|n  nnnni nnn Kot l.nml van Cnrnin lusson 
Rljscl en Lens. Men ondor.'irlicldl r r  drie tokken, nno.sl de t'n rn ins vnn SlmKn 
deze viin Sint 1 .Inyler en vnn Llllers.
/ l e  ook .1. I I U 3  1 I EN.4, A 'o lire  1ii.s/ori(/iie .sur /o ed/u jie  de V  im /e r/ io iile . A n l  

w erpen , 1859.

F. DE POTTER en ,1. BROECKAER l', V u .d e r/u m le . G e n t i8(-.-|.ru.
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De deken als tweede in waardigheid diende samen mei de overige 
leden van hel hestiiur de eed af Ie leggen in handen van de hoofdman als 
heer van de parochie, laler als hnrgemeesler. De beëdigden, smalend de 
Imeteëed. genoemd, omdat /ij de boelen vaslstelden. werden onder andere 
herkozen op 27 mei 1763 en 5 november 1782.

1718 Maenhaut Joris, eerste deken
1732 De Cuyper Pieter
175- 1 De Bock J. (ook 63)
176- 4 \ ’an de W ide Pieter, een van de eerste ijveraars van de

gilde
1780 Martens C.
1792 Wijckaerl Isaac
1824 X'ander Waerheden Pieter Francies ( f  5/34)
1834 Kervijn Constantin Ghislain

Behalve bij de laatste twee verwijzen de data naar hel jaar waarin zij 
voorkomen. De latere dekens hebben wij niet meer kunnen achterhalen ; 
in de Iweedr? helft der eeuw bestond deze waardigheid overigens niet meer.

Proi’iseerdcrs (bezorgers, paysierders. auderlingen)

Waren bestuursleden die meestal fungeerden als commissarissen bij 
de schielwedstrijden. Slechts de notulen van de vergaderingen van 1825 
lol 1849 laten ons toe de boelcëed volledig te kennen.

1825 Kervijn Constantin Ghislain
X^ander Cruyssen Piel er Livijn ( f  27) —> Judocus
Joseph lts De Lehaye 
XX'illems Joseph IXernaerd 
Tijlgadt I'rancies ( f  29)
X'̂ an X^laenderen Jan Baptist

1834 (herkiezing) D e l .ehaye, [rrocureur des Konings
De X^igelaere l ’rnncies (j' 42) —♦ XXin 1 loorebekc Karei, 
notaris
X’ati der Waerhedeu Joseph —> Ker\'ljn Paid 
Co(>()eris Jan Ba|>tisl 
De Cork Piel er

Stilaan werden de bi'iiamingen van proviseerder en deken ( =  eed) 
vervangen floor <cornmissic> nu gi^voon <besluiirsleden> genoemd. 1 lel 
hiiifhge besliinr bv. beslaat dus naast de hoofdman uil z.es personen :

Deken.
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I Icren Cocqiiyl I lonorc 
Lu tiens August 
Schallcman Cyriel 
Sleyaert Carlos 
\^an Kerckvoorcle Maurice 
Van Landegem Pierre

Baljuw

De gildcLaljuw die er als I ware een polilierol vervulde, zorgde voor 
de korrekle toepassing van hel reglement, zowel tijdens de vergaderingen in 
de gildekamer. als bij de scbielingen in de gildebof of op bel plein.

Artikelen drie en vijf van de oude slalulen stonden de goede lucbt in 
de gilderangcn voor ; kijvers en vecblersbazen, onregelmaligbcden in ver
band met pijlen en bogen, ja zelfs beledigende uitdrukkingen over boofd- 
man, stadbouder, bofmeester, deken en eed, daar\oor waren telkens boelen 
\oorzien.

Daartoe deed bij de penningen in de «busse van den bove> deponeren
13ij feestelijke oplocblen droeg bij een ebbenbouleri baljuw stok met 

zilveren koningsvogel op bevestigd. Deze was omstreeks 1752 te Gent bij 
een ze kere ...OIR gekocht.

Bij afw’ezigbcid van hoofdman, deken en koniiig presideerde de baljuw 
de zittingen.

1758 Marlens J.
1780 Berlb Jan Frans.
1792 Marlens C.
1825 De Blonde l'rancies (ontslag einde 1826).
1827 De Deckere .lan Baptist ( f  ocl. 1828).
1828 N'ercruyssen Josepbus Cbislenus.
1854 id. herkozen.

N'̂ oor de oude gilde betreffen de data bel jaar van voorkomen in de 
documenten. Verdere gegevens over de beringeriebte gilde iK'zillen wij niet : 
deze bediening is stilaan wellicht samen met bel verzwakken van bet boele- 
syst('em achterwege gebleven.

Griffier.

1 lel ambt van griffier werd meestal waargenomen door de koslers- 
scboolmeesU-rs van bel dorj) (oude gilde). Diler veelal door de gemeenle- 
sekretarissen. W uaf I8()2 beeft men lu’t ambt van griffier met dal van 
out vanger gecummuleerd.
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ZiehiiT tie lijst van tie giltlegriffiers :
1717-27 Matlheus Cocquyt
1728-51 Augustin Cocquyt
1752--41 Heynssens Joannes iTancies
17-12-77 \  yncke Daniel
1778-‘)0 \ ’>mcke Jutlocus Ijborius fs Daniel

182-1-49
1849-51

1862-74
1875-85
1886-87
1888-25
1924-55

Gyseljnck
De Groote Désiré ( f  58) 
Standaert Pieter 
Coppens Jan Baptist 
Coppens Jozef Jan Leopold 
\  an Huile Petrus 
Standaert Amaat 
Cocquyt Henri 
Stevaerl Omer

1956-lietlen Cocquyt Albert.

Ontvanger (iressorier).

I lier pro memorie, zie bij financieel aspekt.

Tamboer - jijfer - zot.

De nieuwe gilde erfrle v'an de oude een roodkoperen trom ; in iedere 
oplocbt en bij iedere sebieling werd bij toen gebruikt en de trommelaar 
werd naar rato van zijn gepresteerde werk vergoed. Ook in 1851 vonden wij 
een vergoeding voor een nar ingesebreven. J ussen 1870 en 1896 was D"o 
Ijcyzeele de tamboer.

Van 1897 en lol 1901 was rlil Lmiel van Landegem en van 1902 lol 
1916 roerde August Doblielaere de Irom, die laalsl opgcvolgd w'erd door 
Ix'tjti Verbeke. Regelmatig werden bcrslellingskoslcn vergoed wat wel een 
bewijs was dat fle trom normaal veel in gebruik was.

I'.en fijfer kwam in de gilde slecbls eenmaal voor : dit was toen /.Ij er 
een buurde voor baar o()lri-deti lijtleti.s de Gentse l’eeslen van 1845.

Knape.

De knape bad als ojidrarbl de lerleii lijrlig, zijtifle veerllen dagen voor- 
o|>. te riagvaarden lot de algemene vergadering waar rie rekeningen van 
bet voorbije jaar werrlen voorgebracbl en de scbullcrsmaallijd gcnolcn, of
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tol de schietingeii. Iedereen gedagvaard volgens hovenschreven manier 
moest, eventueel met een kwartier re.spijl, aanwezig zijn op de voorziene 
boete.

Verafwonende leden worden wel per brief gemaand. Op 24 januari 
1827 noteert men : « t Rapport vande knaepe dat alle broeders mondeling 
of bij brioaen zijn gernaand>. Docb reeds in 1754 zei men dat voor de 
koningsebieting men bij «billielte» dient gemaand.

Miervoor kreeg de knaap een vaste vergoeding van zes gulden in 
1825 ; voor de overige jaren was dat steeds twaalf gulden. Docb stilaan 
werden een deel van zijn werkzaamheden op een meer moderne wijze ver
richt : men maakte weldra gebruik van convocatiebrieven, waarvan een 
model bewaard bleef (1902). Insertiën in de Gentse Mercurius in 1847 
en laler steeds in de Zondagbode maakten de <Luyslerrijke vogelscbielingen> 
kond.

Thans worden de sebielingen regelmatig in de Gentse Handboogschut
ter aangekondigd.

Sinds 1950 is er dan ook geen knaap meer in funklie. Tot de jaren 
voor de oorlog betaalde men hem nog steeds 35 frank uit.

Enkele gekende knapen zijn ;
Coppeleu doos 1717
Vóór 1783 fungeerde Marlinus van Maldegem.
In 1824 was dit Ferdinand de Clercq die ontslag gaf in augustus 1842. 
In februari daaro]5 werd Pielers fs Emmanuel benoemd.
Van 1873 of reeds vroeger en lol 1878 was dit Bruno W n  Wassenhove 
die in 1879 door 1 lypoliel Marlens werd opgevolgd. Deze deed dienst lot 
kort voor de wereldoorlog ; dan volgde nog Charles \ ’an Parys lol om
streeks 1921. Nadien was deze funklie niet meer als een voste betrekking 
te aanzien. Samen met enkele jonge snaken verrichtten zij ook de diensten 
van roeper en pijlraper. Deze pijlrapers kregen steeds een vergoeding naar 
rato van hel aantal aanwezigen vermits ieder schutter een som bij de inlog, 
enkele centiemen, daartoe stortte.

In 1824 hadden zij nog de hoeden van de oude gilde in gebruik.

Wiandrig (vcnderick)

Van bij de stichting bod de gilde een vaan want Pieter IVuneel werd 
toen reeds als «,vinderick> vermeld.

Pieter van de \bvere fs. Pieter werd vaandrig ben<H'md op 8 jtdi 
1742. In 1763 belooft l’ilips Willems een som voor de aat\koop van een 
nieiiu.’ vaandel :
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< l\‘u onderschrfi'en Philippus Willems Is Guiliaume, longman tut Mecren- 
drve rerclaerl hem te stellen gildehroeder van desen gilde ende jont voor 
sijne doodischuldt de somme van hondert gulden courant geldt tot het 
maecken van een nieuir vendel 't welke den onderschreven beloft te 
zullen betaelen t allen tyden daer vonden eedt van de selve gilde aan- 
socht synde, onder conditie, dat alle de gildebroeders woonende binnen 
de prochie van hieerendree den onderschreven t synen overlyden, t sij 
binnen dese ofte andere prochie binnen de casselrye van Gendl, sullen 
moeten gaen ende helpen begraven, daer vooren sij boven i gönne voor- 
schreven sullen hebben te vertairen tol drie pallacons in specien, mits 
doende voor sijn siele d ordinaire gildemisse, y
Actum ter presentie i'ande coninck ende mannen van eede den 11 juli 17b5. 
Sota : <den onderschreivn Philippe Willems considererende dat neven
staande doodschuldt van hondert gulden niet soufjisanl en is tot de becos- 
tinghe iKin een nieuw vendel hiernevens vermeld, verclaerl de selve te 
augirwnleren met gelijcke hondert guldens, alles te betaelen ter beliefte 
als bij den selve nevenslaenden act gedregen, mits de misse daerbij ge<- 
expreseert doende met drie priesters (11 juli 1763).

Uit het reeds meermaals genoemd inventaris weten wij dat de gilde 
legen hem een proces inspande omdat hij zijn toetreding en akte van 
doodschuld nadien wou negeren, doch onderslaande sententie leert ons 
hel verder verloop.
fin de saecke vanden Edelen heere hoofdman, coninck, deken ende eedt 
van het gilde vanden h. Sehasliaen binnen dese prochie van Meerendre 
h(eerse)rs hij requesle vanden 25 augusly 1765 ter eender zijde 
jt-ghens Phil ppus Willems fs Cuilliaurne v(erweerde)re ter andere voor 
B(urgemeesle)r ende schepenen der prochic heerlijckhede van Meeri-ndree 
met datier loehchr>ort.>
<...verweerdt'Te geassisteert rnel Pieter l)obbelaere tot Dcynse .... ende 
den verweerdere secht wel geinclineert te sijn lol accord om te voldoen 
aen voors (eyde) verleende sententie, mits hij is cene persoon ongelettert 
ende (jfigeleert ende met syn handen ende hanliverk synen cost mo<>l 
uinnen : mitsg (neder) s beireest synde jegens soo eene confrérie Ic sullen 
trecken in eene Inncderich (ghedirifi) inner geenssints geinclineerl te syn 
op de proposilien by hun hiervooren gedaen. By dien insisteert als ten 
proresse, (coslen elck ilhelft - actum in vierschaero 13 meye l~63j

In de rekeningen over tie jieriode 1766-71 stond de |>osl van 200 gul- 
den vier sluivers vermeld voor de aankoop van deze vlag hij Michiel tie

t W )  K A  ( » n l ,  fü iu l. V MrrrniltiT. lli'lzrlr, in /,., tir. 170, fol, -tl.
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Rynrk Ic Geul. 1 cTzelfcJcrlijcl kochl men ook een kasl van zos (<iil(]cn 
vier stuivers om in de kerk Ie plaatsen en er de vlag in Ie Ijcwaren»

De vlag was vervaardigd uil rood zijden damast en versierd mei 
twee geschilderde blazoenen : het een stelde Sl-Sehastiaan voor gelxjeid 
voor de Iroon van keizer Diocletiaan. Het andere bleef ons onbekend. 
Pieler Livinus Marlens werd gildebroeder, zo schreef hij in zijn Memorie- 
bouck, op elf juli 1765. Hij noteerde in dil zelfde bo(-k ook een Gildelied 
nopens deze beloofde doodschuld.

(De schikking in strofen en de initiale hóófdletters zijn van ons).

Ik wil soo langen lijdl, als dat ick noch sal leven. 
Het spaeren laelen slaen, en mij lot dranek begeven. 
Men siet hier voor gewis, als zij soolange spaeren. 
Dat sij door al het geldt, eens komen int beswaeren.

1 lel is onlangs gebeurt, aen eenen gieriggaerl.
Dat hij gegeven heeft, hetgeen hij lanck had gespaerl. 
Achtentwintig pont groot,
Ginck hij aen tgilcle schijneken.
En dat noch wisselgeldl, tsal hem soo lanck gedineken

lek sal wel wijser sijn ; 'tsal mij niet vooren vallen, 
t Geloüvet seker vrij, ick en hchbc niet mee allen.

Suick voick heeft geen verslant, om ectis te wesen milde. 
Sij souden met een keer, al geven aen een gilde.

Maer niet dal mij meer sjrijdt, dal ick daer niet en was 
lek had sin leslamenl, doc'u schrijven alsoo ras 
1 londerl pont groot voor mij, had ick daer doen in rchrijven, 
lek hadde voor (een) keer, daer thuis mee kimneii blijven.
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Ick moet van tlesen gast, noch al slillekens swijgen. 
lek mocht van hem noch wat, op mijnen lijfverock krijgen, 
lek en swijght mijn leven niet. van soo een grote beest. 
Hij komt en segt dat hij, geheel straf heeft sat geweest.

Hij wilt met desen tour, hem lichtelijck excuseren.
Hij mach er noch sooveel, aen gaen verprosederen. 
Tegen het guldt voorseyt, tot meerendree bekent.
1 lij salt vervolgen alwaer het in den raet van Gendt.

lek hen kleijn van persoon, maer ben straf van bete.
Eert proces heeft een eijndt, sij sullen al wel weten.
Hola den Carpido het is, voor mij een spijdt :
Wriiesen het proces, en oock zijn pijekens quijdt.

Wanneer wij nu w-eten dat heide jongmans, wellicht als <dikke> 
vrienden op dezelfde dag tot de gilde toetraden, dan menen wij wel dit 
lied met als achtergrond dit proces in zijn ontstaan te kunnen situeren. 
T e meer daar wij weten dat Martens nog andere liederen op zijn akttet 
heeft.

In 1824 hij de herinrichting werd Pieter Vercruyssen vinderick be
noemd. De vlag vertoonrle weldra sporen van slijtage : met betaalde in 
18-15, Ier gelegenheid van hun optreden lijriens rle Gentse Feesten, elf 
frank aan Franries van Belle vrmr reslauraliekoslen en in 1879 werd de 
vaaiulrig D-o De Mol 2. 90 f vergoed voor een nieuw overtrek.

Kenners rloor gravin Van de Sleeghen de Putte geraadpleegd, be
weerden in 1959 dat deze vlag te mooi was om in hel gildelokaal te 
hangen en dienrle ingekaderd Ie worden gezien haar grote waarde. Daarom 
besloot men deze vo<»rlo[>ig in het kloosler in bewaring te geven, waar 
zij door of)rh)gsf)mslandigheflen ongelukkiglijk verh)reri ging.

Slurul(nir(l(lni(i<T (ri>riK>ttc).

Het was ,lan rh- Baets fs Fieven die drie jnar na zijn toetreden lot de 
giltlf f 1717) builen zijti doodschuld om een som gaf van achttien |ronden 
vor̂ r r-en *Iri'Ht'lijrkafi .siaiulacrl lol i'ercieri/np/ie vandc selw iftldo.
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In 1720 werd deze belofte reeds ingelosl ; bet gildearcbief in zijn relce- 
ningen over 1722-24 deelt ons verder mede dat drie confraters deze stan;- 
daard bebben bekostigd.

Oude ons bekende cornelten waren : .Jan de Vogelaere, junior, vanaf 
25 september 1735 ; Carel de Cuyper fs Pieter, die bem wellicht opvolg
de, dit vanaf 8 jidi 1742 en verder nog Pieter Andries fs Willem, tavernier 
in bet W'et- en Gildebuis in 1785.

In 1845 trok de gilde op uitnodiging van de beer Delebaye, gewezen 
lid van bet Nationaal Congres, burgemeester van Cent die tevens provi- 
seerder was te Merendree naar Gent om mede de Gentse Feesten te belpen 
opluisteren. Op dat ogenblik betaalde men twintig frank voor herstellings
kosten aan J. Patyn. Zij buurden tevens ook voor die gelegenheid een stan
daarddrager, fijfer en tamboer.

Het gewonnen zilveren eremetaal hingen ze toen aan bun standaard 
op.

B E S L U I T E N

a )  1 7 1 7 - 1 8 2 4  : Op 5 februari 1717 werd de Sint-Sebastiaansgilde 
onder de bescherming van bet H. Kruis ■—' ter plaatse in verband met de 
patrones van de kerk, de H. Radegonde, vereerd —■ door Willem Le Povwre 
opgericbt. Deze infanteriekapitein uil bet Oostenrijkse leger was beer van 
de plaats.

De confrérie telde een massale toeloop van leden NTin bet eerste jaar 
af, en werd ook onmiddellijk van de nodige uitrusting voorzien : breuk 
reliekschrijn, vlag, standaard, gildeplein, gildebof en gildekapel. Haar groot 
inkomen uit retributies en boelen, maar vooral van de doodschulden dien
de ter bekostiging van dit alles. De eed bestond uit 12 leden.

Men deed én aan doel- én aan gaaischieten. Op 1 juli 1754 verkreeg 
zij baar okirooi, na discussies in verband met baar gildeplein. Na baar 
bloeiperioden — deze echter alleen afgeleid uil de grafiek van baar leden- 
wervnng —' van 1717-1730, 1770-1775 en de jaren tachtig liep zij als 
t ware dood in de Franse Revolutie (±  1804). In 1717 en 175-1 kaapte 

zij grote prijzen weg op de zilverscbielingen te Brugge.
Haar betrekkingen met deze stad vloeiden voort uit bel leit dat de 

gilde steeds de bescherming genoot van baar hoofdmannen en bun families 
die meest allen met bet Brugse in betrekking waren. Deze adel verlegerr- 
woordigde nagenoeg 5.75 %, de geestelijkheid 8 % en bel vrouwelijk ele
ment 20,76 % van bel totaal aantal toegelreden leden. Slechts 40 van 
de leden woonden Ier plaatse.
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bj /82-/-/93-J : In 182-1 werd met de oude traditie weer aangeknoopt. 
De heer. door de hurgemeester logischerwijze vervangen, samen met deken, 
haljuw. en vijf paysierders vormden de hoeleëed. \^rouwelijke leden komen 
dit maal niet meer voor en 73 % zijn Merendreese schutters ; de toetre
dingen zijn nu trouwens geografisch te verantwoorden.

De meeste oude gildefuncties overleefden de tweede helft der eeuw 
niet. Doch van de oude gebruiken hielden de financiële het begrijpelijker
wijze het langst uil. hlet tenslotte enig overhlijvende, de maandelijkse retri
butie. werd door het jaarlijks lidgeld vervangen.

In 1825 kreeg men de huidige zilveren koningsvogel en in 1826 be
legde men de eerste goud- en zilverschieting, ditzelfde jaar trouwens nog 
door een tweede zilverschieting gevolgd.

Rond 1850 wegeris de politieke strubbelingen tussen de Orangisten en 
de dragers van de onafhankelijkbeidsgedachte mogen wij de eerste moeilijke 
periode situeren. Deze kwam zij met het keren van de tij echter vlug te 
i)oven. Na een tweede moeilijke periode, van 1846 af, min of meer samen
hangend met de economische crisis in Vlaanderen kende zij vanaf 1863 
een decennium vette jaren.

De maatschappij genoot, blijkens de deelneming van peletons uit veraf
gelegen gemeenten, een grote vermaardheid, doch onenigheid leidde tot 
de oprichting in de gemeente van een tweede sociëteit. In 1883 richtte men 
deze op met als benaming Willem TELL Rivaliteit vierde w’eldra
hoogtij en de volgelingen van Sebastiaan vielen af tot elf in 1895. Finan
cieel was de kloof ook niet meer te overbruggen, te meer daar juist in deze 
periode twee sprangen dienden aangekocht (in 70 en 80). De mooie 
gildevoorwerpen, in pand gegeven, werden dit jaar eigendom van de pand- 
nem<*r. Dit was echter meteen hel keerpunt , Van dan af gingen de reke- 
niiigen met stijgende balans sluiten en bereikten zelfs in 1904 terug een 
klein hoogtepunt ; ook het ledenaantal beliep vlug bet normaal peil 
van 35 a 40. I oen Ix-ide gilden na oorlog 1 gehavend uil de strijd gekomen 
opnieuw van wal slaken, laairlen tle Iwisli-n nogmaals op. dit lol circa 1922 
een definlieve vrede werd gesloten. 'I ussen beitle wereldoorlogen mag men 
rivcfigens van een slatiis-quo .spreken.

ty>) lnhi»M'n w/u df/i- l>'Ufn>liiil>rlic /wllsiTuc vrl|hrl(Uliflcl uil Alulurf In Url. voor- 
door lid ir< li)l(nniiilBi- drnmn van Srlilllor IfdliTwrup hrkrnd ucriiiilil, Rn nl 

Itri-u |||| er «Icrlit« /i|n  «l)<-nlmnl> In IH 'n, lorli niimnn ronlt vrrsclirldcnn 
inanl«i lin|i|il|rn lirm aU »ymlioo! van Inin nrliiilliTavnntdlulirld In vropgorr jnrrn 
Mi-fi ridf<-< Lfri'i; alrliK /l|n W'llla irn I idl reed« omaln-pl« IHH'Ï. 
rhari« 1« (k'/p maal<r ||/||||>|| lainpn tiipt Splia«llaan nU 'l warp mrl IipI ilnrpalippld 
vprirropld pn vpIp irimllpr« Ixdiorpn lol IipIcIp vorpnlulnypn.
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c) 1954-heden : in 1934 koninklijk geworden kende zij vanaf 1940 
lenig een decadente periode waarover ons tenemaal alle inlichtingen onl- 
hreken. Sinds 1950 ging men lenig de hoogte in met 57 als top wat leden- 
aanlal ( ± 60) hetrefl. Ook financieel gezien was dil het gunstigste jaar 
want een lening van 10.000 fr. in vijfenvijftig aangegaan was in 58 reeds 
volledig ingelost.

Mocht deze studie die aanvankelijk een klein opzet kende, en intussen 
uitgegroeid is tot een grotere bijdrage een aanmoediging zijn voor onze 
Sehastiaan-\Tienden, ja hij de jongeren die veelal heten afwezig te zijn, 
de lont tot een heilig schullersvuur aansteken.

M oge deze folkloristische vereniging, ongetwijfeld om haar ouder
dom de eerbiedwaardigste van dorpen in t rond. haar tradities in ere hou
den, ja misschien herstellen of nieuw leven in blazen, zodoende de viering 
van haar 250-jarig bestaan verbeidende.

Daarom laat on.s het ■‘Minnelyck spel van den handboghe ter liefde 
houden !>

R.E. MOFdAERT.

Sint-Fluibrechudag 1964.
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Rognlen ende Ordonncuüien opgeslelt ende iiytgegeven Kij vraiiw 
Isaliella 1 heresia W^oiilers. \Taiiwe van X'inderKaule. Meerendre. Belzeele, 
Erclceghem ETC... Douairière van Jo(nke)r Cuiliaiime Le Poyvre, als in- 
ge.slell hel)bende t Gilde vanden Ed(ele)n Ridder Sinte Sebastiaen onder- 
lioiiden met den handlboghe binnen de voorn (oemd)e procbie van Meeren
dre rasselrije vanden Andenburg van Gendt omme bij ider Gildebroeder 
Ivoor.seyde gilde frequenterende binnen de Gildenbuyse, bove, ofte daer- 
buyten slrictelyck te worden onderbanden ende geobser\-eert.

BIJLAGE (““)

I. Alle gildebroeders alreede in t selve gilde sijnde en de gone nocb wil
lende gildebroeder worden, sidlen verobligeert wesen op een register t gone 
daertoe sal onderhouden worden, te teeckenen bunne admissie, ende stel
len voor doodtscbult ten minste een balfve pistole, in specie ten profijte 
van tselve Gilde mitsgaders doen den volgenden eedt.

II. Dat sweire ick Gildebroeder te sijn van desen Gilde vanden beyligen 
Ridder en(de) Martelaer Sebastiaen, binnen dese procbie van Meerendre, 
rie calbolijcke roomsebe Religie te onderbanden en vooren le staen, de 
Keizerinne ende coninginne van bongarien en Bohemen onse souvereyne 
aks graefinne van \Jacnderen. midlsgaeders beer ende welb deser procbie 
goel ende gelrauwe le sijn, de rechten, viijbeden ende preerninenlen van- 
den selven gilde le be.scbermen ende onderbanden, ende voorts al le doen, 
dal eencn goeden enden getrouwen gilrlebroeder scbiddig is le doen, alsoo 
moei mij Gf)rll helpen, alle sijne beyligben en den Edelen Ridder S(in)le 
Sebasliaen.

III. I f)l weirken eedl als gildebrneder niemani en sal worden geaflmil- 
I cctI, len sij alvooren geleekcnl hebbende sijne erkenlenisse ofle doodl- 
sfbidfll «Ml rial Ier presenlic van drij gildebroi-ders van den eedl de welck(‘ 
onder des/elf^ admissie sidlen leeckem-n als [iresenl.

t r / q  \>I- Vliu ll re n  K rdrn ltlr u llunvr ( i n i i  ?) vnn t lr  » to liilrn  vnn tl« Gcnliio

w iiiir «Ir tn i / r  Irn  i l r l r  (/rro |ilë rn I w r fr lrn  In R r(/r/ rndr OriliinniwHo 
I >U' men m hiihllfi It /« i n /i/rree /nm  In Iwl ]ln j i n i/r  Vrr((in/<'r(n((rn enn hel 
Sniirereyn (iih lr  rnn ilen l:ilrlen lilihirr Sl Sehiitllnnn nriTliIrnl />(/ m Irny  

M) nprtl I 7 V .  ,
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IV. Macr niemanl en sal nochte en vermagh sonrler consenl en (de) inter
ventie vande drije vanden eedt als voorseyl als ßildebroeder ßeadmitteerl 
worden op paine van nulliteyl boven eene boete van een pont waseb tot 
gebniyck der Coddelijrke diensten, de welck«' gedaen worden ter eeren 
van S(in)le Sebasliaen t incurreren bij yder vande gone diergelijcice nulle 
admissien poogen te doen.

\'.  Celijck oock niemant vanden eedt ofte Gildebroeders wesende in com
petent gelal of niet, en sullen ve.mogen als gildebroeders aenveerden eenigbe 
infaeme persoonen op paine ende boete als vooren.

\d . Ende waert saecken dal iemant naer dat bij gildebroeder geworden 
is infaem quaeme te worden (dal Godl wille verhoeden) sal bij den greffier 
deser gilde ter ordonnantie van eedl sijnen naem ter Register worden ge- 
royeerl, en ter marge van sijne admissie notitie gebauden worden van de 
reden der selve radiatie.

\ 'll .  Alle gildebroeders woonende binnen dese prorbie sijn gebauden 
en (de) verobligeert (daertoe door de enaepe beboorl(ijck) gedachlvaert 
sijnde) l’ eicken jaere op den feestdag vanden b (eiligen) Sebasliaen s mor
gens ten negben uren te compareren in de ordinaire misse, die Ier eoren' 
van den selven beiligben sal gecelebreerl worden in de kereke van l voor
noemde Meerendre, ende aldaer gaen ter offerande, op de boete van Iwaelf 
groolen tot laste van ideren absenten, waer van niemant en sal exempt 
wesen, tensij om sieckte, ofte absentie buyten dese proebie. bebaudens 
absent geweest sijnde, voor t’ daegtvaerden vanden enaepe die danaf ter 
ord(onnan) tie vanden eedt notitie sal banden, welcke boeten sullen sijn 
om t’ onderbanden van d ornamenten van t gilde en l celebreren der voor- 
seyde missen.

VIII. Gelijck oock sullen incuireren gelijeke boete van twaelf grooten de 
gildebroeders de welcke (naer gednebtvaert sijnde alsvooreir) niet en sullen 
comjrareren in de misse ende begra'>fenisse van eenen afgestorven gilde
broeder, ende eene boete van vier grooten voor d absente gildebroeders in 
de gezongeti misse van requiem de welcke voor eicken overleden gilde
broeder sal gecelebreert worden daegs naer sijne uytvaert ende aldaer gaen 
ter offerande.

IX. Voorts dat soo wi(> vande gildebroeders (gildewijs vergaedert sijnde) 
den beyligben naem Godts sal noemen ofte daerbij post'ren. en den naemi' 
van d ald(er)b(eilig)stc Tnaegbet (>n(de) moedtT Godts Maria, il beylige 
sacramenten, den b(<'yligen) Ridder Sebasli(\en ofte ('(ults lieve beyligen.
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tsij in sweiren ofte ydelKeyt, binnen den Gildenbuyse ofte bove, den over
treder sal aen elck bovenscbreven point t’elekenwerf verbeuren een boete 
van twee grooten ten profijte alsvooren.

X. Dat niemant hem en vervoordere van te sweiren, vloecken ofte spreken 
eenigbe onbeboorlijcke woorden alsmede van sijn eigben ofte iemant anders 
pijlen, bogben ofte diergelijcke vvaepenen te gebniycken. in vilainie die 
weg te werpen, breken ofte andersints bescbaedigben ofte verhinderen in 
spijl ofte arcbeyt ofte oork over van sijne medebroeders als andere den 
bove frequenterende, op paine van yder poinct te verbeuren een boete van 
acht groolen boven de reparatie ofte vergeldt van de scbaede ter begrootijnge 
van (de) eedt, mitsgaders arbitraire correctie in cas van eenig refus ofte 
legensegb.

XI. Den eedt van desen gilde sal beslaen in den nombre van Ivvaelf gilde- 
broeders te weten den bailliu, Deken, twee auderlingen ende acht sorgers 
ofte proviseerders den greffier daer onder begrepen, alles boven den coninck, 
den weicken in alle resolutien sal hebben dobbelen voys.

XII. Den selven eedt sal verniewt worden ten minste alle twee jaeren dat 
ter interventie van (den) Keere ofte vrauwe deser procbie ende beerlijcbede 
ofte hemlieden gecommitteerden, daertoe bij den cnaepe sullen gedacbt- 
vaerl worden alle gildebroeders woonende binnen dese procbie ten minste 
acht daegen te vooren.

XIII. Den gemelden eedt aksoo aengeslelt ofte verniewl sijnde, sal den 
selven floor den greffier van desen gilde, den gonc daer onder begrepen bij 
naemen en(de) loenaemen stellen op een register ende fle selve Ier presen
tie vande gone vergaedert sijnde bnogcrluyrll afgelesen worden.

XIV. Niemant en sal gediicrcnde t aflesen vatideti eedl ofl(! iindere or
donnantiën vermogben onbebtiorlijck te spreken ofte ramour Ie maecken op 
de boeli' van twee groolen len [trofijle alsv(oor)en.

XV. Als den foninrk, mei den rieken ofte Bailliu van rlesen gilde om 
srjuflesanle rerlenen rdle aflairens den gilrie raeckende, sullen goelvinden 
den cerll Ie tlra-n vergar-deriTi, sidleti rie grtne tianaf .sijnde, gebaiiden sijn 
Ie rrimpareren Ier gilrlerarner een r|uaerl iiers onbegrepen, mils dottr den 
rnar.'pe br-boorlijrk gerlarlilvaerl sl)ntle, op tie boete van Iwaelf groolcn tot 
laste van irb-ren absenten, len |)rofijle vande presente.
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XVI. In alle resoluties sal de meederheyl van voisen plaelse prijpen. ende 
Süllen de presente overvoisen d’absente, mits behoorlijck gedacbvaert.

X \dl. Als de conincb, delcen, auderlingen en anderen vande eedt, goet- 
duyncken sal mel consent vanden beere ofte \Tauwe ende wetb deser pro- 
cbie le schielen naer bet coninckscbap, sullen daerloe alle gildebroeders 
behoorlijck bij billielte gedacbvaert sijnde, gebauden sijn te compareren ter 
gildecamer ten dach ende ure bij den eedt le designeren op de boele varn 
lv\aelf grooten len profijle van desen gilde, sonder excusie l’admiUeren 
len waere om sieckle ofte absentie als biervooren len 7en ar(tike)le ge- 
seyl is.

XVIII. De gecompareerde sullen alsdan gebauden sijn le declareren of 
sij naer bel coninckscbap willen schieten ofte niet.

XIX. Alle de gone baerlieden woordl sullen gegeven hebben om naer 
bet coninckscbap te schieten, worden gebauden le comen int gelaegen ende 
f onderslaen alle d on cos ten daeraen clevende, weder sij daer comen ofte 
niet.

XX. Die naer Iconinckscbap schiet sal oock mogen schielen naer de prij- 
sen die de conynck sal moeien geven ten getalle van drije, de welcke Isamen- 
sLillen moeten «ijn ter weirde van vierentwintig schellijngen wel meer maer 
iiiel min.

XXI. Die coninck bedijdt van desen gilde sal d eerste plaelse en dob
belen voix hebben in den eedt. soo lanck hij coninck blijven sal.

X.Xll. hnde indien t’ gebeurde dal eenen gildebroeder drij achtervolgende 
reysen den coninckgay afschoole, die sal kcyser bedijden, en sijn leven 
lanck voor al sillen en vrij wesen in alle Iraclemenlen en andere oncosUm 
den gilde aengaendi;, ende sal oock Isijnen profijle behänden de kelen, 
dewelcke die vanden eedl sullen vermoghen le lossen mits daen'ooren aen 
hem keyser vereerende eeni'u silveren schildi Ier weirde van drij ponden 
gr (ooien) wisselgelt, wel meer maer niel min, dal nochtans indien I den 
eedt beliefi,

XXIII. Aleer dat iemani sal vermogen le schielen naer eenighen gay van 
eeren ofle coningscha]), sal den hcere ofte vrauwc van de.se prochio ofte 
hemlieden gecommilleerden naer dusdanigen gaey schielen d eersie drij 
scheulen, rlew.dcke sullen gevolgl worden door drij scholen van den 
coninrk van den selven gilde in persoone ende niel bij commissie, ende in
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yevnlli' iemnnl \an de jjilileliroeders olie ander liefhelibers mei schielen 
qiiaeme Ie |irevenieren de voors(eyde) ses scheulen, sal slaen Ier correctie 
ende lioele urhilraire. hoven dat hij. in cas door de voors(eyde) prealable 
schenlen, den pay afschietende ofte eenijje stukken van diere, gehauden 
sal sijn Isijnen cosie en (de) confusie den sei ven te laelen erstellen ende 
opgerecht worden.

XXI\k Alswanneer men schieten sal om eenige prijsen lusschen doelen, 
sullen de gildebroeders willende medeschielen gehauden sijn hun te laeten 
vinden (op sondaegen ende heyligdaegen s namiddags immediatelijck naer 
den Godlsdiensl ter gildecaemer alwaer de lothijnge sal gebeuren), ende 
sal een yder moeten helaelen sijn inleggeldl in handen van den gonen daer- 
loe gecommilleert.

XX\'. Ende den gonen niet tijdelijck comparerende sal vervallen van 
sijne heurle ende van te mogen medeschielen, ten waere hij quaeme Voor 
dal d eerste ronde geschoten is, in welck geval hij saude moghen schieten 
den leste mits inleggeldt helaelende alsvooren ; twelck oock sal plaelse 
grijpen in t schieten om prijsen door iemanl gejonl ende voor wclcke men 
niet en sal moeten inlcggelt helaelen.

X X \’I. NiemanI en sal vermogen te schieten huylen sijnen tour, ofte in 
Ie breken op paine dal sijne scheute niet en sal worden gerekent, ende 
hoven dien verbeuren eene boete van vier gr (ooien), alles ten waere hij 
consenle van alle de schutters,

XXN'll. f3en fnaep<- ende andere dienaers van(fle) gilde daerloe gesielt, 
.'ijn gehauden op hemlieden eedt ten aencornen gedaen, alle scheuten die 
om prijs sullen geschoten worchm, getrauwelijck te melen ende doen teec- 
kenen door den grefficr ofte anderen daiTtoe gecommilleerl en den nombre 
f)fle getal vande scheute over te roepen ; ten waere hij in den gescholen 
nombre ofte getal twijfeldi*, in welck geval hij I sijnder assistentie sal 
moeten roepen den deken van de schutters ofte den bailliu, entlc in hem- 
l(iede)n absentie twee gildehroeders niet medeschiclende.

XWdII, De gönne medeschielen(rle) om ))rijs en vermogen niet over Ie 
gaeri, ten .sij blijventle biiyleti flen doe! daer men mier schiet, op de boete 
van vier gr(oolcn),

XXIX, Den hoogster, jinjs s/d ge|)rofileert worden bij den gonen srhii'len- 
de t meeste getal in vijf scheuten, oock alwneri dal eenige van sijn v'Ijf 
»chtulen waeren biiylen hel blasoen ofte hangel ende biJ gevolge niet en
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lelden ; dan den tweeden prijs sal genoten worden bij den gonen schieten
de in gelijcLe vijf scheuten alle hinnen hangel ofte hlasoen ; het minste 
getal ende den derden irrijs hij den gonen schietende de naeste maete.

XXX. W el verslaende dal nochtans niemant en sal moghen hehhen den 
eersten ende lesten, nochle oock den tweeden en (de) den lesten prijs.

XXXI. Ende bijaldien dat den gonen geschoten hebbende de naesle 
maele, gelijck getal hadde met den gone staende op de eerste of tweede 
prij.s, sal hij sijn naeste maele mogen behauden, indien hij den eersten ofte 
tweeden prijs qiiaeme te verliezen, ter e.xclusie van alle andere om de 
selve prijsen schietende.

XXXII. Maer bij gevalle den gonen schietende de naesle maele gewon
nen wierde den eersten ofte tweeden prijs, sal den derden gegeven worden 
aen den gonen hebbende de tweede maete.

XXXIII. Als den eenen den anderen beroept om te schieten eenighe be- 
roepscheuten, sullen alvooren partijen gehauden sijn te namplieren onder 
den cnaepe de pennijngen daerom sij sullen schieten ; sonder nochtans te 
moghen schieten om meer dan vier grooten. Ider scheute, welch heroepspel 
niet en sal mogen excederen den nombre van elclc twaelf scheuten Isij in 
partijen ofte handt teghen handt, op pijne van te verheuren eene boete van 
acht grooten bij yderen schutter contrairie doende.

XXX1\^. Niemant en sal meten ofte sijnen pijl uyltrecken in d absentie 
van sijn partije, ende bij soo verre datier twijffelachligheyt viele, wie de 
nae.sie scheute heeft, sal de melijnghe moeten gebeuren door eenen niet 
medeschielenden gildebroeder Ier presentie van (den) cnaepe den welchen 
den Winnenden pijl sal uyllrecken waermede partijo'n .sonder tegensegh hun 
moeten contenleren op de boete van vier gr(oolen).

XXXV. Dal niemani hem en sal V('r\’oorderen van te schieten lusschen 
doelen, ten sij hij tijdelijck sal hebben geror-pen met luyder stemme slaet 
vast, op dal een idcr hom saude mijden van schaede, op de boete van acht
gr(oolen)-

XXX\' l. Niemant en sal oock vermogi'ii Ie spri'ken ofte ramour te inaec- 
ken. gcducrende de scheute van een ander, emmers soo lange detv jrijl op 
den boghc ligt 0 |i de boete van twee gr(oolen).
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XXXMl. Dat men van nu voorts niet en sal scliieten naer t ’ conintlc- 
scKap ofte prijsuaeyen ten sij alvooren bij uylroepinge ordinaire door den 
Bailliu van desen gilde ofte in sijn absentie den deken idcr een gewaer- 
srbauwt is bem te mijden van scbaede.

X X W ’III. Ende waert dat bet gebeurde dat men scbielende tusschen 
doelen naer beboirlijck geroepen tbebben, ofte op verbeven peirste naer 
t coninckschap ofte andere gaeyen, de gemelde uylroepijnge ofte publi

catie gedaen sijnde. den eenen den anderen van onsen ofte andere gilde- 
broeders. ofte van eenigbe omstaenders, door t schieten van den hand- 
boge quaeme te quetsen ofte anders (sin)Is te beschaedeghen. hoedanig 
tsaude wesen, dat den gone de scheute geschoten hebbende niet gehauden 
en sij tot eenige beterijnge ofte reparatie, nemaer \Tij gequeten ende ont- 
slegen, sulcx dat niemant soo ten laste van de faiteur als ten laste van de 
gemeene gilde eenige actie en sal moghen hebben ofte aenspraecke mogen 
doen,

XXXIX. Ende alsoo somtijdts gebeurt dat de gilden door brieven ofte 
andersints eickanderen begroeten tot het helpen afschieten eenige prijs- 
gaeyen, dat wij alsoo begroet ofte beschreven sijnde tot dusdanige stadt, 
dorp ofte prochie, sullen mogen nemen lieber passagie ende repassagie, 
ende dat men slaende tromel. vliegende vendel ende gespannen bogen, 
mitsg(aede)rs alle voorder teeckenen van eere, gelijck alomme door andere 
\Tije ende geoctryeerde gilden geuseerl ende geploghen wort.

XL. Voorts dat desen gilde sal vermoghen te beschrijven ende begroeten 
andere Gilden lot het opstellen ende afschieten van prijsgaeyen, ten minste 
all e ses jaeren eens.

XLl. Alle C (ilflebroeders van desen Gilde en woonende binnen dese 
prochie sullen gchauden ende verobligeert sijti van lot meerder eere ende 
glorie Godts enden h. Sebastiaen lol vijfmael in ider jaer Ie compareren 
in den Goddelijckcn dieiisl der hoogmisse en gaen Ier offerande' ende daer- 
naer inrle processie irler voorsien van eenen Ix^ami'lijckc fhimbeeuwe in 
d handt al handende, Ie welen o[> den eerslen sondag nai-r heylig Cruy.s- 
viridigighe, oj) den feestdag vati I aldeih (eyligsi )e Sacrament des Autaers, 
op fle jaerlt)krks(; gerlarhtetie.sse der Kerekwijdinge. oj) de feestdag van 
d heylige Radegonda Falroticrsse van onse kereke, ende op deti Feestdag 
van on.se Lieve \  rtitiwe 1 lernelvaeri, op pijne dat d'absenie lelckcrwerf 
sullen vervallen in eene boete van acht groolen. waer van niematil en sal 
ge»-xni.seerl worden, ten waere om sii'ckle ofie dal di'ti noodi werckclijck



andf-rs vcrcysrhie, Ivveirke sal moeien hlijcken door hvce öduy(>}icn, gilde- 
hroeders sijade.

XIjII. C e’lijck oork alle de ojldehroeders sullen moeien compareren in alle 
de missen iiyl geroepen ende [«ecelehreerl worden (de) 1er ocre vand'Ti 
l'-.d(cle)ti Ridder Sinle Sebasliaen ende lol laeffenisse der sielen van d'af- 
«eslorven Gildebroeders, ende aldaer gaen 1er offerande, op de boete van 
vier groolen, sonder excuse ladmilleren len waere om redenen ende blijken 
als Vüoren.

XLIII. Ider gildebroeder sal lol onderhaudl van Irespecl Igone hij schuldig 
is aen den heere als hooflman ofle vramve deser ]>rochie, mitsgaders aen 
koninek, deken en (de) eedl, gehauden sijn len daege van vergaederijngen 
aen hun te laelen d’Eere van de hoogste plaelse aen tafele, op arbitraire 
correctie refus doende. lx)ven de boete van vier gr(ooten).

XLIV. Item dal men (gildevvijs vergaedert sijnde) en sal vermogen te 
drineken uyt cannen ofte pinten, nochle een ander daerloe verwerken, maer 
allecnelijrk uyl glaesen oltc cror-sen op de boete van twee gr(ooten).

XL\b Een ider sal gehauden wesen len daege van Rekeninge en (de) 
andere ordinaire ofle extraordinaire vergaederijngen Ie betaelen sijn gelaeg. 
sonder eenig pretext van excussie. op de boete van dobbel gelaege, daer 
\an dhelft sal sijn len profijte van Igilde.

XIAd. Voorts sal een ider op de daegen van ordinaire en(de) extraordi
naire bijeencomslen lol welstani van sijn huysgcsin ende tot het voor- 
romm( n van alle srhandael. disordre ende confusie, gehauden sijn s avonts 
len neghen uren uyl de gildecamer te verlreckcn, <ds wanneer de compagnie 
sal moeten scheijden. ten waere om particuliere rt-denen. coninek. deken 
en eedl voorder dilaey expresselijck consenteerden: ende sullen d over
treders vallen in de boHe van vier gr(ooten), boven arbitraire correctie in 
ras \'an eenigh gevolg van disordre.

XIAdl. Ende waeri dal in hel hof ofte gilderamer ende de voorschreven 
vergaderijnghen den eenen den anderen aggresseerde nu'l slag, stoi>l ofle 
andersinls. olie wel quaeme te vechten sullen, de g<n>ne sulrx dot nde ver
beuren elck cene boete van vijf .schellijngen yroolen len profijte van de.seu 
gilde ; alles onverminderl d actie van den lu'cre bailliu ileser prochie eiule 
heerlijehede, en (de) arbitraire correct ie alsvooren.
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XL\TII. Den gönne in den gildenhove, camer ofie vergaederijngKe sal 
spreken eenighe injurie laslerijnghe ofte blame, twaere tot laste van eenige 
confreers van tgilde ofte andere van man of vraiiwe, tsij die daer present 
sijn ofte niet. sal telckenwerf incurrieren eene boete van vier gr(ooien) ten 
profi}te als vooren.

XLIX. Dat alle de gönne commende binnen den bove van desen gilde, 
tsij om le sien schieten ofte andersints, geene gildebr(oede)rs wesende, 
sullen gehauden sijn hun te regulieren naer voorenstaende poincten ende 
ar(tikel)en op paine van te verbeuren de boelen daerbij gecommitteert.

L. Ende bij soo verre eenige van de selve persoenen gecalaingiert sijnde 
refuseerden de boete te betaelen, sal hun door den Bailliu ofte deken ont- 
seyt worden het hof ende doelen te frequenteren, tot dat sij de boete sullen 
hebben betaelt.

LI. Alle welcke boeten, doodtschulden ende bienvenuen sullen geint 
ende ontvangen worden door den tresorier van desen gilde, om daermede 
le betaelen al sulcke schulden van den gilde als hem bij den eedt geon- 
donneert sal worden, mitsgaeders tot het coopen betaelen ende onderhanden 
van de noodige ornamenten tot het gilde dienende, den welchen danof sal 
gehauden sijn te doen rekenijnge bewijs ende reliqua ten langste alle twee 
jaeren emmers ter discretie vanden eedt.

Aldus geconcipieerl op ons casleel tot Vinderhaute ende niet min ge- 
consenleert van bij de Gildebroeders van St Sebastiaen tol Meerendre, 
van haere Keyserl( ijck)e ende Conninglijcke Majesleyt danaf te versoecken 
het derretement en(de) oclroy, Toirconden 13" 7ber 1753.

l.T. W autcrs Vinderhaule, douairière Le Poyvre.
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IET DOMEIN VAN DE HEER VAN DE W OESTIJNE 

IN DE 14de EEU W

Na het schrijven van de <Geschiedenis van Aalter> vonden we in 
hel Rijksarchief te Brussel nog een vijftal rekeningen betreffende het be
heer van het domein Woeslijne, dat toen in handen was van de graaf 
van Vlaanderen, Lodewijk van Male. Deze rekeningen werden opgesteld 
in 1375, 1376 en 1377. ( ')•  Daar de rekeningen heel gedetailleerd zijn. 
beschikken we over voldoende elementen om een poging ie wagen om 
de ophouw van dit domein te beschrijven en iets meer te vertellen over 
hel beheer van dit heerlijk domein in de 14de eeuw.

1. Ophoiiu^ van het domein

De heer van de Woestijnc verschijnt te Aalter rond 1200, want in 
1203 bezat hij reeds een hoeve, gelegen ten noorden van de Dunne. In 
dat jaar schonk Willem van de Woestijne een tiende aan de Sinl-Martens- 
ahdij van Doornik, die verschuldigd was op grond die hij in leen hield 
van de Vlaamse graaf. Willem van de \\h)estijne heeft in die periode 
belangrijke overheidsrechten van de \  laamse graaf gekregen, waardoor 
een heerlijkheid van de Woestijne kon ontslaan met als centrum hel 
Woeslijnegoed. (^).

1 Iet denomhrement van de heerlijkheid van de Woestijne van 1565, 
beschrijft de voornaamste elementen van dit heerlijk domein. W’e zullen 
stuk voor stuk de bepalingen van dit belangrijk ilircument ontleden en 
trachten hun oorsirrong terug te \inden.

tMinheere jan \'an der W’aslinen l\(nil een leen van minen hecre 
van yiaendren. yhelyc dat p/ie/ep/ien es, dats te ivelene : 
int eerste so behoort ten hove ivim/er W'ostinen onder hint, mersrh ende 
Inisrh xxvij bunre> (■').

(1) A l j ’rrnct'n U i|l;sarciilrf l'lolrokrninurM nrs ‘J3S lo l

(2) L. SlOCKMAN, Gi'srhivdvnis rtm Anltvr, Aullri', M/, H U».
(5) A. \'I*.I^I iOUS I RAl^ 11\. Lwunuriit o rrirlr /i l  rem Aultvr. Maldt'iïrnu M»- 12.
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De hoeve of foncier is de kern van een heerlijkheid. Het Woestijne- 
goed omvatte in 1305 27 bunder land, meers en bos. De hoeve moet 
ontslaan zijn op het einde van de 12de eeuw in hel toen nog woeste 
gebied gelegen ten noorden van de Durme. In de <Gros Brief> van 1 187 
inde de \ ’Iaamse graaf 5 ’/ ï  pond «e,\ wastina de Halira> ( ‘). De meersen 
lagen natuurlijk langsheen de Durme, het landbouwland rond de hoeve 
en de bossen op de pas ontgonnen gronden. De beer van de Woeslijne 
woonde op de hoeve, waaraan hij zijn familienaam ontleende. In 1376, 
loen de Vlaamse graaf eigenaar van de hoeve was, vinden we er W outer 
W n  Herenboute als <castelein ter Wostine*. Hij fungeerde dus als 
beheerder van dit domein.

Het dénombrement gaat verder als volgt :

<Item in penninc renten xxiiij p. par. siaers 
hem cxui hoedt evenen 
Item cliiij capoenen 
Item iĵ  Ixxxi hoenrey

De penningrente heeft betrekking op ader rente aan Loaenzele lig- 
ghende binnen der prochien van Ilaeltre, van Ursele, in Bellem ende in 
Ansbekey. Zij bedroeg in 1375 23 p. 19 sch. 4 d (H of ongeveer 24 p. par, 
zoals aangegeven in het dénombrement.

De plaatsnaam Ixrvenzele moeten we gaan zoeken in de omgeving 
van de Sterrestraat nabij het Vijfrirrgengoed. Over de wijk Lovenzele 
liep de Oude Brugse Heerweg, die over 1 lansbeke naar Gent leidde. In 
1242 kocht Fil ips \^an de Woestijne 317 bunder woeste grond, gelegen 
te Drverizele van het sHópital Comtesso te Rijsel (®). Hij betaalde 
daarvoor een jaarlijkse cijns van 60 p. 15 sch. 2 d. of 3 sch. 10 d. pen 
bunder. Dat is een vrij hoog bedrag, want de normale prijs bedroeg slechts 
18 d. per bunder in die periode (^).

W e denken niet dat de rente van lyovenzele. vi'rmeld in de rekening 
van 1376, in verband mag gebracht worden met deze aankoop van woe.ste 
grrmden te Lovenzele. De rente van Djvenz.ele wordt niet alhien te Aallcr 
gesitueerd, maar rjok te Ursel, Bellem en 1 lansbeke. Daarom denken we

(■Ij A, VI'.RIIUI.SI rn M, fiYSSI'J.INC.!. /,<■ Comp/r C é u r ’ro l Jif //H.“, ctjiKiii .«im.f lu

n o m  <Groi l i r l u l t ,  i l  l e t  l i i f l i l u l i im f  j in im c iv r e y  ilit v o m lé  do  l 'la n d r v  au X l t v  slöc lu , 

1002, Wz,

(-5) ARA RR nr, 250 .

(0| Rl)*<;l, I lOplloI C’ornl» •»«*, oorltoiifit* nr. iïl.
(7)  L , S iC ) ( „ K M A N ,  I)i' fhU’Vfn van Aânfnvdv itt tlo V ie r  Amlnirliton, AM nr. 2*5, 

1972. h \/„  m .
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Het Woestijncgocd in 1651.

ARA Kaarten en Plans nr. 373.

dal die jienningrenlen bezet waren op gronden gelegen langs weerszijden 
van de Durme, binnen de Iweemijlszone van de beer van de W oestijne. 
Deze veronderstelling wordt bevestigd door de gegevens van bet renteboek 
van 1665, dat betrekking beeft op renten gelegen te Bellem. l lansbeke. 
Ursel en Zomergem. (®). Uit de geografische verspreiding van die renten 
Irlijkt dat ze vooral geconcentreerd zijn in de wijken van de Moerstraat, 
Swillen, I lidsdonk, Berrendonk, Spildoorn en langsheen de 1 leirslraat en 
de Brugse Vaart te Bcllem, Ook liggen er enkele geïsolei'rde renten in 
de Weitingstraal te Bellem. In bel grensgebied Bellem-1 lansbeke komen 
veel renten voor o[) de Spenboiilkouter en te Zomergem vinden wc enkele 
renten te lloetsel. De meeste renten liggen in bet gebied tus.sen de Heer
straat en de Brugse Vaart.

In de rekening van 1.375 vinden we 1-12 Vi hoed en 1 acbteling 
baver, terwijl bet domombremenl slechts 116 hoed haver vermeldt. Deze 
baverrenlen waren bezet op gronden, gelegen oj) de Licbtakker, op bel

(8) RAG Lv<lW nr. 11.
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Lakelancl en te Neliswiilghe. Grosso modo kunnen we zeggen dat ze ge
groepeerd lagen Linnen de driehoek Geetbmgge ( =  Aalterbrug), Oost- 
molen en Qiiaeykensstede. In dit gebied ligt bet industrieterrein van 
Aaller. Al die baverrenten lagen dus ten zuiden van de Brugse Vaart. (®).

De kapoenrente, 126 kapoenen groot volgens de rekening van 1375, 
lag in Ursel en Aalter, volgens die zelfde rekening. Waarschijnlijk moeten 
we die kapoenrente ten noorden van de Brugse Vaart situeren in bet 
grensgebied van Ursel en Aalter.

De «16T Aoenren> waren bezet in <Hacltre, in CVse/e, in Knesselare 
endo in ZomPrgem> volgens de rekening van 1575. W e vinden daar 
slechts 167 hoenderen terug, terwijl in het denombrement sprake is van 
281 hoenderen. De hoenderrenten komen ook voor binnen de tweemijls- 
zonc ten noorden van de Brugse Vaart. De hoendeirenten te Zomergem 
mogen we vermoedelijk ook situeren in de wijk Hoetsel gelegen in het 
grensgebied met Bellem en Ursel.

In het denombrement van 1365 lezen we verder nog :

tl tem Hij uivers daer aj men de groote niet en weet 
Item de Leye ende uisscherie diere toe behoort ij milen lanc 
Item iij moelnen ende daer toe vrije molaigo

In de rekening van 1375 vinden we Jan van Widebrouc als pachter 
van zeven vijvers ; tDats te wefene i viver gheheclen Scuerloe. ; Item 
den Toelnare ; Item de Wameerie ; Item de Catscoete ; Item Zeilscoet. 
Item Cliploe. Item dW itte Venneken>.

De Scbuurlovijver, de Zeilschootvijver cn de Kliplovijver lagen in de 
gelijknamige wijken. De Toolnarevijver bevond zich vlakbij Nieuwendam, 
de Wameerievijver was gesitueerd op de grens Bellem-Aalter. De ligging 
van bet W itte Venneken en de Kalschootvijver hebben wc niet meer 
kunnen achterhalen

I ' J )  I.,. S IO C K M A N . Illihtrisrli oiilii'lhltcliriq tim  do Villa Ilalvjlra tol do
eororhlo Afdlor, , \M  nr, 19, 1968, l.lz, 33 3̂ 1. 

t lO )  t l j . l  in '/omorncm  l.< oon slroi<i> {Hllftulo oost do Hort sol- on do
Seonnaulülrai'lr, zuid Ion dilo liollorn on Ion u oxlon Ih llom on Urrol, O m  illl (jood 
lo hojjrijjH'n mooi mon wolon dal do Sjionliotihilrniil doze slraal it dio aan Ifans- 
hohoi’oor in noordohjlo rlrlillufj Iriofil on dlo lojionieoordia aldaar do (jrons vormt 
lufton '/.nmoraom on Itollom. Ton uti'flon van illo firaal Itfjt ilo Sponlinulltnulor, 
nu Hollom, maar vroojjor 7.iimoruom.> Alclin A, VI’jRI IOUSÏRAF.TE, Loonroortp 
ovorzi'lil van Attllor. lil/, 9,

< IoIjIi ) IJc |>|<i(iUnnnm K(il*rlioot lltil In Iwl Kr<'nJU>'lilfil IVIlctn 1 Inndjrkr. Zl(3 «Incl*- 
«rrlikf fjeril, rfft« 330, nr, 3, f "  2H9 r "  : <ln oalicnol» (nnno 137-1).
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De visserij in de Leie {=  Durme of Brugse Vaart) behoorde over 
een afstand van twee mijlen toe aan de heer van de Woeslijne. in de 
rekening van 1375 wordt dit visserijrecht als volgt beschreven ;
<vander uisscherie lusschen Son ](>eris emle der Oeslinolenhruggho 
<uander insscheric in de Leie tusschen der Oesimalenbntgghe ende Ilamme>

Nabij de Oostmolen stond ook nog de <hlylslaecke>, het symbool 
van het maalrecht van de heer van de Woestijne. Binnen een straal van 
een mijl rond die staak bezat de heer van de Woestijne het alleenrecht 
om molens te houwen. Aan die mijlslaak was blijkbaar ook de visserij 
in de Leio verbonden. De straal van één mijl moeten we met een korreltje 
zout nemen want de afstand van de <Lly!staecke> tot de wijk Hamme 
op de grens Bellem-Hansbeke bedraagt ruim twee kilometer. Ook de af
stand van die staak tot Sint-Joris overtreft één mijl.

In 1575 verpachtte de graaf van V laanderen drie molens binnen het 
maalgehied van Woestijne nl. te Aalter, te Ursel en te Knesselare. De 
molenaar van Aalter, Pb. V'̂ an der Venne, betaalde een cijns van 95 hoed 
koren, de molenaar van Knesselare 73 hoed koren en de molenaar van 
Ursel 63 hoed koren. In 1651 liet de heer van de Woestijne een kaart 
maken met de mijlcirkel en de toen bestaande molens binnen zijn maal
gehied. ( “ )•

De <hlylslaecke> werd waarschijnlijk opgericht op de plaats waar 
vroeger de grafelijke watermolen op de Durme lag ( ' “). Als vergoeding 
voor zijn maalrecht betaalde de heer van de Woestijne *4 mud tarwe 
aan de grafelijke spijker te Gent.

Zowel uit de analyse van de ligging van de renten als uit het 
visserij- en maalrecht moeten we besluiten dat de heer van de W^oestijne. 
naast het foncier van het Woestijnegoed ook nog langsheen de Durme 
of Zuidleie over een afstand van twee mijlen een aantal rechten heeft 
gekregen. Deze tweemijlszone vormde het kerngebied van het latere Band 
van de Woestijne.

De heer van de Woeslijne betaalde ook nog 75 p. 2 sch. 8 d. 
<]anne van Male, mijns heeren lijfneere non Ylaendren als van der hrieivn 
van Assenedo, Deze grote som was bij verschuldigd voor hel in cijns nemen 
van een grote oppervlakte heidegrond, die minslens op UXK) bunder mag 
geschat worden. Deze uilgesirekte oppcr\’lakte lag waarschijnlijk voor een

(1 1) D rz o  knn rl w o rd l lic w n n rd  In be t R l] l ;s n r r l i l i ' f  vnn  Brus.<cl. K nn rto n  i'n  P lons. 

Im n d s r l ir l f l r l l lk p  In vo n in ris . nr. 373, G rn n f B o u d c w lln  B o u s it' do B o tlu u l u i l  l lo n s -  

boko b o z il oon Iw oodo oxom p lnn r vnn  d io  knort.

(12) L, STOC KM AN . On l l i i n in p eon do t m o l i n o  o.v //u/lrii> enii t l S T .  In Ons Mool|os- 
Innd, |rR, 1, lOfiS, biz. 2.
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D e  « M y lü ta e r lc o  op fle  w i) t  O o s tm o le n  In 1651.

AR.\ K aarten  en P lans nr. 373.

groot rlet'l len noorrjpn van de firiigse Vaart op hel grondgebied van 
Aaher en Knes.selare. E<-n ander deel mag ten ziiidtm van dit kanaal ge- 
«itiieerd worden ten westen van de linigsllraai en len noorden van de 
Ooslmolenstraal. hen juiste afltakening van de in rijns genomen grond is 
niet mr>gclljk door hel ontbreken van de verrijnsingsoorkonden. I^oor hel 
verwerven van zoveel cijnsgrond heeft de heer van de Woeslijne de grond
slag gelegd van hel l^anrl van de Woeslijne, dal zich hoofdzakelijk nil- 
slreklc over hel grondgel)ied van Aaller en Knesselure

(13) l„ S K K K M A N . I )i' Ifri4'i’rn mm Ancnci/c en i l r  Viff A i n l i a r l i l i ’n .  A M  nr. 23. 
1072, M-/. 79 80.
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liern ontfcwn in penninc rente van der rente 
van Loivnzele ligghende binnen der prochien 
van Haellre. van Ursele, in Bellern ende in 
Ansbeke 25 p. 19 sch.
Item van den nieuu'en in Ursel 7 sch.
Item van den Lximpten in Haeltre 11 sch.
hein ran Cornelis re.ntkine 10 sch.
Somme 90 p. 6 sch.

d.
d.
V2 d.
d.
d.

Over de Kerkomst en de ligging van de Uvee eersle renten leverden 
we reeds voldoende commentaar in de eerste paragraaf. De drie volgende 
renten 7ijn moeilijk localiseertaar. De post <van den nieuwen in Urseh 
wijst op recente vercijnsingen terwijl de post dampten in Haeltre> onte- 
grijpelijk is. Het <Cornclis-rentkine> kan misschien iets te maken Rebben 
met de cultus tot Sint-Comelis te Aalter.

De volgende rubriek *dits winnende lont vertseinsl bi mijns heeren 
ende mire vrouwen tijd van der Veerre> bracbt 27 p. 12 scb. 4 d. op 
in 1575. De cijns bedroeg dan 16 sch. per gemet. Dit boog bedrag wijst 
ook op een tamelijk recente vercijnsing. De beerlijkbeid Woeslijne boorde 
tot 1374 toe aan W^ulfaard van Borsele. beer van Veere, en zijn echt
genote Katelijne van de Woestijne ('*).

De <weeden> van bet Woestijnse werden eveneens verpacht : <Dit 
zijn die pachters zijn van weeden, vertseinst van W illem Stapele bi be~ 
veelne van heere den foriere>. In totaal bereikte de <summe van weedeny 
een bedrag van 26 p. 14 scb. 2 d. De totale pachtsom van de meersen 
liep echter nog hoger op ; 63 p. 12 scb.

Verder pachtte Jan van Widebrouc de vijvers voor 48 p. en de 
<pasture van Scuerloe* was verhuurd voor 7 p. .lan De Rikere en Joos 
van Zwevenzele betaalden 14 p. voor de «nsscherie tusschen Sen Jocris 
ende der Oestmolenbrugghe ende daerloe van der voghelrie van haent- 
ixjgheleny en Roegier Den Valkenare gaf jaarlijks 13 p. voor de Kvisscherio 
in de Ij^ia tusschen der Oestrnolenbrugghe ende llamrne>.

In 1575 bad I'ilips Van S[>cnncvoorde de <hiliwcerre> te Hamme 
op de grens Bellem-1 lansbcke in pacht vr)or 43 p. 4 scb. In 1376 \inden 
we Willem De Groole als [Kicbter van <’/ hilighewerre te llamme ende 
de U ye van llurnme. lote der Oostmeiden*. 1 let middelnederlands woord 
<hdlge Weer* betekent gewoon visfuik ( ” ). In de l_icie tussen Oostmolen

(10) l„ S lO f KMAN, Gi’irhioih-Iin run Anlltr, l)lz. 93.
(1 7 )  M. COf ) |tN A llR  t , H i’ii G a i u - f f  o j  l l t l l i '  in r e n  v I n lu lL ,  Innrliork vnn (lp G pic Ii IpcI- 

rn Hcpmlumllgp Kring Gnvpr.lrcko, 107-1. Wz. 2 2 1-222 .
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Ie Aaller en 1 lamme Ie Hansbeke mocbt Filips Van Sperinevoorrle dus 
spilstoelopende nellen opstellen om vis Ie vangen.

Een andere belangrijke bron van inkomsten waren de molens. Aaller- 
molen bracbt 129 p. 14 scb. 1 '/a d. op, Knesselaremolen 138 p. 15 scb.
7 ’/> d. en Urselmolen 111 p. 15 scb. 4 d.

Verder inde de grafelijke ontvanger Filips Van de N'enne nog 161 p. 
18 d. baverrenle, 25 p. 4 scb. als kapoenrente en 23 p. 7 scb. 4 d. 
als boenderrente.

In totaal noteerde bij 985 p. 5 Va scb. par. als inkomsten van bet 
domein Woestijne in 1575.

Als voo.naamste uitgaven signaleren we 160 p. 4 scb. 5 d. voor 
reparatiekosten aan de drie bovenvermelde molens. Verder betaalde de 
ontvanger nog 75 p. 2 scb. 8 d. aan de Brieven van Assenede en de 
Vier Ambachten, 47 p. 12 scb. aan de Spijker van Gent over <J6 hoed 
iacrwen> \mor zijn maalrecbt. 4 p. 18 scb. <uan coegheldo en 7 p.
8 scb. 1 d. «oner rente* (*“).

«/)e/7- capellaen van Seitte Curnelise in de kerke van Haelire* 
ontving jaarlijks een bedrag van 18 pond en de kerk van Aalter kreeg 
6 pond voor bel jaargetijde van Gérard van Gistel en zijn zoon Jan 
van de Woeslijne. Deze beide renten waren bezet <up de molen ende 
l i p  de molage van Haellre*.

De bovenvermelde inkomsten, zoals pachten, renten, cijnsen en maal- 
recbten zijn van domaniale oorsprong. Daarnaast beschikte de beer van 
de Woestijne nog over inkomsten, voortkomend van zijn overbeidsrecbten 
binnen de heerlijkheid van de Woestijne. Zij zijn gegroepeerd in de 
rubriek ( ”') ;

«Onl/(ien van den heerscepe van der Wasiinen ;
— Arkerschnde en coope 8 p. /6 sc/i.
— hem van gaugliedinghe dal gliedaen was naer 

Senie Barnesse direndaechs naer Senie hlar-
tinsdacli 55 p. 0 sc/i.

— Item van den gaugliedinglie dal ghedaen 
UHis sdirendaeehs naer groole i'aslenai'ont
int nors-, jaer 86 p .  8 sch.

18) V o o r  <lc oor.sprong vnn dlo ro n lo n , z ic  I,. S l OCKMAN : llis icr isc li jjoOjjiii/i.-T/u' 
nnlieiklu'litiii r a i i  d e  V d la  I la le f ir a  tol d e  p aro ch ie  A uller. AM nr, t*>. l'J6S  

l) lz . 29 -30 .

[1 9 )  ,^RA RR nr. 240 .
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ZilBPVcl v a n  hrl W'opslijneBoerl m e i  t w e e  jaartallen. De slcen m e t  liet jaartal 1 3 / 2  is 

afkom>liB v a n  (Ie h o e v e  die in 1 89 5  afbrandde.

Foto : Lothor Graumann.

— Item van den gaiighedinghe ghedaen spnlc
Pielersdaghe inghanghe oiisie inl vors. jaer 8H p. 13 sch. 11 V2 d.

— hem van coope Ie Ruitslede 51 sch. 6 d.
— Tnlnal 211 p. 15 sch. 5 Va d.

1 ijflens flic ({ouw(reclirn»eri wcrclcit vooral civicio zaken qcregelrl zoals 
fle verkoftinc van t,'r>eflercn en l)Hwistint>en van grorulcn. Ook de licstraf- 
fing van dc misdadefi hrarhl veel geld op voor rle heer van de Woeslijne ; 
112 \>. 10 srh. aan Iwelen In 1576. X'erder moclil liij ook het hesic 
hoofd van zijn horigen opeisen hl) hun overlijden. In deze ridtriek slaal 
5() (jond genoleerd en Icnslotle inde de onlvangei nog -18 p. 2 sch. als 
verhefgcid van lenen, die afhingen van de heerlijkheid Woestijne.

De lolale inkomsl van rle rechlen van heerlijke aard hellcj) in 157() 
dl7 [). () srh. 5 V i  d.

I Je hidjnw en de drie Aallerse srhepenen rnoeslen niiliinrlljk ook 
helaald worden voor hun dietisl. In 157(t gaf de onivanger 20 srh. nll



voor Weileliken coslen bi den baliu ende 5 scepenen van Haeltere up 
den dach dal de baliu besochte de male ende tgheunchle van den 
brooden iheersceep duere*. Verder nog 15 sch. van <wclleliken coslen 
le Daneel Buucx als van 3 wareden van dieflen ende van 3 wareden. 
van livisle>. Een warede> kunnen we hel hesl vergelijken mei een hoor- 
zitling, waarop de horigen van de Woeslijne hun klachlen en grieven 
aan haljuw en schepenen kenbaar konden maken. De baljuw en schepen 
moeslen dus geregeld op slap gaan om rechl en orde te handhaven 
binnen de heerlijkheid.

Ook de kastelein van hel Woestijne, W outer Herenboule. werd be
taald voor zijn werk. In 1377 ontving hij 10 pond.

BESLUIT

Dank zij de gelukkige omstandigheid dat de heerlijkheid Woestijne 
enkele jaren tot hel grafelijk domein hoorde, kunnen we de inkomsten en 
uitgaven van het domein in de jaren 1375, 1576 en 1377 bestuderen. 
Aan de hand van deze rekeningen is het ook mogelijk de ophouw van dit 
belangrijk domein te schetsen. Het is ontslaan als een kleine heerlijkheid 
langsheen de Durme binnen de tweemijlszone. Door hel in cijns nemen 
van een belangrijke oppervlakte heidegrond heeft de heer van de Woestijne 
de basis gelegd voor bel latere Land van de Woestijne.

L. STOCKMAN
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HET NEOGOTISCHE GEMEENTEHUIS TE RUTSELEDE

EEN WERK \'A N  ARCHITECT HENRl DE FERNELMONT. 
(1 8 7 3  - 1 8 7 6 ).

In de loop van de laatste lionderdvijflig jaar heeft de dorpskern van het 
W’eslvlaamse Ruiselede een ingrijpende metamorfose ondergaan. Door 
het verdwijnen van het kerkhof en het aanleggen van een park verloor de 
omgeving van de kerk haar rustiek karakter en de hreder gemaakte Wegen 
brachten steeds meer drukte in het centrum.

Bovendien werden in het derde kwart van de 19de eeuw een tweetal 
imposante gehouwen gerealiseerd, die sindsdien het panorama van het 
dorp beheersen (*)• Een eerste belangrijke verwezenlijking was de bouw 
van een rijzige kerktoren, toen in 1872-73 vergrotingswerken aan het bede
huis werden uitgevoerd naar ontwerp van architect P. Croquison (^). Als 
een profane tegenhanger hiervoor werd in dezelfde periode ook het hier 
besproken nieuwe gemeentehuis opgetrokken, dat een architecturale uit
drukking bracht van het prestige van Ruiselede als gemeente en zetel van 
het vredegerecht. (Afh. l) .

1 8 8 0 -  1892,

( 1 )  Wrsc’hllli'ndc a r t lile ffo n d s c n  w erden KcrnadplceKrl. W c som m en ze op. gerangschikt 

naargelang d c  bew aarp laa ts , te lkens m e t ve rm e ld in g  van  do geb ru ik te  a fko rtin g e n  : 

'—  te B rugge, In h e t R ijk .snrch le f A rc h ie f  P ro v in c ia a l B es tuu r 3do A fd e lin g

(vorjrtaari vermeld onder de afkorting P.A.B.), bundel 2561.
—  te Brussel, in  he t a rc h ie f van  dc K o n in k lijk e  C om m iss ie  vo o r M o n u m e n te n  en 

l.nn rls rh a p [)e n  ( K .C .M .E .)  ; b u n d e l 5-15.

— te Rulselede, in hel gemeentelijk archief (Cr.A.R.)
Cemeeri/eraod, Zl(/(;i(/e;i (Gem.r), IS'IS-ISÖO,
1892- 1906, l9tXr- 1926.
C o l l r g t !  v a n  Burpemeesler en S/iepenen (Sch.coll.)

(Bn»fw). 1861-186-1, 186-1-1867,
B un d e l 861 .11 , G e m e e n le /iiits  n e rie n ,

1 llerbij wensen wIJ rneler-n een woorti van donk te richten lot dc personen die ons 
behulpzaam waren biJ het raadplegen van deze bronnen, In het bijzonder tol tfe 
heer De Dersnijiler, te Riilselerle,

( 2 )  C. DE SMET, H lu lo r t i ' l i  v a n  i lv  kerk t i ‘ R u i i e h u l o  ( 9 0 0 - 1 9 6 8 ) , s .hn .d ., pp. 90-98 .

: Regislers ; 
1870 - 1880,

1 8 5 2 -1 8 6 9 .  1 8 7 0 -1 8 8 1 . 

1 8 6 7 -1 8 7 7 , 1877 - 1885,.
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pastorie. Zowel de I'ernelmonl als zijn leermeester Schadde maakten ook 
een project voor de nieuwe Redemptoristenkerk, doch geen van heide werd 
door de overheid aanvaard. Steeds te Roeselare wist de Fernelmorit echter 
wel een andere belangrijke opdracht in de wacht Ie slepen, namelijk de 
houw van een stedelijk z.iekenhuis (*“).

Twee jaar na de wedstrijd te Ruiselede zal hij deelnemen aan het 
belangrijke concours voor de houw van het stadhuis van Sinl-Niklaas. Zijn 
project, gemerkt met de leuze «/es Moinimenis ron^ituenl urie parlie irn- 
poriaiite des aiinales des Peuples>, was, zoals hlijkt uit de bespreking in 
het tijdschrift «1 Emulation>, andermaal opgevat in de stijl van de \T o e g e  

gotiek. Ditmaal moest de Fernelmont, evenals zijn talrijke andere rivalen, 
het echter afleggen tegen het eveneens neogotische ontwerp van de Gente
naar Pieter Van Kerkhove

de Fernelmonts plannen voor het gemeentehuis van Ruiselede vielen 
daarentegen direct in goede aarde, niet alleen bij het gemeentebestuur, 
maar ook bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten en bij het Pro
vinciaal Comité (^')- Alleen wenste het Comité nog een wijziging aan de 
dakconstructie.

De bouwmeester had immers een centraal platform voorzien, dat 
ingesloten was tussen de andere daken en een waar verzamelbekken zou 
vormen voor hel regenwater. Daardoor dreigde het vocht in hel gebouw 
door te sijpelen, vooral indien een grote hoeveelheid sneeuw plots zou 
gaan smelten.

de Fernelmont werd uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud in 
de lokalen van de Commissie te Brussel. Op 26 juli verkreeg hij daar aan
wijzingen om hel dak en enkele andere details aan te passen

Bij hel aangepaste plan werd nog een zijaanzicht loegevoegd en nu 
werd hel vereiste visum bekomen

Met een schrijven van 22 augustus 1873 deelde de Commissie dit 
aan de gouverneur van de provincie mede. Aldus werd meteen een punt

(/(' S m ( . \ninm/.vpnf(>< / iu \ . o p .c it,.(uo) IIL lY Q IH B A H lC r. Gosc/uWeni..- e.m
I>p. ‘15, -l<). 51, 07.

(7( l )  zie : Cntuloiais Icnloonsli-lllni!. Ilondoul /diii nvoiiulhisch sl<ii//ilii,<, Sinl-Niklon.«. 
I ' ï r s .  p. 13 en : IC A I . I A R I ) .  V dlv do S „ m l\u u h is .  /Ai.o.-Wion dos imvoU  
d'IlCUol do rdlo. in ; l'ICnulnllon, )t!. 1, I87 -I -75 .  Lol. OO.

(71) K.C.M .I.., 515. I I )itnl en 2  juli 1873.
(72) K.C.M .l... 5-I5, 2 Juli en 22 mivju.sliis 1873.
(73) K.C.M .I,., 515. onucdnlcerdo lirlof vnn do la'rnotnuml ( Inm'.’ioluoxon op 8 nuijus- 

lus 1873).
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1 — ' V o o rg e v e l vnn lie t n e o g o lls r lie  g e n ie e iite lu ils  o n tw o rp e n  do o r 11. de F e rn e lm o n l

(1873-1877). (F o to  J V C .  1976).

Nnrlal de Leslissing om het raadhuis Ie houwen eenmaal was gevallen, 
zorgden allerhande verwikkelingen nog voor ruim tien janr uitstel. De uit
voering van het goedgekeurde plan, de afwerking en hot aanhrengen van 
de sloffering kositen eveneens ettelijke jaren. Achteraf beschouwd hadden 
de gemeenleraadsleden van Ruiselede echter wel reden om tevreden te

58



zijn met hun nieuwe lokalen. Het gebouw, in neogotische stijl opgetrokken 
naar ontwerp van architect Henri tie Femelmont. ging volgens de raad 
zeKs door voor het mooiste gemeentehuis, dat er op het platteland te zien 
was (■'). De Koninklijke Commissie voor Monumenten, minder van chau
vinisme te verdenken, prees het raadhuis om zijn nationaal karakter en zijn 
elegante en schilderachtige conceptie Het vermelden waard is wel
dat de bekende architect Hendrik Beyaert, zelf commissielid, persoonlijk 
wenste te beschikken over een foto van het ontwerp (^).

Nu, honderd jaar later, zijn de criteria ongetwijfeld veranderd, doch 
hel gebouw blijft niettemin een bijzonder karakteristieke getuige van de 
19de eeuwse tijdsgeest. Het loont dan ook de moeite de ontstaansgeschie
denis ervan voor de eerste maal uil te pluizen aan de hand van de bewaar
de archiefdocumenlen.

I. BOUW'GESCHIEDEN'IS HET NEOGOTISCHE GEMEENTEHUIS.

I. \ ’oorgeschiedenis (1865-1873).

Cl. Waarom een nieuu: gemeentehuis ?

Toen het project om een nieuw gemeentehuis te bouwen te Ruiselede 
in hel begin van de jaren zestig van de 19cle eeuw een vaste vorm aannam, 
kwam reeds spoedig vast te staan, dal het gebouw zou moeten beantwoor
den aan een welbepaald programma. In hel verslag van de gemeenteraads
zitting van 5 juni 1863, waarin een eerste plan, opgemaakt door architect 
Croquison, werd goedgekeurd, wordt het als volgt gedefinieerd ; een con
ciergerie, lokalen voor de gemeentelijke administratie (Secrelary, Zael voor 
flcm gemeenleraed. Kantrxjren voor den amblenaer van den Intrgerlyken 
stand en den Policie Ccjrnmissaris, Kabinet vcxjr den heer Burgemeester.) 
verder niimte voor hel xredegerecht (Zael voor de zittingen van hel Yrede- 
geregl. Kabinet ixfor den heer Vrederegier, grejfie, Kamers v<K>r getuigen 
1er belasting en ontlasting) ; lenslolle een afzonderlyk gebouiu dienende 
UA gevemgenhuis (*).

\^)lgens fle raad>leflen was hel zeker geen overbodige luxe over een 
dergelijk complex Ie kunnen beschikken. Tol dan toe bezat de gemeente

(3 ) G.A R., Sdi.coll., ftl>nmrl 1870.

H j  K C . M I , . ,  ' i - n ,  U l r f  v«n  2 0  ocIoIkt 187'1.

(3 ) K C .M .I,., s « ,
(0) G.A R., Ccin.r., "j juni 1863.
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immers geen eigen gebouw om bel secretariaat en de zaal van bet vrede
gerecht in onder Ie brengen ; deze lokalen werden gebuurd, w'al weinig 
zekerheid bood omdat men elk jaar opnieuw afhankelijk was van de goede 
wil van de eigenaars.

De huisvesting van de rechtbank vertoonde alleszins een geïmprovi
seerd karakter, vermits de archieven op een gegeven ogenblik zelfs ten huize 
van de gew'ezen greffier opgestapeld werden (’ ). Mede als gevolg van deze 
situatie, \reesde het gemeentebestuur dan ook. dat het voortbestaan zelf 
van de lokale rechtbank in bel gedrang zou komen. Toen rechter Tuncq 
begin 1861 naar Brugge werd gepromoveerd, en de benoeming van een op
volger uitbleef, deed het gerucht de ronde, dat het canton van Ruiselede 
met dat van Tiell zou samengesmolten worden of dat beide toch zouden 
bediend worden door éénzelfde rechter.

Het gemeentebestuur van Ruiselede reageerde met een verzoekschrift, 
waarin uitvoerig werd gepleit voor het behoud van de eigen magistraat. 
Er werd onder andere op gewezen dat hel canton Ruiselede 14.000 in
woners telde en zelfs een v’eel grotere oppervlakte besloeg dan dat van 
Tielt. Ook de aanwezigheid van de Hervormingsschool (hel huidige Rijks- 
opvoedingsgeslicht) werd ter sprake gebracht en men argumenteerde dat 
de tegenwoordigheid zelf van een rechter reeds een gunstige invloed had in 
de gemeente, speciaal op de arme en weinig ontwikkelde bewoners van het 
afgelegen heidegebied ("). In die context was bel natuurlijk belangrijk, dat 
men ook kon wijzen op de gerieflijke ruimten die in het nieuwe gemeente
huis ter beschikking van de rechtbank zouden staan.

Ook het inrichlen van een gevangeniscel beantwoordde aan een reële 
behoefte. Bij gebrek aan een dergelijk lokaal waren de agenten immers ver
plicht elke gevangene dadelijk naar 1 ielt of l^rugge over te brengen, met 
alle ongemakken vandien wanneer de aanhouding s avonds of s nachts 
gebeurde (“).

Hel was logisch, dal men voor het opmaken van een plan bij de Korl- 
rijkse bouwnu'esler Pierre Croquison ( f  1887) Ie rade ging. Als provin
ciaal arcbilecl had deze immers bevo('gdheid over hel zuidelijk deel van 
WeslAdnanderen en was er betrokken bij de bouw van talrijke kerken, 
gemei'nlebuiz.eii en scholen. Te Ruiselede werden onder andere de ver- 
grotingswerkcn aan de kerk onder zijn leiding uilgcvoerd.

( 7 )  P.A.B.. 2 5 6 1 , B r ie f vnn  clc m in is te r vnn  Jus lllle  mm  do gouvernenr. 15 no ve m b e r 

1872.

(8) Ci.A.R., Gcm.r.. 31 mol 1861.

(9) G.A.R., Gem.r., 5 Juni 1863.
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Croqiiison lekende echter niet alleen zelf ontwerpen : zijn opdracht 
bestond ook in het beoordelen van de plannen die door anderen werden 
ingediend, zodat men alvast heel wal narigheid kon vermijden door zich 
rechtstreeks lot hem te wenden.

Reeds in 1860 werd de aichilect gelast met het opstellen van een rooi- 
lijncnplan voor het dorpscenlmm van Riiiselede ( ‘®). Vermits de plaats 
en de vorm van het gemeentehuis mede bepalend waren voor de aanleg 
van hel stratenpatroon. lag het voor de hand dat hij ook het ontwerp van' 
dit gebouw zou leveren ( “ ).

Cioquison kwam met zijn plan klaar op 51 december 1862. Het 
schepencollege wenstte evenwel nog het ad\ies in te winnen van een vak
man. Burgemeester \  an Oulrive zou daarom contact opnemen met Ferdi
nand Hoste, een timmerman die wel meer bij de gemeentelijke bouwwerken 
betrokken was Een lijst van voorgestelde wijzigingen werd opgemaakt, 
en Hoste zou naar Kortiijk sporen om er met Croquison over te beraad'- 
slagen ( '“).

Tenslotte werden de schepenen begin mei 1865 bijeengeroepen voor 
een onderhoud met de architect (*'‘ ). Wellicht werd nu een definitievei 
oplossing vastgelegd, want een maand later werden plan en bestek door de 
gemeenteraad goedgekeurd Zonder verdere verwikkelingen werd
eveneens de goedkeuring v'an de Bestendige Deputatie van de Provincieraad 
i>ekomen op 8 October (**).

Daarmee waren de voornaamste formaliteiten van de baan, doch dal 
betekende zeker niet dat men nu effectief met bouwen kon beginnen. Be
langrijke moeilijkheden bleven immers onopgelost.

Een financieel probleem was er eigenlijk niet. In de twee bestekken 
gevoegd bij het project van Croquison werden de totale onkosten sh rchls 
op 55.856,0-1 fr. geraamd, terwijl de gemeenie reeds in 1860 een lening van 
óO.tXXJ fr. had aangegaan bij hel Cemeenlckiediel. Overigens werden ook 
nog subsidies vati Slaat en Provincie verwacht ('^).

1 let verwerven van geschikte bouwgrond vormde daarenlegen een ka- 
ptlaal struikelblok en zou hel begin van de werken nog jarenlang in de weg 
staan. (Afb. 2-5).

(10) r. AK,, llrlcfw., 12 *p|)l(,-tiil).r (1862). 
t i l )  tl.AK,, Ilrlflw., 27 )uh (1862).
(12) (j,A 16. Sdicoil.. y )  Inmiarl 1863,
(13) C A R ,  llrk-fw., 10 <-n II niHort (1863).
(11) G A R ..  Sell,coll., I m .| 1863.
(10) G A R , fjcm.r,. 5 jutil 1863.
(16) R A IV, 2561, 8 orlolir-r 1863.
(17) G.A.R., Gcni.r,, 5 )unl 1863.
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R ulsc lec le . - I Iel dorp sce n tru m  ca, 1830- 35. vo lgens h e l oorsp ronke lijke  kadasler- 

p la n  van  \ ’a n d c w a le r (IViigge, a rc h ie f van  he t kad a s te r). O n d a n k s  de d ich te re  

h e h o u w ln g  ve rs c h ilt de toestand  nog m aar w e in ig  va n  de 17de eeuwse s itu a tie , 

a fgebee ld  b ij S anderus. K enm erkend  Is de kerk m et he l kerkho f, ro ndom  v o o n ie n  

van  een a fs lu it in g  en om geven do o r h u ize n . D e  genum m erde perce len w erden voor 

de h o u w  van h e t n ie u w e  gem eentehu is  on te igend . De tu in e n  nrs. (.'. 5 0  en C , 31 

en de hu lze n  C. 54 en C. 55 behoorden toe aan de k inde ren  I.e o  l.a p e lre . k le e r

makers te R u ise lede . W in k e l ie r  A u g iis t in u s  \  n n d e w n lle  van A a lte r  was e igenaar 

van  tie  w o n in g e n  C, 53  en C. 52, a lsook van  h e l hu ls  C. 52 b. da t rond  1865 

naast ( k  52 was h ijg e h o u w d .

I lel j>cmc('nlcl)csluur hel (uhj luien vallt'ii o|) een iilenal gesilii- 
eerrl lein'in, gelegen atin Kei markljilein en vlakliij tle ingang van de kerk ; 
C rocjui.son werd gevraagd er de nodige opinelingen Ie vi'rrielilen ("*). He 
lielrokken jjerreltui, Ix'gri'iisd door hel inarkljilein, hel kerkhof, de .sirani

18) G.A.R.. Uriefw., 27  juli (1 8 6 2 )  ; (.'roqulson Ilel dit werk waar.sehljnlljk ultveeri'u 
door conducteur V'an Impe. die ervoor een som van *21 fr. werd toegeslaan 
((i.A.R , Briefw.. 17 november I8 l i3  en Sch, coll., 3 auguslu.s 18(i6)
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3. — ' H e t cen trum  van R u lse lede  zoals h e t e ru it z ie t na  de grote w erken  u it  do ly d e  

en 20ste eeuw  ( toestand 1 9 7 7 ). M e t ke rkho f is ve rdw enen  en de in tie m e , geslo

ten s tru c tu u r i-rvan  g ing g rotendeels te loo r doo r de b o u w  van  h e t n ie u w  gem eente

hu is  (C . 5 0  h )  en de verbred ing  van  de wegen. B o v e n d ie n  w erden  de hu ize n  aan 

de zu id k a n t gesloopt vo o r de aanleg van  een park. H e t kerkgebouw  is vergroo t en 

kreeg een ranke geve lto rcn . d ie  nu  samen m et h e t m o n um en ta le  gem eentehuis de 

fys io n o m ie  van  he t ce n tru m  bepaa lt.

naar Poeke {Ai- Huirlice riuklo Gezellelaan) rtn tlo slr'cnwcy van Eek'lo 
naar liell, wr-rclpn (!vpnwel in(>enomen door een liiin on versrhillendp 
huizr-n, en (<cen van rlc ciBcnaars KIct-k zonder meer tol verkopen iicreid.

Zoals he! rollet>r- r>p \-\ maart 1862 van sche|)cn Slork vernam, 
wen.sle sleur AiiBtislin Vandewallc, winkelier te Aidter, min.slens 5.0(X ) Fr. 
Ir- onIvanBen voor zijn eiB<’ndom. I )c kinderen van l.co Eipeire van liitn 
kani, werden vjepolsl drror raadslid Louis Vanderliaeuhen. Zij vroeBen 
6,öf)l2 Fr.. miU tlari nr»B rli' vrrtrrwaarrle rial zl) Bfond zoutlen nverhoitden 
vr>or liel rrpirekken van een nieuwe wamiiiB

M 9 )  M .A R  . S .h M  maart
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De gemeenteraad vond deze eisen schromelijk overdreven en zeltc 
een onteigeningsprocedure in Tenslotte kon men de twee woningen
van Vandewalle in 1865 aankopen voor 2.800 fr. (^‘)-

Joannes, Vitalis en Eugenia Lapeire hieven echter onverzettelijk en 
wezen een hod van 8.000 fr. af (“^). Zo verliepen nog verschillende jaren 
vooraleer de gemeente eigenaar werd van deze panden (^^). Uiteindelijk 
zou men er meer dan 12.OCX) fr. voor moeien neertellen.

Zo werd het terrein niet vrijgemaakt vóór hel najaar van 1868. toen 
tenslotte de beslissing kon genomen worden de huizen te slopen en de af- 
braakmaterialen openhaar te verkopen

h. De verschillende ontwerpen.

De plannen van architect Croquison tonen een gemeentehuis op een
voudige rechthoekige plattegrond, gedeeltelijk onderkelderd en twee ver
diepingen hoog (^“). ( Afh. 4).

Op elke verdieping werd een ruime centrale vestibule voorzien, met 
erbij aansluitend het trappenhuis en een paar kleine vertrekken. Rechts 
van deze middenpartij kwam dan de woning van de huisbewaarder, links 
zou het gelijkvloers ingenomen worden door de gemeentelijke diensten en 
de verdieping door het vredegerecht.

De voorgevel werd opgeval als een lijslgr'vel, op de hoeken afgelijnd 
door pilasters. Het gelijkvloers, uitgevoerd in vlakke hossage contrasteert 
met een effen wand o|) de verdieping. Door hel aanhrengen van een licht 
geaccentueerd middenrisaliel vallen de negen traveeën uiteen in drie groe-

( 2 0 )  G .A .R . ,  Cn-m r,, 5 Juni 1863.

(2 1 )  G.A.R., G e m .r., 6  Jnnunrl 1865.

(2 2 )  G .A .R . ,  G e m .r., 22  nugus lus  1862.

(2 3 )  G.A.R., Gem.r,, 18 Ju li 1868.

(2 1 )  ( i . A . R . ,  S e ll. eo ll.. 2  o e lobe r 1868.

(2 5 )  P .A .B .,  i>l(in 623 .

(O p s ln m l v im  ile  (,"'vel, (Iw iir.s iloor.inede, p liil le u ro m l vnn  t;e ll|l'v l''e r.s  en v e rd le p ln j:), 

I n k  op cn l(|ue e rpnp le r. ije k le e fil op  w i l  p iip le r, l i l lu e U e u ril,  toU ile  n fm e tinsen  

I>r. 70  X  l i.  56  cm.

Op.selirlfl ; Proi’ince i/e lii rloiulre Ocrldvnlnlf. ('ommime (/e RuvfftU'de — 
Arrondi.'isviiwnl do 7Viie/l. Plans, paendos el 6011/10,1 /'oiir la construction d ime 
mii/.wm comrmmn/e oeec /11,1/ice dc Pai.\, /lOOi f'liV joints iiu deels divsst̂  Ie 3/ 
Itcceinhre tS(>2 n" 'J- tl ,  /lai Ie soassiiiné airliiteite de la Prorince

(gel.) CROOCISO.V
Pasado i>rinrti>(de /  C o ii/ ie  transeersido /  Plan du Rez de-Cliaussi'e /  Plan de 
I Etage.
V l.sum  vnn de Rem eenlernnd vnn  R u lse lede , 5 )m il 1863 en vnn  de re rm n n c J ite  

l ) e p u ln l le ,  8  o c lo lie r  1863.
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I

-) — I le l noorlassicl>U*rh> ’ p ro jrc l van C rn q iiliio n  ( l8 f> 2 ) ,  m r tp rn  ook h o t pn lgc voor- 

o n tw p rp  voo r h p l n ip u w e  g cm p p n lp liiil»  van  R u lsp lrikp  f la t kon w o rd rn  terugRc- 

vo n d cn . (P.A.B,, p lan  6 2 3 ) .

(ren v;m rlrie, waarvan elf as lelkons In'Ufmlooncl vvf)rfll rloor hel anii- 
l>rr'ngef) van er-n kroonlijst hoven hel mirhienvensler van fle verdieping. Dc 
hekroning van de mirlrlenparli| he.sinal uil een londirngig afgedekt dak- 
vi-nster, waarvan de \Tij zwaar uilgevallen omlijsting opgenomen wordl in 
een alliekvormige gclerling. In hel midden van de gevel en op de hoc'ken 
zi)n poslamr'iilcn mei rieroralief smeerlwerk opgesleld.

I lel streng symmelrisehe geheel, opgeval in een neorlassirislisrhc stijl, 
doel soher aan zeker vorrr een hoiiwwerk uit hel derde kwarl van rie eeuw.

I )il |)lari van  f-rorjU'Mm. rr-eds In IHt)"5 door  rle overheid  goed gekeurd ,  

wrTrl eehie r  iiileindeltjk voor d('  uilvoeriiig nie|  w e e r h o u d e n ,  I lel aan v rag en

lO 'ï



van deze goedkeuring was wellichl echter niet meer dan een formaliteit, 
nodig om de onteigening van de Irouwgrond te kunnen bekomen (*“).

Hoe dan ook, in 1867, nog voor de bouwgrond w'erd ontruimd, was 
bel gemeentebestuur reeds in contact gekomen met een ander architect, 
namelijk Jacques Vanden Broucke Deze leek, althans ofi het eerste
zicht, wel de geschikte persoon voor deze opdracht vermits hij voor de 
gemeente Hooglede eveneen» een raadhuis ontwierp (^ '). W e vernemen, 
dat hem aanvankelijk een plan van het Ruiseleedse dorphuys werd toever
trouwd (■'’) ; wellicht werd hij alleen maar om advies gevraagd over het 
project van Croquison. Yanden Broucke maakte evenwel zelf ook schet
sen, en werd in october 1867 naar Ruiselede geroepen om deze te komen
toelichten De volgende maand was het bestuur reeds in het bezit
van een volledig uitgewerkt plan, dat opnieuw aan de overheid zou worden 
voorgelegd (■'’')•

Ferdinand Hoste bleek nu echter eveneens geïnte.esseerd. Hij stuurde 
een verzoekschrift naar het gemeentebestuur en maakte op zijn beurt een 
project (■’■). Dit toont reeds duidelijk aan dat we zijn bezigheden als dorps- 
timmerman zeker niet in de huidige enge zin mogen opvatten, Hoste teken
de zelf ontwerpen, en combineerde in feite een aannemersbedrijf met wat 
wij een architectenpraktijk zouden noemen, O p  een gegeven ogenblik 
richtte hij zelfs een eigen lekenschool op Meteen wordt begrijpelijk,
dat hij in de gemeente eerder als een deskundige werd beschouwd en op
drachten uitvoerde zoals het toezicht op de verbouwingswerken aan de 
kelk

(2 6 )  P .A .B .,  2 5 6 1 , B r ie f van  de nrrondissemcnlscommlssnrl.«! aan de gouverneur, 13 

sep tem ber 1863.

(27) .ln rf|u e s  V 'anden  Broueke o f  N 'a n d e n  B ro e rke  v in d e n  \v l| eer.st w m ie ld  als b o u w - 

mee.sler Ie R oesc la re  ( G .A .R . ,  B r ie fw .. 16 o c lo b e r 1867). l.a le r  wa.s b l| te Brussel 

fieve.sllgd, w a a r b l| In 1868 w erd  annR esrbri'ven  op  bet adre.s R iie  de la B o ite rie  

n" 21 ( i l) ld . .  A septem ber 1868). In  1866-1870 v in d e n  w l| .steeds R iie  /ilc) 5 e n lin  

r i“ 26 ( ib id . .  30 ja n u n rl 1869, 2 5  a p ril en 28 |u n l I870). \  anden B roueke ver- 

bu lsde  b lijk b a a r naar A n tw e rp e n , w a a r b ij In 1876 \e rb le e f in de K o rte  K la re n  

s lrn a l nr. 2 (R .A .B  , 2361, b r ie f van 21 se iile m lie r I87(i).
(28) P.A.B.. 25()l, n o ll l ie  van  de arrondlssem enlseom m lssarls van  21 oe lober 1869 In 

marge van een b rie f van  burKem eester en sebepenen van  R iilse le d e . 19 o rto b e r.

(29) G .A .R . ,  Seb. ro l l . ,  18 o rto b e r 1867.

(30) G .A .R . .  B r ie fw ., 1() (o e lo b e r 18(i7).

(31 ) G.A.R., Seh. e o ll.. 22  novem ber 1867.

(32) G.A.R.. Srb. roll., 8 mrl en 31 |ull 18(i8.
(33) G .A .R . ,  S rb , ro l l . ,  3 novem ber 1865 : m yn/iee r 5<7ieir,s pnift'sstv (Vin (eelen- 

liiinsl ie srhryvvn dal s/e iir //o .s ie  allilrr eene Iri'kriisrIiiuJ lu'vfl in iie n ijl

(3-1) G .A .R . .  B r ie fw ., 2-1 )u ll en 23  auguslus 1872.
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Met cle ontwerpen van Vanden Broucke en Hoste gevoegd Lij dat van 
Croqnison Leschikte Let Lestuur nii dus in Let geLeel over drie verscLil- 
lende plannen. Om een vergelijking mogelijk te maken, Lesloot men ook de 
twee eer-lgenoemde Louwmeesters om Let LijLorende Lestek te vragen

13e verscLillende p.ojecten werden nu voorgelegd aan ervaren uitrnun- 
lenile hciiivkuiicligeii, in de persoon van de Leer G. Hérode die te ScLaar- 
Leek verLIeef (’*).

Deze scLoof onmiddellijk twee van de plannen terzijde met de op
merking, dat ze totaal ongescLikl waren voor een Lelangrijke gemeente met 
een veelLelovende toekomst zoals Ruiselede. Het ontwerp nr. 3, dat Lleek 
het we k van \  anden Brourke Ie zijn, vond evenwel genade in zijn ogen. 
I3it project. Lesiaande uit een plattegrond en twee opstanden van de gevels, 
vertoonde volgens Lem een goed opgevalle en praktische indeling ; boven
dien had de gevelarchitectuur een monumentaal en eigentijds karakter, pas- 
-‘ienci voor de gemeente.

Herode wenste wel een wijziging in de schikking van de lokalen, en 
gaf precieze aanwijzingen voor de ligging van de salie des pas perdus en 
de keuken. I lij besprak ook de inplanting van hel gebouw en stelde voor, 
deze in een later stadium nog nader te bestuderen, De prijzen in het bestek 
vond hij vrij krap berekend ('’ ')•

Rekening houdend met deze opmerkingen, bracht Vanden Broucke nu 
de nodige wijzigingen toe aan hel ontwerp. Hérode, die hierbij persoonlijk 
toezicht hield en raadgevingen verschafte, was levTeden over hel resultaat 
en oordeelde flat zowel de hinnenverdeling als de gevels, bijzonderlijk de 
vf)orgevel, nu geheel voldeden

De gemeenteraad dacht er eveneens zo over en keurde X^anden 
Bmucke.s plan goed op 10 maart 1800, samen met het bestek waarin de 
f>nkoslen op -18.322,'11 fr. werrlen geschal

De verden- alKanrli'ling van het rlossier door de overheid verliep nu 
echter alleshi'halve mei de gewenste spoed, Daarfh)or dreigden voor de 
gemeenleraarl weer nieuwe complicaties.

I let marktplein, waar de huizen van Dipeire en X’andewalle waren 
gesloopi, hoed oiifh rlussen immers een (ijzirlitelijk veru’oesle annhlik ('*"). 
(lok de ornheiningsinniir van hel kerkhof was beschadigd, lol ongenoegen

tV>) f< A U ,, ( iem r. 10 riinurl 
(V .) r,,A  1< , S. Ii (oll , -51 |uh I80H

I ’ A.IV, H jnnudrl en 21 )nnu(irl IHOO.
O )  I'.A .h , 2V<i. 22 m.inrt IHOO,
(VO f i A k , ,  f ie in r ,  10 (mwirl löOO. 
t lO) r , A k , litli-lw,, 0 juli 1800.
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van de kerlcmeesters die erop wezen dal de begraafplaats niet meer op de 
vereiste manier afgesloten was (■“ ). liet gemeentebestuur kon de nodige 
berslellings- en opknappingswerken evenwel niet laten uitvoeren, voordat 
vorm en inplanting van bet gemeenlebuis bekend waren, want deze waren 
bepalend voor bet nieuwe rooilijnenplan.

De ongewone administratieve traagheid schreef men in dit geval toe 
aan de petites susceptibilités van architect Croquison, die zijn eigen ont
werp in de symbolische papiermand bad zien verdwijnen ('^). Het ge
meentebestuur bekloeg er zich over dal bel nieuwe plan ettelijke maanden 
in zijn kantoor bleef liggen ( ''') . Als provinciaal architect en lid van bet 
Provinciaal Comité voor Monumenten kon Croquison inderdaad heel wat 
last bezorgen indien hij bet werkelijk gemunt bad op cetie malheureuse 
maison communale.

W anneer Croquisons advies betreffende de plannen uiteindelijk be
kend geraakte bleek bel inderdaad volledig negatief zij bel dat bij geens
zins alleen stond met deze opinie.

Vooreerst wees Croquison op de bedenkelijke smaak van bet project. 
In zijn ogen betrof bel een product dans Ie genre fantaisie el norice en dit 
was ook de mening van het Provinciaal Comité (■‘‘)- W e krijgen de in
druk dat Vanden Broiicke uil bel klassieke vocabularium bad geput, doch 
de vrijheden die bij zich daarbij veroorloofde konden geenszins door de 
beugel ; Ce projet (...) est plus que jantaisisie, la façade est im composé 
de lignes droites, de courbes, de colonnes, d ornements etc. sans harmonie, 
sans goût, sans la moindre entente architectonique. In één woord brand
merkte de verslaggever van bet Comité een dergelijk pojecl als <barok>, 
een term die lo('n blijkbaar nog steeds stond voor de hoogste graad van 
verwarring op artistiek gebied (

Croquisons collega Pic'ler Buyck, provinciaal arcbilecl Ic Brugge, even
eens geraad|)leegd, l.ad bel op zijn beurt over een totaal gebrek aan karak
ter en vond bovendien dal de grondbeginselen van een degelijke construc
tie niet werden geëerbiedigd, zodat bet gebouw doodopend onderbouds- 
koslen zou veroorzaken

(-11) P.A.B.. 2561, 5 Juli 1869.
(-12) P.A.B.. 2561, II novrniLcr 1869, l>rlpf vnn <!<’ nrromllsspmenUcomml.ssnrl.'! nnn ili' 

mlnislcr vnn litnnoninndso znlipn.
(-13) Ci.A.R., BrU'fw., 26 mrl ( |8 7 0 ) .
(-11) P.A.Ii. 2561, 25 mnl I86<).
(-15) K.C.MI,,, 545, 3 fobrunrl 1870 ; l 'm i l o r i l ó  .supóriourn d o i l  v m p t 'c h o r  U 's ron.-vi/.s 

c o n u m im ii i .x  ( l'a c c v i}U > r d o s  im i jo ls  .w in ld n h lo s  d o n t  lo s  a ii lo iir .s ,  so ii.'ï p r è lo x lo  d o  

ja i r o  d u  n o u l ,  d o  o ró o r, tu m h o n l  i l i in s  lo  h n m q u o .

(-16) P,A.B., 2561, 24 nprll 1869.
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Tenslotte brachten zowel Croqiiison als het Provinciaal Comité Icritielc 
uil op de geplande hinnenindeling en hadden ze bezwaren tegen bepalingen 
in hel bestek.

In een schrijven van 17 februari 1870 schaarde de Koninklijke Com
missie voor Monumenten zich volledig achter het negatieve advies van het 
Provinciaal Comité ( “ ). \'oor de archilecl zal er dus niets anders meer 
op, dan het ontwerp opnieuw aan een grondige studie te onderwerpen.

Begin maart bracht hel gemeenlehesliuir Vanden Broiicke op de 
hoogte van de beslissing van de commissie en reeds op 20 mei werd z:ifn 
herwerkt plan door de gemeenteraad goedgekeurd. De kostprijs werd ander
maal op ongeveer -18.000 fr. geraamd (**).

Zoals werd gestipuleerd in een begeleidend briefje, dat samen met 
het ontwerp naar de Commissie werd gestuurd, had de architect eerst een 
bezoek gebracht aan Damme. Zoutleeuw en Hoogstraten om er de laat
gotische raadhuizen te bestuderen die door de Commissie als model waren 
gesteld Zijn nieuw ontwerp was dan ook in gotische stijl opgevat
Een merkwaardig aspect van hel bestek is het voorgeschreven gebruik van 
ijzer, niet alleen voor tralies en hel bovenlicht van een deur, doch ook giet
ijzer voor ramen en kolommen van een galerij (^')-

Bij een eerste visie meende de Commissie zich niet te kunnen uit^ 
spreken, omdat de nodige doorsneden en opstanden van de zijgevels ont
braken. Niettemin vestigde men de aandacht op de slordige afwerking van 
hel plan : geen enkele schoorsteen was aangeduid, in de zittingszaal van 
hel vredegerecht was zelfs geen lichtopening voorzien. Ook de vensters 
van de eetkamer en de gemeenteraadszaal waren vergelen

1 h-l definitieve vonnis werd rnedegerleeld op 27 jidi 1870 : hel [dan 
was volgens de commissieleden onvoldoende uilgediejrl. zowel qua opvatting 
als op hel gchietl van fle consiruclie. Daar kwam nog de detailopmerking 
hij, rial rie ontworpen arkeltorentjes niet verhondet) waren met d(‘ rest van 
de mnslriirtie

Men had nu Ie Uniselefie redenen gi'iioeg om zich ernstig vragen Ic 
flelleii over de cajrarili'itcn van rle architect orn deze opdracht lol een 
goed eirirle te brengen. Wanneer men. eerst in juni 1871, besliste hem hel

(17) K C .M I,.. 51'>. 17 f.-l.runrl 1870.
( 1 8 )  f ' i  A  U ,, I ’i r l f lw . ,  tn iia tt I8 7 ( j en C ïi’n i.r,, '20 rtic i Iö 7 0 ,

(10) K.C.M.I,. '•.n , t l  |uni 1870,
(OO) K I ’ M I , ,  17 f.l,ru/irl 1870
( l i l  I’ A.I),, 2")M, bolck  tlonr de Bemreiiirrnnd vnii Riilsrlede ((oedijeLeurd

Op 20 rri»'i 1870.
('52) K f.’ M I , ,  '51'5, 22 )iinl 1870,
('5’D K C , M , I „ ,  51-5.
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oordeel van de commissie mede Ie delen, had men dan ook reeds geruime 
tijd een ander bouwmeester aangesproken

\mnden Broucke, allesl)ebalve ingenomen met deze gang van zaken, 
zou de vroede vaderen echter nog heel wat moeilijkheden bezorgen. Hij eiste 
een veigoeding van ruim 1.200 fr. voor honoraria en reisonkosten en beriep 
zich op brieven van de burgemeester, die zouden bewijzen dat hij uitdruk
kelijk met een opdracht werd gelast Te Ruiselede hield men echter
vol, dat Vanden Broucke zelf had aangeboden een plan te leveren dat 
door de overbeid zou worden goedgekeurd. Hij was daarin niet geslaagd, 
en daa om meenden de raadsleden ook niets verschuldigd te zijn. Dezelfde 
houding hadden ze overigens aangenomen tegenover alle architecten die 
een voorontwerp maakten ("’®).

Er kwam een rechtszaak van, die nog aansleepte toen het nieuwe ge
meentehuis reeds voltooid was. In 1880 vernam het gemeentebestuur uil
eindelijk van zijn advocaat, dat de gemeente door de rechtbank in het 
gelijk werd gesteld (^ ').

Na Vanden Broucke kreeg nu ook zijn \Toegere mededinger Ferdinand 
Hoste een kans. Hel schepencollege had reeds op 27 januari 1871 beslist, 
de opdracht aan hem toe te vertrouwen. Hel zou echter nog lot 22 decem
ber duren vooraleer zijn plan, in totaal bel vierde in de reeks, in zitting 
van de gemeenteraad werd voorgelegd en goedgekeurd (”*). In hel bestek 
werden de onkosten ditmaal op 33.151,67 fr. geschal.

Eens te meer was dit een maal voor niets. Hoste bleek wel een uit
stekend ambachtsman ; hij kreeg zelfs lof van hel Provinciaal Comité voor 
Monumenten voor de wijze waarop het bestek was samengesteld en voor 
de nauwkeurigheid en zorg waarmee hel materiële aspect werd hestudeerd. 
I'weneens volgens hel oordeel van de verschillende commissies had zijn 
werk echter niel hel minste artistiek cachet

Hel gemeenlebesliuir vroeg Hoste niellemin om een nieuw ontwerp 
doch deed ook een beroep op hel Provinciaal C omilé om zelf een bouw
meester aan te duiden

Hel Comité ging hier echter niet op in omdal ('en dergelijke lussen- 
komsl strijdig bh-ek met de regb'nK'iilen (''')•

( 5 l1  C'i.A.l't., Sri), rolt,, g ju n i 1871.

('5'j) P.A.B., g 'ïM . 21 sopU-mluT 1876.
( if i)  ('>.A,R., Gem.r., I mnnrl 1878.
(5 7 )  C i.A .R ., Srli. ro t i. ,  10 juli 1880,

(5 8 )  G.A.IG, Sri), ro l l , ,  27  jonunrl 1871 on ü o m .r . ,  22  (Io ron )l)o r 1871.

(5 0 )  K .C .M .I , , ,  2 0  mol 1872 on 2 6  ju n i 1872.

((>0) t l . A . R . ,  H rlo fw .. 2(> <Iorom l)or 1872.

(61) r,,A.R.. Sri), roll,, 8 nnvon)Lor 1872 on K.C.M.L, 5-15. II jo n u n rl 1873,
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l ’iteindelijlc gooide men hel dan maar radicaal over een andere boeg, 
en opteerde voor hel uilschrijven van een wedstrijd —■ een bijzonder gelief
de oplossing in de 19de eeuw. In de Stem der L’laainsche landhouu'ers 
zou een aankondiging verschijnen : Dal er een concours zul geopend wor
den. roc,r alle degene die willen deel nemen zoo u'el des- ids bouwkundige, 
ixxir het opmaken can een plan tot het bouwen t’uri een nieuw gemeente- 
huys, met verhoorzalen voor het Vredegerecht in deze gemeente. Dat het 
plan welke door de bei’oegde overheid zal aangenomen worden, om ten 
uitroer te uxnrden gelegd, den opstelder daarvan met die werken zal be
last worden en de vergoeding van die uitvoering bij de wet bepaald zal 
bekomen

Persoonlijke uitnodigingen werden verstuurd naar Hoste en naar een 
paar andere architecten, die belangstelling hadden laten blijken : de Brus
selaar Samyn en Henri de Femelmont. die te Roeselare verbleef (*'’ ).

Toen de vaslgestelde termijn op 1 mei 1875 verstreken was, bleek dal 
alleen de jonge architect Henri de Fernelmont de oproep bad beantwoord. 
Zijn voorstel verkreeg dan ook de goedkeuring van de gemeenteraad, samen 
met de kostenraming ; 50.721, 11 fr. voor de volledige constructie of 
58.715,45 fr. voor een alternatief zonder toren (®‘)- \^olgens zijn ontwerp 
zouden bet vredegerecht en de gemeentelijke administratie elk één ver
dieping in beslag nemen.

Hel geheel werd door de arrondissementscommissaris als volgt gety
peerd : L edilice sera surmonté d'une tour ; il est en style gothique ou 
cjgiual primitif. L architecture en est grave, sévère; elle nous rapelle nos 
vU'dles halles flamandes. La distribution des différentes places est large 
et régulière: les dégagements sont spacieux et nombreux (*“).

( 0 2 )  G .A .R . .  S r ii.  r o l t .  I I  f rb ru n r l \B7Z.
(03) G .A .R . ,  Briifw,, 23 fcijmfirl 1873 ; nnlwoortl 0 |> brieven von Snmyn (20 eleccm- 

Imt 1872) en rie l ernelmonl (30 ileretnber 1872).
f ) v e r  be l w erk van A d o lp l i i '  S am yn Lan m en z lrb  een beeld vorm en dank Zl) de 

o n iw rrp e n  tfe p iib llf  eerd In be l ll |d « rb n r i l ' l : m u l n l t i m  ( u Ub . S o< Ir^li' C e n lrn le  

d A r t b l le r l i i r e  ile  B td iilin ie . )((. 1. Iir ii»»e l 1873 73, e .v ,) .  D e  n r rb lte r l  vo e rib ' 

een ru im e  vn r ie le ll aan b r la n iir l|k e  t) [i i lrn rb le n  u il.  Baande van een nen-rom nnnse 

kerk to l een vri|m el»e laar*le tn tpe l In l'-B y p ll 't  lu ' » li|l B ovend ien  w e rile n  Ie B riose l 

ver»! b ille n tle  ir boo lB td io iiw en  en een n a n la l w on liiB en  en b n n tle b b iilz e n  naar z l|n 

o n tw erpen  B e b o iiw il. \ 'o o r  Wt i van ile /e  w erken  krei-B b l| overlijen« een prl)s In  

een w e tb lr lp l ilo o r  tie  >lad IriBerlt b l In 1872.
D e  mee«le van deZ”  «t beppItiBen z l|n  kla»«lek Beln«plreeril o f  on tle r Ie breiiBen 

In bel et let lin t be B' nre.

( o i )  G  A  R . G e m  r . I ')  mei 1873 

(0 3 )  l ' A B ,  2 3 01 , 31 m - l 1873
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I Ie t KcmoonU’ li i i ls  nnn d r  z iilc lo o s tkn n l R i'/ lrn . ( , I \ ’C . 1 9 7 6 ) .

cle I'eriK'lmoiil zoK word goïnlroduccord al.'! un jeune arcfnlecle (...) 
demeunint à Roulers, éldre de. Î l. Schudde, arrhilorte à .•\ni'ors. 1 let \\7\ï! 
Uoon yeringc anithcvolinu. dal hij zich oen lot'rlinu van dozo gi'ronomnioor- 
do Anlvvcrp.'!o hoiiwmo('.slor kon noomon. Terwijl zijn lijduonoton Poolaorl 
en Halal hokendhold kroyon door hun klas.sioke oomjio.'ïitio.'ï, had .1. Sohmido 
immers een nparie plaals vt'rwnrven mei ercalles (jt'ïn.spin't'rd np ile oude
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\  laamse arcliitt'cluur (*®). Zijn voorbeelden zocht hij zowel in cle gotiek 
als in cle kuns! van cle lode en I7cle eeuw die toen onclc-r de nanm 
*\1aamsc renaissance> wec>r in de helangslelling kwam. Naasl construc
ties als kerken, scholen en hospitalen houwde hij kastelen voor een aclel- 
li|ke kliënteel vt'rspreicl over het gehele land en leidde restauratiewerken 
o.m. aan de kathedraal van Antweipen en het hof van Busleiden te Meche
len, Sommige van zijn realisaties staan nu weer volop in de helangstelling 
omwille van hun experimenteel karakter, zoals de verbouwing van de 
Beurs te Antwerpen en het inmiddels verdwenen stationsgebouw te Brugge. 
Deze worden gekenmerkt door het combineren van historiserende architec
tuur met ingenieuze ijzerconstructies.

Henri de Fernelmont. geboren te Roermond op 28 september 1847, 
kan bij Schadde in de leer geweest zijn te Antwerpen. Deze had daar 
immers een druk bezocht atelier en bovendien een leerstoel aan de Acade
mie voor Schone Kunsten.

T en tijde van zijn deelname aan de wedstrijd te Ruiselede had de 
Fernelmont c-venwel Antwerpen reeds verlaten voor Roeselare. Hij stond er 
in \oor het toezicht op de bouwwerken van de door Schadde ontworpen 
Siiil-Amandskerk.

Aan de hand van de studie van J. Huyghebaert over de Sint-Amands- 
parochie kan men zich een l)eeld vormen van deze Roeselaarse perio
de (*')■ De architect werd in de stad ingeschreven op 6 maart 1871 en 
trad nog hetzelfde jaar. op 29 augustus, in het huwelijk met de Roeselaarsc* 
Flisa Preneel. Hij vc.-rbleef er verder tot 1878, wanneer hij naar Schaar
beek vertrok. Dal hij ook een riiimc're culturele interesse bezat, blijkt uit 
het feit dat hij te Roesc'lare lid werd van hel letterlievend gc'iiootschap 
«De \Viend.schap>. Als Nederlander moet hij ook een standpunt inge
nomen hebben in de discussic-s rc)nd hel Wesivlaamse laalf)arlicularisme, 
dit lol ergernis van Albrecht Rodenbach (““l.

Rocisclare. op dat ogenblik een stad in volle ex[)ansie, bood de- archi- 
liTl bovendien ec-n vruchtbaar werkterre-in voor zijn professionc Ie talenten. 
Als verlengstuk van zijn c)[Klracht voor de Sint-Amandskerk, ontwierp hij 
voor deze |>arochic ook kerkmcidx-len en lekende hij een ontwerp voor cle

( / /> )  O v e r  ,1.1 I.M  S ( lim id i- ,  Zli- v o o n il l ’ u ii l S A IN T IÜ N 'O V , In : / l( ii( |r ii;p /iit' Niilln- 
mi/e. I X X I.  I l n u . l l c ,  101 M o n ,  knl,

i 0 7 )  Jozef I ll.I'i ( il II .l’iAI'.lt I , i ’i in  i l v  S i n t  A r n i i t i t l y i  x i r o i l i l i '  li\ R iH 'H i’liir i'

1 8 7 2  lO T J .  R oenfli.re 1072, p. I I ,

(c>a) .lo /e f I lUV  0 1  II'JJAI'.R  I . Allin r:lil Uiuh'iilmi li rn l'lilt'vl V lo ii o i'cr < I iialinirllcu 
lwl,l,rli> 1 8 7 8  I H 7 0  In : R o lln rln i.l.i, )i(, l \ ^  R o r.r li ir . ' 1072, pp. 1 0 1 1 .
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gezel achter de lange reeks verwikkelingen die de bouw van bel gemeenle- 
buis ruim tien jaar in de weg badd en gestaan

2. De bouw van bet nieuwe gemeenlebuis (1874-1877).

In bet voorjaar van 1874 werden alle nodige schikkingen gelroffen 
in bel vooruitzicht van de aanbesteding op 10 juni.

Architect de Fernelmont kwam op 50 maart klaar met een definitief 
bestek en metingstaat, aannemers werden verwittigd, aanplakbiljetten ver
spreid en de gebruikelijke aankondigingen geplaatst in de Gazette van 
Thielt. Gazet'.e i\in Gent, journal Je Bruges, Je Stem en Je ZonJagboJe.

Op de bewuste dag had bel gemeentebestuur drie scbriftelijke aan
biedingen ontvangen, alle vergezeld van de gevraagde 2.000 fr. als borg
som. Toen ze in bet gemeenlebuis in tegenwoordigheid van de architect 
werden geopend, bleek bet bod van Henri Beert uit Tielt, namelijk 
O7.f>00 fr.. beduidend voordeliger dan dat van zijn confraters, de aan
nemers Francies De Busscbere uit Roeselare (68.745 fr.) en Francies 
X’anderbaegben van Zwevezele (68.770 fr.).

De raad aanvaardde de voorgestelde borgen Constant Lamblin en 
Ivo Tangbe. en Beert kreeg de aanbesteding dan ook toegew'ezen ( ‘^).

Op 10 juli was bet .schepencollege reeds in bet bezit van de nodige 
goedkeuring en werd de aannemer hiervan op de hoogte gebracht, zodat 
hij met de werken kon beginnen (^®). Eerder bad men reeds de ingenieur 
van Bruggen en Wegen te Kortrijk om toelating gevraagd ( " ) .  Architect 
de Fernelmont werd nu eveneens verzocht ter plaatse te komen om de 
omtrekken van hel gebouw uil te zetten ; lerzelfderlijd zou een conduc
teur van Briiggcti en Wegen dan de nodige wijzigingen aanduiden aan het 
tracé van de weg ('*).

De gegevens, geput uil de gemeentelijke archiefdorumenlen. laten 
toe hel verloop van de werkzaamheden in grote trekken Ie volgen. Blijkbaar 
werkte men ijverig drror, onder jrersoonlijk toezicht van de architect ( ‘“l.

In december 1874 kon de aannemer aansjrraak maken op een tweede 
viTgoerling van rle tien, waarin de aaribesledingsprijs volgens het bestek

(7 1 )  K.C.M.l., ' i l ' j .  2 2  m itfu .lii. 1H71

17'J) ('» A l t . ,  to  j i i t i l  IM71, tnci « lu h r i r i  van lia l

( 7 0 )  A R , S l i  to l l  10 lu l l  1871.

(7 7 )  f )  A R ,  B ria fw ., g") i i i i i i  1871.

(7 8 )  G A R ,  I ’t r l f fw  , 18 lu ll 187-1,

(7 0 )  tla  I 'l- rn f 'l i i io n t  vrot-a liimit-n> lii- ln lln a  e im  jr>. '><)2.‘X>, irinriii zi/no liiinuriilivii tTi 

rrî liothn all o ; i : ( fm r  t / i r  i / t - r i i n  ( G A R ,  Sill, co ll,, '< i i | i r l l  !8 7 1 ) .
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r,.-7. —  H o  lu iam  vnn  n rc li l l( 'c l r n  l i r i ' ld h o i iw tT  p r ijk t (>p i l r  k n p l l i ' l t ' i i  \a n  t ic  jiilfts lc rs  

o|) du «hul ó to g o ,
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werd verdeeld (**). In mei van hei volgende jaar besliste hel gemeenle- 
hesluur de werklieden op een halve ton hier te vergasten, om hen te be
lonen ixx>r hunne behendigheid en neersligheid (**)• De aanleiding tot 
deze traktatie was wellicht het planten van de symbolische «mei», want 
volgens het bestek moest het gebouw inderdaad legen de eerste van de 
maand onder dak zijn (**).

De gemeenteraad, vol trots over de nieuwe constructie die sierlijk en 
in eenen Nationalen Stijl wordt voltrokken, besliste in september een ge
denkteken te laten aanbrengen in de raadszaal Deze plant zou de
namen vereeuwigen van de raadsleden en bovendien de datum waarop het 
plan werd goedgekeurd. Overeenkomstig een beslissing van bet schepen
college uil 1877 werd de marmeren plaket ingemetseld in de w'and tegen
over de grote schoorsteen van de raadszaal. Ze werd gemaakt door een 
zekere Jockmans en kostte 235 fr.

Op 23 juni 1876 had men reeds 54.392 fr. uitbetaald aan de aan
nemer en 2.719.60 fr. voor het toezicht op de bouwplaats (*'^). Provin
ciaal architect Croquison. die op inspectiebezoek kwam, bevond alles naar 
wens uitgevoerd en op 22 november werd de voorlopige overname van 
de werken voltrokken in tegenwoordigheid van de Femelmont (®'). Nu 
bleef de aannemer nog een jaar lang verantwoordelijk vooraleer het werk 
definitief zou aanvaard worden. Toen deze periode bijna verstreken was 
werd Louis Plasschaert. een vakman die ook medewerkte aan de stof
fering. aangeduid om het gebouw een laatste maal Ie onderzoeken ("^).

In de loop van de uitvoering is men meer dan eens van bet oorspron
kelijk plan en bestek afgeweken, wal ten andere bijkomende uitgaven tot 
gevolg had. Volgens hel gemeentebestuur bestonden deze wijzigingen uit 
verbcleriiigs- en verfraaiingswerken. die nodig waren om aan de opmer
kingen van de Commissie voor Monumenten te voldoen ('*’*). De Com
missie had overigens de mogelijke toekenning van een speciale subsidie in 
hel vooniilzicht gesteld, op voorwaarde dat aan de verwezenlijking van de

(* ^ 1 )  Stil, roll,, 4  tlfri-inl«T I8 7 't,
(81) f t ,A l t  , Srli, toll., 21 intl IH75.
( 8 2 )  (> A ,I<  , Sfli. roll,, ) ) iin l 1875.

(8 5 )  G A k ,  G f in r . ,  5 »tgl.rnli.r 1875.

(8 1 )  (y .A k ,, Stil, coll, 12 |iim iu r l 1877. 

(8 5 )  G .A k ., Sell, coll,, 25  l i i f i l  1870,

(8r>) P .A  IV, 2 5 01 , v fr» l/ii(  vnn ( ifo t|u l» o n , 

r w i f l i i i o i i l .  22  r io v c m lif f  1870.

(8 7 )  G . A k ,  Sell, ro ll, 20 orlolit-r 1877.

(88) Gj.A.k., S til, co ll, 21 frliUKirl 1870.

2  (iii|iu>lu> 1870 cn  c tT llflrna l von do
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Die cijnslast betaalde de beer van de Woestijne zelf niet. Hij wist 
die af te wentelen op zijn onderhorigen die op bun beurt grond in cijns 
namen van de beer van de Woestijne. In 1375 brachten de cijnsen <mijns 
heercn iijfncere van Vlaencleren> 64 p. 17 scb. 9 V2 d. par op.

Hel denombrement van 1365 bepaalde verder nog ;
€ltom so sin sy alle. laeten ten hove vander Wosiinen die gheseten sin 
in de prochie van Halire ende in de prochie van Knesselarc, upselene 

ende afsetene l llern een grote quantiteyl in Ursele. Item een groote 
qnantileyl in Zomcrghem. Item een groote quantiieyt in Ruselede. Item 
een deel in Beemem. Ende te desen voorseyden heerscepen so behoort 
thoghe ende lneder.>

De beer van de Woestijne bezat dus ook de hoge. middele en lage 
rechtspraak binnen bel Land van de Woeslijne. Aanvankelijk gold dit 
justitierecht enkel binnen de primitieve heerlijkheid Woeslijne. Later moet 
dit recht uilgebreid zijn geworden lol bet gehele Land van de Woestijne. 
W e  denken dat die primitieve heerlijkheid Woestijne beperkt was tot de 
tweemijlszone langsheen de Brugse Vaart.

Tenslotte hingen van de heerlijkheid Woeslijne nog een groot aantal 
heerlijkheden en lenen af. ( '^ ). De heer van de Woestijne moet er in 
geslaagd zijn de heren van Schoonberghe, Bossengoede en Lillerv^elde aan 
hem ondergeschikt te maken. Zijn invloed zal te Aalter nog toenemen 
wanneer hij de heerlijkheid W oeste met de afhankelijke lenen weet te
verwerven.

W e weten echter niet wanneer dit plaats heeft gegrepen. Dit kan
misschien op het einde van de 15de eeuw gebeurd zijn, want rond die
lijd werd de heer van de Woeslijne ook dorpsheer van Aalter. Dit was
aanvankelijk het geval niet want hel Woestijnegoed lag werkelijk te ver
van de dorpskern. Slechts in de 16de eeuw werd «hel huns van Praet> 
in het centrum van Aalter gehouw-d. ( " ) .

2. liet behciv van hel domein in de 14de eemv

In 1375 bracht het domein Woeslijne de volgende cijnsen en renten
op :

— In deersie van mijns heren lijfneere van
Vlacndren 64 p. 17 sch. O ¥2 d.

( H )  I.. SlOCKMAN, G v s r h l r d p n i s  enn A o llp r . l i lz .  57. 

( 15) L. SlOCKMAN. G p u r l i iv d o n is  i’im A ii l lp r . LI/.. 55,
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l'einelrnoiits ontwerp evenveel zorg werd Lesleed als aan zijn plannen 
zelf ( ’*'■').

De Lijkomende werken werden eveneens uilgevoerd onder toezicht van 
de archilecl (®"). Volgens de rekening van Beert waren de onkosten en-an 
op hel tijdstip van de voorlopige overname opgelopen tol een totaal van 
7.600 fr. (“^).

Reeds de grondvesten hadden 1.600 fr. meer gekost dan voorzien, 
omdat een grotere hoeveelheid metselwerk nodig hleek om hel gehouw 
stevig te funderen op de onstabiele grond. Daarbij kwam. dal de zijgevels 
volgens de specificaüp van Beert geheel veranJerd waren, met als gevolg 
600 fr. meer uitgaven voor graafwerk, metselen, ijzer, hout en beglazing.

Hoe die gevels oorspronkelijk werden opgeval, valt niet met zekerheid 
te zeggen. Een brief van het gemeentebestuur aan de gouverneur, daterend 
van augustus 1874, beval echter een aanwijzing : één ervan zou versierd 
worden met taferelen uit de slag van Axpoele (21 juni 1128). een episode 
uit de strijd tussen Willem van Normandie en Diederik van Elzas om de 
kroon van het graafschap Vlaanderen ("■).

Het thema lag voor de hand. Een dergelijk onderwerp uit het eigen 
nationaal verleden sprak sterk tot de verbeelding in die dagen, en boven
dien werd het gebeuren door de 19de eeuwse historici te Ruiselede gesi
tueerd ("■’). In plaats van deze voorstellingen, wellicht gedacht als beeld
houwwerken in reliëf, tonen de gevels tegenwoordig echter alleen een reeks 
wapenschilden.

Een ruim deel van de onvoorziene uitgaven werd besteed aan het be
stellen van een grotere hoeveelheid natuursteen en aan hel beeldhouw
werk. Verwonderlijk is dit zeker niet, vermits juist die elementen bepalend 
zijn voor het rijke en schilderachl'gc effect dal beoogd werd.

De scidpluur werd, zoals blijkt uit de inscriptie op een console, waar
schijnlijk toeverirouwd aan een verwant van de archilecl : L. de hernel- 
motil, stalinuie, werkzaam te Brussel. In 1876 vermeldde de rekening vair

(8 9 )

(9 0 )

( 9 1 )

(9 2 )

( 9 3 )

K .C .M . l. . .  595 , 2 0  (K lo b e r 1879,

C i,A ,R ,, S e ll, co lL , 22  ( le rc n ilK 'r  187(i : ( . . , )  yovdficvviulen ( , . , )  / te n  /lo c r i 

Ivriwlmonl, zijne rvlnnin j oi'erleleyyrn o i ’it  hel toezicht i'cm ile leerken, irelkc hr 
hinten den nnnhestedinys/irijs heelt yednnn.
l ’,A.B., 2 5 ( ) l ,  roki'iilMH pocdofkciird door dii l ’rnu'liminl op 22 novondx-r I8 7 (> . 

P.A,B,, 2 5 ( i l ,  28  m iKuslu.'i 1879 : l ,n  j iu ;o d e  h ité rn ie  e s t oriu'o nive d a  jo its

h is to r ii /u e s  d o  la  h a tu ille  d 'A .x in te lc  tjiii n e n  lie u  on c e t to  c o n w w n e  Ie 21  

ju in  1128.
Cl, I ',  r  A N Cd 18, PuriH-hiehoeh oj heschryeiny e im  Kai.VM '/rdt’ . B nn ;m ' I 8 t> t ,

p p .  0 2 - 6 8 .
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Beert reeds 2.750 fr. voor al de sculplure der boven en onder slogie. Daar
enboven werd nog een bijkomende 850 fr. neerpeleld voor de monumentale 
schouw in de schepenzaal.

Daarmee was al hel beeldhouwwerk echter ver van afgewerkt. De 
twee leeuwen die de trappen naar de ingang flankeren worden voor het 
eerst vermeld in september 1877 D“*). Er was toen in hel schepencollege 
sprake van, ze naar Brussel te versturen. Over de reden van die verplaat
sing wordt met geen woord gerept. W erden de beelden om één of andere 
reden opnieuw onder handen genomen in het atelier, of prijkten ze eerder 
op een tentoonstelling ? Een betaling voor hel transport, in augustus 1878 
toegeslaan aan Jan Braet, geeft waarschijnlijk een aanduiding voor hun 
terugkeer te Ruiselede (“®).

De eigenlijke afwerking van de sculptuur gebeurde ter plaatse, nadat 
het gebouw reeds geheel opgetrokken was. Dit werk werd zeker niet uit
gevoerd vóór mei 1878. Eerst op de 17de van die maand waren de nodige 
steigers ervoor in gereedheid gebracht en besloot het gemeentebestuur dit 
aan de beeldhouwer te melden (®®). De voltooiing valt misschien te situ*- 
eren vóór 5 juli, wanneer L. de Fernelmont een (laatste ?) vergoeding van 
2.135 fr. werd loegekend. Daarmee had hij dan in totaal 3.135 fr. ont
vangen (^^).

Uit hel voorgaande blijkt reeds afdoende dat hel gebouw zeker niet 
tol in de puntjes voltooid was op 1 januari 1876, de datum vermeld in het 
bestek.

De grootste werken waren echter wel beëindigd. In de volgende jaren 
kwamen nu nog een aantal kleinere karweien voor de afwerking aan bod.

In het voorjaar van 1878 moest nog een deel van hel schilderwerk 
uilgevoerd worden. Toen werd ook beslist hel interieur te laten wi tkalken 
door metselaar Eduard Billict ('’*). Hetzelfde jaar verkreeg 1 lenri Wn-halle 
nog de betaling van 24,12 fr. voor ijzerwerk geleverd op rekening vanl 
Beerl (““)■

Bij de definitieve aanvaarding van hel werk was overigens een som 
van 5Ü0 fr. achlcrgehouden omdat hier eir daar nog iels op te knappen 
bleef. Deze werken, waaronder hel verdichten van do kelder, waren nog

(y-t) G.A.R
(9 5 )  G.A.R
(9 6 )  G.A.R
( 9 7 )  G.A.R
(9 8 )  G.A.R
(9 9 )  G.A.R

S e ll. c o ll.. 2 8  sc p lc m lio r  1877.

Sell. co ll.. 16 nuKuslu.< 1878.

Sell. c o ll.. 17 m ol 1878.

S e ll, co ll,. r> lu l l  1878.

Sell, coll,, 22  n inn rt on 12 n p r il 1878, 

Sell, coll,, 2*1 n ie l 1878.
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steeds niet uilgevoerd in 1879. vermits de aannemer er op 21 juni van dat 
jaar nog scKriftelijlc aan herinnerd werd

Tenslotte zijn nog enkele werken aan de onmiddellijke omgeving van 
het nieuwe gemeentehuis te vermelden. Hel schepencollege voorzag de 
houw van een omheiningsmuur : bovendien zou er volgens het bestek
van de architect rondom een trottoir aangelegd worden, één meter breed 
en samengesteld uit kasseistenen genaamd plattins van de Carrière Rops 
Samur. met een boord van steen uit de groeve Bais.siaux te Antoing.

Dit trottoir was nog niet klaargekomen bij de voorlopige aanvaarding 
van de werken in 1876. zodat Beert hiervoor een som van 1.300 fr. werd 
afgehouden Om de uitvoering mogelijk te maken, moest de ge
meente het terrein vooraf nog laten ophogen ( ‘"’ ). Veldwachter Musschoot 
kreeg daarom de leiding over een ploeg werklieden, die het terrein zouden 
vrijmaken en de nodige aarde aanvoeren De voerman Francies
Slandaert werd eveneens ingezet (*°^).

In juni 1877 was alles uileindelijk in gereedheid, het nodige zand 
was reeds ter plaatse en de aannemer werd dan ook verzocht de hand zo 
spoedig mogelijk aan het werk te slaan ( ’“*).

Natuurlijk moest de voltooiing van het laatste detail niet worden af- 
gewacht vooraleer de lokalen in gebruik te nemen.

Reeds in maart 1876 besloot het schepencollege de voorwaarden 
vast te leggen voor hel verhuren van de woning voor de huisbewaar
der De vertrekken daarvoor bestemd bevonden zich voornamelijk
op de begane grond : dry plaatsen genaamd de conciergerie, vestibule, 
plaats der brandspuit, wachtzaal en water-closset, benevens den boven
zolder van het gebmiu'. Eén van deze ruimten zou echter ter beschikking 
blijven van het bestuur

Hel rorilrarl dal zou ingaan op 1 mei 1877 voor een duur van zes 
jaar, werd toegewezen aan sieur Ivo Van Overbeke. slachter en herbergier 
in de gemeente. De jaarlijkse huurprij.s bedroeg 335 fr.

( td o )  G  A .R ,,  IV e fw , ,  21 ju n i 1879.

(1 0 1 )  C  A  R , .‘ ^ ( li, r o l l „  n  nw inrl 1879.

( K /2 )  l ’ .A .B ,. 2 V . I ,  22  n o v im lio r  1876.

(10-5) G  A  R ., S r ii.  ra i l . ,  21 rnH 187 'j.

( I M )  G .A .R . .  S< li, ro t i  , 7 i ig r l l  en 12 m r l 1876, 

(U i't) G A R , ,  S i l i  r o l l  . I I  f i- lm in r l 1879. 

h o r ,)  G  A  R . IV li- fw .. 19 j im l 1877,

(1 0 7 )  G .A .R  , S ih ,  lo l l  , l* ) rn.'inrt 1876,

( i(lH) G A R . ,  G i-rn  r , 2T  i ln i - m l i i f  1876.

(K Z ; )  G ,A  R ,, G em .r., 18 n p o l 1877,
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Eveneens in de loop van 1877 konden de verschillende diensten waar
schijnlijk eveneens hiin lokalen helrekken, volf/ens de schikkingen vastge
legd op hel goedgekeurde plan. De vTederechler en de politiecommissaris 
kónden eind juni reeds over hun kantoor beschikken Nochtans moest
men er begin september hij de commissaris nog op aandringen, dat hij zijn 
administratief werk voorlaan in het nieuwe lokaal zou verrichten (*"). 
De raadszaal was wellicht afgewerkt in juli, toen de «Maatschappij van 
ouderlingen Bijstand» toelating kreeg om er maandelijks een vergadering 
te houden ( ” ■).

Wellicht waren alle vertrekken dus in gebruik tegen de herfst van 
1877. Zelfs de gevangenis deed op dat ogenblik reeds dienst, alhoewel 
niet precies op de wijze die oorspronkelijk bedoeld was.

Dit was het gevolg van het optreden van huisbewaarder Ivo \ ’an 
Overbeke, die op eigen initiatief een \Tij aparte categorie ter dood ver
oordeelden achter slot en grendel stak. Hel gemeentebestuur moest immers 
een briefje sturen naar de commissaris, omdat men vernomen had dat de 
cel door de slachter gebniikt werd voor hel opsluiten van zijn varkens...

3. De Stoffering (1876-1885).

Als aanvangsdatum voor de studie van de stoffering lijkt het jaar 1876 
het meest aangewezen. De grootste werken waren dan immers achter de 
rug en hel werd tijd zich ernstig om de inrichting te bekommeren. Omdat 
alles nog op een ambachtelijke manier tot stand kwam. loont het wel de 
moeite even in te gaan op de geschiedenis van deze meubelen.

W ij krijgen de indruk dal hel gemeentebestuur opteerde voor een 
volledig nieuwe stoffering, harmonisch afgestcmd op de nieuwe lokalen, en 
dal men de opdracht globaal wihh' loevertrouwen aan de architect.

(^f de l'ernelmonl inderdaad (K)k ontwerpen heeft getekend is echter 
niet met zekerheid te zeggen. 1 let gemeentebestuur dacht er zekei aan 
hem te raadplegen voor de meubilering van haar eigen lokalen. Boveir- 
dien heeft hij een bestek gemaakt voor de stoffering van hel vredegerecht

( nn)  G.A.R.. .Srh. ro lt . .  28  Jim l 1877.

( 1 1 1 )  C i.A .R .. l l r l r fw , .  1 .scp lrm b rr 1877.

( 1 1 2 )  G.A.R.. S i l i .  co lt., f) ju li 1877.

( 1 1 3 )  G.A.tG. IWicrw.. M  n o vcm lx -r 1877.

182



10, —  I lfra lf l l.< rK f I c r i iw  K rb re ld h o iiw d  d o o r 1 - d r  F i'rn o lm o n t. (JVC. 197 6 ).

("'*). Dezfi laalsle meiiliclen zijn ooic cIk ftiiBc. waarvan rm*t zekerheid 
koti worden uitpemaaki, dal /'* allhans voor een deel werden uilgevoerd.

De problemen die rezen bij bel verzamelen van de nodige fondsen 
zijn hieraan mis.schien niet \Teemd, l)c versehillenrle bouwwerken wogen

MM) G.A k.. S rh  .oll, 12 mi-l 1H76 : T  I' ni>rfltvi> vim ilv mvuhrlen  rnii Iwl sliullwtn, 
lil’ of<(/oo/ tl’ iniilii’n vim ili’ liiiiuUzoiil, Siicri’liiniiiil, f ’oltllezuiil, lomii'r» alli’S wal 
f f  lumilm Ié IiiI lil’ ini’tilu’li’i’rinii i’ii ili' zpliui li’ zviulin  niiiir Mr firtii’Inwnl. 
/iiiijii-liimillfji’ii tl' RnUÉÉi’liit’ii’,
I Irl ir<'>lir»<'crd door de iirr l i l i n i  en  iJriln Irrrd  I juli 1876, 1)001*1

in C) A .k . ,  861 .11 .
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immers zwaar door op liet gemeentelijk budget. De onkosten voor de 
bouw van bet nieuw gemeentehuis werden in 1878 op 74.790 fr. geraamd, 
en daarbij kwamen nog de uitgaven voor de vergroting van de kerk en de 
bouw van de kerktoren (""’)•

Voor bel gemeenlebuis bad men weliswaar een staatssubsidie van 
9.000 fr. ontvangen, doch bet provinciebestuur weigerde eenzelfde som 
toe te slaan. Een poging om 3 lot 4.000 fr. te verkrijgen voor de stoffering 
bleek eveneens \Tucbteloos ("®). Zelfs in de kostprijs van de meubelen 
voor bet vredegerecht ■—' 2.431 fr. volgens bet bestek van de architect -—’ 
wilde de provincie niet tussenkomen

Tenslotte werd voor deze laatste uitgave toch een toelage van 1.825 fr. 
van bet Ministerie van Justitie verkregen ( “ *).

Te Ruiselede had men evenwel het toekennen van die bijdrage in 
1878 niet afgewacbt om met het vervaardigen van de meubelen te begin
nen. de Femelmonts bestek dateert uit 1876 en waarschijnlijk werd dadelijk 
met de uitvoering begonnen. Volgens een bewaarde rekening, die door
loopt tot 1880, werd nog hetzelfde jaar een eerste vergoeding voor de 
stoffering uitbetaald ( “ *).

W e stellen vast dal bel bestuur de opdracht niet loevertrouwde aan 
één man, doch dal gedurende deze periode verschillende vaklieden aan 
de meubelen werkten.

August Claerboul nam een belangrijk deel van de zitmeubelen voor 
zijn rekening. Hij maakte niet alleen de estrade en de tafel voor de verboor- 
zaal van bet vredegerecht, maar ook de bijhorende zetel en twee stoelen, 
alle bekleed met cuir amcricain of amcrikaensche ioole. In totaal ontving 
bij hiervoor op 6 juli 1877 een som van 318 fr. Waarschijnlijk leverde bij. 
aan 45 fr. bel stuk, ook nog soortgelijke armstoelen vmor de greffie en bet 
bureau van de vrederechter Hij kreeg bovendien 106 fr. voor 12
stoelen met biezen zitting

(lir.)

( i i r )
( 118)

( 110)

( 120)

( 121)

P.A.8., 2 5 6 1 . 2 8  mrl 1878.

G.A.I^,. S r i i .  c o ll. ,  25  fe b ru a ri en 2 3  lu n l 1876 ; G.A.R.. 8 6 1 .1 1 . 5 nugu.sUis 

1876.

C.A.R., 8 6 1 .1 1 , 15 ju l i  1878.

G.A.R., 8 6 1 .1 1 , 22  auKU.slus 1878.

G.A.R., 8 6 1 .1 1 , E la l  d e s  d c p v i i s e s  ja i lo s  .sous i'ii Direclion i/ii C o llt 'i ic  d e s  

B o u r y m e s ir e  &  H c l ie r in s  d e  la C o m n n m e  d e  R i i y s s e le d e  ;>our a e h n l  d e s  m e id d e s  

n é c e s s a ir e s  d e  la  J iis l ic e  d e  P a ix .

G.A.R., 8 6 1 .1 1 , I j f s l  d e r  n o o d ty e  A/eiibe/.s i'o o r d e  :n le n  r a i i  h e l  V iy d e f le r e e l i l  

r a n  R i iy s s e le i le . D it  o n tjo iln lc c rd  ( io ru in e n t poo fl b ll| lb n n r  een op.sommtnc vnn  de 

rced.s pem nnkte o f  be.slelde m eube len , pevo lpd  do o r een lli.sl van  b e l no jj Ie m oken 

m e u l) lla lr, te lkens m et oppave vnn  de (v e rm o e d e ll|ke ) prl|s, 

op 2 0  decem ber 1876.
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\ ’oor 66 fr.. betaald in 1880, bezorgde Cb. Claerbout nog eens 12 
gcmeene stoelen, waarscbijnlijk bestemd voor de wachtzaal en de getuigen- 
Icamer

Een laatste categorie zitmeubelen werd gevormd door de leunbanken, 
die volgens bet bestek bestemd waren voor de verboorzaal en de getuigen
kamer. In september 1878 besloot bet schepencollege er vier stuks te be
stellen bij Bruno De Vos ('"*). Deze banken, elk twee meter lang, kostten 
samen 63,60 fr. De som werd reeds op 10 november vereffend.

Het bestek voorzag verder tafels en verschillende lessenaars. Bij de 
grote tafel in de verboorzaal boorden bijvoorbeeld drie lessenaars, bekleed 
met groen linnen. In de griffie zou ook een dergelijk meubel komen, twee 
meter lang en geschikt om rechtstaand aan te werken. Het college besloot 
op 6 juli 1877 een bestelling van drie tafels te plaatsen bij de blinderen 
Plasscbaert Twee werden zeker geleverd en aan Louis Plasscbaert
betaald op 19 october.

Als gevolg van een beslissing van bet college op 31 januari 1879 
maakte Bruno De \ ’os eveneens twee tafels, die op 12 maart van dat jaar 
werden betaald ( ''* ).

Slechts één lessenaar wordt in de rekeningen vermeld ; deze werd 
25,38 fr. betaald aan een zekere Hellebuyck in 1877.

Steeds volgens bet bestek waren twee bibliotbeekkasten nodig voor 
bet kabinet van de rechter, en twee andere, voorzien van deuren en een 
slot, voor de griffie. Eén kast werd zeker vervaardigd door L. Plasscbaert, 
die ook bet bijhorende trapje ineenlimmerde en er\'oor in totaal 108 fr. 
kreeg in 1878 C '*). Misschien leverde bij ook nog een tweede gelijkaardig 
meubel, wat de kostprijs deed oplopen tol 207 fr.

De balustrade van de zillingszaal kwam weerom uil de werkplaats 
van schrijnwerker FL De Vos en kostte 28,35 fr. in 1877 ('^"). Hetzelfde 
jaar werd nog 132.83 fr. neergelelrl voor twee kachels uit de winkel van 
siciir Corne f'^’’). Deze werrien waarscbijnlijk rrpgesteld in de verboor- 
7M(if en de griffie

(1 2 2 ) liclii/ilfl 0(1 15 )ii(iii»rl ]HHC).

(1 2 5 ;  r .  A N , ,  .Sfli ro ll , r, »<-|.l.-ml>fr 1878.
H 2 'l )  n , A 1 6 ,  S rli. r o l l ,  I , jiill 1877.

(I2 '< ) C l A k , .  S fli ro ll 51 Inniinri 1879.
(1 2 6 )  o() 17 »«•(ilrmlxr 1878

(127)  (̂ 1 A  R , 8ril II ,  i h r  n u o i l i f i f  Mcii/)i ƒ<...
(1 2 8 ) 0 |) 21 tl.-,..m l» r.

(1 2 9 ) o p  7 IM.-I 1877,

(1 5 0 ) f f A R  , 8 0 1 .11 , i h r  iiin i i l l f i i -  M i ' h Ii v Is .,,
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In 1880 had de gemeente reeds 1.134,87 fr. uitgegeven voor de stof
fering van het \Tedegerechl. Men besloot dan oob bij het ministerie aan te 
dringen op de uitbetaling van een deel van de subsidie Zoals blijkt
uil een bewaarde lijst, was bet ongetwijfeld de bedoeling de meubelen 
verder volgens hel bestek van de Feinelmont te vervolledigen ( ‘̂ *). In 
hoeverre dit echter effectief gebeurde valt nu nog moeilijk uit Ie maken. 
Vele meubelen zijn immers verdwenen en andere niet met zekerheid te 
identificeren.

In 188,3 beschouwde men de stoffering in elk geval als volledig, 
vermits hel luidt dal de iioodige meubelen zich ter plaats beiinden, en 
gemaakt (zijn) volgens bestek van den heer de Fernelmont boinr-

II BE.SCMRIJVING EN BESPREKING VAN HET GEMEENTEHUIS.

1. Inplanting en oriëntatie.

De huidige plattegrond van het gemeentehuis te Ruiselede vertoont 
bij benadering de vierkante vorm (''’ *) (afb. 11). De regelmatige omlrekken 
worden echter \erbroken door een vooruitspringende toren die het midden 
van de voorgevel markeert. Ook de tegenoverliggende gevel heeft een uit
bouw in bel midden.

Bij hel oplrekken van hel gebouw werd geen rekening gehouden met 
de vroeger beslaande rooilijn (afb. 2). De voorgevel werd naar hel noorden 
gericht, zodat hij nu samen met de kerktoren uilgeeft op hel marktplein. 
Meteen werd aan de westkant een monumentale zijgevel bekomen, die op
valt wanneer men hel dorp binnenrijdt uil de richting van lielt.

Ben minder gelukkig effect van deze ingreep was hel teloorgaan van 
het intieme karakter van het kerkhof, dal vroeger geheel inge.sloten lag 
tussen de huizen.

2. Bxterieur.

De gevels van het gemeentehuis werden o|)gebouwd met bruinrode 
bakstenen, waarvan de donkere kleur contrasteert met hel wil-geel van de 
natuurstenen elementen. Deze naluurslenerr onderdeh'n moesten, volgons

( 1 3 1 )  G.A.R., Gcm.r., 10 Ju li 1880.

( 1 3 2 )  Cj .A . I^ , ,  8 ( )1 .1 I, [.ijst ilvr noodifio M rii/i« '/.'!...

( 1 3 3 )  G .A . IE .  G rm .r , ,  g fch ru n r l 1883.

( I 3 t )  Dc‘ z lj i lc n  vnn i l l l  v ic rk n n l m o lm  lo lLons onyovco r K i - K i,3
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het hestek van de architect, fremaakt worden van steen Banc Royal dur 
gecomhineerd met steen van Rochefort Banc-Cnnod voor de constructief 
meest helnngrijke delen, zoals de sokkels, basissen, trommels en kapitelen 
van de vrijstaande steunen. De baksteen zou herkomstig zijn uit de eigen 
Ruiseleedse ovens of die van omliggende gemeenten

Boven de begane grond telt het gebouw nog twee verdiepingen die de 
administratieve diensten herbergen. Door de ligging boveir het 
lage gelijkvloers krijgt het eerste verdiep hel karakter van een piano nobile, 
of schoons stagie zoals die in het bestek wordt genoemd. Het gebouw is 
volledig omgeven door een arduinen plint. Elk van de horizontale gele
dingen is duidelijk weergegeven door natuurstenen lijsten. De onderdor- 
pels van de vensters van de eerste verdieping zijn alle opgenomen in een 
doorlopend cordon, die van de tweede verdieping in een waterlijst.

Elke verdieping wordt gekarakteriseerd door een eigen venstertype. 
Op het gelijkvloers zijn het kleine openingen. die meestal per twee of 
drie onder één latei worden gebracht. Op de bel étage zijn de hoge ven
sters rechthoekig van formaat. Per twee van deze openingen is er op de 
tweede verdieping telkens één rijkversierd spitsboogvenster. Deze spits
boogopeningen worden horizontaal verdeeld door een latei, die in het 
midden aist op een stijl versierd met een halfzuiltje. De twee helften van 
de latei zijn telkens onderaan uitgehaald in kepers’orm gecombineerd met 
twee halve cirkels. Hel hoogveld bovenaan vertoont een rozet gesteund 
door twee schuin geplaatste zuiltjes. Alleen deze spitsboogvensters hebben 
een beglazing met glas-in-lood.

De voorgevel wordt beklemtoond door de aanwezigheid van de toren, 
samen met het gebruik van een grotere hoeveelheid natuursteen. De ven
sters van fle eerste verdieping, twee aan weerszijden naast de toren, zijn. 
hier voorzien van stenen kruisen en een bewerkte latei. De twee spits- 
hoogvenslers op rle bovenste bouwlaag vertonen eveneens natuurstenen 
rechtstoruleri. Brn'cn elk van deze laatste vensters is er een kleine topgevel, 
versierd met een vierpas uitgesneden in ecu natuurstenen vierkant. (Afb. 1).

De ranke, gr-rleeltelijk ingebouwde toren, die het mirlden van de gevel 
in beslag neemt, is ópgetrokken oj) een vierzijdig grondplan. Deze wordt 
fh>or walerlijiten in drie geledingen verdeeld, waarvan de tweede gedeel
telijk en de fh-rde gr-heel boven de Zijjrarlijcri van de gevel uiirijsl.

l'A'fi frontale o|>ening onderaan verschaft toegang lol hel gelijkvloi-rs. 
Aan weerszijden leiden twee arduinen lra|>f)en naar hel overwi'lfrle bordes 
voor fle voornaamste ingangsdeur, ter hoogte van de bel étage. Dc rleur-

( m )  O .Afi .Crrn.r., Iö7r>-'b0, fol 75 vrr«o - 00.
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opcninu i> rtcKl nfoedeLl en bekroond door een hoogveld met een roos
venster.

De !)akstenen leuning van de trappen is gemetseld op een boog, die 
legen de tort'n aanleunl en wordt afgedekt met een natuurstenen lijst. Bij 
de aanzet bevindt zirb telkens een heraldische leeuw. Hel krachtig ge- 
sculpleerde dier rechts houdt het wapenschild van België (afh. lO). 
op de sokkel van dit beeld slaan de initialen van de beeldhouwer L. de 
F.fernelmont). De linkse leeuw is een moderne copie ; deze loont het 
schild van \Vest-\ laanderen.

Ter hoogte van het bordes is de toren aan drie zijden met spitsbogen 
opengewerkt. De bogen, samengesteld uil bakstenen en een laag natuur
steen, rusten op pilasters en een paar gedrongen vrijstaande zuilen.

De kapitelen vormen ongetwijfeld één van de meest aantrekkelijke 
details van het gebouw. Twee schildjes, aangehrachl op de pilasters, lonen 
als het ware de signatuur van de kunstenaars : IIri, de Fernelmont, archi- 
lecte: L. de Femelmont. slaluaire. Bijzonderlijk de hoekkrullen van de 
kapitelen werden spiritueel ultgewerkl, deze eindigen immers alle in gro
teske koppen, die een ruime variëteit aan gelaatslypes en grimassen laten 
zien. (Afh. 6-7).

Boven de zuilen is hel metselwerk met natuurstenen boekblokken af
gewerkt.

De tweede geleding van de toren, eveneens opengewerkt, vormt een 
balkon ter hoogte van de tweede verdieping. De deur die erop uilgeefl is 
geval tussen twee venstertjes en heeft een driedelig bovenlicht, verdeeld 
door kleine zuiltjes. Daarboven vertoont de beglazing een spitsboogvorm 
zoals bij de vensters. Hel balkon is afgesloten met een borstwering, samen
gesteld uit een lijstwerk eveneens gedragen door zuiltjes.

De steunen op de hoeken van de geleding b(*slaan uil een vierzijdige 
kern en vier halfzuilljes. Deze hebben elk een eigen basis, doch de kapi
telen vergrfreien Irrl één geheel. W ij zien hier opnieuw de drollige gesculp- 
leerde gezichten. Bij de pilasters vc-randereii de hoekbladeren ongemerkl 
in ( en rcek.s zfKjgdiereti <>n een uiltje. (Afb. 8-‘), 12-1 "5).

Boven fle spitsbogen gaal de gelerlitig nog hog(‘r op. De voorzijtle 
vertoont een gebeeldhouwde banderol met de jaartallen 187ï en 1876 ; 
in hel rnidflen prijki hc', wapeti'.child van de gemi'cnle.

De hoeken zijn gemarkeerd met natuurstenen blokken en <’en inge
werkt zuiltje. Bij wijze van kapiteel is bovenaan liTkens een gevleugelde 
«Iraak gesculpleerrl, opgenomen in de naluursleiien versiering die de gele- 
dtng berMiuIigl. Deze rieroralie bestaal uil een natuurstenen lijstwerk, on
derbroken door een rij consoles ; rlaaro|> komen kb-inc pilasters neer, die 
samen met aiuh-re kraagstenen de bekronende profilering dragen. T’iisseii 
hel natuursteen zijn bakstenen landlljslen ingevverkt.
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De cliie vrijstaande zijden van de derde torengeledin^ vertonen alle 
een gelijkaardige afwetking. Elke hoek is begrensd door pilasters, die 
bestaan uit balfzuiltje; en effen delen, samengebracbt onder een gemeen
schappelijk kapiteel. Midden bet natuurstenen maaswerk, dat de dieper 
gelegen bakstenen wand versiert, is een veellobbige galmopening uitge
spaard. Een paar geprofileerde kraagstenen, samen met de pilasters, dragen 
de horizontale afdekking van deze partij. Boven een strook bakstenen metsel
werk volgen nog een aantal consoles, als steun voor de breed uitgewerkte 
bouten kroonlijst.

De bekroning, uitgevoerd in hout en met leien bedekt, is opgebouwd 
met een centrale achtkantige spits. De overgang naar bet vierkantig grond
vlak van de toren wordt verkregen met vier kleinere vierzijdige piramides. 
De overblijvende zijden van de achtkant hebben telkens een bouten dak
kapel met scherp oplopende geveltop. Elke spits is bekroond met een sier
lijk gesmeed ijzeren ornament.

De twee gevels die onmiddellijk bij de voorgevel aansluiten vertonen 
onderling veel gelijkenis maar ook enkele verschillen. De westelijke zij
gevel. die uitgeeft op de grote weg, is wel bet meest bewerkt. De verschil
lende traveeën >— zes op de bel étage bekeken ■— zijn bier gelijkmatig ver
deeld over een vlak afgedekte middenpartij, en twee boekrisalieten bekroond 
door een topgevel. (Afb. 14).

Het gelijkvloers toont twee langwerpige vensters met natuurstenen 
stijlen en latei : in bel middengedeelte is er een poortje tussen twee kleine
re openinqen. Dit verschafte toegang tot de loods met bet brandweermate- 
riaal. De vensters van de eerste verdieping zijn alle gelijk van vorm. Even 
boven de helft van bun hoogte worden ze door middel van een natuui^- 
stenen console versmald en bovenaan afgedekt met een segmentboog, even
eens gemetseld tu.ssen een paar natuurstenen blokjes. Twee van deze ven
sters verlichten alleen een blinde muur, waarachter zich de trap bevindt. 
Boven de vensters vinden we wapenscbiblen, waarop de heraldische em
blemen te zien zijn van drie Belgische provincies ; links bet wapen van 
Euxemburg, centraal dal v'an Luik, rechts bet schild van Namen.

Op de Iweerle verrlieping hebben alleen rie boekrisalieten bet ken
merkende spilsboogvensicr. I lel midflengcfleelle is volledig opengewerkt 
door bet brerle venster van bel lra()penbuis, dal bestaat uit vier slanki) 
ronrlboogopeningen. gescheiden door stenen stijlen en overspannen door 
een grote onlia.sllngsl>oog.

Dc twee topgevels van de boekrisalielen worden onderaan afgelijnd 
door een laag nainnrsleen. Of) elk ervan tekent zich een grote sf)ilsboog af, 
die bovenaan rjriflerbroken worrlt dor)r di? aanzei van een decoratief top
stuk, In hel verdief)le bf)f)gveM komt telkens een iirilinirslenen vlerfrns voor.



1-1. —  Hel gcrm.'cnloliiiis gczU-n vmwif do weg nniir I lolt (/.iiulwoslknnt). (JV C , 1976),

1 Je lopsliikkcn zeUen telkens aan o|> een ;jruleske j>el>eelilhou\v(le kop en 
eindigen hovenaan mei een jiekanleelcle i)laal. De naliuirslenen tleklijsl 
van de yevel, die van een seKonderslnk vertrekt, sluit telkens liij hel hiv 
kronendc elenienl aan.

Den halnslrade, uilkrauend o|r consoles, \erhindl lu'ide lopjjevels en 
Vf)rml aldus de hekroniiiH van de dieper jjeleyen middeniiarii).
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Zoals reeds vermeld, vinden wij deze schikking in grole trekken ook 
aan de {>ostkant terug. Alleen is de gevel hier volledig vlak gehouderu. 
Op het gelijkvloers is de ^xiorl vervangen door een deur die verbinding 
geeft met een gang. De tweede verdieping vertoont eenvoudig drie gelijke 
spilshoogvensters. Whj zien hier. van links naar rechts, de schilden van 
Limhurg, Antwerpen en Brabant of OostA'^laanderen.

De zuidelijke gevel daarentegen is totaal verschillend van alle andere. 
1 let effect berust hier volledig op de tegenstelling tussen het opengewerkte 
middenrisaliet en de vrij gesloten zijpartijen. Alleen het gelijkvloers is over 
de gehele breedte doorbroken met vensters en een deur. Hogerop is de 
wand van de zijgedeelten geheel vlak gehouden, op een paar smalle ope- 
ningen ter hoogte van de eerste verdieping na. Het middengedeelte heeft 
daarentegen op elke bouwlaag twee smalle vensters. Op de eerste verdie
ping zijn deze door een segmentboog afgedekt, op de tweede verdieping 
hebben ze een spitsboog, doch geen natuurstenen vulling. Boven de ven
sters zijn ditmaal de emblemen van West-Vdaanderen en Henegouwen te 
zien. De middenpartij gaat hoger op dan de rest van de gevel. Onder de 
bekronende topgevel is immers nog een bijkomende geleding ingeschakeld, 
die plaats biedt aan de twee luikopeningen van de zolder. (Aflj. 5).

De structuur van de overdekking is vrij gecompliceerd en bestaat uit 
verschillende zadeldaken, die overeenstemmen met de topgevels en afge
dekt worden met leien. Twee zadeldaken lopen evenwijdig met de voor
gevel en worden gescheiden door een plat vlak. Deze worden onder een 
rechte hfiek gesneden door een derde, hoger gelegen zadeldak, dat aan
sluit hij de hf)ogste geleding van de toren. Verspreid over de dakvlakkcn is 
hier en daar een hrruten dakkapel getimmerd.

Wij mogen aannemen dat het uiterlijk van het gebouw niet zoveel 
wijzigingen heeft onrlergaan, al werd het tot tweemaal toe ernstig hi'scha- 
digd dfK)r of)rlog.somstaiulighcflen.

De schade in 1914-18 was het gevolg van de ontploffing van mijnen 
op het nahijrr kriiispiiril De herstellingswerken, waar\-an de plannen
in 1920 rioor de gcmeentcraarl werden goedgekeurd, zouden volgens hel 
he.slek van de IViigse archileci N'iérin 104.’'jü'), 19 fr. kosten ( " ’ )■

Ook de beschieting lijrh fis de I weede Wereldoorlog liet sporen ll'•hler. 
Daaretihovet) tiioesl hel gelrouw lot 1948 op de herstelling wachten, zodat 
het inleneur nog l)i|komend Ie lijden kreeg van verwaarlozing en vochlig-

( IVO G.A.K.. Grm.r., IH aiimil 1020,
(0 7 )  fl.A lt.. f»i-in.r., 20 n|>ril 1020,
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heid ( De herslellingswerlcen werden dilmaal uilgevoerd onder leiding 
van de plaalselijke architect J.A. Dewulf. Het hetrof niet alleen het op
knappen van beglazing, zink- en loodwerk en de daken, doch ook vele 
natuurstenen elementen werden vernieuwd

De linkse stenen leeuw hij de trap naar het bordes dateert uit die 
periode. Dat valt reeds af te leiden uit de signatuur, door de beeldhouwer 
op het voetstuk gebeiteld : .!. ENGELS - 1948. Volgens een certificaat 
van de architect waren alle werken af op 10 maart 1949 ( ' ‘“l. Zoals voor
geschreven in het bestek moesten de vernieuwde delen zorgvuldig naar het 
bestaande werk gebeeldhouwd worden. Deze vallen dan ook nog maar 
weinig op, tenzij door de grijze kleur van de gebruikte Euville-steen.

Enkele beschouwingen, onder andere met betrekking tot het esthe
tisch aspect, mogen hier zeker niet ontbreken. De plattegrond van het ge
bouw benadert een eenvoudige geometrische figuur; de massa doet zich 
voor als een regelmatig en compact geometrisch volume. Het geheel heeft 
niettemin een bijzonder schilderachtige verschijning, geheel kenmerkend 
voor deze periode. Dit effect is voor een deel te danken aan de rijke af
wisseling waarmee de verschillende gevels werden behandeld. \^an groot 
belang zijn echter ook de bekronende elementen, gelet op het Ixreiende 
spel van balustrades, topgevels, daken, dakkapellen, spitsen en decoratief 
opgevatte topstukken.

Voor de geleding van de gevels zijn de horizontalen doorslaggevend. 
Het gelijkvloers, laag en gesloten gehouden, is als het ware herleid lot een 
sokkel voor de hovenbouw. Deze bestaal uil twee bouwlagen van gelijke 
boogie en is weer opgebouwd met een climax. W ij krijgen immers eerst een 
sober doch meer opengewerkt piano nobile, ver\'olgens een tweede ver
dieping waar de openingen minder talrijk zijn doch monumentaal van 
conceptie. Verticale accenten, gevormd door de verschillende risalieten en 
vooral de toren, doorbreken het horizontalisme van de opstanden en brengen 
meer leven in de gevelcomposilies.

W ij moeien zeker nog de sculpturen van L. de f'ernelmonl vennel- 
den. Deze dragen veel bij lol bel rijke karakter van hel geheel. Bewendien 
brengen zij een bumoristisebe noot. te vergelijken met de tlroleriën uil de 
middeleeuwse manuscripten. Ze herinneren ons aan de bizarre eir vaak

(138) Ci.A.Î ., 8 ( ) l . l l ,  l)rlcf vnn nnlilU'cl now tilf iinn do Lurgemci-slor vnn Rul.O'li'ilr. 
8 Juni 191'),

(139) 1 Irl lu'slck, Kiuldlccrtl 3 jnnutirl 19.18. Iim isl In G.A.R.. 061,1 I,
(l-10) G.A.R., 861.11. ccrllflcmil viin 23 nicl I9|Q,
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salyrisclie laferelen, waarmee de walerspuiers en de zittertjes van koorge- 
sloellen in de gotische periode werden opgesmukt.

5. Het Interieur.

Sinds de afschaffing van het vredegerecht wordt het gehele gebouw 
in beslag genomen door de gemeentelijke administratie. De binnenindeling 
is. in grote trekken, gebaseerd op de verdeling van het grote kwadraat van 
de plattegrond in negen kleinere vierkanten.

W îe het gelijkvloers betreedt via de doorgang onder de toren, treft 
eerst een kleine vestibule aan. Deze geeft verbinding met twee even grote 
lokalen, gelegen aan de voorkant van het gebouw. Dan volgt de grote 
centmle ruimte waar\’an een deel werd afgenomen voor een bergplaats, 
toegankelijk langs de poort aari de w'estkant. Naast deze bergplaats bevindt 
zich de trap, die naar de verdieping leidt. Aan de oostzijde vinden wij de 
gevangeniscel en de toiletten, gescheiden door een gang die eveneens uit
geeft op een buitendeur. De drie kamers aan de zuidgevel. waarvan één 
volledig onderkelderd is. vormen hel verblijf van de huisbewaarder. Het 
gelijkvloers is volledig overwelfd. In de meeste ruimten rusten de Irog- 
gewelven op ijzeren liggers, de twee kamers aan de oostzijde hebben even
wel een graatgewelf met middenpijler.

De hel étage is te bereiken dank zij de trappen en het bordes.. Meti 
komt eerst in een kleine entree, en vandaar in de centrale hal, waarrond 
de verschillende lokalen werden geschikt. De ruimte recht tegenover de 
ingang slaat tegenwoordig als <trouwkamer> bekend. Aan de oostzijde zijn 
de burelen van de burgerlijke stand, met de aangrenzende archiefkamer 
die bereikbaar is langs een smalle gang.

I let tra[)penhuis, aan de westzijde gelegen, wordt helder verlicht door 
hel grote, hof>g geplaatste venster. 1 lel vormt één ruimtelijk geheel met de 
hal. vermits fle scheiding slechts aangegeven is door middel van een paar 
pilasters en een geprofileerde boog die op consoles rust. De ruimte wordt 
geflankeerd rloor de burrden van burgemeester en secretaris.

De trap, waarvan de leuning uitloopt in een gesculpleerd bladorna
ment, leidt in een dubbele kwartslag naar rie tweede verdic|jing, De aan- 
ztljKJSI is met een ingcwerkl zuiltje ver-.ierrl ; ook fle spijlen hebben de 
vfirrn van een kleine zuil.

Proven treft men links en rechts onmi(hlelli)k ecti deur aan. Deze 
geven Iffcgang lol hel bureel van de commissaris en lol een kleiner vertrek, 
waanfaasl rle zohierlrap werrl ingewerkt.

De grote miflrlenzaal is slechts rloor een houten wand van hel trap
penhuis gesrheifleti. Sinrls een ander beschot wertl verwi|derd, strekt deze 
zaal zifh uil over rh' volledige rlieple van hel gelmiiw, van de balkondeur
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steen. (JVC. 1 9 7 6 ).

I)ij clet voorgevel lol de legcnoveiliggciule vensler.s. N’erder hevnl de Iwcctle 
verdieping, hehnive een ander verlrek, nog de ruime gcmeenlerandszaal.

Over de hinnenafwerking vall niel veel Ie zeggen. Alles is doorgaans 
loiiler limelioneel gehouden, mei ('envoiidigc sehoorslenen en effen poplei- 
slerde moren en plafonds, De meeslc' vloeren Ix'slaan uil willt' en zwarle 
remenllegels. o[) de Iwcede verdieping is er evenwel i'en iilankenvlot'r. W’e 
welen reeds dal hel inlerieur oors|)ronkelijk wil gi’kniki was l'.en

( M l)  7lp p 180,
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Kewaard bestek voor schilder- en herstellingswerken bewijst dal die werk
wijze uniform werd toegepast in alle de beslaande plaatsen zich bevinden
de in de Conciergerie, Rez de Chmissée, Belle Etage, immers geene plaat
sen uitgezonderd: de phnteir in de zalen kregen een paar lagen zwarte 
olieverf. \'erder zijn wij alleen ingelicht over het geel koleur van de ramen 
op hel gelijkvloers

Met voornaamste pronkstuk in het interieur is ongetwijfeld de monu
mentale schoorsteen op de tweede verdieping. Deze werd, zoals hoger ver
meld. tijdens het verloop van de werken besteld als een bijzondere verfraai
ing voor de raadszaal. De schouw heeft de vorm van een middeleeuwse 
haard, waarvan de eigenlijke stookplaats wordt afgedekl door segment- 
hooen. versierd met roosjes en gebeeldhouwd bladwerk. De zijwangen ver
tonen driekwartzuiltjes, naar vroeggotisch model voorzien van een basis 
met hoekklauwen en afgewerkt met een bladkapileel. Bovenaan eindigen 
de wangen op consoles, waarop schildjes voorkomen die vastgehouden 
worden door een kleine gesculpleerde draak. De bekroning beslaat uit een 
fiies van kleine spitsboogjes en een breed uitgewerkte lijst, versierd met ge
stileerde bladeren. Elke hoek is als het ware gesteund door een gehurkt 
figuurtje, typisch voor hel fantasierijke beeldhouwwerk van L. de Fernel- 
monl. Op de kap van de schoorsteen is nog een gekroond wapenschild met 
een forse Belgische leeuw te zien. Hel ontwerp van deze schoorsteen, ge
heel opgeval in de stijl van het gehouw, mag eveneens aan H. de Fernel- 
monl worden loegeschreven. (Aflx 15, 16, 17).

Tenslotte is er nog de wit-marmeren gedenksteen te vermelden, die 
het gemeentebestuur in 1877 in rle raadszaal liet aanbrengen. Deze draagt 
weer het schild van Ruiselede en de vergulde letters geven de volgende 
tekst te lezen :

1875 1876
Den loden Mei 1875 

besl(H>t de Gemeenteraad van 
Ruysselede

dit Raadlinis I e  boniven.
Bnrgemeesler

B. \'an Oiilave Ridder der Leoiuddsorde.
Bcliepenen

O. De Miiynrk,
B. Slork

^\'V2) ( ^ .A  U . HOl II .  fh'firnfflitni ilt'r Ir tin 
Ruy^ tr l t 'Jo,  n l f 'l

liiTstvlllrmm iiiiri /»cl Grmvfifh'lntis run

199



Leden
V. Vincent,

L. Vander llaeghen,
L. Van Wonlerghem,

F. Van Lisaheilen,
Ch. Vander Plaetsen,

F. Vande Walle,
Ch. Van Wassenhoue,

M. De W ulf.
Gcheimschryver 

Ld. Ilellebuyck.

Pogingen om de oorspronkelijke bestemming van elke ruimte terug te 
vinden hebben niet veel succes opgeleverd. In de arcbiefdocumenten be
staat er immers aanhoudend verwarring in bet gebruik van de termen gelijk
vloers, schoone siagie en eerste verdieping, zodat bet vaak moeilijk uit Ie 
maken is welke bouwlaag wordt bedoeld. Daarenboven zijn de verschillende 
diensten zeker niet al die tijd op dezelfde plaats gebleven. Zo was er bij
voorbeeld in 1885 reeds sprake van een uitvoerige omwisseling, waarbij 
o.a. de raadszaal zou ingenomen worden door bet \Tedegerecbt 
Enkele jaren later vond de rechter de bovenverdieping echter hoogst onge
rieflijk, vermits de zaal moeilijk toegankelijk was. namentlijk voor oude 
menschen en daarenboven uitermate ongelegen wor den dienst. Men be
sloot toen terug te verhuizen naar hel eersie verdiep rez-de-chaussée, waar
mee mogelijk de bel étage wordt bedoeld (''*'*).

Ook van kleinere verbouwingswerken is bet gebouw gedurende die 
honderd jaar niet gespaard gebleven. Daarmee werd reeds begrmnen in 
1880, toen bet gemeentehuis nauwelijks voltooid was. De gemeenteraad 
wilde toen verschillende lokalen samenvoegen, met als voornaamste be
doeling een ruimere zaal te bekomen voor bet vredegerecht ( '^ ') . \  olgens 
bet bestek dat aanneme.' Beert in decemb(‘r 1880 opmaakte voor deze 
werken, zou men daarvoor onder anderi' twee muren moeten opruimen en 
de constructie opvangen op ijzeren balken I'erdinand Mesidagb.
metser en plaffonneur. wilde dit werk aanvaarden mits 2-15 fr. ('* ). De

( l-r5) G.A Î ., Grm.r.. f) frlirunrl IBS').
( m i ) Ci.A.R.. (iciiir., 21 mnnrl 1891.
(M'")) Ci.A.R., ('icm.r,, 9 |iirui«rl 1880,
(M o )  G.A.R,, 801,11, 22 <lm'cnib.'r 1880.
(M 7) G.A.R., 8 ( i l , l l .  22 (l(•(■(•lnll(•r 1880 i.f 1881
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16. —  [)ctail v o n  fic m o n u m p n l n l c  »rhoorstpcn. (JVC, 1976).

vi'rhouwirivjen omvatten ook hel f)plrekken van een nieuwe muur en hel 
heqjlaat.sen van een cliihhele fleur. Daarom vcronfler.stcllen wij. tlal hel hier 
paal orn de lokalen, flie hel huidige kanloor van de hurtjerlijkc .sland ult- 
maken. De nieuw gemaakte muur is dan waarschijnlijk Ie idenlifirercn mei 
de scheiflinusmiiur liissen fleze ruimlc en tie hfd. Deze muur hevnl inder- 
flaad een fluhhele fleur en er Ickenl zich hfjvenfllen een hofn» op af, file 
waarschijnlijk fle vrfH'Kere fipeniny aaiiflulfll.

In 1800 werfleri nieuwe verauflerinyswerken wenselijk hevtmflen. Dil- 
maal kwamen fle loiletlen aan fle heiirl en zou fle wf)ninv{ van de huls
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bewaarder loegankelijlc gemaaid worden van de markt. Ferdinand l loste, 
mi zelf raadslid, maakte plan en bestek en werd ook met bet toezicht op 
de uitvoering gelast

Ingrijpende herstellingswerken grepen plaats in lOÜI. De oorzaak hier
van was een verzakking, die toen werd vasigesteld ( Daardoor werd de 
afbraak noodzakelijk van een boog, die vrij vaag gesitueerd wordt : in Je 
trapplaats, op het eerste iwrJiep, hoven de middenherhergplaats in t ge
meentehuis alhier, alsmede deze van de drie pielasters staande in voor
melde herbergplaats tegen de ingangdeur uitgevendc langs den voorkant 
van voormeld gehoua\ De boog moest vervangen worden door ijzeren lig
gers, en bovendien waren verschillende vloeren te herstellen Deze
boog valt waarschijnlijk te lokaliseren in de middenruimte van het gelijk
vloers ; daar tekent zich immers een bredere balk af. die overeenstemt met 
de boog op de hoger gelegen verdieping. Bij de aanbesteding van de wer
ken op 12 juli 1901 werd de uitvoering loegewezen aan aannemer Henri 
Lambrecht, voor een som van 898 fr.

De bespreking van het interieur kan zeer kort blijven. Alles is immen; 
uiterst zakelijk gehouden, al werd niettemin een neogotische stijleenheid 
bekomen dank zij de vormgeving van het schrijnwerk en van de eenvoudige 
schouwen. Opvallend zijn opnieuw de regelmatige, spatieuze vertrekken, 
een resultaat van de streng geometrische verdeling van de plattegrond. 
Oelukkig kwam men op het idee van de grote schoorsteen, zodat de raads
leden ook in hun vergaderzaal kunnen genieten van het hetldhouwwerk 
van de F’ernelmont.

Tenslotte moeten we nog wijzen op het ruimtelijk effect van het trap
penhuis. dat uit de boogie wordt verlicht en harmonisch ineenvloeit met 
de centrale ruimte op de twee verdiepingen.

3. Stoffering.

In het gemeentehuis is een reeks eenvoudige dennehouten meubelen 
in neogotische stijl bewaard gebleven. Waarschijnlijk hebben de meeste 
tot de stoffering van hc't vrr'degerecht behoord. W ij beperken ons hier tot 
een eenvoudige opsomming.

(118) Cj.A .R ., Ciom.r,, I luirai.slu.s 1800.
(MO) r,.A .R .. rirm .r.. 7 Juni 1001.
(lOO) n .A .R ,. 801.11, b^U'l; vnn 28 juni 1001.
(ir>l) Ci.A.R.. 8(>l,ll, /V()('i'.s-i'i'r/)(iu/ i/er o(>pniiiji enn ilo souiui.s.viiOi, 12 Juli 1‘M'l.
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17. —  r V la l l  vnn de m o n iim e n ta lr  « h o o rs le e n . ( J V C .  1 9 7 0 ).

VoorpcrsI zijri i-r fle rclclccn die tlrie wanrlen van fiel nrchielkamerlje 
l>edekLeri. I )eze worden bckroorifl dnor een prolilerintj en nilKezmißdc l:an- 
lelen, iJezelfflc  afwerLiny in f)olc lernt! le vindi-n l)ij Iwee Loelcenrekken 
en een urole kasi mel vier denren. X'errler zijn not» Ic vermelden ; een klein 
drensoir, een vierdenr-.kasl, eer! I)rede kanloorlessetmar en een rek, Kehriiikl 
voor fle retiinlern van fle iMiru'erlijke slatul. I‘.en en antler vertlienl wellirlil 
een f>[>ilelliny, waarflr>fir hei heler Ifil zljn rerhl Zf>n körnen. In fle ßc 
meetileraafU/aal is er hovenflien rif»ß een neoßoli.nrhe hidnslriide. tsiiarseliijn 
h,k herkfirnsliß nil de /aal van hei vretleßereehl.
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Over hel vroegere meuhilair van de gemeenleraadszaal zelf is niets 
bekend, vermits hel reeds in 1910 plaats heeft moeten ruimen voor een 
nieuwe stoffering. De uitvoering ervan werd op 1 april van dat jaar toe
gewezen aan timmerman Henri Lambrecht Een jaar later werden
de afgewerkte meubelen door de gemeenteraad aanvaard ('■” )■ zijn 
niet geheel volgens hel eerste opzet vervaardigd. Ook deze meubelen zijn 
in de raadszaal reeds door andere verwangen, en bevinden zich nu waar
schijnlijk in de trouwzaal.

BESLUIT.

Het nieuwe gemeentehuis van f^uiselede is heel wat meer geworden 
dan een louter functioneel onderkomen voor gemeentelijke administratie en 
vredegerecht. Het gemeentebestuur zag er een symbool in van de bereikte 
status en van de verwachtingen voor de toekomst ; de Koninklijke Commis
sie voor Monumenten greep van haar kant de gelegenheid aan om haar 
opvattingen op te dringen en streefde naar het tolslandbrengen van een 
«monumenl>, dal zou kunnen wedijveren met de luisterrijke raadhuizen 
uit hel verleden. Verschillende pogingen waren nodig, vooraleer men be
schikte over een project, dal aan iedereens vereisten voldeed : bij de uit
voering werd dan ook geen moeite gespaard om hel gebouw vooral van 
ljuilen met de nodige rijkdom af te werken. Het ontwerp, waarvoor men 
uileindelijk opteerde, was in neogotische stijl ; een keuze die in dit geval 
niet werd gemotiveerd vanuit een religieuze context, doch wel met de over
weging dat de gotiek als Natioualen Stijl beschouwd kon worden.

Hel gemeentehuis van Ruiselede valt dan ook te situeren in een 
bloeiende neogotische burgerlijke architectuur tijdens de tweede helft van 
de 19de eeuw, toen hel nationalisme hoogtij vierde. Tot de meest toon
aangevende realisaties in onze gewesten behoort ongetwijfeld het stadhuis 
van Sinl-Niklaas, gebouwd in 1876-1879 naar ontwerp van Pieler \ ’an 
Kerkhove ; een ander belangrijk voorbeeld is het gemeentehuis van Sint- 
Amandsberg (1883-188-1, arch, M. de Noycllc). De plannen van deze 
beide gebouwen werden overigens spoedig gepubliceerd, wat de verdere 
verspreiding van de neogotiek \oor deze categorie opdrachten ongetwijfeld 
in de hand heeft gewerkt. Het gemeentehuis vai) Ruiselede. nog vroeger 
ontslaan dan de voornm'mde (187-1-1877), neemt in de evolutie Z ( 'I f  onge
twijfeld een interessante plaats in. Neogotische raadhuizen zullen verder in 
zwang blijven tol de vooravond van de eerste wereldoorlog, zoals men bv.

(fig) C.A.R., Gem.r., 1 3  npril 1 0 1 0 .  

( 1 3 3 )  n.A.R.. (Irm.r.. 3  npril 1 9 1 1 .
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lean zien le Maldeyem (1W 7-1W )). Poperinge ( l9 1 l, arcK. J. Coomans) 
of Knolelce ( l ‘Ml-15. arch. J. Wassenhove).

De definitieve plannen voor het nieuwe Gemeentehuis van Ruiselede 
werden getekend door de talentvolle jonge architect Henri de Pernelmont, 
die ook toezicht hield op de uitvoering en geraadpleegd werd in verhand 
met de stoffering.

\^oor een begrip van z>jn persoonlijkheid blijken zijn verblijf te Ant
werpen en zijn contacten met architect Jos Schadde bijzonder relevant. 
Antwerpen was immers een voornaam centrum voor de beweging, die de 
herleving van de eigen <nationale> kunst propageerde als alternatief voor 
de <klassiek> geïnspireerde richtingen. Hel belang voor de neogotiek blijkt 
reeds uil het feil. dat de eerste neogotische stadskerk in ons land, voor 
zover geweten, in 18-11 in de randgemeente Borgerhout werd opgetrokken. 
Tekenen van een internationale uitstraling zijn eveneens aan te wijzen. 
Behalve de Fernelmont studeerde bv. ook P.J.H. Cuypers te Antwerpen, 
eveneens Roermondenaar en één van de centrale figuren uit de Nederlandse 
neogotiek.

De stijl van bet nieuwe gemeentehuis werd door de IQde-eeuwers 
gedetermineerd als ogiixil primilif en inderdaad zijn vele karakteristieke 
details. zoals basissen met boekklauwen, bladkapilelen en bet venster- 
maaswerk duidelijk aan de \Toeggotiek ontleend. Hierin sluit de Fernelmonl 
zich aan bij een internationaal verspreide beweging in die dagen, waardoor 
bij voorkeur vroeggotische modellen, vooral van Franse herkomst, als inspi
ratiebron werrlen gekozen. De kracht en de logische conceptie van deze 
architectuur werden immers op dal ogenblik zowat overal in Europa geap
precieerd ; bovendien kon men in ruime kring gemakkelijk kennis verwerven 
van vormentaal en conslructietccbnieken dank zij pid)licalies zoals het be
kende <Dirltoiinuin' raisonne de l'architecture française du Xlètne ou 
XyiièrtU’ siècles van E. Viollel-le-Duc (1814-1879).

\^oor de algemene conceptie van hel nieuwe gemeentehuis heeft on
getwijfeld onze eigen profane bouwkunsl uil de middeleeuwen model ge
staan. l let type, gekenrnerkl dof)r een toren als centraal accent in de gevel 
viiulen we reeds bij rle 13de eeuwse balie Ie leper, en later bij de laair 
golisrhe sladhuizen, zoals Ie Brussel ( I 102 e.v. ) en Oudenaarde (1527- 
1530), Ofik voor hel bordes en de tra|jpen ligi een voorbeeld voor de hand. 
namelijk het sladhiii.s van I )amme (l4f)4 M 07).

1 lel getneenlehiiis oniworpen door dc- l'errielnu)nl is echler zeker geen 
.slaafse copie geworden van één van deze mifldeleeiiwse monumenlen. De 
geornelrisf lu; ronceplir van de plattegrond, hel geraffineerde spel van effen 
vlalcken en rloorbreLingen en (!<• fanlazierijke rlelaillering, waarbij vooral 
fli- geestige sculpiniir van E. de l'ernelmonl opvalt, geven hel geheel een 
zelfslarulige waarde.
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W ij mooen hel yehoiiw clan oolc l)eslempelen al.s een lypisch en ge- 
slaagcl vocjrheelcl van de lale neogolielc uil de Ivveede helft van de lOde 
eeuw, die gebaseerd was op een diepgaande arrheologisrhe kennis van de 
gotische architectuur, doch deze vaak als uitgangspunt gebruikte voor 
nieuwe creaties, beantwoordend aan eigentijdse idealen.

De opneming op de monumentenlijst, aangevraagd door hel geme«'n- 
tehesluiir van Ruiselede, zal hopelijk ertoe bijdragen om de verdere instand
houding van dit merkwaardig geheel te verzekeren.

Jean F. V A N  CLEN'EN 
Asp. N .F.W .O.
September 1978.
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OL’D SINT-LAUREINS

Op 1 januari 1977 werd Sinl-Laureins enorm uitgebreid door de 
annexalie van de polderaemeenlen Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete, 
W'alerland-Oudeman en Waler\liet. Hel was een fusie van een zeer 
uilgeslreld maar dun bevolkt gebied, bij de Nederlandse rijksgrens. Hier 
bepalen wij ons natuurlijk lot de vroegere gemeente «Sente», gelegen op 
de scheiding van het houllund en het kreken- en poldergewest.

Sint-l^aureins is een mooi en rustig dorp. met veel groen. Hel ligt 
op zeer vlakke bodem aan hel Leopoldskanaal en de X'ciarl van Schipdonk 
en lelde vóór de fusie ongeveer 5200 inwoners. De verouderende bevol
king scheen eerder af te nemen, door gebrek aan plaalselijke nijverheden. 
In 1951 waren er 5529 zielen, in 1806 reeds 55-4C).

De gemeente Senle — zo wordt zij in de volksmond nog algemec-n 
genoemd — was 2159 ha groot en grensde ten noorden aan Aarden
burg (Ned.). Sinl-Margriele en Sinl-.lan-in-Eremo ; ten oosten aan Sinl- 
.lan-in-Eremo en Kaprijke ; ten zuiden aan- Kaprijke, Eekio en Adegem ; 
ten weslen aan Adegem en Maldegem. Zij vormde met haar grondgebied 
een tamelijk lang, bijna rechthoekig lilok. Het centrum zelf ligt zeer dicht 
bij de Nederlandse rijksgrens.

I3e feorlale toestand van Sint-l.aijreins was niet zo ingewikkeld. 1 lel 
dorp maakte, zoals Adegem. deid uil van het Ambacht Maldegem en 
werd door de schepeidKink van Maldegem bestuurd. Er waren vrij onbe
langrijke enclaves van de heerlijkheid van Watervliet en, in hel zuiden, 
van fle Keure van l'.eklo.

De Potter en Broeckaert vermi-lden nog <de heerlijkheid van den 
I londsche, welke zich ook in deze gemeente uilslrckle en waarvan twee 
der schepenen onder <le inwoners van Sinl-Duireins moesten gekozen

rni/ncn heere van \'daenderi-n>.

van de kerk. omtrent de,II wev!
te leverene eenen wilt en glaive

'ok geen echte gciiua-nli‘ Viiin hel
hel wé1 een ly|)isch moerdorp
letibiirg lag eein uitgeslrekl rnocr-
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' J iE l  N S Nu n o r  u WH . j
t

Panorama van liet ecntrum vóór de eerste wereldoorlog.
Prentkaart uit de verzameling van A. Ryserhove.

gebied, waarvan de graaf van Vlaanderen reeds in 1 187 een klein ge
deelte had vercijnsd. wani in de grote brief van dat jaar noteert de 
grafelijke ambtenaar eer. onivangst van 2 pond 12 d. «ex miir Ardenbnrg>. 
De grote brief beperkt zich jammer genoeg lol bel eenvoudig vermelden 
van dil meergebied, zodat wij op latere bronnen beroep moeten doen, om 
de juiste ligging ervan lenig Ie vinden. Uil oorkonden van de tweede belfl 
van de dertiende eeuw. vernemen wij dat de liirf- of moergronden gesi
tueerd zijn in een gebied gelegen tussen de kcrklorens van Aardenburg. 
Maldegem, Eeklo en Watervliet. 1 lel ki'rngebied van bel moer van Aar
denburg was bel huidige grondgebierl van de gemccnic Sinl-I.nureins. 
Vbindaar dan ook de naam Sinl-Duireins-in-de-Moere, of ook wel Sinl- 
Laureins-in-de-Woeslijnc.

Sinl-Laiireins is dus onislaan in oen streek waar de ondergrond in de 
middeleeuwen rijke liirllagen bevatte. Reeds in I 187 was men op kleine 
schaal begonnen met bot steken of uildelven van turf in bet moer te 
Aardenburg. De iiilbaling van die lurflagen is echter pas in de tweede 
belll van de derliende eeuw voorgoed op gang gekomen, ( îravin Marga- 
reta van Conslanlinopcl verkocbl dan, in grole boevi'elbeden. moergron-
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St-Laurcios Panorama

Panorama met gemeentehuis en klooster, omstreeks 19 24 .

Prentkaart uit de verzameling van A. Ryscrhove.

den te Maldeeem (rond Warhem =  W armestraal), te Sint-Kruis-hij- 
Aardenlnire, te Sint-Laureins, ke Sinl-Jan-in-Eremo en te Watervliet. 
V̂ oor de exploitatie en hel vervoer van de turf werden door de 11140- 
uilhalers kleine kanalen of «lceden> fictjraven. Te Sinl-Liuireins kwamen 
zo de Moerwatergang ( =  oude Eeklose watergang), hel Yakcleed en 
hel Sher Jansleed lol stand.

1 let Vakeleed werd naast de Vakeweg gegraven en stond in verhin- 
ding met de oude Liev'e naar Aardenhurg. Die Vakeweg liep naar het 
hof te W ke, een zeer oude nederzetling te Maldcgem ; ch' «villa qui 
voralur ('ariim> wordt reeds vt-rmehl in 7()8-81d (kopie van hel jaar I, 
M, Oygseljng). Hel Ser Jansh'cd, dal in 12M voor hel eerst in de hron 
ncn rrpfluikt, werd vermoedclijk op initiatief vnn I leer .lan (ol .lohim) 
van D'Kitighe gegraven, I )ie .lohan was, als grfifelljk anihlenaar, nauw 
betrokken hij hel verkopen van de rnoergronden, I lij wordt ook heschouwrl 
al» de herlijker van 170 granel pohler liissen Aartlenhurg en Eiqisrheure. 
ifi de jaren 12'5(')-I240. lil) was dus een tnnn die vnn aau|)akken wi.sli 
en -/ag waar er iel» Ie verdimien viel I I lel Ser lansleerl hi-ginl hij de 
Moersiraal en liep lang» rh' Ser .lansleetlslraal ( =  Eerste siraal) naar d<-
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Panorama met hospice en Icloosler,

I )m kplaat R  Bernaerl.

wijk Üoocl Luizetikerkliof en vandaar dan zuid-ooslvvaarls naar de Celie- 
Irrug loe. waar hel in de Ijeve uilmondde.

f lel graven van die «leeden» gaF aanleiding lol liel onislaan van 
verscFiillende «veeren> of oveizellen. In 1504 Ireffr'n we op liel \  ake- 
leed een «Mannekin Prijxverp> aan en in 1512 ligl over het Ser Jans
leed een «Lammerechl Biesvere> ; die namen gaan ongetwijfeld lenig op 
vroegere iiilhaters ol hewoners. In een oorkonde van 12(>4 wordt een 
«Risselvere> als grensafhakening nangegeven, in de omgeving van Benlille. 
Driehonderd jaar laler zijn die veren reeds door huigjes vervangen : hel 
landhoek van de l'eiewaU-ring vt'rmeldl in 1554 een «Belkin Lamshrugghe», 
over hel Ser Jansleed. Belkin Bams ( =  l'di.sahelh Dim of I.ammens) 
is oen vrouwelijkc jrcr.soonsnaam. In 1586 siireekl men over de Celiehrug 
over de Lieve (Charl. Charlreiizinnen, Brugge) ; ook Celien, Seleyn. 
C elye is een middeleeuwse vrouwennaam, laler eveneens familienaam 
geworden. Merkwaardig is wel, in verhand mei Belkin l.,amshrugghe, dal 
in 1507 een zekere Alard Dim, «poorlere in Brugghe>. arhl gemel woesline 
aan de Sinl-Andriesahdij srhenkl, die gelegen waren slussehen der \  aeeke- 
leel ende sheere ,lansleel> !
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l’Inn vnn kf-rk en ki-rkliof vófir I7H‘J, «i'moukl door l'r. Viiti Dnmmo, l«n(lmcU'r.

T rk i-n ln u  R . l im iu r r l

Sint Lfiiiffitis moH omsIn-i-Ls H(X) <-<-n IjcflrijviKc aanl)llk «eliocIiTi 
h<-ljLcn, waar ijvcriyc mensen np hiiti plallc fiooRKclaclen schuilen de 
turf naar de I>ii>ve vanrrlen ! I lel nllliirven van hel tnocT Ic Sinldjmireins 
heeft zeker lol hel rnldflen van <le veerlienth- eeuw geduurd, wnnl hel
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l ie t  Leopoldskanaal to Sint-Laureins in 19/1.

F o to  J. V a ic k c , S in t-L a u rr in s .

Sinl-Janshospitaal verkocht nog lot 1348 lurf uit haar moer in de Sint- 
jansdreef, dus vlakbij de Moerstraat.

Door de grafelijke verkopers werden de meergronden in verschillende 
blokken of malen verdeeld. Elke maat werd dan verder ondeiA’erdeeld 
in kleinere percelen. Die structuur is nu nog bijzonder goed te herkennen 
in hel gebied van de Viermalenwalcring : de weg van Balgerhoeke naar het 
centrum van Sinl-Laureins loopt dwarsdoor dit «in maten> verdeeld gewest.

De graaf vercijnsde natuurlijk zijn gronden niet gratis : naast de 
koopsom diende de eigenaar nog een blijvende, jaarlijkse cijns van 6 a 9 d. 
per bunder te betalen ; een bunder was 5 geniet of 9 lijnen ( =  900 
roeden). Al die renten werden door een klerk van de graaf ontvangen 
en ingeschreven op een rekcningrol, die in bet middelnederlands <brief> 
werd genoemd. De renten van Sint-Laureins dienden zo betaald te worden 
aan de brieven van A.ssenede. Die brieven bestreken een zeer ruim gebied, 
zodat voor elke parochie een afzonderlijk renteboek werd opgemaakl. hen 
dergelijk renteboek is ons voor Sint-Laurcins bewaard gebleven : bel dale<Tt 
van 1572 en beval een lijst van de renteplicbtigen met bun percelen en 
de verschuldigde renten daarop. Daaruit leren wij dal die berenie gronden 
over gans bel grondgebied van Sint-Duireins verspreid lagen. De ontvanger 
van de brieven van Assenedc' hield voor de renlcplicbligen van Sint- 
Laureins drie zitdagen per jnar : twee «Ier kercken> van Sinl-I aureins en
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Z irh l op clc I jc v e  te Celte.

I 'o to  J. V a lc k e , S in t-L a u re in s .

één Ie B<:-ntilIe. De totale rente bedroeg in 1572 voor Sint-Laureins 21 pond 
9 schellingen parisis.

Na het uitturven van de grond bleef er slechts woestine of slechte 
grond over. Lht talrijke schenkings- en verkoopsoorkonden van het begin 
van de veertiende eeuw, vernemen we dal toen al heel wal turfgronden 
tol woestine herschapen waren. De Ijovengenoemde schenking van Alard 
Lam uit Brugge, aan de Sinl-Andriesahdij, is daar een goed voorbeeld 
van. I lel echt moeilijke ontginningswerk kwam pas na het iiitlurven van 
die veengronden aan de beurt. W ij vermoeden flat die woestinen in het 
begin vofiral als veeweiden zullen gebruikt zijn en dat misschien ook wel 
enkele percelen al vroeg met hos hcj:)lanl werfh'ti. In 1572 was het grootste 
gedeelte van Sinl-D'iureins in elk geval reeds in akkerland herschapen, met 
hier en daar wat hos en <meeten> wirhlau of leenwilg.

I lel groffien van een nieuwe ni-derzelling of gemeenscha|) brengt mee 
flat er behoefte ontstaal aan een kerk en een bestuur. Wij beschikken 
over geen slirhling.srlatum van een nieuwe parochie en kennen evenmin 
hel jaar waarin de eerste kerk van Sint Ijiureins gebouwd werd. In cen 
renteboek van hel Sint .lanshospilaal van circa 1510 wordt Sint-Diureins 
expliciet vermehl. In 1552 veriuiemt men cen zekere < lan Cloelinc. ijmchie- 
|jap(r van Sl. Diuwereyri.s in de Wo.sline>. Maar Dr, ( loltschalk vond te 
Uijsel een taiflere vermelding in een cijnsrol van 1507, waarin mee gedeeld
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ErUos-e W a lo rg n n g  ta S in t-L a u re ln s  in  1971.

I 'o to  J. X’ a lckc. S in t- I .aurcins.

worcll flat in dit gebied tbin corlen tiden> twee kerken wordtn gebouwd 
—' onmiskenbaar deze van Sinl-Ltiureins en Sinl-Jan-in-Eremo ■—’ daar de 
bevolking zeer talrijk geworden was : «daer wonen lieden up so vele...>. 
Men daebl toen zelfs aan de bouw van een derde kerk. waarsebijnlijk te 
Benlille : «ende beet Benibil... El hebben voraebl noeb ene (kerekc) te 
makenei (Mist. Geografie v. West Zeeuws-VL, 1, blz. 1-48-H9). Parochie 
en kerk Ie  Sinl-ljaureins dateren dus pas van hel einde der 13e eeuw. of 
kori vóór 1 3 tX ) .

Die kerk werd opgerichl bij bet eindpunt van de Brieversweg. een 
verbindingsweg met Brugge, over Middelburg. Moerkerke en Sinl-Kruis- 
Bmgge nog Ie  volgen en ontslaan naar aanleiding van de rush naar de 
moergronden. Wij mogen ongeKvijfeld aannemen, dat er reeds kort vóór 
1300 een bidjilaals Ie  Sinl-Laureins werd opgerichl voor de kolonisten 
en lurfdelvers.
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■ 4 «M&
Brlpvprswce mpl de Lapel op  de lineL van de Leemweg ( fo to  ±  1897

Wellicht is hel omwille van him gelijktijdig ontstaan in ditzelfde 
moergehied dat men meermaals sprak over de kerken van Sint-Jan-in- 
tremo of Sint-Jan-in-de-Wildemis en van Sint-lviureins-in-Eremo en Sint- 
I ,aiireins-in-de-W ildernis.

Ten slotte weze opgemerkl flat men zeer vaak Sint I^'uirenlius tol 
patroonheilige gekozen heeft voor kerken in een gehied van moer-, veen
en srhorregronden ; wij flenken h.v. aan Zcdzale, Sinl-Laiireins, Lokeren. 
\ ’err<'hrf)ek. Sint-I^iiireins ten oosten van Biervliet, enz...

Rond 1500 duiken ook «fle laten ten moerhrieven van sgraven lijf- 
ncre> op, die verkoops- en schenkingsakten opstellen voor gronden, ge- 
lf*gen 0 () het gronrlgehied van Sint-I .fiiireins. I )e graaf had dus In dit 
nieuw f)ntgonncn gcdiicfl een hesluur ingesleU. I )ic <latcn> hehhen echter 
veimoefh h|k geen ri-cht gesproken vf>or rlc kolonisten, die daarvoor nan- 
ge>\'ezcn waren f>p <!<• schepenen van hei amhacht Maldegem, waartoe 
de parochie Sint Ijiureiris l)ehf)f)rde. Ze waren evenmin helasi met hel 
innen van de renten Ie Sint-1 .giureins, want dal was de laak van de grafe- 
lljkc onivatiger van de hrleveti van Assenerle ; de moerhrieven vormden 
immers slechts een frnflerfleel van de helangrijke hrieven van Assenede. 
Nliwrhien werden flii- «laten» juist omwille van hun heperkle hevoegdheid 
fKik geen schepenen genf»emd
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De Brieversweg circa 1897 (foto van Z.E.H. Pastoor De Swaef). Nummer 10 is de oude 
herlx-rg «De Piuim> en nummer II vertoont «Sint llubert>, van vóór 1700, met de 

sSchepenkamer».

W'ij kunnen besluiten dal alles erop wijst, dat op bel einde van de 
dertiende eeuw, omstreeks bel jaar 1300, te Sint-Laiireins reeds een ae- 
meensebap bestond, die over een eigen bestuur en een primitieve kerk 
besrbikle.

=1: ü:

Op bel grondgelded van Sinl-1 .aureins treffen wij ni(4 minder dan 
zes wateringen aan. Door een «walering> verstaal men niet een riviertje 
of waterloop, maar wel een nauwkeurig bepa.dd gebied, waarbinnen alle 
eigenaars verpliebtingen hebben in z.ake walerafvtrer. bedijking, belasldig 
of «walr-rgesrhot>, onderbourl van de <walergeleden>, enz.

I )e Beoosleredewalering kftmi nog met een stukje op Sinl-I .aiircdiis. 
in bet noorrien, boven de IVieversweg. 1 en oosten van de l'.eklose water 
gang vindert wi| rie Ooorbidarewalering, die tussen de ( loocbelareslrnal 
erp ile norjrrlclijke grens van Sint Duireins ligt. Daaronder krant dan de 
I'ciewatering, gelegen tussen de l’.eklose /.ijdelingen en de \'nkeli'edslraal 
( =  Kruiskensslraat). mid nog een stukje lussi-n de ('mor belareslraal en 
de Vakeleerlsiraal, ten westen van rle l'eiewalergang. Westelijk van de 
Iv-klose watergang beboorl bi|iia b<d ganse gebied lol de N^lermalen 
waliTing. Sier bis een klein dei-l len weslen van de wi|k Middeldfprpe
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Zirhl op liet dorp. genomen door G. Gernaey, wonend In liet hui.« hier aangedutd onder 

nummer 2 op de foto.

ressorteert onder de Moerlniizewalerinii (Maldegem). Ten slotte liezat 
de Slependammewatering nog bepaalde rechten Ie Sint-l_aureins. want 
de Eeldose watergang dwarst hel grondgebied van deze gemeente van 
zuid naar noord. In zijn bijdrage over de watering van Eeldo, in <AppeIljes 
van bet Meeljesland>. nr. 20, 19(i0, beeft Ir. Luk Stockman gepoogd een 
verklaring te vinden voor de hoekige loo|i van dit watergeleed : bel stuk 
op Sinl-ljaureins is waarschijnlijk een verbindingskanaallje tussen de 
Noordwalergang Ie Fleklo ('n de Moerwalergnng ( =  oude Eeklose water
gang) te Sinl-Kruis-bij-Anrdenburg. In r532 werd hel de<d tussen de 
Zijdelingen en bel Ser .lansleed verbreed en in 1551 kwam hel di'el tussen 
de Brieversweg en hel Ser .lansleed. alsmede hel deel van het .lansleed 
dal in de Eeklose watergang werd opgenomt'ii. aan de beurt.

De kerk van Sinl-Laureins is voor deze ]iarochie ongetwijfeld hel 
mooist bewaarde monument en de oudste getuige uil hel verh'den. Zij 
mag trouwens gelden ondt'r de schoonste godsdienstige gebouwen, in hot 
noorden van \  laandt'ren ovi>rgebleven.

De oufisie baksleenconslruclie van gans de sirei'k was we I de XII Ie 
eeuwse. vroeg-golische toren van Eekio, in 1878 totaal gesloopt. Die
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De F Io<*l: : lj*pmweg - Brievprsweg aan cle «Klappcrsf)rug> ( ±  1897)

toren was een westtoren, nel als die van üamme. Lissewege, Ooslkerlce 
en die van Sint-Salvalor te Brugge. Dit kerktype met weslloren heeft invlo ed 
uilgeoefend op de onmiddellijke omgeving en navolging gevonden te 
Waarschoot (einde XlV^e eeuw'), Knesselare (1460; gesloopt in 1885), 
te Oostwinkj'l. Ijcmheke en Sint-Laureins.

De oudste gedeelten van de kerk en van de torenvoet te Sinl-Laureins 
kunnen dateren, naar de gehniikte houwmalerialen te oordelen, uil de 
periode 1350-1400. Maar de meeste fragmenten, zowel van toren, schip 
en koren, dagtekenen ongelwijfeld van 1554-57, vaak nog met sporen van 
latere herstellingen,

«Terwijl de toren van f'Lcklo, door zijn uiterst vlak kamkler nog aan
sluit hij hel Romaanse stijhïigen, vt-rloncn fle andere Mceljcslandse wesl- 
torens steunheren aan de hoeken. Vooral de drie laatstgenoemde (nl. 
D-mheke, Ooslwinkel en SinI Ijaureins), met hun duhhele hoekfrijlen 
mei talrijke versnijdingen, verkrijgen daardoor een echt gotisch dynamisch 
karakter.

Anderzijds .schijnl de levendige vormgeving van i■■..eklo’s toren hijge- 
dragen Ie hehhen lol dt- versjireiding van sommige nrchileclonlsche sier
motieven : lisenen, hlindniosen en hoogfriezeii vinden wij in hel Meeljeshmd 
zowel oj) reniraalloreii (l'fsel, l’mssevelde. Kajirljke. Sleidinge) als oj) 
weslloren.
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Sl-Lauf«i»ii — D<>
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liet Plein met he t nieuwe gemeentehuis en de kerk, omstreeks 1910.

Foto Hemelsoet, Gent.

BlinrJnissfii. als zelfstandig siermotief of als omlijslint,' van venslers 
cii galmgaten, \inden wij in nagenoeg al onze oude kerktorens... I e  
Ijcmbeke en Ie  Oostwinkel vinden wij ook hangende boogfriezen aan de 
kruin van de toren.

1 lel is niet steeds mei zekerheid uit te maken, noch voor de kerken 
met vieringlorcn, noch voor de kr-rken met we.stloren. welke di- vorm was 
van hel r>orspronkeli)ke schip : dil ten gevolge van de herhaalde ver- 
iKuiwingeri, herstellingen en vergrotingen, of zelfs door sloping.

roclklitlnif hl| voortfuanric rlnikploal

FVïvrriilr foto : l*o«lortr .
Mlf|f|rn*lc foto I l*’t ï*l**ln mrf hfl tff'mrrnlrhuli rn gcflrnklrlirti,

C )rKli>r»lf' foto I jri'm wcg ( ( um vcrn i'tn fnU Irn iit) ■ I l i i l i  I lo»lr

I ) r u k | i l n n l  R  B ernnfrI.



Bovcnslc (o(n i,< de <Mnlrns\vol\vnssrh<Tl|> vim \ 'l d o r  (K-rnury i>n clp ondrrslo folo 
lu’l Inils Vnn nm nnic, licld«' lii do l.oomwoK,

HrukplnM R  Bi-rnoorl,

Norliinns zien we dat in de loop d('r ’̂otisrhe periode liet lv|>e der 
\dnamse luillelverk nai>enoe(,' al(temeen versjireid wordt. Deze simplis- 
liscfie houwoplos.sint,', waarliij de drie lieiiken nayi'iioe;: i'ven Kooj’ en 
even lireed zijn, en elk alz.onderlijk door ei'ii zadeldak aljjedt'kt zijn. is 
Iroiiwens een liodemvasie srliepjiin).; van onze kuststreek, De liallekerken 
van kiel Meeljesland lieliori'ii tol de meest oostwaarts vjt'lejïem' \an Ket 
lyjie. Oostwaarts van liet Meetjesland komt liet tvjie iioy .sleelils .spora 
disril voor, hij voorheeld de kerk van SintMaartens Akkeiyem t'ii liet 
koor van Stekeiie-Waas,



5 t - L » u r e in s  —  G e m e e n t e h u is .

* .* 11^79 _i;itK.Ch.Viuidcnfomc)nc-ViinCa'Tipi-,Sl-L»ureliit.

l i e t  G rm p f-n l< ‘ h u ls  In 1911.

P rcn tLon rl u i l  tic: ve rzam e ling  van  A .  R ysc rlio vc .

McrlfWiiardufc uolisrhe kerken of (rcii>mcMlen /.jjn : cle zijkoren van 
As.«enerle, rle fuillekerken van Sinl-Laiirein.'*, /.omeryem. Ooslvvinkel, 
MaM «•yem. Sleiflinye.

De hallekerk van Sinl-Ionreins krecy oin^slreeks 1555 (cinlum in l)ui- 
leiimiiiir) een nieuw korrr inel koorrjinyany en rlrlc slraalka|iellen. (Dr. H. 
Dhanenu, in «De kerkjes van hel Meelje.slaiul», Appeltje,« I, 10^9, l)lz. 
‘15-^8).
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Gemcenlpliuis en omBoving, met oorlogsmonument.
Prentkaart uit tic verzameling van A, Ryscrhove.

Eerlijkheidshalve menen wij Ie moeien zeggen dal de sleen mei hel 
jaarlal «1555>, in de huilenmuur legenover de herberg «De Zwaan>, ons 
zeker oorspronkelijk lijkl, doeh wellirhl nog verplaalsl is geworden : hij 
hevindl zich daar in geen al Ie naluudijke jiosilic en de afsland kissen 
de onderscheiden cijfers is wel erg ongelijk. W îj welen immers ook niel 
wal er nodig geweesl is aan herslelhng, na de geuzenheroerltm, in de eersie 
helfl van de 17e eeuw...

Gedurende de jjeriode 155^1-57 werd er in elk geval regelmalig aan 
de kerk gewerkl, onder hel hesUiur van Pasloor van Zuydl. Een blik 
op hel melselwerk van de lorenvoel en van de zuidelijke zijbeuk b.v., 
mei hun glazuurslcnen, moffen ol moi'fen. leeri echler onmiddellijk dal 
hel hier slcchls om een verbouwing ging en dal deze gedeellen heel wal 
ouder zijn.

Op de noordelijke muur van de kerk h'zen wij inderdaad «l.'i.'iö>. 1 lel 
jaarlal 15.57 wordl vermeld in een eiken halk van hel gebinl boven bel 
hoogallaar, lerwijl een bouwsleen van 1551 volgendt' k'ksl gindl :
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S t - b a u r e y n s

I I

S t - b a u n e a t .

D e  Icerl: van  S in t-L a u rc in s  in  1901.

P ren tkaart u it  de verzam e ling  va n  A .  R yserhove .

< I \ T  J A E R  D U U S T  V C  E N  L l l l l  Z O O  W A S  R E G O N E  T E  

F O N D E R E  D E  D R Y E  C f lO R E  T E  S IN T E  I ^ U W E R E ^ 'S  IN  

H E R E M O .  G I I E N A T  T E  B I .O C K E  D A E R  IN  D A T  W A S  

P A S T f jO R  M r  A E R N O U D  V A  Z U U D T  E N  K E R C M E E S T  

A D R I A E N  I IE Y N D R IC K S  G O lt ID E R T IE R  P l l - X  P IE T E R S  R O - 

G A E R T  . lA C O P  G IL U C S  N E Y T S  A D R IA S  . lA C O P S  I IE V N E  

E N  C O R N F X IS  C I A Y I S  Y M E Z O E T E  B N  O N T F A N C .'d  IE R  V A  

D E R  S E I ,V  K E R C K Ë  F R A C O Y S  ( X ) R N E I . IS  S IA R R A R T * .

In 1717 wr-rrlcn l)cliin«rj)l:c licr.slcllinucii verrir lil ami de Inrcii cMi 
a.'in fic l;crLtln|<(.'n, rlnor Arulric^ de T ollciiacrc, loodviietiT scli(dli'di‘ldvcr 
• f linisiye :

<ll<-fn IjHiicIi iii-ii Anrlhcs dc Tnllcnncn-, mpf.^lcr lool(>icler lol 
IViivbIvv dc soinrnc van -In (inril 13 «rh. ' )  yr, over roopc ende IcvcryriKhc 
van »rhalicn, loodi, saiulnr«-, naulicl'. ende anden- nmlcrialcn. inidsi/adcrs

223



St-Laureins — De Kerk.

De kerk in

Prenikaarl uit Je  vcrzatncllnp van A . Ryscrhci

over den loon van alle deselve Ie verwerrken an den toire en Het dack' 
van voormelde kereke Len jaere 1717> (Rek.. Kerkarchief).

Op 27 mei 1761 werd de loren van Sint-Laureins door de bliksem 
gelroffen en daaromtrent noteert Pastoor De Swaef uit teen oud per- 
chement» :

<rOp den 27 Meye 1761 is door den donder den toren van de kereke 
van Sl Laureyns af ofte in de stukken geslagen, datter stukken sijn 
ge\dogen, volle kepers van J a 5 duym en acht voet lang. lol aen dei 
herberg de Swaen. Den selvcn donder heeft veel wonder gedaen inde 
kereke en aen de muren, ook op hel nieuw tabernakel, l welcko op vele 
plaetsen swart is geweest, ende hel verguisd bruyn ende swarl (de dwalen 
vanden hoogen autaer met degonne van O.L.N’. aulaer geheel swarl). als 
verbrant en in stukken als vidselijngen. Den middenbeuk aen den loren de 
kepers afgescbeurl. met van ierh'r zyde de schaeljen 5 h zes voelt'ii nfge- 
sprongen. Al de gelasvijnslcrs van de kereke waeren grootelijksch be 
schnedigl>.
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F)c mooie (jotischc toren te Slnt-Laurclnj.
Foto E. l̂ lioncns.

( )(rL rlolilcr f icersscns vcrmcirll een inslaan van rlc Mikscm op de
loren, amper vier jaar laler, onder Pastoor C'doric, de 13 jnli 17f>3. I lij 
v»eell daarvan vollend relaas :

«I Ja«T 1765, torn hier dheer C iloric pastor was te Sl Lann ins, rees 
tle Irjferi spits({cwl)s /eer hor)« eii was als een haak, zoo li n noorden 
vot»r rie zee, als t<T) Xiiideii vof)r hel platte land, Pij htilven alslanti van
den tr)p «eslonden vier nitsprin«entle venslerrijen, I )en 13eii da« van de
iriaetid hily, hij eenen rjvermali«en heeten tia«, rtinrl vier uren vanden
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Kerk en kerkhof Ie Sint-Laurelns
Folo  R. Dlmncns.

namiddao rees een vreeselijlc onvvecler op. Rond vier uren en half sloe«; 
den Idiksem in den loren Lij zulk een ueweld. Lel smal (jcdeelte van den 
toren, van Lel zwaarsle gedeelle af, zoo Ie zeggen : dal den Lasis werd. 
krom gesla{>en en wel mei zulk een {jeweld dal Lel getroffen gedeelle 
door Lol dak der middenLcuk lol in de kerk Ie zien vallen wa.s. Dci 
angst en de srLrik onder de Levolking was naluurlijk groot. De h.l I. Pastor 
Leriep spoediglijk alle Louwwerkers, zooals limmerman'. metsersLuzen 
en andere voorname personen. l'..en der voorname Louwers was de lim
merman Pieler D e VliegLer, later commissaris onder Lel franscL scLrik- 
Lewind Ic WaarscLool. Mei de overige werkLazen van llecloo ei» Lel 
omliggende was Lij van gedacLi, dat Lel gedeelle. overLangende van 
den loren, Icn sjxiedigsU' moesl afgewondt'ii worden, mei alle voor- 
zicLligLeid. (^p lielofle van eeiu' goede Lelooning nam zekere ,lan Loose, 
melserdiener. aan, lol aan de klokgalen van den toren Ie klimmen, /^ulks 
gescLiedde mei goeden uitslag. De Loose slaagde in zijn voornemen ;
I lij maakle Iwec slerke reepen vast aan Lel Loulwerk, wierp de rt'Open
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\)r aficiJlaln kapellen van de kerk, dagtekenend uil

I'oto J. Valcke, Slrit-Laureins.

alsrian rioor rle toreri(<alcn lariys flp Ziiifllcanl. Na dit vorrichl Ie hehlDen 
daalde I Loose uil den Inren neder. Alsdan l)C()rm men mei alle macht 
rn voorzirhliKheifl (<• lrekken>,

Niellei>cnslaanrle hel vrTsrhil in dalmn, arhien wij hel poed mnpelijk 
dal helde hierhoven aanpehaalrie naliimrampen in verhand mei de loren, 
xoiulen leiiiupaan op één enki-l (eil, dal sleik d ' volksverheehllnp heeft 
aanpc*prr)k<‘n en fja* veel laler neerpesrhreven werd. Wij lazen Irn iiwcns 
vf)or rlil inslaan van de hhksem, ook nop erpens hel jaarlal 171)3 !

In IHfjH .irliri 'Ven I )e Polier en Ptroeekaerl dal de kerk van Sinl- 
l^iireins <nil rlrie rnirn<' heiiken I* .samenpeslehl. met eiTien panp rnnd hel 
koor, in welkr-n men drie rdjsirliale ka[)ellen heelt, lerh're rlezer ka|)ellen 
hev.il rlrie venslers. in Iwr-r- I r hleii verdeeld, 'n Is lanps huilen door
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B innonz irlit van de kerk vóór 10-40, mol Pastoor I. \  ('rhiilsl.

Prcnikaarl u il ilo verzameling van A . RysorKove.

Il. ' l k. (Ie kerk Ie Sinl I luiri'lns In l'lti'l.
I'olo ,1 N'aleke, Sinl 1 autx'ln'
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Kerlbinnenzicht met orecl en portaal vóór 1940.
Prentkaart uit de verzameling van A. Ry.'ïerhove.

fliihhfl uit'ipringerifJe schoormuren onclersleuncl, mei eenen hand van 
willen siceti, Ier hoocte van de schuinte der vensters aan elkaar ver- 
l)onden (Balc}»emse witte arduin). De middelvenslers zijn toegeslopl. Ter 
liiiker/.ijfie van den (jang zijn twee andere, zeer hreede vensters, met 
slecnen kruiskozijnen, en waarvan hel eene uil vier en hel andere uil 
vijf lichten bestaal. In een dr-r timpanen ziel men de overblijfselen eener 
fc'cschilderrle ruil, mol de wapens van Nlaltheus Dimhrechl, derden his- 
srhop van BnittKe. u'ehoo.liy van Sl. I.auieins, en lanös huilen, in den 
muur. nevens hel vijflichliy venster, hel jaartal l'i'ï'5. hetwelk dalcenc 
van <le hoiiwin^ van rlit deel rier kerk zou kunnen zijn. De kolommekens 
in d 'ii yanij verloonen nof in hunnen onrspronkelijkcn vorm hunne 
kapileelen met ;;ckrulde koolhhuleren van de W de eeiiw'.

Aan den voorhouw werden in hel eerste vierde der XXdlIe eeuw merke- 
li|ke veranderinaeri loeKchrachl. Onder andere lazen wij in de kerkrekening 
van 1722, flat aan .Anioon fainuevel de som van (> pond 18 schel- 
linuen ttroole heliudd werd »over hel afhreken van de resle van hel sleon 
van flen int/hevallen iKitihe hiiinen de.se kiTcko, en in een andere rekeiiinii, 
dal dil iiiflorlen yi-heurd was uil oorzaak ilal er s|els> af«ekapl was 
i/ew'orden.
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Orprl on doksaal in do kerk van Sint-I aureins.
Foto .1. \'alcko. Sint-l.aurrins.

De (oren, die vierkant is. rijst boven den voorgevel, en wordt aan de 
boeken door drummers mei zesdubbelen uitsjjronp geschraagd... Een er 
tegenstaande (rond) torentje bevat den wenteltrap, die naar de klokken 
leidt >.

Dit wentellni|)loren'je werd hersteld en inwendig vernieuwd in 18-10, 
onder Pastoor .1. B. Nb'rbeerkc, door l{eklo.se metselaars, mits de .som 
van 1.000 Fr.

De klokken van S:ni-1 .aureins werden onder bel schrikbewind door de 
kransen wcggebaald, zoals bijna overal elders. In IBll schonk Pater 
Serafien een klein klokje aan zijn goede vriend. Pastoor X’erheecke. Daarop 
kwam volgend opschrift voor ;

«Ik ben gegoten tul meerdere' eer en glorie van (dod voor de kr'rk 
van St. Laureins : mijnen naem is Seraphinus I'ranciscus Dui- 
reniius ; mijnen P('ler is .lonnnt's Baptisla \'erheecke, pastor, en 
meier .luffr, ('alherine 1 luyghe, W we l'r, \ ’an Damme. .1, Du 
mery me feeil, Brugis. anno 1831 >,
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liouwileen uil l ‘)5-1 in <le kerk Ic Slnt-l-aurolns.
Foto j. Valrkn, Sinl I •nurclns.

Uit Llolcje is in 1860 (.’cliarslcn en werd, mei loevoegin(4 van nieuwe 
'Pijs. in Iwce Idokken vergnlen. doen schonk l^asloor \  nn den Berghe 
ocik een rlerrle, een mifidelharo klok, mils vrijgesteld Ie worden van 
rie plaalselijkc <omslag> der gemeenie.

Op fle drie klokken van 1860 las men ileye opsehrifli-n :

( f ro le  klok :

l A ü D A T K  D O M I N U M  D K  ( 'A I - . ü S ,  l A Ü D A T R  1£UM  IN  l ' X  

( la .C IS  |N  r x i  A ’ l l l .  IN  I I O N .  U. M , V .  S IN F , lA IM -  C O N C F P -  

TAI-; i ; i '  S l A U K i a v n i  m a r t . 1060. A  L.-F, \ A N  A I - IR S C I IO IT I ’ 

M A , I ( ) R  S U e n - S S O R  A  L , V A N  D F N  G I IK V N ,  M l-  IT J D IT  

L O V A N I I .
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De hiiidiBP profliksloel ln de kt'rk U- S ln l-L a u rc in s  (1856).

F o to  .1. X'nicko. S in l-L a u rr in s .

Middclhnrt' klok

l - A U I X V I ’ E  E U M  IN  S O N O  T U B , \ E ,  l A L ’ D A T E  E U M  IN  P S A L - 

T E R IO  E T  r r r i l A R A .  PS. C 'L . IN  11 (')N , S. J O S E P H  S P O N . 

E 'l ' S. A N N A E  M A T R ,  B . M .  V .  1860. A . E . L  V A N  A E R S C U O D T  

M A J O R  S U C O liS S O R  A .  I.. V A N  D E N  G l lE Y N .

M E  F U D i  r  L O V A N I I .

KIcino klok

I v X U D A T E  E U M  IN  T Y M P A N O  E T  C H O R O .  l A U D A T E  E U M  

IN  C I I O R I S  E T  O R O A N O .  PS. C l. .  P R . I IO N .  S. B I A S I I  M . \R T .  

I-:T S. B A R B A R A ! ' X 'lR O .  E T  M A R T .  18b0. A . - E . l . .  \ ’A N  A E R -  

S n i O D T  M A J O R  S U C T E S S O R  A .-E . V A N  D E N  O I IE Y N .

M E  F U D IT  I . O V A N I I .



IVlall v.-in Ar mooir (irrrllLitocI tf Slnl-1 ̂ urcins : voorzijdc, mot hccitl van do 
II. Irfiurcntlus.

I'olo J. VnIcLc. Sinl l-aurrins.

I )oze liloLken wcrficri op II jiirii 180Ü rlofir Z.l*..l I. C.. van Orrkcl, 
fifkcri van hfUo, in rlc kcrk van Sinl-I,anrcin.s ncwijd,

\ )>• l)cmciilH-linK van de kork is z «‘ i t  inoni <-n f i* n  Ix’/.ock uvi-iwnard. 
I )c Poller en liroerkaerl ' ( hrijven in |H()H, nadal zi| dil liedehnis l)i‘- 
/orKlen ;

»IV'halve dl- retii« (lenoi-mrle ka[iellcn, lieell de kerk een liooK en Iwee 
/i|allaren, I lei hof>Ke koor. dal rnel een lafereel van den qnn.slij; ueken- 
flen ^rlnlder W \N  ( )C )S 1 prijkl, i.< rloor een srhoon tjelieeldKonvvd ge- 
»loelle en iili|nilinß«hek rnel openinyen omririßd. Arliler kiel alinnr 
l»ewonderl men een lalrernakel van \(>27. verdeeld In drie verdleplnßen, 
rloor rooflrnarmeren krilrirnmeljeK ßedrayeii, en mel lieelden verslerd.
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D c in i l  van  tic  m oo ie  p re tllks to e l te S in l- I .a u ro in s  : ach te rz ijd e  (o p g a n g ).

F o to  J. V a ic k e . S in t-L a u re in s .

Omhoog is het LAATSTE A \'O N I)M A A L, in alhasl, en in ^̂ e Iwvenste 
nis hel heelcl van den II. Blasius (tweede kerkjialroon).

1 lel hoogaltaar werd verscheidene malen veranderd. Zoo lezen wij 
in de kerkrekening van 1656, dal aan Rijkaard IVmickman. van Brugge, 
eene som van 5ü j)ond groole Ier rekening helaald werd tvan I maecken 
van den hooghen aullaer mei Iwee sieghen (z.ilhanken) ende communie- 
hanek In de kereke van Sl.-I.aureyns, volghens den coniractc daervan 
ghemaeckl van daele 5 FChiuary l()5-l>, ('ii in de rekening van 1704 : 
«Vooris helaell aen Pieler Mortier de somme van vijf en derlich ponden 
vi sch. Iv groolen, soo vele de voors. Pieli'r Mortier hadde verscholen 
ende helaell tol Gent over coope voor den hooghen aulaer, in dese kereke, 
eerst oenen Iroon mei den voel ende vier groole enghels, end(' achl cleyne 
enghels enrie vier candelaers>.

In gemeld jaar l()54 werden me('r anch're inwendige versieriitgen he- 
kosligd, en aan gezegden Rijkaard Brouckman, ondt'r iuuh're, J4 pond

256



Fanpcl van het koorKolocilc In de kerk Ic Sint-l^urclns.
Foto J. Valckc. Slnt-Lourelns.

(} srhellijnjeri 8 (»rooie Ijolaalcl, «cnclc flat over hel laetsle payemencll van 
hf'l maecken enflt* leveren van eenen preerksloel entle eenen hychsloel in 
vfKjrnoemrle kereko.

De tegenwof)rcli(»e jirecliksloel, mei l)celflwcrk, is no(j nieuw, en ver- 
vaarflit!(l rloor eenen lieeldhouwer van Turnhout.

\)t; rioksaal rlaKleckcnl van 1711,
W al tie (jrafzerken helrell, die hier vroeyer zeer lairijk waren, deze 

v<-rdwenen meest jn I8dd, f»m voor eenen nieuwen vloer plaats Ie maken, 
en in de yronflveslcn van hel nieuw hos|)ilaal te worden yemelsl I

Vóór hel pfirlaal liyyen nog Iwce oude zerkslecnen, de eenc van 1-189 
met de heellenis eener klooslerlinife en de Vier l'jvariyelislcn f>p rle hoeken, 
en fle andere mfd fle afheelditiy eens [»riesleres en hi'l volgende opsehrift :
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F 'ragm pnt van  de co m m u n ie b a n k , ge p la a l^ i in  I8ö(i.

F o to  J. \  a lrk e . S in l-1  .n im -tns.

Sepuhure vnn lieere Jan (^sierman, in zyii leven pastor cleser 
kercke van Sl.-Laureins. die overleed den ... Nov. l(v.. Bidt 
voor de ziele.

Ook np de hoeken zijn de X'ier F.\ant!('liston afueheeld. De overige zer
ken in di'ii mimr cn aan den Knivaricherg zijn nieuw, en h'vi'rt'n, behalve 
dien voor de familit' 1 hiyghc, niet veel helang oj),

I let gemis aan oude ]>apieren hiat ons  niet toe over  dez.e kerk meer 
hijzondetheden aan Ie halen. Alleen hoeven wij hier nog te m e ld en ,  

da l er aan d(' maagdekeTis, len d a g e  van d('  o m m eg an g en ,  wil l t 'h roodi'n  

uilgerleeld werden :
«llem heliiell acn .lan ('ojij)ens de somme van een i)ond elf sehellyn 

ghen ihien gioole. over le\crynghe van wille hrooden aen de maeghde- 
kens, o|) de ommeganghen> (Kerkrekening van l(i8')).

I lel kerkhol stond vroeger mot notelaars heplant. In 1 ()(>') hrarhten de 
nolen op I kc-rkhof niel min dan 22 gidden 10 sluivers oji. l'lr was ook m 
de kerk een hoiuh-nslager, die voor de uiioefi'ning vnn dezt'n dienst eene 
jaarlijksche helooning \iin ö pond groote ontving :
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Fragment van het prachtig koorgestoelte, werk van Rljrkaert Brouckman, 165-t-1656.

Foto J. Valcko. Stnt-l.aureins.

« I l f 'm  f iP ii J a ro h  v a n  D o rp e ,  "5 p o r id l  g r. o v e r  een  ja e r  p e n s io e n  v t in  

Ie  w e re t i r le  h o n d e n  enrlc* a n d e re  g h e d ie r le n  uyl d e  k e r e k o  ( K e rk re k e n in ir  

van 1721).

I )c kerkrekening van 1721 hehelsl den volgentlen posl, die ons over 
rien g(t)olen volksloelooj) len ringe der ommegangen er*n gedachl laat 
opvatten : «Item hetael) ai-n lieriiard van Damme l ï  sehellingen •! groolen 
rjver de theirc, verh-r-nt aen de offirieren (polilicmatmen) der gemelde 
prorhie, in ronsitleralic van diensten gherlaen tot het heletten vnn :dle 
r|e*ortler» in rh’ (troresslen. mitsgaders tten de rhirkliiyrlers en nndere>. 
( ( (Cvrhir-rl. rier gemrenlen v. Oosl-VL, Sint I .niireiris, hlz, )2 M ).
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Koorgestoelte van  R. Brnuekman. I65-4-I6Ö 6.

Foto J. N 'a lcke . Sinl-Laureins.

1 Iel was vooral de feestdag van Sint Blasins die vanouds met een bui
tengewone plecbligheid gevierd werd en steeds duizenden bezoekers uil 
gans de omirek naar Sinl-Laureins lokte.

1 lierlroven was er spraak van bel werk van Rijkaard IVouckman, in 
bel midden van de X \ ’lle eeuw, voor deze kerk. 1 let Rijksarrbief te 
Client bewnarl nog. in bel ongeklasseeid kerkarcbicf van Sint-Ijuireins. 
de scbriflelijke verbintenis daaromlrcnl aangegaan op 5 febmari 16.'54 
en otiderlekend door de |)(isloor, de kerkmeeslers en de kunstenaar. Lic. 
I )an. Verslraele beell daaraan een kortt' bijdrage gewijd in de 1 lande- 
lingen van de cSoriélé d ’éimilalion> te Brugge, jaar U)(>7, doel KVl. 
aflevering ’5-1, blz. 227-250. Daarin merkl dt' scbrijvt'r lereebl op ;

«Om de slijl \'an Bronrkman goed Ie leren kennen, moet men de 
kerk \’an Sl.-Ratireins bezoeken. Daar zijn imnu'rs bel boofdnilaar, een 
prarblig gesloelle en een bit'cblsloel ver\'aardlgd door IVourkman i'n 
goed bewaard. I lel was rond |{>5-l dal al die mooie zaken in dt' kt'rk 
kwamen. In dal jaar allbans werd tle aanbesleding vttor bel boogallaar. 
Iweo zitsels en de eommttnlebank, door Brouekman tmderlt'kentl, De eont-
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Baro lcB ra ftom tc onde r de o ffe r ta fe l va n  h e t oude a ltaar.

F o to  J. V a ic k e . S in t-L a u ro in s .

muniebank is, m hel midden van de 19e eeuw door de hedendaagse 
romrnunicbaiilc vervangen en ook aan het hoofdaltaar is reeds heel wat 
veranderd : De kolommen met de bekroning en het Lieve\TouwheeId 
zijn daar echter nog zoals zij in het bestek werden beschreven, liet 
gestoelte, aan heide zijden van hel koor, is volledig gaaf bewaard, 
Brouckman maakte ook een preekstoel voor de kerk van Siiit-Laureins 
maar deze preekstoel zou, midden de 19e eeuw. naar de kapel van het 
klooster zijn overgehrachl>.

Hel handschrift van Pastoor De Swaef, in de pastorij bewaard, zegt 
inderdaad dal cJe huidige communiebank in do kerk geplaatst werd in 
1856 cn 1.000 frank kostte; de nieuwe preekstoel dalecrt van ht'lzelfde 
jaar en vereiste een uitgave van 7.000 fr.. waarvan 4.000 fr. helaald door 
vcrsrhiller)de weldoeners. Hel hanrlschrifl beweert verder dat de oude 
preekstoel van 1054 naar hel klooster overgchracht werd, do( li wal zich 
nu aldaar heviriflt is stellig de preekstoel van Brouckman iiiel meer en 
dateert wellicht pus uil hel begin van de XlXe eeuw.

Brritirkman heeft veel mooie meubelen vervaardigd voor kelken in bel 
Bnigse Vrl)e, b.v. voor de/e van Ooslkamp, Oerlelem, Slalhilb*, Maldegem. 
Snellegem, Damme, Breernem, Klemskerkc cri SiniLaureins, Hij wiis 
vooral bedrijvig in de jaren 1650-1070,
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1 I f l  V la a m s  la lio rn a k c l in  de a ch le rz ijd o  van  ho t hoop a lta u r te S in l- l^ u ro ln s .

l 'o to  J. N 'a lckc . S in l- l-a u re m s .

Dal was een zeer fitinstiae lijd wanl er viel zoveel Ie herslellen en Ie 
vernieuwen na de fjeuzeniroebelen, in kerken en kloosters. Alleen ont- 
slonden er soms wel moeilijkheden en belwislinjjen, wanneer hel op de 
eindbetalinyen aankwam, In dit verhand weel Lie. Dan. \  ersiraele intere.s- 
sanlc dingen Ie verlellen, in zijn hoyeryecitccrd artikel :

«Brouckman ht'e.H zijn werk uiljïevoerd toen ludoeus Blomme Pastoor 
was Ie Sinl-Iviuireins. Zoals in veel andt're kerken werden hitT htTslel- 
linRen aan^’ehrarht na de he.srhadiriinjJen tijdens de neuzenhemerlen. 
Maar pastoor Blomme durlde hel aan die herslellin^jen en verlieterinvjen 
luxueuser Ie doen uilvorren dan in .sommijje andt're kerken. NaasI ile 
hierboven vermelde werken kocht hij no>j 1') sliuulaanlt'ii van tle 11. 
Rozenkrans voor 70 pond. I lij deed ook een sehiltlerij makt'ii die ,'ïO jiond
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S ch lIilpT tl < r v  M a rtc lic  van  dc I I .  I.a u re n tiu s> , in  dc kerk te S in t-L a u re in s .

F o to  J. V u ic k e . S ln t-I^aure lns.

Loslle en pcti zilverr-n \W(>ulclc remonslran.s die meer dan 1(X) pond 
kostte. Met srhilderjj werd rlonr l)c Polier aan .larob van Oo.sl loepe- 
schrev'en. [let .stelde de verrijzenis vrror en hel werd, in 1890, Itoven hel 
Uesloellc gehangen ; nu weid niemand meer w.ior hel is... W al de remon- 
strans helri.dl. die is nog altijd in de kerk. Xij werd in 1()57 gemaakt 
door ( haerles lj|ms, goudsmid, volgens een model getekend door .loos 
van fluyirk ( Pijksarrhief f'ient, Kcrkarrh. Sl.-Laureins, ongcklusseerd). 
\)c  remonslrans woog l U i  onren en kostte I pond en I schelling [ler onre. 
Zi| zou gehriliki worden op hel hoogallaar, maar ook op hel I.icve-Vrouw- 
altaar hij feeslen van de II. Srapidier. Dal laalsle altaar moest dan ook 
helpen iii de betaling. I )aarhl| zonden speciale geldomlndingen gedaan 
worden en er zou een offerhiok geplaatst worden, |{|genlt|k had men het
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X 'enstcn-aam  rln t <lc v c rs c liljn ln g  vnn  C \ l . . \  ro u w -v n n - ilp -S rn p u lic r  nnn de B e lukzaliso 

S im o n  S lo c k  v n o rs le ll ( . lu u l D o b b e ln e re , 1 9 0 7 ) .

l ’ o lo  1. X ’n lcke . S in t-l.«u r» 'ins .

gewaagd die kostelijke remonslrans Ie doen maken, omdat Joris Nuyl daar
voor lUO pond voorzien had in zijn It'slamenl. I lel sterfhuis van die milde 
schenker was echter zwaar helasi en de erlgenamen konden het geld niet 
geven, De wel van Maldegem legde dan ook heslag op nog Ie vereffenen 
schulden, om toch nog iels Ie hehhen, De goudsmid l.ijms moest wachten 
lot l()(j| vouraict'r hij zijn geld kreeg.

()ok Rijekaert Ihouckman moesl, in e('i> proct's insjamnen om
de laatste hetaling voor zijn gclc'verd wi-rk Ie hekomen. l’asloor Hlomnu' 
had gehoopi dal de lieiuh'nhefler, hel kapillel van Doornik, /on tussen
komen in de onkosten, al was het maar in de helaling van dt' tienden- 
klok. Deze klok was ook In'rgolen en gn'ler gemaakl. Maar Doornik 
liel welen dat th' kerk van Sinl-I.anriMns vi'el Ie vt'el geld had uitgegeven.
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(>la«raam rrrht« van <lc ahsl.i. met anx-i'Mint! van Konlng Fmlinnntl. dr II. RIaslus cn 
<lr /.alle.. Knr.-I .Ie

l ’ o to  .1. V'nicice, S in t I .n iiro in s .

f)e rormniini<‘l)anlc, hel hoo(iallaar cii hel (jcslncllc hnrldcii samen 123 
(Kjfif) [Veeksloel cn Im-ehlsloel liaciflen samen 83 (Kind (jclcosl.
\)oomi\i /('Kflr; dal hel niel liffairloofd was /tilke knslelijke /aken Ie maken 
in een Iroehele lijd, I )narl>ij kwam nou hel schilderij van 30 pond, 
70 fx.nd voor de standaarden van de I I. I'^o/enkrans, een remr.nslrnns 
van meer dan |(HI pond en len slolle liad men nou voor 3 ) pond her- 
»lellinuen uedaan aan rh- paslorij, I )oornik heweerrh* dal de pasloor en 
.Ie koster meer ueld verrlienden dan voor/ien was cn dal de (jarorhianen 
'»r>k kon.len helpi-n helaleii. I lel /ijn inderdaarl rle parochianen ueweesl 
die de urooMe som helaahlen, In K)(i3 was alles helaahl,..».
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\ \  a|>ensrhilrl van Mgr. Matthias l.amhrecht in het roosvenster, zijkant, links van de ahsis.
l'oto J. X̂ alcke, Sint-Laurcins.

Alles hij mekaar mogen wij ons gelukkig achlen cJal Pastoor Blomme 
<7.0 liixeminnencl en glorieus> geweest is en ook Sint-Laureins is er uit- 
einrJelijk wel mee gevaren. I let valt zelfs te betreuren dat men alles niet 
angstvallig beeft bewaard, wat Pastoor Blomme eenmaal kocbt.

In 1W)"5 bestelrie rle kerk reeds opnieuw een schilderij bij jan Maes, 
mits pf)nrl. |j il  rioek stelde Sint Anna voor. met baar echtgenoot Sint 
joarbim en was bestenui vf)or bet altaar van Sint Anna. In 1755 werd 
het echter vervangeti door .-en ander schilderij, van Dtrminicus PlasscbacTt, 
dal nu ook al uil de kerk verdwenen is !

\  óór fle kerk van Sint l.aureiiis lag <1 lel Nloljo. flat vrije en publieke 
toegang gaf tol hel kerkhof. Om de misbruiken Ie beletten kocbt Mejuf- 
(imiw Antfuiia, Van I )arnn)e, floor loetloen vati pasltror \  an dc'ii Berghe, 
een stuk grond van flat «Moljo, ( )p tie ziiidzijdff van bel kerkhof, 
vanaf rle I x-eniweg lf»l illc l Molje>. lag een grote wal, waarin de kin 
fleren iti tle zf/rncr kwamen baflen en waarfjp zij s winters bun ljs|)rel 
l>f*lvierflen. Paslfff), \  an fb-n Bergbe maakte aan flil «piddiek geflo<‘> 
een einde, dfior langs fle ziial- en westkant van bet kerkhof een muur 
(e bfiiiwen o|) kfisten van fle Kerkfabriek, gebolpfui flonr enkele wel- 
flfieriers. In IH55 werfl f>f)k nog een «grille» aangebrfifbt langs fle straat, 
vof>r fle »om van 5.(X)0 fr
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1 let obiil
van Mgr, I.ambrerhl 
in de kerk 
te Sint-I.mireins.

Foto J. \  airke, 
Sfnl-l.aureinj.

Minder gelul;kii>e werken — die Irouwens door iedereen nfgekeurd 
werden —' waren hel aanbrengen van zinken dakgoten aan de kerk. in 
1852. en hel metselen van een bergplaats legen de voorgevel van het 
bedehuis. De gevel werd evenwel later in zijn oorspronkelijke slaat lerng- 
gehrarhl.

Terwijl Pasloor Van den Be.ghc nu eenmaal aan het metselen was. 
bouwde hij ook een muur vóór de jiaslorie, op de kant van de l.eemweg. 
zodat hel gebouw nu volledig ommuurd was.

In I8(>2 kocht hel kerkhesluur een stel wille kerkgewaden : een ka
zuifel, Iwee dalmalieken t'ii een koorkap, voor de som vart j.tXX'* fr. Met 
oude altaar van SinI Anna verdween, tmi plaats te maken voor de doop
vont. Op de muur achler dil allaar bevond zich een schilderij : <1 let 
doopsel van .lezus door de 1 I. .loannes». hen zeer mooie kruisweg werd 
nu in de kerk opgehangen en plechlig ingewijd door Paler I heodorus 
Vander hinden, reeollel. (T>k de geschilderde 11,11. Marlen van .lezus en 
Maria, achter het hoofdallaar. werden nu aangeschall. In 1875 koehl men 
een lijn gehorduurdt' slandaard van hel 11. Sacramt'ul. voor l.tXX'l fr.
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P ra rh lig o  [in n e n  doopkom  In de pastorie  te S in t- I  .aure ins. h e rinne rend  aan he t eerste 

doopsel, toeged iend  na de «be loken li|d >  van tie  F ranse overheersing.

F o to  J. V a ic k e , SinL-1 -aurein??.

alsool: een baarkleed voor 700 fr. In 1875 vierde Pastoor Van den Ficrghe 
7ifn 25-jarig pastoorschap te Sinl-I>iureins en hij deze gelegenheid ont
ving hij, als geschenk vorjr zijn kerk, een prachtige standaard van O.L.- 
Wonw. Ier waarde van 1 ,fX)0 fr.

In 1881 werd een stel rode kr>rkgewaden hr'sleld, hij Rysman Ie Korl- 
rijk, voor tIe .st>m van 2.5(XJ fr., terwijl rle heer De ('aiitcr-Cardnn een 
kelk iuin rle kerk verkr>cht voor -150 fr.

I'eitelijk harl Sint [„aiireins reeds eeuwen vrarr 18-15 een eigen hospi
taal,., Ie  iMaldegem. 1 lel was i'cn prachlig stirhl vrror de armen en nood- 
lijfh nden vati gans hel Arnhachl. rins vrjor rle [larochies Maldegem. Adegein 
en SinI Lanreint. Daar is een fanlasiische gesrhii'tleni.s itan verhrjtiilen.
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D e  wonderm ooi..'' Lelie u i t  1543.

I ’o lo  .1. V o lc L e . S in t- I  ̂ u r r in s .

Pasloor Jozef Andries uil Midclelbur!’, lalcr kanunnik van het kapiUe'I 
Ie Brugge, was in rle jaren 1 8 0 2 - 1 8 1 0  getuige geweest — loen lu) in zijn 
kinrlerlijfl verlrleef bij zijn oom, K.l 1, Ferclinancl l.aros, onderpastoor te 
Maldegem — van de onmenselijke manier waarop de zieken uit Maldegem. 
Adegem en Sint-Baureins naar IVugge werden vertransporteerd.

I )e arme zieken van bel oude Ambacht Miildegem gen.olen immi'rs 
.sedert onheuglijke lijden bel <voorreebl> kosteloos Ie mogen verpleegd 
worden in bel aloude Sinl-Jansbospilaal van de Wesivlaamse boofdplaals. 
Men wist evenwel nii'l meer waarop die oude toestand steunde.

Op hondekarren, op oen mossel- ('n ('zelkarri'lje werden de beboe ftigc 
zieken en stervenden over de hobbelige straatstenen en slijkerige landwegen 
van die tijd vcrvo(>rd. I)il gebeurde s zomers in dt> brandende hitte onder 
een wil zi'il, in regen en wind cn s winters bij sneeuw- en vriesweer, drie 
ol \ier uur... N’eb'u sliervi'u ond('rw<'g op d(' scbokk('nde kar.
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A F L \ A  E T
V A N  V E E R T K r D A E G E N  

SE V E N  QUi
BINNEN D E  PA RO C

S I N T E  L

EN
D R A G E N E N
lA L E  K E R C K B  V A N

K U R E Y N S
IN  D E  V I L D E R N I S  :  G E L E G E N  B O V E N

M A L D |E  G E M,
Op den Solcmnélel Fceft^ag van den

H. B L A S I U S
Patroon van de fclvc Kcrckc.

xtnutuv* Jetr Botetercs

I Aeft-komende dag wefende den der
v.pams Ton fttvrs/r.

_ . enic S.<U-mneler> van dm  Ilevligm
MindacT «i*dc !l*fli-h.7p IfltAMl S , Pirnvwi vm  de viaiHcvdc Paiwhialf 
Kcrcke van Siwc LHuatr»#. looU'er re venfienen indevoofE v Je Kcrckc 
AfUktT^hej^mende « n Jc « rO c \'d p c fc iu o t den Zunnen-Oodert:»'-'; v»n 
dmfctrcnIeen'd^,vriic«IiÄChrrf'fciv.'lidi«rti({cdic rat e cpncFt Honir; .v 

lende  Leee^den (icbicchr.icndc Gccommimicccrt l>cW*indc , de kEc 
■ Kerdee zuBcn bdbcck.cn ■Uiaer dcvi>rdvck biJdcn v.xrr de Ptr: 

**hng!Ncyt «fcr Cfcnfteoc Princen, Vymicv int-f der Ketccryeo ende VCThcfSi«!e \ar. Otvlr 
M rse^deH IC efcke. f

T0 mäJum ol-dm* »(tv; vttjthejiit Eitth-yadrtt.

9 0  te n fc ro  oren zal men doeo de MtlTc, n»cr de »deke nag meer sindci»-
^ x a i e n  «ofden. Ten ttacn uren zaJ » îceigcn wmtien Je  Snlemncte t l(»ug-fnin<; mer 

^  S e n a te «  van hes H iacrammi, ende her 'dTiiuen. Naer mtdJfg ten cwn; uren zulim 
^ k j t ^  icoedai de V<^«ren n e t het Ix f ,  flu'tende tlTor» den I-cen-dag met de Ik-ncdictw 
■w» hei UmgiavrS^ / i  &s«ram*9t.

Oederende 4e Hegen D ^gcn zai men duc-< een ringende MilTc nmrent den uren 
£W<a camfrfLa Hrj&g*a m tdt gtJir*i t*gv Svtrjth Qjiatltn m , 4ls /.t EranJt^

Eaetf^s Pujrßrm em aUt aadtr* } i-anCantmgifĤ t

> m ét rt»aa>»

A a n p la k b r lc f  voor rlc )aarll|lcsr- herlovaa rt U-r crc van  elo 11. B las ius Ic S in t-L n u rc ln s

(± 1750),
I ’ o to  .1. V a lr k c ,  S ln t I ,mir>-lns.

Pa.sloof Anclrie.s Ix'yri^ep rlal rJil oud«* «privilfgio mocsl teruggaan 
op een ceiiwenourie srhcnlcing o f  fundalic. 1 lij wist dal Maldcgem veel 
vroirger een njldiegifligd hospitaal had hezelcn, waarvan de goederen wnar- 
vrhijnlljli sedert lang van hun oorspronkelijke hestemming vervreemd waren. 
W at kon hij doen om fh- rlrie gemeiTitcii van hel Amharht Maldegom 
rerhl Ie laten werlervaren en terug in hel wcllelijk hexll van de slirhlings- 
gr»erleren !(• stellen f

lo/r-f C )livier Arulries ( knddervoorde I7‘K> - Brugge I8fl(>) /elle zich 
aan hel werk. I lij hegon /Ijii hislorisrhe opzoekingen, met een pragmallsrh 
en merislievenrl doel, in hel arihiel van hel Sint lanshospllnal Ie Brugge, 
Maar al zijn moeite en arheid zonden nog Ie vergeeU geweest zijn. Indien
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Cirnfslccn voor IVsloor Blomm<' In «Ir krrL lo Sinl l ourolns.
I'olo ,1. N'nIrLo. Slnt-l^urHns.

hij nok (Ic (,/etlachU' nicl had opurval zi('h li' w ciu len  lol zijn  \T iend, 

Z.h.l I. Voisin, kanunnik en viraris-ut'iu'ranl van hel liisriom noornik. 
I )czo (,'eluklr erin, uil hel archief van dil oude diocees, d e  s lichün jisnk le  

van hel MnldcBemse hospilaal op Ie diepen. 1 lij o n d ek le  in 1810 hel les- 
lamenl van kanunnik Arnold van Maldeyem. waarin de schenkiiip om- 
slandif,' en duidelijk Ie lezen is ((hul ( arlularium. Bisdom Doornik. 1273).

De houw van hel ziekenhuis voor hehoefliyen van hel .Xmhar'Kl 
Maldeyem werd vóór hel jaar I273 la-yonnen door yezevïde .\rnold van

232



lU- R  L IG H T  JUXRAEV-LN "
( m - . X  O  H  T A  I 7 '2 r  A F U H K L E L Y T

. 1 r  H/.T ( ,11J.NF. HY STKRFrE.I.Y
i ' D I .  ( j M  l l l  ' l  A . I  VI  F K N . S W T D F R C ^
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L . \  W  1 I r  1 |. N VI (. , J Y  40 l A F P . F l N  

i t  1 r  f .M  x G f* .oo  rn > f  rv i p   ̂
f  D R  G o n  J ’ V P . r c i H F Y  f t T  W A S  '  

F A F . C  R J - . \ I > R  O P  S ' i N F .  ( J U D D E  \ 
. J 5F.  X a I . P .  ] ) A  1 H S '  G I I F  F O N D E R P T

I IlADDi: LEX f.Lirw  IG II 
1f .p. ( , h l  r y u e -x ^ n l e s s e n  
f:> 1 s r i : . \ . \ ^ i  af p.mr\  i s

V ; ) K N  I J J f ; !  I > E . S F  '

KiAiar ili ’i-n rfEfr"'^o.'*iALi‘ ’

Gra(»li-i>n voor I’nsloor r?iilll, [ )c R ru . 1721.

I'olo .1. Volclic. Slnt-l^urrlns.

Nlalflfjicm, een llrl van de l)erf)vmdc familie der lieren van Maldeyem en 
Itaniinnik Ie Dorirnilc. In /i)ti leslamenl lietiilli;ide hl) hel mei al de hinden. 
Ixmen, \Tiirhli-n en mkornslen. die hij van /Ijn vader tjcërfd of ßekochl had 
in fle dorpen Mahleycm, Adeßem. Aardenhnrß, l' êldo en Sijselc, iillßezon- 
rli-rd rie leiTißoi-deren ;

Ilern omne» terra*, iirovenlus, reddlliis r|iio.« hahen ex paleriia 
>*tirres*ione seii r|iianim((iie aet(iii«ll ione infra parorhia.s de
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‘' J x c n ' r v n i ^ m  j A J m o d i m i

'■ J . /o in i i i i i_ ^ \  J ' !  u n c h d i -

m / d  ■(\u \  ( fc v t  n u d /  

! uicv ■ {/der Imiii.imivcliiu iWi 
f jufUA /Ie j  \ ’rj \1Hi) (utnif vi > i n u ̂

’ kxjiivuim öie 30 (Jeccmlm 
mg. cajvrk.^aiwwt)} L'cnasuil 
ft (fkTno'jrlrilulioni's denln inm

ü W y n i n o  l i n i a '
• i

, : J u ' t / / / h ' d ( / /  e ' / i

CrnfsU-on \o o r Onclcrpasloor Franclscus-Bi'mnrdus C u'c-rnai’rl. 17^0. nchtcrann In do 
kerk lo Slnt-Laurelns.

l'oto J. X’nlcke. Sinl lonreins.

>Mal(IeM«h('in, Adfiiyliem, Arcli-nlnirrK cl hkclo sancli \  incenlii 
>cl (Ie Ziesclc rum moro men cl lirevitcr nmnia bona mea immo- 
»bilia in dirtis pamrbiis jareiilia, fcodis el leodalibus scu l n̂iiis 
>que in fendum lenen cxccplis, rnnfern i‘l Icjin ad npiis bnspilalis 
>qund de nnvn fimdnre incepi apnd Maldciinbem el ad usiim pcr- 
>snnnrnm panpmim in ipsn hnspilali reripiendarum el foven- 
>rlarum...», (d'eksl van bel leslamenl in de Mémnire (X ennsuller 
relalil an réiablissemcnl de 1 liAjiilal de Maldeybem, i>ar J.-C'l. 
Andries, lirnyes, 185-1).
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GrafsU-on voor Pasloor Gerardus Hr' R y rk .  1737.

Foto .1. Volcke, Sint-l^ureins,

BovcnrJien bczelle hij aan zijn jonge .«lichling, lol onderhoud en 
gebruik van de erin verzrjrgde arme lieden, al zijn lijnwaden en wollen 
kledi-r(;n, malrassen. di.'ken.s, lapijlen, lafellinncn, handdoeken, hoofd- en 
voetkussens, geheeldhouwde kasicn en huisgerief, mei tie hemerking even
wel rial, zo hel vor*rdidigcr inochl geoortieehl worden enige van die voor- 
w(T[x'n Ie verkopen, rie ophreng.st van die verko[>ing rioor de leslamenluil- 
vot.Trlers len vorjrriele van hel hos|)ilaal en zijn hehoelligen zou worden 
aarigcwenrl :

«( .Imues ve.sics meas sive veslimcula lirica el lanea, rooperloria 
>el rulniras punrlas r-l alias, lapelia, linicamina mensalia, mnnu- 
>lergia, russirtos seu pidviriaria, rislas incisas, nllas m e a s  el hrevi- 
>ler omuia el siiigula ulensilia el siipclleclllla ronfero el lego
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G ed en k p laat

voor P asto o r D e  S w a e f  

in de kerk te S in t-L au rein s.

F o to  J .  V a irk c , S in t-L au rein s,

n

+

T fR  ZALIGE GEDACHTENIS 

EERWEERDEN HEER
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GEB' TE S ‘ MARIA HOOREBEKE
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PARTOOR TE S: LAUREYNS.11 N \ l  ■C.O'iTI I8*>n

ALD CODVRUCHTIC OVERLEDEN
OI *V ; -I\NM A lll lOOH

tut: iH  \ n . r \  z i t L i ^  o M iL itv t/’ v 
HEHHEN IN tH tiEi.tA OER ' t H' l‘ 
lli.m.lO Zl 11 tN BLInM n M '  II h 
(IS  IS \ i i i  i f i L p n m  ..s
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G rafsteen

voor P asto o r H enri D e  la C ro ix .

1908.
F o to  J .  \  alcke. Sint-I^urein .«.

>arl opus hospitalis mei el iisiis papemm dicti hospitalis, ila quod 
>si aliqua de predictis magis expediat vendi. vendanlur, vendita- 
»rumque prelium in tisiis paperum predirlonim el hospitalis per 
»excqulores mei leslamenli converlalur...>. (Ihid.).

Alsof de nobele geeslclijke vreo'sde dat dit alles nog onloereikeitd 
mocht zijn tol onderhoud van de arme zieken, in hel hospitaal opgenomen, 
en van de broeders en zusters die zouden geroepen worden om het te be
dienen, bepaalde hij nog dat, zo er in zijn grote nalatenschap nog andere 
goederen werden bevonden dan deze welke hij in zijn testament had opge- 
•somrl. de inkomsten daarvan eveneens tol hetzellde doel zouden moeten 
dienen.

Ten slotte drukte hij zijn bepaahh' wil uii, al de werken van het 
begonnen hos|)itaal te doen voltooien en afwerken. I lij droeg de stichting, 
met alles wal hij ervoor bestemd had, op in handen van de Meester en de 
Broeders van hel Sinl-.Ianshospitaal te Brugge, om door hen behoorlijk 
verzorgd te worden, uitdrukkelijk bepalend dal niets ervan mocht afgebroken
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De Icapc-I O p de oo l̂elijltc hock van Frommels weg c-n Nieuw Bedelf.
I’oto J. Valcke. Slnt-I .aurelns.

of vernielißcl maar tlal fiel (»csticlil in al zijn cicicn moesl af(ic\verkl cn 
onrlerhoucltm worden •

«In.siiper Hospitale de Malden(jHem qnod de novo edilicare inre[)i; 
>pono in rnarnis tnayislri el frnlrurn hospilalis sanrli Johannis 
>in Briiyis el diel um hos[)ilale de Midflenyhi'in rum omnihus 
>honis ad ipsiim sperlanlihiis sive in n-ddilihiis sive in lerra slvc 
>in moro sive in «-dificiis, sive in mansionilnis sive rnjtisemnqiio 
>alleriiis speriei hona fuerinl, honls leodalilnis laninmmodo c\- 
>replis, flo el leyo mayisiro el fralrilnis hospilalis heali Joannis 
>in Bniyi.s, nt ipsi d<* ronsilif) flomini I h nriri fralris mel, .hspo- 
>nanl el ordineni, (’dlfircnl el planleiil sernndiim dlserelionem 
>sihi ii Domino dalam, ad iisus el utililalern hospihdis de Mal-
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D e  kape l op de hoek van  D o rp s s lra a l en N ie u w  Ikedelf.

I 'o lo  .1. \ ’a lt ke. S in l-1  ̂ u rx 'in< .

>denf>Kcm cl paLiperum infirmorum lul idem liospitale confliien- 
>lium cl in eodem deaimliciilkim.

>Nec liceliil prcdiclis majjislro cl fralrihus hospilalis dc 
>aliqualciuis dcslmcri' mansionem liospilalis dc MaldcnoKcm in 
>lolo vel in park', sed volo cl urdino ut ri'iiiancal diclum linspilalc 
xlc Maldcnoliem in suo slatu Ih u u ), pro rccipicndk infirmis cl 
>rclucillandis ad ipsum lK>s|)ilalc ronnucnlilnis cl ■iuam susten 
>lalioncm rcquircnliluis a fralrc vel sr'rorc inilu mancnlil>us>.
(II,id.).

Op 2 leliruari 127(, overleed Kan, Arnold van Maldenem. IX' lesla 
menluilvoerders waren I lendrik van MaldcRcm. Kroer van de slirhler en
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De Icapel op de westelijLt hoek van de l.eemwcg en de RommeLweg.

Foto J. Valckc, Sint-Laureins.

prjesler Ie AarHenburg ; Amoul van Bigarde, kanunnik Ie Doornik en 
Hugo van Oostburg, priester. Zij kwamen de wensen van de overledene 
slipt en getrouw na. zodat bel hospitaal reeds hetzelfde jaar zoveel belang
stelling wekte, dal ridder Boudewijn van l leille en zijn vrouw hel met 
vijf gemel meer.sgrond te Sijsele begiftigden (Charter uil 1276, Arch, van 
bel Sint-Janshospilaal te Brugge),

De goederen »velke de edele stichter voor hel onderhoud van hel 
hospitaal Ic Maldegem had voorbehouden, waren buitengewoon aanzien
lijk, In een oorkonde uit 1275, overgedrukl in <Maldeghcm la Diyales, 
biz. 575, worrlen de inkomsten van fle eigendommen van Kan, Arnold van 
NIablegem te Adegem I",eklo. Aardenburg, Sijsele en Mahlegem geraamd 
ofj 585 jjond groot \daams f>er jaar. Dit is een zeer groot bedrag, zonder 
dan nog Ie rekenen dal al hel gereed geld, de rijke huisraad en ide goed- 
viiul> van de erflater eveneens voor hel ziekenhuis beslemd waren. Tol 
in rerenie lijrlen zullen de onrorrrenrle be/lllingen van Sint-,lans binnen 
de vijf genoernrle parodiie* blijven geliiigen voor de uitzonderlijke mildheid 
van fleze sr henking,

I ,)i’ eerste jaren zal hel hosjrllaal Ie Maldegern wel aan zijn beslem- 
rnirig beantwoord hi-bben. Maar sj>oi*dig bleek dal Kan, Arnold te veel
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Sl-Liureins — Gendarmerij.

D e  <(_jendarm erie> om stroeijs 1909 (a fs te m p e lin g  I m ei 1 9 0 9 ).

P ren tkaa rt u it  dc  ve rzam e ling  van  A .  R yse rfiove .

5l-Laurelns —  Moleneinde.

I lel Moleneinde Ie Slnl l.mirelni (nf>lempe||ng I mrl lOfKl),

l’ri-nll<(iiirl uil de ver/iimeling van Uynerliovo.
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De stenen windmolen van Felix Evkens
Drukplaat R. Bernacrt.

vertrouwen gesteld had in de bestuurders van het Sint-Janshospitanl te 
Brugge, aan wie hij de zorg over zijn stichting te Maldegem had overge
laten.

Fr was in het U-stamenl geen woord gerept nopens het stichten van 
een kapelnij. Er valt iiiel aan te twijfelen dal de kanunnik het inzicht had 
gehad een kapel aan zijn hospitaal toe Ie voegen, die toen trouwens in geen 
enkel middeleeuws ziekenhuis ontbrak. Hendrik van Maldegem drong 
voortdurend aan in deze zin. maar die van Brugge weigerden alle gehoor. 
In 1296, twintig jaar na het overlijden van Kan. Arnold, wendde de broer 
van de slichter zich tol de bisschoji van 1 doornik en verklaarde dal Arnold. 
vooraleer Ie stersaui, de wil had Ie kennen gegeven om eerr kapelnij in zijn 
hospitaal U‘ slichten, die moest bekostigd wotxh'n door die van Sinl-.Ians- 
hospilaal. Maar deze laatste beriepen zich hardnekkig op de letter van hel 
leslamenl. I lendrik van Maldegem vóórzag dan zelf in dil gemis en deed 
in 1300, kori vóór zijn dood, een mild bezel om een mis in hel hospitaal 
Ie funderen : <bona eliam sufficentia ad hor depulala consistuni» (( harler 
in «Maldeghem la Loyale», blz. 'IOd):

Men zou het bijna niet geloven, maar de Ix'sluurders van Sint .lans 
blijvi'tr nog bij bun ver/el. De It-slamenluilvoerders vat\ Arnold en vat\
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\  laL l^•gfnover flo Krulskcnsstraat. do( h o p  grondgrbiril Kapri)k<’. nobi) de borbiTB <I let 
\ \ ’i»kcn>. stond In I‘t30 nog fle prarbllgi' <W 'iskcnsmoicn>

Drukplanl R. Bornaert,

I Icnflrik V'an Malclt'gfm komen lol lweemaal loe liissen — in 129() en in 
l'KX) — en verklaren dal die van limtme verplirhl zijn voor liel onderhoud 
vari een priesler (kapelaan) Ie zortjen. maar hel haal niel, l‘.r zullen nog 
.'Ijflien Jaren verhopen, vrmraleer die van Siril-.lanshospilaal loC(jeven, en 
dan n o ü  enkel uil vrees voor kerkelijke sirafleii. W anl de hissrhop van 
Üimniik had de deken van de chrislenheid Ie liruyye hevolcn Ie onder
zoeken, of (h- Mi-e.<ler en (h- (Voeders van Sinl-.laris wel degelijk een jaar- 
li|ks inkomen van 15 pond paridis voor de kapelnij in hel hosjillaal Ie 
Malde«em ver/ekerrl hadden (C'harler aansehaalfl door Kan. Andries).
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Moleneinde. — <De Root> of <Ar'ht Znligheden>.
D ru k p la a t R . B ernaert.

De onwil van cle Bruggelingen was echter hiermee niet ten einde. &  
schijnt van het Iregin af een strekking bestaan te hehhen. om de wil van 
de stichter te miskennen en om, 7.0 gauw als het gevoeglijk kon. het Mal- 
degemse hospilaal volh'dig in te palmen, met al zijn bezittingen.

1 lel ziekenhuis besloeg met de hof en de moestuin, de stallen en 
schuren, alles door muren ingeslolen, een .ipiteivlakte van ruim vier gemet, 
in volle dorp gelegen : «... Ons hospilnt'l Ie Maldeghem met den achler- 
huyse, slalhm ende landen, binnen den mucren groot iv ghemetcn Ixxwi 
roedcn> (Rek. van Sinl-.lanshospitanI over 1525, fol. 11(i).

h n  dal de in rich ting  in al haar deh 'ii vo lled ig  was b lijk t h ie ru it, dal er 
in het jaar 1155 Iweemaal per week mis gelezen werd in de kapel : < \h tn  
Iwee missen Ie weke Ie doene in I hosjdtael Ie M aldcghcm , xv pond x ii 
schell.» (Rek. van S inl-.lanshospilaal over N 5 5 ) ,

Weinige jaren na de dood van Kan. Arnold, zien wij die van IVugge 
reeds de verplichling miskennen, jaarlijks de rekeningen van dil hospilaal 
aan Ie bieden en voor Ie leggen.

hn wal gi'schiedde er met de zo duidelijk geformuleerde wil van de 
slichler «alh-s Ie schikken. Ie heveh-n. I(' houwc'ii t'ii Ie planlen, li>l gebruik
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De molen \a n  Conslantinus De Meulemeester o f <StientjesmoIen>.

Drukp laat R. Bernaert.

en nut van het hospitaal te Maldegem> ?... I let ziekenhuis werd stief
moederlijk behandeld en verviel. In M75 was er geen broeder of zuster 
van het Sint-Janshospitaal meer, die Ie Maldegem wilde verblijven, wel
licht om reden van de slechte toestand van de gelxniwen en de gebrekkige 
hemeuheling. Men ontving er nog wel de arme zieken, maar deze waren 
aan de zorg van een dagloner, een hoer, loeverlrouwd... De twee missen 
per week rlie in 1455 nog gelezen werden, waren meer don de helft in 
prijs verminderd. W'anl ver van daarvoor nog een som van vijftien pond 
parisis per jaar te betalen, wordt er nu door die van Sinl-.lanshospilaal 
slechts in rekening gebracht : «\^an missen te doene int hos|}itac>l van 
Maldeghcm vi pond viii schell. [tarisiss (Ihid, 1475).

W at wa.s er met het ziekenhuis, de schone stichting van Kun. Arnold. 
gehcuffl ?

In 14<)7 was het gel/riiik van het hospitaal, het beluik en enige aan 
palende gronden m rijnspachi gegeven : «Ontlanghen van lierlelmeens 
lkriiiig>chs, rlie in rheynse heeft tht)f en tho.spitael altlaer, mi*t twaelf 
gr-rneieir hints buiten flen hovi' ligghende, om xxvi pond parisis 's jaers.» 
Dit gescfneihle op r|e voorwaarrle sriat hy wel liewaeren sal de sieke ende 
leveren hiiiTc herlr-rfie ( =  hehoelien), om drie schelen parisis daegs.
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De hedendaagse pastorie te Sinl-I .aureins.
Dnihplaat R. Bernnert.

Voort dal hy bewaeren sal de bedden ende andere catbeylen oorboirlyck, 
omme de kapelle ende omme de koster>'e van den bospitaele te doen 
bedienen in syn absentie, sonder kost van den godsbuese (le Brugge)...> 
(Ibid.. rek. 1467).

Er valt bijna niet aan le twijfelen, of de kostbare meubelen en 
tapijten, door Kan, Arnold aan bet geslirbl bezet, zullen omstreeks de
zelfde lijd door die van bel Sinl-,Iansbospilaal naar Brugge overgevoerd 
zijn. Maar de ongelukkigen en armen van gans bel Ambacht Maldegem 
werden overgeleverd aan de gebuurde zorg van een landbouwer, die vooral 
bedacht was op zijn bedrijf en die uil de bebandeling van de bem 
loeverlrouwde zieken zoveel voordeel mogelijk zal bebben getrokken.

Men vraagt zieb af boe bel kon plaatsvinden, dal zulke onrecbtvaar- 
digfteid en zoveel miskenning van de wil van de slicbler gebeurden ?

De armen van bet Ambacht Maldegem hadden zeker niet de macht 
en de nodige bekwaamheid om zich legen bet rijke Sint-.lansbospitaal te 
verzeilen, dal groti' invloeden kon oproepen en lalen gelden. De landelijke 
geeslelijkbeid moest zwijgen en \'erkeerde soms zt'lf in een omlertvorperr 
en beklagenswaardige [rosilie. En iMliji l.\. nislammeling van de aloudt' 
baanderheren \an Maldt'gem, — bij die een btmilielid wits van Kan. 
Arnold en bad moeien proleslcreti ! — was zeer vi'rarmd door zijn v«'r-
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MarkttïUits

D e  M a rk tp la a t?  vó ó r 1910.

D ru k p la a t R . B crnae rt.

l;wi.>lingen en losbandig leven. Straks zal hij zelfs gedwongen worden 
zich te ontdoen van het heerlijke erfdomein, dat zijn voorouders bijna zes 
eeuwen bezaten, om zijn talloze schulden te kunnen betalen... Met een 
handvol geld zou hij overgens te paaien geweest zijn !

Deze elletidige toestand kon niet lang blijven duren. 1 lelzij er klach
ten tegen de behandeling van de zieken te Maldegem oprezen, hetzij die 
van S;nt-.lan.s er zich op toelegden om hel ziekenhuis totaal af te schaffen, 
zeker is in elk geval, dat dit rer-ds in hel jaar l'ï(X) voor de kranken 
helemaal geslf»ten was.

In dat jaar gaven d>* voogd«*!) van Sinl-.lanshuis li> Brugge het vroe- 
g<Tc hospitaal van Malrlegem, samen met ongeveer twintig gemel land, 
in pacht aan Pieler van Malrlegem, i*cn afstammeling van de eerste heren
familie, g«,*huwd mei Anionia Anrlries. De pachtbrief hepaahle dal de 
hnnrriers Iwei- missen p«*r week In hel gewezen hfrspilani moesten he- 
kosligen en daartoe ook ki*l noflige hroofl, wijn en was leveren ; de kelk. 
hel rnish'M'k. hel allaarlinnen en «Ie versierselen van de kapi'l moesten 
rl«K;r «lie van Brugge geschonken wfrrden. Bf)venrllen hieltl de hutirakli* in. 
dat de paf hiers «Ie plirhl had«len «Ie zieke lieflm uil hel Ambacht Mal- 
fl<•ge«n, rlie hegeerrlen in h«*l Sinl .lanshos[)llnal Ie Brugge opgenomen en 
vi*rz««rgrl li* Wfirrien. kosteloos «ip een kar of wagen daarheen Ie voeren. 
Dil i-. de oor-prong van hel e/elkarrelji* Ie Maldegem> ;
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< M c t \ \  a lle l;rn >  [c S in t-L a u ro tn s .

Foto J. Valclce, Sinl-Lauroins.

«W y Broeder Jan de Cuenync, meesler van den hospilale van sinl 
Jan in Brugghe en Broeder Jan de Mersseman, Biirssier : doen le wetene 
alle den ghonne die dese lelleren van cliyrograffien zullen zien of hooren 
lesen, dal vvy by wille, welene ende ronsenle van dhcer Jan de Kyt ende 
dbeer Jan de I lonch als voorbden van den voornoemden godsbuuse. gbe- 
gbeven bebben in loyalen parble Pietcre van Maldegbem ende joncvrauwe 
Anibonyne Anrlries, zynen wive, ons bosjiilael le Maldegbem mel al den 
bimsen ende mel omireni xviii of xx gbcmelen lande, datier loebeboort. 
voor eenen lermyn van arbltlen jaeri'n gbeduerende, dai'r nf I eersle jner 
wesen zai Ijaer vicblien bonderl ende een eommende, omme tli' somme 
van Iwaelf pond parysis I ,‘̂ jaer.;, ende voorls op al zulcice voorwnerde als 
bier naer volgl :

«Ijersl zo werdl de voornoemden Pieter en zyn wyf gbeboudt'n alle 
de bimsen le boiideiie van repararieii jegbens winl ende waire biierlieder 
parhl laue gbediirende, zonder den eosi van den godslumse. ende die 
alloos le belernc ende niet le aergbenc. ende waerl by also dal de voor-l 
noemden Pieler ofle zyn wyf yel deden maken bin den voornoenulen bove 
ande bimsen ofl anders bin den \'ootnoemden paeble, dal zaI zyn ibuer 
lieder rosle endi« niel le roste van den godsbimsi' ende dal danne de
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Op Mocrshoofclc omstreeks 1909 (afstempeling I mei 1 9 0 9 ).

Prentkaart uit ilc verzameling van A. Ryserhove.

voornoemeJe van den godshuuse naer den voomoemden termynen van Kviii 
jaeren ofle anders nae.' (expireren van den pacht /uilen moghen aen- 
veerden alle de housen metten lande, mei al zidcker reparacie hepositighe 
als de voomoemden F̂ ieler en zyn wyf daer aen ghedaen zullen hehhen, 
also verre als I aerd’-asl ende naghelvasi es. ten proffyle van dim gods- 
huuse. zonder hemlieden ofle heurlieden hoyrs ende aeldingers daer of 
yet Ie helalene.

«Voort zo werdl rle voornoemrlen Pieler ende jonevrauwe zyn wyf 
öhe[)ouflen te helalene ende Ie doen doenc ihuerlieden roste de Ivvce 
messen Ie weke. rial men doet int godshiiiis Ie Midrleghem en dai'rloe Ie 
h'Verne was. wyn ende hrood, ende rlaller loehehooil, ende die van den 
godshiius» zullen hweren eenen Lcilrk eiirle de oriemenlen. hour ende 
dwalen iti rle rapelle. daer of tie voornoerntle Pieter en jonexTauwe zyn 
wyf last nemen zullen rlie Ie hi-waerene ofle nnder.s die goedl Ie doene»; 
eiirie vrarrl zo zyn rhc van rien godshuuse ghehriurlen Ie hruidene de capelle 
van reparurien jegheru wini en waPe, zonder rIen cosi van den voornoem
rlen Pli'ler olie zyni'ii wyvc.
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Een prarhliR l io e v e lje , I.eomweg 8-4 te Sinl-I.aurelns. dat enkele jaren geleden gesloopt
werd...

l'oto I. \  alck". Sint-Laureins.

«N' ûorl zo worrlt Fieter van Malclegliein voornoemd ende zyn wyf 
ghehoiiden Ie Icennen Ie ghevene de meesier ofle de ghelasle van den 
godshinise leicken daller eenige laten van Maldeghem ghelioren ende 
woonaclilich hin den voornoemden amharhie zier worden ende hegheerden 
te zyne Ie Brngghe inl godshims van sini Jans, die iddaer Ie zendene ende 
Ie hewcglienc Izy Ic waghene ofl anders, zonder den rost van den 
godshniise....

«I)il was ght'dat'ti Ie IViigglie in SinI .lans liinis, ])rt'senl Jan de Kyl 
ende Mallhys Ijammins tip den Iwaelfslen darh van Lauwe inl jner 
virhlicn honderl> (Archief van Sinl-Janshospilaal. I'iCX)).

« I zy Ie waghene ofl andt'rs...> zon driehonderd vijflig jnar lang hel 
ellendig gesol mei de arme zieken van hel Amharht Maldegem aanhouden !

I )e rekening \'an hel Sini-,lanshospitaal over hel jutir 1525 maaki 
van de kapel in hel voormalige ziekenhuis zells geen gewag meer. kX’k 
de inkom.slen, \'oor de goddelijke diensten itidaar hesleiml. mot'slen th' 
weg van de arme zieken — de lalen van lu'l Amhachl — en van ile 
menhelen van de slichler volgen, De grootse lielthulige instelling van tle 
edelmoedige Kan, Arnold was weldra niets anders mt'er tlan een pachlhol ;
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5f-Laurelns —  Dorpstraat.

tSi(E. til'VJtn3etilortteyBe-VM <7

Dc Dorp. .̂̂ traal omstreeks ;9 0 9 .

Prentkaart uit <Ie verzamelinK van A. Ryserhove.

<Jan van Maldeghem heeft in pachte ons hospitael te Maldenhein 
met den achterhuyse, stallen ende landen, hinnen den miieren groot iv 
ßhemeten Ixxxvi roeden, ende noch een gemet lants gezeit de Rollehaene, 
tsamen om xxix pond vi scell. sjaerts> (Rel:, van Sint-.lanshospilaal over 
1525, fol. lU)),

Nog wal later valt de houw van het hospitaal van lieverlede in puin 
en Sint .lans vervangt die door een doodgewone hoerenwoning :

«fietaell vr>or reparatie in ons hospilaele Ie Maldeghcm int maeken 
van eenen nieuwen woonhutise, mei een hoocheamere ende eene cuckene, 
lanrx hinnen den mue.e 30 voel, ende w'ydt 2t) voel ; rle sydinmeri' 
horighe gemarrlst metier aerrlen omtrent 15 voel, inel Iwee hende gevels, 
v|e.' srhiivenrle vensters enrh' drie kleene vensters, ende al ghi'maecl ende 
gheleyril in goeden ( lenrlsrhen enrie riviers ralcke. ende heeft gherosi 
zoo I hlyri ini Ifinghe hy een particulier (|uoyarken daer af gheinaeri, de 
somrne van jv hrmrlerl iv |>ond i srell. parlsiss (Ihitl., jaar 1535).

In lt>07 slraideii de voogrliTi van SinI Jans het gebruik van hel 
ganse heliiik af. met noig zeven gemet lanrl erhij, lol wederopzeg loc, aan 
zekere Jacol) van I loogeweghe, - i tn i r  n i r l s ,  in regarrle van den diensl,
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Slnt-L«urcin>. —  De Moershoofdebni

—  (;. (ïemiey.

Moershoofdebrug rond de eeuwwisseling (afstempeling I januari i'JOO).

Prenlkaarl uit de verzameling van A. Ryscrhove,

die hij dezen hospitaele is doende nopende hunne landen aldaer>. name
lijk in de omgeving van Maldegem. Ten gevolge van de heroerlen waren 
immers vele percelen, renlen en cijnsen verduisterd geworden. Het schijnt 
dal deze Jacoh van 1 loogevvcghe uitstekend de kunst verstond, zijn 
diensten Ie doen gelden en. . oiphrengen. In de latere rekeningen van 
Sint .lans. o.a. in deze over l(i55. 1655, enz., zien wij dal de man erirt 
gelukt was zich het gebruik toe Ie e'genen van al de landen van het 
voormalige hospitaal te Maldegem, die hij zijn woning lagen en een 
uitgestrektheid hadden van niet minder dan 23 hectare (Ihid., rek. 1653. 
lol. 51 verso en lt>55, fol. 57).

Kr zou een lijd komen dal de laatste S])oren van Kan. Arnolds ge
slicht verdwenen en dal zells de naam en de gedachtenis van tie edele 
man zou verloren gaan. ja, r.lal men hoegenaamd niets meer zou afweten 
van het hestaan van een hosiritaal Ie Maldegem.

I lel vroegere heliiik van het ziekenhuis, wondi-rwcl gelegen te midden 
van het dorp en aan de oostzijde door hel riviertje de iMe hespixu'i«!, 
paalde aan de oude grote haan van Cienl oj) Brugge. Hie schone ligging! 
wekle de hegeerlijkhcid op van een rijk inwoner Ie Maldegem, l'ilip
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5t-Laurelns —  Moershootde brug.

M o e rshoo fc lcb ruc  omstreeks I9t)9.

P ren tkaa rt u it  de ve rzam e ling  van  A .  R yserhove .

Grjeman, (rriffier van het Ambacht. 1 lij clron« er hij de voogden \aii het 
Sjril-.lan.shosf>itaal op aan, hem hel heste deel van deze 23 hectare af 
Ie slaan, in ruil voor de Rirquaerlstiende, die hij bezat. Griffier ('loeman 
verkreeg aldus 23 gemel 1 lijn 63 roed(‘i) of 1 1 ha 27 a 20 ca, tegen; 
de afstand van de gemelde tienrJe, die vrij onbelangrijk was en die op 
het einde van het Ancien Régime gewoonlijk slechts een som viui 13Ü fr, 
per jaar ophracht ;

«Desen Crodshiiyze behoort een leen van den hove van Maldeghem, 
gheseyt Reesinghe, wesenrie eene lienrle genaernl rle RiC(|uniTlsliende,
haer h<-slreckenrli- binnen rli- prochie van Maldeghem....  dit hy vcrlan-
flinghe gedaen met tl heer Rhili|)s Goeman, greffier aldaer. jegens diver- 
'che partyekcn.s vantle lantlen, Isaemen groot xxv gemeten i lyne Ixv 
roeden, tlt-zeri gttrlshuy.te loehehot)rtl hebbende...,> (Rek, van Sint .lans
hospitaal over 1()7Ü. fol, 53).

Na tie/e onhegn|peli|ke alstand weitlen dr- inkomsten van de over 
gebleven lantleri|en Ie Malflegein jaarlijks door ile hesinurtlers van Sint 
lan» in rekening gebracht, /oritler flaarhl| nog ooit tie minste melrllng over 
hun otirsfirong Ie maken. Ztidanig geraakte alles vergelen, dal die van

273



Brugge in 1787, in een openbaar stiilc, verklaarden niets over de slicbting 
van een Kan. Ariiolcl Ie Malei c-gem Ie welen !

Men vervoerde de zieken van Maldegem, Adegem en Sinl-üiureins 
sedert hel jaar 1500 op een kar naar Brugge, waarvoor hel Sint-Jans- 
hospilaal de som van 12 schellingen voor elk transport zelf helaalde ;

«Belaell ende afgherekenl mei Joos de Swaef, pachter van Igoed dic- 
tum ihospilael van Maldeghem, van Iwaelf zieke persoonen van Maldeghem 
hier binnen den godshuuse gebrochl. dewelke die van den godshuuse ghe- 
obligeerl zijn te halene of Ie belalene over t hringhen van elcken persoon 
xii schell. parysis, komt vii pond iiii schell. parysis...> (Rek. van Sint-Jans- 
hospitaal over 1537).

«Wij willen aannemen, dat voor deze vergoeding de overbrenging met 
zorg geschieden kon, maar hoevele, welke groote gevaren leverde het niet 
op ? De wegen waren slecht, de tocht lang en lastig : de afstand tusschen 
de kerk van Maldegem en hel Brugsche ziekenhuis is niet minder dan drie 
groole uren, terwijl t dichtst hij dit hospitaal gelegen punt van Sinl- 
Laureins er meer dan vier uren van verwijderd is... Men verbeelde zich 
zulken tocht in t midden van den winter, onder de snerpende koude, of 
onder de stralen der gloeiende zomerzon, op eene slecht gedekte, schok
kende kar 1 De wegen, welke uit de drie amhachtsdorpen naar Brugge 
leiden, zouden kunnen getuigen wat al jammer door de amv lijders ge
durende dien marteltocht werd verduurd en voor hoevelen dit eene be
spoediging der dood was> (De Potter-Broeckaerl. Maldegem hlz. 162- 
163).

Het is een lange en zielige lijst van de ongelukkigen die in deze om
standigheden de dood vonden. W îj noteren slechts uil de laatste jaren van 
dit gruwelijk transport ;

De 2-1 mei 18-16 overleed o|) de wt'g naar Brugge, welke hij te voel' 
aflegde, de genaamde Ijodewijk Van Gcrzeele. huisvader te Sint-Daureins ; 
men vond op hem een briefje, lol opneming en kosteloze verpleging in het 
Sinl-.Ianshospitaal.

De 19 decemhi'r 18-K) stierf, een hitlf uur na zijn aankomst in het' 
ziekenhuis te Brugge, Renier Gielen uil Maldegem.

De 7 september 18-19 bezweek onderweg, op de kar, Lieven-fV’rnanl 
DenligI uil Sint-l.,(\ureins.

De .3t> januari 1850 stierf, op de kar, .loanna-1 heresia Rijckaerl, uil 
Sinl-Laureins.

13e 21 december 1852 werd ook de huisvrouw Musschoot, motnler var\ 
vier kinderen, te Maldegeni op de kar door de dood overvallen.

Hetzelfde lot trof nog do vrouw van Amand Roels, uil Maldegem. 
de 9 augustus 1862...
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C ij de ra m ilie  De Meulemeester tc S in t - l^ u rc in s  In 1915.

Drukplaat R. Bcrnacrl,

<AI hadcle noB geen enkel lijder op de noodlollige leur den dood ge
vonden. torh bood zulk ellendig vervoer van zieken een bartversebeurend 
.scbouvvspel aan en de smartkreten der ongelukkigen weergalmden bij nacble 
en dage langs de wegen, die naar 't Brugscb hospitaal leiden, l.;ang nog 
zou deze erbarmelijke toestand geduurd hebben, zonder de onbaatzuchtige 
bemoeiingen van een edelen mensrbenvriend, wien Maldegem, Adegem en 
St.-Laureins thans de 0 [)heffing van een schreeuwend onrecht en de tot
standbrenging van een eigen ziekenhuis, bijgevolg bet einde van den zoo 
beklagenswaardigen toestand, flanken mogen...> (De Potter-Broeckaert, 
Maldegem. blz, 163).

Dtjor toedoen van Pastoor Andries werd dus in 1849 bel testament 
van Kan, AriKibl van Maldcgcm tc Doornik ontdekt. Deze priester wist 
de gemi-entebesturen van de drie nmbachtsparoebies tc bewegen, zich 
tol bet beituur van de burgerlijke godshuizen Ie wenrlen, om de teruggave 
van flc bezette goerlerr-n, of een evtMiwaardigc som, tc vorderen. Na een 
langdurige briefwi*.seling tussen die van Sint-.lans en de eisers, werden de 
drie gemeenten gernaf btigd hun goed recht voor rle rechtbank ie brengen.

f)p 18 mei 1837 werrl de zaak iugcleid door de advoknat d'Hlboiigiie 
uil C/ent, na genomen raarl en nauwkeurig onderzoeken vanwege de voor
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naamsle belgische en \Teemcle rechtsgeleerden. 1 lel eiiulhesluit van rie eis 
luidde :

«Beteekenis wordt gedaan aan de godshuizen van Brugge ten einde 
zich te zien veroordeelen eenen staat van goederen op te maken, eene be
schrijving van de titels, hoeken, rekeningen en registers : af te slaan het 
beheer der goederen, gegeven door wijlen Arnulphus van Maldeghem ; 
en daarenboven te betalen aan de drie gemeenten de somme van 1.500.0Ü() 
goudfrank, toepasselijk aan bel heroprichten van hel ziekenhuis te Malde- 
gem ; mitsgaders, en ten eeuwigen tijde, de jaarlijksche som van 5Ü.CKXJ 
frank. Al of min te betalen bovengemelde sommen, zoowel in hoofdsom 
als jaarlijks, len titel van schade en interest...>.

«Nieuwe en lange uitstellen werden uitgelokl. W al te verwachten 
was gebeurde ; de godshuizen brachten voor dal hel recht om legen on- 
menschelijke misbruiken voor de wel aan te dringen vervallen was. ten 
hunnen voordeele, tegen de armen van Mrddeghem en zijn voormalig am
bacht.

Dit leidde lot hel verhoor met open deuren. De bepleilingen in het 
gewichtig proces : Maldeghem legen de Godshuizen van Brugge begonnen 
op maandag 4 april 1859, ten verboore van de eerste burgedijke kamer der 
rechtbank van Brugge. Voor de Brugsebe Godshuizen verschenen de 
heeren Rolin. vader en zoon, der balie van Gent, en Karei Fraeys der balie 
van Brugge, De drie gemr'enlen hadden voor advokalen de heeren Florimond 
Roels en August Lauwers der balie van Brugge> (W to r  De Lille : De 
Slem uil hel W oud, 1898, blz. 163-164).

«De advokaat Lauwers pleille vier dagen achlereen, den 4. 3. 11 en 
12 april 1839. l iet was niet len onrechte dal hij zijn pleidooi begon met 
deze woorden : «Nog nooit sedert hare instelling heeft de rechtbank van 
Brugge een belangrijker geding te oordeelen gehad>.

Dewijl de vervallenverklaring was ingeroe|)cn, was de nvbisgeleerde 
eerst genoodzaakt de verschillende vormen l(' bt'studeeren, welke de bezit
ting der goederen bekleed bad tegenover de twee pleitende partijen, onder 
de verscbilb'nde wetgevingen die zich sedert 1273 hadden cppgevolgd lol 
op onze dagen.

Deze geleerde studie sli'lde len overvhx'de vast dal, noch onder hel 
Romeinsch recht, noch onder de Glemenlijnse wel, d(' broeders van Sinl- 
.lans, niet im'er dan de huidige burgerlijke ( iodshuiz('n onder bet burgerlijk 
wetboek, de overgangswelgeving en hel hedendaagsche recht, zie h hadden 
kunnen ontlasten van eene t-rkende sc huid» (Ibid., blz. 1(>4).

«De Godshuizen voelden di'ii grond, waarop hun voorgegeven rer'hl 
gevestigd was, oiuler hunne voelen wegzinken en zochten ct'ne uitvlucht : 
zij drongen bij de rechtbank erop aan de drie gemeenten Ie veroordeelen 
lot bel aanduiden van bel karakter, d(> lo('dracbl, den naam van hel ge-
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diny. Maar de advokaten van de gemeenten wacKHen zich wel hunne legen- 
slrevers op dien weg te volgen.

Zi) eischlen dal de Ciodshuizen vooreerst uitleg zouden geven over 
het bezit van Arnolds goederen — en hel tribunaal gaf hieraan toe. Den 
17 april 1800 werden de Godshuizen lot dien uitleg veroordeeld» (Ibid., 
blz. 164).

<Groote invloeden waren door het machtige geslicht te Brugge opge
roepen en op zekere oogenblikken vreesde Kan. Andries zijne raadsmannen 
zelf het werk te zien laten steken... V'ruchteloos gaven de Godshuizen voor 
dat zij de opvolgers niet waren van de broeders van Sint-Jans en bijgevolg 
geen rekening moesten geven over bunne daden. De advokalen der ge
meenten hielden aan : Noch de broeders, noch de godshuizen hadden 
onder welke welge\ing ook een stichting van haar bestemming kunnen 
verxTeemden.

Meester Rolin, vader, pleitte hiertegen dat de vraag enkel diende ge
steld te worden wie «e'genaar» was. Volgens hem waren dit de broedersl 
van Sint-.Jans. W at de Godshuizen betreft, naderhand ingesleld door de 
wet. vond dit bestuur bij zijnen aanvang een ge goederen, wier oorsprong 
hem onbekend waren, alsmede een even onuitlegbaar oud gebruik, de 
arme zieken van drie vreemde gemeenten kosteloos te ontvangen. Bewezen 
is het tot hiertoe niet, dat het gebruik aan de stichting zelf verwant is» 
(Ibid., hlz. 165).

«Hiertegen werd de pachtbrief uil 1500 ingebracht..., waarin duidelijk 
de oorsprong der ziekenkar vermeld stond. Over de verantwoordelijkheid 
van hel huidige bestuur pleitte Meester Lauwers volgens hei oude recht en 
Meester Hoeks lichtte haar to volgens de hedendaagsche wetgeving.

\"oor en tegen Ideven gepleit worden, de eene uitvlucht na de andere 
gezocht en voort deed intusschen hel ezeltje met de ziekenkar en den 
slapenden voerman zijn treurige verschijning onder het donkere gewelf der 
KruispfK)rl te Biugge.

Men wist wel flat hel volk zijn r(!chl had, maar de machtige hield 
evenveel aan het bezit...

I.lflele beloften, «rhoone voorilellen werden genoeg gedaan, om hel 
volk als een kirul te paaien en Ie tloen zwijgen.

k.en flier voorUellen was waarlijk prachtig en luidde letterlijk als 
volgt ; «Wij virifleri t geradig aan de aanbelangeiide gemeentebesturen Ie 
herinneren flat hel leggen van rlen spf>orweg van l'.ekloo naar Brugge W ( ' l -  

haasl aan rie rr)mmissie fier burgerlijke Ciodshiiizen van Brugge zal loe- 
laleri zich Ie voegen naar tle regelen der menschelljkhcid in het vervullen 
van baar verplicblingen, Ie flien einde zal er voorgesleld wfirden ambulan
ces Ie maken, die Ie Mahlegem en te Adegern aan de verschillende treinen 
/f»mlen gehaakt worden!...» (Ibid,, blz. |()5 166).



D e  G o u v e m e m e n ts tra a l om streeks l ‘ )20-25 .

P re n tka a rt u it  cIc ve rza m e lin g  van  A .  R yserhove .

Op 8 mei 1863 werd er uileindeljk een minnelijke schikking getrof
fen tussen cle drie gemeenlehesinren en de burgerlijke Godshuizen van 
Brugge. Bij «vriendelijke overeenkomst> verbonden deze laalste zich aan 
elk fier helrokken gemeenten een éénmalige en behoorlijke vergoeding uil 
Ie betalen, ieder volgens zijn aantal inwoners : 290.755 fr. aan Maldegem, 
77.000 fr. aan Adegem en 68.000 fr. aan Sint-LaunMUs. samen dus 
435.755 goudfrank. I loevvel men niet kreeg wat men aanvankelijk gevraagd 
had, was hel toch een hiiilengewoon aanzienlijke som voor die tijd. Deze 
minnelijke schikking werd bekrachtigd bij koninklijk besluit van 25 sep
tember 1863.

Men bad nu geld genoeg om drie hospitalen Ie bouwen in hel .\mbacht 
Mcildegem, één Ie Adegt'm, één Ie Maldegem zelf en één Ie Sinl-1 onreins 1

Maar op dat ogenblik bezat deze laatste gemeente reeds een gods- 
buis en hospitaal, herkomstig van een andere royale schenking ! / i j  vorm
den een koninklijke gift van de grote wt'ldoi'uster Mejuffrouw Antonin 
\ ’an Damme.
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De Potter eii Broeckaert schreven daarover :
«De gemeente St.-Laureins bezit ontegenzeglijk het schoonste en 

grootste liefdadigheidsgesticht onder al de dorpen van Vlaanderen. Het 
werd gebouwd door de weldoende juf\Touw' Antonia Van Damme, van 
St.-Laureins, naar de plans van den bouwmeester J. Bruyenne, van 
Doornik, en staat onder de bescherming van den H. Jozef en de H. 
Catharina-Alexandrlna. Z. H. Delebecque, bisschep van Gent, legde er 
den 11 Juli 18-15 den eersten steen van, en ging den 25 September 1849 
tot de plechtige wijding dei kapel van dit gesticht over. Eene metalen 
plaat in den muur. onder het hoogaltaar, gemetst, draagt het volgende 
opschrift :
«XI Julii MDCCCXLIII, ILL DOM. LUD, JOS. EPISC. GAND. OPT.MA d OMA 
ANTA. BERN'A. WN.X DAMME EX HAE. SUB TITULO STl JOSEPHI. ARCHIT. 
DOM. JUSTINO BRLAEXNE. TORNACU.

Den 1 januari 1868 telde men in dit gesticht, dat door Zusters der
H. Kindsheid bediend wordt, eene bevolking van 131 personen, verdeeld 
in 55 weesmeisjes, 26 oude mannen, 24 oude vrouwen, 9 kostscholieren 
(meisjes), 23 dienstboden van beide geslachten en 14 Zusters>.

Bernardus De Neve, gewezen burgemeester van Zomergem, bezocht 
in 1845 de aan gang zijnde werken van het Klooister-Godshuis te Sint- 
I-aureins en noteerde in zijn dagboek :

«1845 - Den 8 September ben gaen zien t nieuw Klooster te St- 
Laureyns, gebouwd door Antonia Van Damme ; de hoogte was van 50 
voet circiter, t was bijna vierkantig, op den voorkant ten oosten waer de 
Kapelle iiijtspringt is eene lengte van wel 250 voet lang en heeft 16 Kal- 
sijnen van wederkanten t samen ; den Kant opposiet ofte westkant heeft 
dus ook tene lengde van 250 voet lang, heeft 23 Kalsijnen in die lengde, 
is van 3 sttigien, de eerste als souterein heeft 23 halve cirkels, de 2de 
slagie heeft 23 Kalsijnen ofte dóórgaten, de 3fle stagie irlem ; ieder Kal- 
.-ijne heeft gewrx-mlijk 9 voel lengde, rlen ziiijd en noordkant hebben ieder 
circa 186 voet lengde en 50 voet hoog met 17 Kalsijnen. t Midden in 
zijn twee binncncouren, op iederen is eene Cilerne tot het ontfangen van 
I regenwater en op de tweede stagie omzet met Kolommen die eenc' galderij 

zullen maken ronrl die Couren, etca.s
Dit Klooster-fif)dshuis rnet zijn reusachtige gebouwen en machtige 

koepel is in deze tijd echter een zwaar [)robleem geworrlen. voor wat 
rie finaneiiJe lasten en onderhnurlskf)sten betreft.,,

I let riistf)f)rd, thans bezit van het O.G.M.W., met zijn rmisachtige 
gebouwen, kebh-ringen, kapel in Horentljn.se stijl en talloze kamers, komt 
nu bijna verlaten vr>or. Het geheel bierlt omzeggens een troosteloze, tra
gische aanbllk en is financieel niet meer te ntulerhouden. Bezield mei de 
edelmor-fligste gevoelens, heeft men hier werkelijk i<-ls groots wilh-n schejv
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r<r?

V 'o o rz ijd e  van  he t k looste r om streeks 1933.

Prentkaart uit de verzameltng van A. Ryscrhove.

pen len liale van cle noocilijdenden, een indrukwekkend monument van 
chiislelijkc caritas, len koste van een onnoemlijke som nan energie en 
kapitaal. Men staal er nu verveeld mee en alles lilijkt van lieverlede te 
vervallen. Een edel (*n giganliscK opzei heeft zijn doel en bestemming uil
eindelijk totaal gemist. Binnen zulk een inrichting en in een dergelijke om
geving wordt hel voedsel voor de laatste, overgebleven oudjes dagelijks 
uil Oent aangehrachl.

Ciedurende de beroerde oorlogsdagen Iwod de ondergrondse doolhof 
van bevottle gangen en kanuTS evenwel eeti uitstekende schuilkelder voor 
een gans dorp I

^ ri( ïfï

de Siut-Eaureins treffen wij vier kapellen non. alle gebouwd in de 
l'te eeuw.

De eerste stond oorspronkelijk op de boek links bij de oude pastorie 
aan Leemweg t-n Brieversweg. Zij werd omstreeks I8'M overgt'plnalsl naar 
de Dorpsstraat, op de boek rechts van Leem- en IVieversweg «>n wtis toe
gewijd aan 0.1 j.Vrouw-van-Eourdes.
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Sl-Laureins. — Hel Klooster

Hel klooster met tlo koepel omstreeks 19-18.

Prentkaart uit Je verzameling van A. Ryserhove.

Op de hoek van de Dorp.sslraal. en het Nieuw Bedelf werd een kapel 
opjjerirhl. waairchijnlijk door de W eduwe De Smet, Ier eer van het H. 
Hart en de H. Blasius.

Ben derde hidplaat.sje bevindt zich op de ooslelijke hoek van Rommels- 
weg en Nieuw Bedelf, toegewijd aan de H. .lozef en opgericht in 1858 
drjor I lenri Huyghe.

Kinrlelijk staat er nog een vierde k.ipel op de westelijke hoek van de 
luremweg en de l^omrnelsweg, gebouwd door Frans 1 luyghe en familie in 
1855. Met is een «Ave Matcr-kapel>, gewijd aan O.F.Vrouw-Onhevlekl- 
Ontvangen, kr>rt na de plerhlige dogmaverklaring op 8 december 185‘1.

Dc*ze kapellen werrlen ook lelkcns gehruiki en versierrl als ruslallaren, 
hij dl' jaarlijk.se ronrlgang van de processie (R. IV'rnnert : Uil de kronieken 
van Sinl-Ijinrein.s vMr lOfK), hl/. 350-351).

(K !(i Hl

( )p «eplernher 1818 waren er binnen Sinl-I .aiireins slechls Iwee 
korenwindmolens ; in I8J7 lelrie men er drie ;

I) De «Slienijesmolens, een honlen korenwindmolen op De'Kominer, 
in rie Molensiraal, rlie zou opgerichl zijn in U)85 en sedi'rl hel invoeren 
viin hel Kadiisler hehoorrie aan de larnilie I )emeidemeesler ; hij werd in
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1955 lolaal gesloopt.

2 ) Een stenen windmolen. Brieversweg, nieuw geKouwd in 1847 door 
Felix Eykens te Sint-buireins, in 1854 verkocht aan Pierre Bayens-De 
Smet, mrdder, in 1885 aan Honorc De \  os-De Craene, eveneens molenaar 
Ie Sint-Laureins ; in 1890 w'erd er reeds een stoommachine geplaatst en 
in 1929 volgde de totale afbraak.

5 ) Een houten korenwindmolen op Moershoofde, hij het invoeren van 
het Kadaster in het hezit van Felix Willems-Temmerman, mulder te 
Sint-Laureins, in 1884 verkocht aan Auguste Ceidemaere en in 1923/24 
aan Cermain-Pascal Blondeel-Ceulenaere, molenaar ; in 1928 werd de 
molen tol elektrische maalderij omgehouwd. die verwoest werd onder de 
jongste oorlog en in 1946 opnieuw hcibouwd.

* j;

W anneer wij een eindje de oude Brieversweg volgen, waarlangs het 
centrum zelf met de kerk van Sint-Diureins eenmaal ontstond, komen wij 
spoedig tot vlak vóór de hrug over het Leopoldskanaal. Whj zijn hier op 
Moershoofde. Links, aan cte overzijde van de \^aart, stond \Toeger de 
molen van deze wijk.

In de oorkonden van de dertiende eeuw komt herhaaldelijk de ver
melding «Frontem mori» of Moershoofde voor. In 1245 geeft Karei De 
Flou reeds : Moere ten hovede, Morshoeft, Moerhoeft... Dit blijkt een 
toponiem voor een uitgebreid terrein in dit moer- en waslineland. gelegen 
tussen de ambachten Aardenburg en f^ekhoule. De cijn.srol van 1507 Ie 
Rijsel zegt : «Dittes Moershoefl van Ardenburgh. streckende tot Boghoutc 
ende heet BenihiL. In 1324 omschrijft een charter een perceel land en 
wastine, liggend in de parochie Sinl-Faureins. tussen N’akeleed en Ser 
iansleed, als «hoofdende up I Capricse mourhoeft> (Sinl-.Ian.shospitaal 
Brugge, (hart. 9, nr 598) : Coltschalk merkt daarbii aan. dat het Kaprijkse 
en Aardenburgse Moershoofd dus identiek waren. I litM" hebben, in zeer 
oude lijden, de moeren van .^ardenburg (-n Kajirijke mekaar geraakt en 
nabij dit «Moershoefl», op de IVieversweg, ontstond later Sint-Laureins- 
ler-Mocre, zoals men de jonge parochie ook wel noemde.

Zonder de brug over Ie rijden, volgen wij liirks een eindje het Ltx»- 
[)oldskanaal en slaan dan af langs de Mrx'rshoofcleweg (vermeld in 1417), 
om rechts Ie zwenken naar MichL'ldorpe. Deze plaats werd it\ 1572 Barel- 
durp genoemd en in l()4(r Berlh('ldorp : maar in 1500 lezen wij ret'ds 
Berthelsdorp(' en z(lfs Baeriholls me(“kin (1-155), zodat de naam wid zou 
kunnen herinneren aan de aloude familie Bertholl, die hier al \Tot'g vt'el 
goederen bezat.

W ij sturen verder naar hel zuiden o|> Celie aan. doeh laten niet i\a 
een blik Ie weriren op hel merkwaardige Nb'rheckekruis, dal zich omler-
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5t-Liurelns — Hel Klooster,

H e t tloostergeb ou w  in 1 9 0 9 .

P rcnllcaart u it  de ve rzam e ling  van  A .  R yserhove .

weg in de beek bevindt, o<p de boek van de Vaakweg en bet Roodwegel- 
ken. Hier vmlronk Jan Verhefke, senior, in 1743, loen bij laai in de avond 
naar huis ging, na een vergadering van hel kerk- of armhesliuir hijgewoond 
te hebben, l lij was familie van Kanunnik Andries.

C)p dit stenen kruis slaat nog rluidelijk te lezen ;
«Hier is verdroneken ,Ian Verherke, D l lande, den 3 November 1743, 

rnidl 70 jaeren. Die dit sal lesen. w'ilt de ziele gcdarhlich wesen>.
W al verder komen wij tol vóór de Celiebrug. 1 lel kanaal van Srhip- 

donk werd hier gedolven in de bedding van de oude Lieve. Al sToeg lag 
op Cel je een brug ovtT de Lievt*, die op krrslen van de denlcnaars ■—’ alsl 
eigr-naars van hel water en van de bannen — onderhonden werd. Nabij 
rie grens van Sinl-Dinreins mei Arlegem stond het Sleonljesrabot o|i de 
14es'e,

Wij zeilen onze lr>rhl verrier langs de Korliuylslranl (weerom (»en 
persrwmsnaam, vgl, mei CorkiiyLsIraal Ie h.ekio), dwarsen de grolc rijks- 
wc*g lhilgerhoel<e-Sinl-Dinreins o p  rle wijk l^rlerhoek, om een weinig verder 
af Ie zwenken naar het rttrorrlen, tie C'aatsweg In. Die Caalsweg, vermeld 
III 1330. worril gi-volgrl lol hel krnisfinnl mei rle Iv-rsleslraal, Daar kunnen 
wij even een slipprTiJe maken naar llnk.s, om In «Hel Sladhiils van Zeve-
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St-LaureiDB Het Klootler

H e t Inclriikwckkend kloostergebouw  om streeks 1 9 2 0 -2 5 .

P re n tkaa rt u it  de ve rzam e ling  van  R yserhove .

kote> een frisse pint te drinken. 1 let is een kurieus landelijk Kerl>ergje. 
waarvan men het bestaan in deze tijd niet meer voor mogelijk zon houden !

W anneer wij nu onmiddellijk lerugkeren naar het kruispunt, kunnen 
wij verder rechtdoor de P.erstesiraal blijven volgen, lol wij links de Waaier
straat inslaan. Op de hoek van de C «wchelarestraal. hij de Eeklose water
gang, bevinden wij ons midden de moerlanden van Sint-1-.aureins.

\ 'a n  de CKiochelarestraal, langs de Mandeweg (vermeld in 1(>-17). 
bereiken wij de Zonne, reeds in 1562 een herberg en een wijk. Maar hier 
hebben wij het grondgebied van Sinl-Laureins verlaten en bevinden ons 
reeds o|) Sint-.lan-in-Eremo, Whj bewonderen i'ven de jiracblige IVnlilb'- 
kreek. Als zovele andere in dit gewest, is ook deze kreek een grilliggevorm- 
de, scbilderacblige jilits, overgebleven van vroegere overstromingen in bel 
|K)lderlandscbap.

H:

Mallbias Lambrecbl, derde bisscbo]) van Brugge, werd te Sinl-Ouireins 
geboren in 1530, I )eze jiarocbie lag toen nog binneit bet Brugst' \  rije.

Mij studeerde aiin de hogeschool te Leuven, alwaar bij in I5(>1 de 
derde in de wijsbegeerte werd uilgeroejien. 1 lij bekwam er de graad van 
licentiaat in de godgeli-erdbeid op 7 jttiitiari 15()0, gal een korte lijd les in
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D c  noodb rug  te M o e rsb o o fd e  in 1916.

F o to  u it  de ve rzam e ling  v a n  A .  R yse rbove .

fle al)dij van Park bij I^uven en werd spoedig daarop tot kanunnik bij de 
boofdkerk van Brugge benoemd.

Toen zijn bisschop Drieux door de Geuzen gevangen was genomen, 
werd bij met zijn collega’s van bel kapillel vervolgd en gedwongen te 
vlucblen. herst verbleef bij te Dixwaai, waar hij in 't openbaar de christe
lijke leer en de godgeleerdheid onderwees en begaf zich daarna, samen 
met de meeste leden van bel Brugs kapillel, naar Sinl-Omaars Daar ver
bleef hij totdat de vTede, in 1584 uitgeroepen, hem loeliel met zijn bisscbop 
naar Brugge terug te keren. Hij verving in 1588 Jacob Eckius als anrls- 
jKiesler en werd ojrvolgcnllijk groolaalmoezenicr en deken van de christen
heid Ie Damme.

Mali bias Lambrechl werd in 150(') geroepen om monseigneur Remi 
Drieux op de bisschoppelijke zeti'I van Brugge O'j) te volgen. 1 lij ontving 
zijn wijriing in de Sirit-Pieterskerk te I ,euvi-n en deed oj) 15 augustus 1596 
zijn plechtige intrede Ie Brugge.

I loewel de lijrl van zijn amblsItTinljn aks bis.scbrrp kort is geweest, zijn 
il'K yr bern Irrcb verschi'idene hervormingen in geestelijke inricblingen van 
zijn gebied lol stand gekomen. In 1600 gaf hij een nieuwe indeling aan 
hel kapillel van Sint-Salvalor Ie Brugge, lu’lwelk lol dan toe uil een deken.
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S t- L A U R E I N S
M o l e n e i n d e

rUrrOh. OM. VANÓENFOMTEYNE-VAN CAMPt
r . „

H e t M o le n e in d e  te S in l-L a u re in s  v ó ó r 191-4 (a fs te m p e lin g  1. ja n u a r i 191-4 ).

P ren tkaa rt u it  de ve rzam e ling  van  A .  R yserhove .

drie pa-sloors en twintig kanunniken was samengesteld geweest en geen 
toereikende inkomsten meer Kezat. Prelaat Lambrecht schafte, ingevolge 
de door het concilie van Trente verleende volmacht, acht kanunnikaten af 
en droeg de inkomsten daarvan aan de twaalf overige over.

De ahdijen en kloosters van mannen en vrouwen in zijn diocees wer- 
fleii onder zijn heheer voor het grootste deel hersteld en heropend. Ook 
de heropbouw van de geteisterde kerken vorderde goed. Bisschop Lamhrecht 
vond bovendien nog de tijd om enkele wetenschappelijke en nuttige hoeken 
Ie schrijven. 1 lij publiceerde alles in zijn moedertaal. \ ’an hem zijn be
kend : een K e r k e l i j k c  G e s c h i e d e n i s ,  vanaf Christus tol het einde van de 
Ure eeuw ; een werk over I l e i  I j ^ i f e n ,  h e t  Lyden e n  d e  I ^ c k x I  d e r  H e y l i g e n .  

gculriikt te Leuven en later —■ in ItilO —■ Ie Antwerpen heruitgegeven; 
een verhandeling ov(>r I ) e n  A n t i c h r i s t ,  verschenen in 1(>02.

Mallhias Lamhrechl had tot kensjireuk gekozen : Do, c/i/od j i d n s .  1 lij 
overleed oj) I juni 1()02. ()3 jaar oud. Bij testament deed hij vw! vmme 
giften en slichtte in lui seminarie l(> Brugge twee studiebeurzen, /.Ijn slof- 
lelijk over.schol werd bijgezet in het koor van de kathedraal Sinl-Donaas 
Ie Brugge, naast de groflomhe van (^iraaf Dulewijk van Nevers. Zijn tesla- 
menluilvoerders lieten ojj zijn grafmonument volgende tekst beitelen ;
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D c  G o u v e m c m e n ls lra a t om streeks 1 9 0 9 .

P re n tkaa rt u it  cie ve rzam e ling  va n  A .  R yserhove ,

Sepuhura reverenclissimi cliimini D. Malliiae LambrecKl Fran- 
ronalensis, iheoloui, qui post funclionem primum poenilenliarii, 
deinde archipresbyleri cl arcbidiaconi tandem tertiu.s factus est 
Bruqarum episcopus sedes armos \ ' .  menses X. dies XIV. Obiil 
vero i Junii M.D.C.II. Orate pro refriqerio animae ipsius. Exe- 
rutores lestamenti ojrt. praesuli maestiss. jKisuere.

hen mwi qcqraveerd [xjrlret van Bissrho[) Mallbias Lambrerht komi 
voor in bet werk IlisUnro du diocese dc Brufies, van J. G. Caneel (raiar 
De Potter/Broecka<-rl).

W*rdcr is noq een Ammil ('lecraerd (of Gheeraerdis) iickend ids 
qeeslelijk schrijver. Ook bij werd Ie Sint-l.aiireins in bel Wije qeboren, 
qcfliirende rle er-rslc belfl van de U>e eeuw. Men kent van bem een l.alijns 
Wf •rk over bet qelrKif, qclileld I )e l'ide ( (illiidica, in Ie Keulen qe-
driikl, f ilj overleed in bet jaar 1591.

* -h *■

i'.r zijn maar weiniq qeschiedkiindiqe feilen bekend, die zich op bel 
qrondqefjied van SinI Ijiiireins zonden afKespeebl hebben. Gebikkiqe vol 
keren beirben immiTs qeen Bcscbledeni.s !
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D e  m u z ie k m a a ls r lia p p ij <Concor<Ila> In 1Q00.

F o lo  u it  clc ve rzam e ling  va n  A .  R yse rfiove .

Sanclorus schrijft in zijn «Verhccilyckl \  laenclro ( lo -ll) . dal Sinl- 
Lanreins in 1200. gedurende de onluslcn legen de I'ransen en de Brugge
lingen, schermutselingen heleefde :

«l)ie van den \  ryen, ziende groot overlast dat men heirlieden doende 
was. versarnclden den X \dl daghe van Ijauwe ( -  januari) 1200 een 
groole menigte ontrent St I^uireyns-len-Blocke hy Aerdenhurgh. omme 
aldaer, d<> I’ransoysen ende Brugghelingen te wederstaen ende l hinderen 
in al die henlieden meugelich was. maer t hh'ef er al dal niet in lyde ghe- 
\'lleden en conde...».

Op Sint-Ijuireinsavond l - F 5 ( i,  onder de regering van l'ilip de Ctoede, 
was het erger. I )c l'.ngcisen kwamen tot'n het .\ml)acht Mahh'gem en 
de omgeving teisleien miH hun tror'pen. N'laanderen was toen immers in 
oorlog met l'lngeland. Sint-I .aureins kreeg ruim zijn deel en werd geplun
derd. I )e bevolking van het Ooslvrije nam ditmaal echter maatregelen, 
om die huitensporigheden niet ongewroken Ie laten, s Anderdaags reeds 
\'erzamelden in de Brixiuspolder, niet ver van th' h'gerjdaals van de I'.ngel- 
sen, ongeveer vierduizend strijdhari' mannen, uil l'lt'klo, Adegeni, Malde- 
gern, Aardc'iihiirg, Sinl-1 ..aureins, (^)slhurg, 1 h'ille ('n omliggende donren.
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/  l’.,H, Kanunnik Jozi'f Ollvli-r Anclr|p< (179^-IÖ8f))-
l.llho I'lorlmoml Vim l.oo, ('irnl.

Maar toen nii wk dti Sliii/friaars mcl liel/cifdc doel kwamen aainieriikl, 
darlitcn zij dal hel eveneeri* |■,n^else Iroejicn waren die zij in massa voor 
z.rh za^r-n en hcrluchl voor een aanval lanus heidi- zijden, trokken de 
Sliiizenaars zieh ver.srhrlkl Icrnu. 1)11 zienrle, werden de ( )oslvrijlaten van 
hun kani zo heanustiurl. dat zij hel voorlreeld van die van SInl» volgden 
en ook in allerijl de vlnrhl namen, /,l| waren dns hanu voor mekaar en
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Het WrhcckeLniis of <Pcctjeskruls> in do bock bij de hoek van de Vaakweg en het 
Roodwegelken.

Foto J. Valcke. Sint-Laureins.

voor hun t-igen vrienrlen ! Zo onlsnaple hc-n rle unieke kans om meL tle 
hiigelsen af Ie rekenen, wal nochtans zeer gemakkelijk zou geweest zijn. 
gezien hun geweldige fivermachl.

In oktober H37 waren het een groepje Sluiztrnaars zelf die Sint- 
l>iiirejns kwamen beroven, maar de meesicn van hen vielen in de handen 
van de C rentenaars. werden bij Benlille gevangen gciu>men en meegevoerd; 
acht rriifler hen werrlen onlhoofrl :

«üfj Sie Symoens ende .lurlendagh ( =  Simmi en .ludas. A[)oslelen), 
zommeghe Sluusenaer'! ghinghen moven in Sie Laiireins |)rochie, hy Mal 
rieghem. eiifle oor Iry I^Milille, Daer waren zy gherreglien ( -  bij de kraag 
geval) ende ghevanghen en gheleerll in dal f'enisrhe heer ( =  leger), daer 
waren zy alle arhle onlhooft,..> (C’orpus ( hmnicorum Mandriae, III. p. 
ftO ; Kronyk van .lan van Dixmiidi-).

I )e Beeldi-ii'.lorrn <'n rle geii/enberoeilen hebben SinI Laureins ook 
mei oiiberrrertl gelalefi, wat in hel nmirrlen van Vdaaiuleren zeer goed 
br-grljpeli(k i.s. In r-en haurbrhrill uit lr)7<;. overgetlriikl in de «Annale.s de
I.I srrriélr'- rl'r-miilalion rle Briige»>. 1H()7. |), I2 f) H H . gelllidtl : /lesr/irv
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D e Xaveriancn (of : do Cieson) to Sint-I.auroins In 18‘W. mol Pastoor Do la Croix 

on Ondorpastoor Gordoyn on Phlllpart.
nrukplaal R, IVrnaorl.

vinghe r/er uunrui’sle cndc vvrdrslntefrdc kerrkeii inl Landt pan den 
Yryen, 200 door verscheyden innondaiien als kelicryen. doiir /.S., lezen 
wij dal de t»emeente «SinI l.nureyiis Ie lilocke Icenmaele werli ende oKc- 
fleslrueerl» was. \ ’oor wal de kerk Irelrefl is dit zeker overdreven, maar 
wij welen niel hoe ver de hesehaditjlno of vi-rwoesting pina. liet kerkmeu- 
hilair z.al wel volledip verloren pepaan zijn, want alles moei opnieuw aan- 
pekocht worden in de loo]) van de I7e eeuw, op rie mooie kcdk uil 15-13 
na, die men hlijkhaar had \selen Ie redden, De vernielinpen in deze streek 
zijn alleszins zeer prooi pev\'eesl en ]irakliseh al onze kerken werden onl- 
eerd en pc|dunderd. Die van l',.eklo. Kaprijke, Knesselare, enz., wenlen 
verbrand en hel zou Ie verwonderen zijn, indien ook Sinl-l.aureins niel 
zijn deel had pc-kri-pen in de storm. De meeste priesters wan-n pevluehl 
en andere, zoals die van Ki'kio en Assenede, werden mei vele voornam«' 
personen pevanpen penomen en vermoord.

Op 15 of N seplemher 1573 •—' zo h'zi'ii wij in de <( ihemll.srlus 
Geschicdenis.sen> van Pater De .lonphe —’ werd omirenl Sint 1 .auix'ins 
«Ie pardiaan van hel Rc'eollellenkloosler I«' Sluis, l'rans Pi'uneman, door
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Bosgeuzen om hel leven gebracht. Deze Minderbroeder was op weg naar 
Sinl-Laureins om er Ie prediken, werd door een bende woestelingen over
vallen, die hem met een bijl de keel doorkliefden en vervolgens het hoofd 
afhakten (Ph. Naessen o.f.m. : Franciscaans X^Iaanderen, Mechelen, 
18Q(i, blz. 551-532 en 5-44-545).

Zijn lijk, in een sloot geworpen, w'erd vijf dagen later door schaap
herders gevonden en in de kerk van Sinl-Laureins begraven. Bij hel ver
nemen van deze misdaad kwam de Gentse baljuw Corlewille, met een 
aantal dienaars en «vangers», de schuldigen in de bossen op de weg naar 
Brugge opzoeken. Hij gelukte er slechts in één van de voornaamste boos
doeners gevangen te nemen, namelijk Andries Bosschaert, bijgenaamd «de 
papendoder». Toen deze op 24 september 1575 op het punt stond te Gent 
de doodstraf Ie ondergaan, werd er vanwege de Bosgeuzen een brief aan 
de baljuw overhandigd. Daarin schreven zij, dat zij dezelfde morgen de 
zoon van de heer Triest, heer van Auwegem. met nog een andere Minder
broeder gevangen hadden ; en zij dreigden ermee hun gijzelaars ter dood 
te brengen, indien men bij het besluit bleef hun kameraad te doen sterven. 
Al wat men met Bosschaert deed, zouden zij eveneens met hun beide ge
vangenen doen... Daarop werd het vonnis even opgeschorl, doch later 
toch uilgevoerd. buiten de Peterseliepoorl te Gent.

Enkele inwoners van Sint-Laurems, net als te Eeklo, Kaprijke en 
Maldegem, hadden zich door de stroom van de Herv'orming laten mee
slepen. «Het is ons bekend dat een zeker getal inwoners reeds ten jare 
1566 de geuzenpreken te Eekloo bijwoonde en dal den 5 November 1578 
St.-Laureins met Adegem te zamen kwam op de classis van Gent, waar 
het onder D-kloo werd gerangschikt en zekeren Balthazar van Beaumont 
voor predikant ontving. In .lanuari 1580 wordt Sl.-l.aureins, zonder Adegem. 
onder Ihibl, in September onder de classis van Brugge, en later weeromi 
ondfT Eckloo opgenoemd, .Jan de Moor en Pieter de Rijcke, deze laatste 
een kleermaker, waren hier opvolgenilijk prerlikanten (11. Q. .Janssen : 
De Kerkhervorming in \daanderen). Hun toestand moet hier echter niet 
zeer schitterend gc*N\'eesl zijn, want tle classis van JVugge, ten jare 1581 
gchouflen, fli‘ed fle I Jers'o mden van Sl,-J.aiire!ns vermanen, hunne schuld 
jegens rlen Vf)f)rrnaligen leeraar, .Jan de Moor, Ie betalen... T oen echter 
i.T de eer'Ie helJl rier volgenrle eeuw beteugelende maatregelen werden 
genomen tegen de J )r)opsgezirulen. die in den Biezen(>older, omstreeks 
AarfJenldirg. ve,garlerden, had Sl, Laiireins geenen enkelen inwoner meer, 
'lie lf)l rien voorvarlerhjken godsdienst niet was leruggc*keerd.

I Joe onveilig hel hier tijdens de honger gemehle beroerten geweest 
is. lilijkl uil de rekeningen van de stad b.ekloo, ovi'r hel jaar 1581. Nacht 
en dag moe.sl uien in al de gemeenten dezer streek legen den vijand op 
/i|iie fioede wezen. J waalf dorpen uil den oiiilrek van I'x'kloo, waaronder
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Do <Barecl> op fle Bolrrhorlc (srhildorij).
Foto J. \  alckc. Sint-lvaureins.

Sl.-Lauri'iiis, l-u-'nevens Malclegem en Arlegem, moesten op hooger bevel, 
een jaar lang, ieder gedurende een maand, bel noodige getal manscbnp- 
jren leveren om aan de versterkingsv\’erl;en der genoemde stad te arbeiden : 
daarbij was er eene groote srbaarsrbbeid aan levensmiddelen en beerscble 
te hekloo ook de pesl> (De Potter en BroerkaerI, blz. 8-‘) : August van 
Arker : I lot Klooslor r<in Oo.st-Eer/oo o/ do Ilarorio lo hrlroldol.

In 1()0I werd Ie Sint-Laurcins een fort gebouwrl. om bet land tegen 
de 1 lollanders te besrbcrmen. Dit gebeurde legt'lijk ook in de andere nm- 
barblsdorpen van Maldegcm.

Als een bi'Wijs voor de bcnauwelijke toestand te Sinl-ljuireins in de 
jaren I(>37-38 kunnen wij bier een batulsrhiillelijke kroniek citeren, waarin 
vermeld wordt dal verscbeidene buisgezinnen van Adegem. Sint Ivaureins 
en otnliggeiub' plaatsen toen naar Waarscbool waren gevlucbl. Die toe
stand duurde enige weken, want wij zien dal een aantal pasgeboren kin- 
der('n uil die dorpen toen te Waarsrbool werden gedoopt, «lempore fu- 
gae..,>.

Ronrl Kerstmis l(>83 was bel een buitengewoon rampzalige lijtl voor 
fle kasselrijen van de (^udburg en bet \'ri|e, wegens de verwoedt' invallt'U
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van de I’ransen. Knesselare, Zomergem en Waarschoot werden bijna vol
ledig platgebrand en einde december zetten de Fransen van daar bun 
strooptocht voort tot bij Sas-van-Gent, om dan terug te keren over Eeklo, 
Sint-Laureins, Sijsele en Lovendegem. Alles we'd geplunderd of aan de 
vlammen overgeleverd, in het midden van de winter !

Bovendien werd de gemeente in de loop van de eeuwen berbaalde- 
lijk door overstiomingen geteisterd. Aan deze toestand zal slechts defini
tief een einde komen na bet graven van het Leopoldskanaal (project 16 
maart 1857 ; wet van 26 juni 1842). De landbouw en veeteelt hebben 
sindsdien een uitzonderlijke hoge vlucht genomen te Sint-Laureins en de 
erg gexTeesde polderkoortsen zijn totaal verdwenen.

Tijdens de Patriottenbeweging op bet einde van de 18e eeuw bezat 
ook Sint-Laureins zijn xiijwilligerskorps. waaraan op 10 augustus 1790 een 
schoon vaandel werd opgedragen. Onder de bevolking bad men in het
zelfde jaar sten titel van patriotieke gift> een som van 137 gulden 14 
stuivers 9 deniers ingezameld, om de oorlogskosten te helpen dekken (De 
Potter en Broeckaert. blz. lO).

De verdere geschiedkundige gebeurtenissen te Sint-Laureins bepalen 
zich, net zoals in onze andere Meetjeslandse dorpen, tot de droevige jaren 
van de Franse overheersing, de oorlogen van Napoleon, de baldadigheden 
van de Belgische omwenteling in 1850-31. de hongerjaren 1845-48 en de 
beide wereldoorlogen. \Goral in 1944, bij bet einde van Wereldoorlog 11. 
kreeg Sint-l.aureins bet nog te verdu'en, toen men de overtocht van de 
kanalen forceerde tussen Maldegem en Sint-Laureins, te Moerbuize, Mid- 
delflorpe en Moersboofde... De Canadezen noemden deze gevechten, b.v. 
op 6 oktober 1944 te Strobrugge, even erg als deze bij de landing in Nor- 
mandië !

A. RYSERllOVE
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W ie meer historische en andere bijzonderheden verlangt, 

kan deze vinden in :

F. clc PoUrr/J. Broerkaf-rt : Gcscliipdenis der fiemeentcn van Oosl-Vlaanderen. ■— St.-
Laureins. — Arrond. Gent, reeks I. deel 8, 'i8t>8 : 28 biz. Uiig. C. «Annoot- 
Braeckman, Gent.

Roliert B<Tnaerl Uit de kronieken van Sint I.aureins vóór IQilO. — Drukk. Van 
I loestenbergbe, Maldegem : 526 bIz.. talrijke foto's, kaarten en illustr. : 2 delen, 
1970-71.

A. Ryserhove/L. Stoekman : Naar Sente. Zondag 9 augustus 1970 (uitstap van bet
1 leemk. Genootschap van bet Meetjesland) : 32 biz.. 13 illuslr. Aangeboden
door Drukk.-Uitg. \'an 1 loestenbergbe, Maldegem, 1970.

X. : Martelie van Pater Penneman, 1575. — In : Rond den Ileerd, jaarg. 8, 1873. biz. 
331,

A. de Cculeneer : De Kerk (van Sint-Laureins). ■—■ In : Bulletijn van bet comiteil der 
prov. Oosl-Vlaanderen.., voor monumenten en landschappen, deel 9. 1921. biz. 
45-46.

G. Celis : Srboenkoers. ■—• In : De Brabander, jaarg. 4, 1925, biz. 159.

G. Celis : Bollen in den hoepel. — In : De Brabander, idem, 1925. biz. 165.

G. de Block-l.ooz : Un mot sur les origines de la maison de Block et les premiers 
seigneurs de l.ooz-lez-l.ille, — In : Looz, jaarg. 11, 1907, illuslr. biz. 13-16. 

F, de Potter/,1. Broeckaerl Geschiedenis der gemeenten van Oost-\daanderen, —■
Maldegem. —’ Arrond. Gent. reeks 1, deel 8, 1868 : 201 bIz, Uiig. C. Annool- 
Braeckman, Gent.

M. de l.alaing : Maldegbem la Loyale : mémoires et archives, Brus.sel, 1849, \ ' l l l - 4 6 9  biz.
C. Voisin : Peslament d Arnould de Maldengbem. chanoine de rournay, 1275. Brugge.

1850. 48 biz. — Overdruk uit Annales de la soc. d émulalion. reeks 2, deel 7. 

\'. De Lille : De Stem uil bel Woud. Duimpjesuitgave nr 9, 1898. 187 biz. Drukk. De 
Lille. Maldegem.

.1. ,\ndries : Acie de fondalion <le rbópllal de Maldegbem. 1275. •— Brugge. 1849. 40 
biz. Uil : Annales de la soc. d'émulalion,

A, l.auwers : Acte de fondalion do I bópilal de Maldegbem Brugge, 1850, 48 biz.

(.1 .0 . A n d r ie s )  : M é m o ire  à cons 

Bruggo (185 -1 ). 8 ti b iz. 

Procés in le n lé  par les com m une 

hospices c iv ils  de Bruge

C , V a n

1er re la t if  au ré lnb llssem en l de I h ó p lln l de M a ldegbem ,

de M a ld e g b e m . A d e g b e m  et S t. L a u re n t co n tre  les 

p la id o ir ie s , (B rugge, 1 8 5 7 ). I>() b lz .

M a e le  : W e iig d e fe e s l 1er ge legenheid der be rs le llin g  van  b e l o iu l I lo sp lln a l 

van M a ld e g b e m . —  Brugge, lH li4 . 30 blz... m ei p la le n .

L , S tockm an ; O v e r  be l on ts la a n  van  de Heklose w a le rgang  lossen F ieklo en S in l- l.a u rt 'ln s ,

In lA p p e ll je s  van  b e l M e e lje s la n d >. n r 14. 19(i3, b lz , 154-158.

M . F n g lis b  : I le l g ild  van C L L .N 'ro u w  van . \a rd e n b u rg  naar S in l-1  .aureins ? '—  In < A p p ,

van bel M e e lje s l.s , n r  I I .  I9 6 0 , b lz , 151.

L . S loekm an : M o erg ronden  on lu r fu llb a lln g e n  In de a m bacb len  M ab legem  en .\a rd e n b u rg  

en In de ke iire  van  K eklo . In s A p p . van  be l M e i'l|e s l,> , n r 24, 1973. b lz  73  88, 

D r. M .K .l '. ,  G o lls rb a lk  : I lls lo rlscb e  geografie  van  \ \ ’es le li|k  Z e e u w s A 'la a m le re n . 1. A ssen. 

1955 ; II. A ssen . 1958.
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P A ’ .H . : N o g  ove r o b iils  o f  ro u w b la zo o n e n . in  < O n s  Ile e m > . janrg. 7. 1P49. b iz . 109-

110.

M ori.c : M o rkw a a rd ig h o d i'n  u it  ' l  grensdorp jo  S l.-I.aure in .s. in  t W i j  M ald«-gom >, jaarg. 4, 

ib  feLr. 1947.

In  < \ ’r i j M a ld cg e m > . w eekb lad , ve rs rb ille n d e  inlere.ssante losse b ijd ragen  va n  D .  W rs lra e te ,  

verschenen tussen 1952 en 1979.

H a u b o u rd in  A rseen  ; D e  T ie n d e p a le n  va n  S t.-M a rg rie te . in  <E  3 - E ck lo > , ad ve rte n tie - 

w eekb lad . 16 augustus 1973, pag. 1.

Eugeen D e  Raels : S te -M a rg rie te . is he t do rp  o u d  o f  n ie u w  ? In  « D e  E cc lo o n a a r> , ju n i 

1947.

D . S. : K ron ieken  van  S t.-L a u re in s  van  vó ó r 1900. in  dagb lad  « l ie t  \ 'o lk > .  e d itie  G e n t, 

18 ju n i 1970. pag. 13.

I-u c  S tockm an : D e  P olders rond  B e n tille , in  « O n s  M e c tje s la n d > , jaarg. 4 . 1971, b lz  

117-119.

M .  V .  : H e t liedekensboekje  van  L iz a  B a ld o n ck , in  « O n s  M e e tje s l.>  jaarg, 3, 1972, b lz. 

144-150.

M .  \ ’ . . E en  fig u u r u it  bet vroegere S t.-L a u re in s  : X 'e ldvvacb te r .lu les La to m m e , in  <O n.‘ 

M e e lje s l.z . jaarg, iO. 1977, b lz . 129-134.

M .  V .  : O u d  S t.- I-a u re in ; : D e  vrijh e id sb o o m  en b e l gedenkteken der gesneuve lden , in  

« O n s  M c e tje s l.z . jaarg. 11. 1978. b lz . 2 8 -4 0  en 61-76 .

A ,  R . : In  m em oriam  L t-k o lo n e l M a u r its  V e rb e ke . in  « O n s  M e e lje s l.> , 1979. jaarg. 12. 

b lz . 2 ^ .
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KRONIEK.

H U L D I G I N G  \ ' A N  A C H I E I .  D E  \ ' O S  TE E R T X ’E L D E

Naar aanleiding van hel behalen van de prijs van hel Gemeente- 
Lredicl (cfr. Appelljes nr. 29, 1978. blz. 5) werd onze voorzilter Achiel 
De \  os op zalerdag 22 december 1979 gehuldigd in hel cullureel cenlrum 
van Erlvelde-Evergem door hel gemeenlehesliiur van Evergem. Tijdens zijn 
verwelkoming helichlle hurgemeesler J. Parijs de zin en de helekenis van 
de geschiedschrijving. Zelden hebben we vanwege een overheidspersoon 
70 n diepgaande analyse over de waarde van de geschiedenis horen geven.

Feeslredenaar Piof. Adriaan Verhulsl, voorziller van de BRT en van 
hel Willemsfonds, onderslreeple de verdienslen van de laureaal op hel 
vlak van de locale vorsing. Hij herinnerde ook aan hun derligjarige \Tiend- 
schap die in 1949 begon in de leeszaal van hel rijksarchief Ie Genl. Hij 
prees verder ons lijdschrifl «Appelljes van hel Meeljesland> en noemde 
hel een van de heslen onder de regionale jaarboeken voor heemkunde en 
locale geschiedenis.

WTj lalen hier hel dankwoord van onze gevierde voorziller Achiel De 
\ ’os volgen omwille van rle zinvolle inhoud en hel slemmingsheeld over 
Evergem anno 1925 :

<lk dank in de eersle plaals mijn familie, mijn afslamming, mijn ouders 
en grooloiiflers omrlal zij mij lielen geboren worrlen in hel loen nog bijna 
zuivere agrarische Evergem en waarvan mijn oudsic kinderherinneringen 
lemggaan f)j) deze zuiver larulelijke sf(‘er.

I'.en oufle, eloor de .slorm afgewaaide duivenloren, hel losgckaplc 
aardaj)[)elveld in een mislige aiiguslitsmorgen, hel c|)f)s van di- oogsl. 
roeperifle koewachters in tle elzenkanleti, de harre grauwheid van rle winter 
mei een doodgfrvroren waterhoen langs tle walerkani, zijn zoveh- indruk
ken. flie een laler flenkjialroon hlijvend beïnvloedden.

Pater \ 'an  Isarkei schrijfl in zijn nu reeds beroemd geworden hoek 
<Mijn larul in de kering> dal hel landelijk leven schijnhaar primilief was. 
maar 'rok evenwirhiig omrial hc4 .sleiinde op rhr eenheid mei een omgeving 
«lir- rle mensen /elf liarlden gemaakl. loen deze eenheirl werd verbroken 
vi-rdwr-nr-ti riok het evetiwirhl r-n hel geluk.
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Hel een en hel anrler brachl er ons loe dieper naar de wortels van 
dil verleden Ie graven : zo kwamen we 55 jaar geleden in het Rijksarchief 
Ie Gent lerechl en moesten we worstelen met enkele historische discipli
nes, die we geleidelijk aan onder de knie kregen.

W e werden er door bereidwillige archivarissen menigmaal geholpen. 
X'andaag danken we hen in de per.soon van mevrouw I I. Coppejans- 
Desmedl, hier aanv/ezig, zeer harlelijk.

Met eerbied en ontzag en tevens vol piëteit denk ik vandaag terug aan 
mijn voorgangers, voorzitters van hel Heemkundig Genootschap van het 
Meetjesland, wijlen Dr. Edmond 1 ieleman en Mejuffer Dr. hlisabelh 
Dhanens, die hel mij mogelijk gemaakt hebben, samen met mijn huidig 
bestuur, luij van hel Genootschap te bedienen om een regionale en zelfs 
nationale bekendheid te verwerven. W ij weten dat de nu reeds 29 ver
schenen nummers van ons Tijdschrift «Appeltjes van het Meetjesland> de 
laalste loodjes hebben geleegd bij hel toekennen van onze geschiedenisprijs.

Zij hebben het ons levens mogelijk gemaakt blijvende contacten te 
onderhouden met de beroepshistorici : professoren van Gent, Leuven en 
Luik.

Ik dank dan ook zeer gemeend, een van hun illustere vertegenwoor
digers Prof. Dr. A. \Trhulst, die hier vandaag als gastspreker ter mijner 
eer is willen optreden.

Maar hel is duidelijk dal ondanks vele omzwer\’ingen. locale geschie
denis eindigt waar zij begonnen is, nl. in hel oude vertrouwde milieu. Daar
om danken wij vandaag al de mensen rondom ons : zonder hun belang
stelling zou alle vorsing zinloos zijn. X’anzelfsprekend gaat mijn dank hoofd
zakelijk naar hel Gemeentebestuur met aan hel hoofd de heer burgemeester, 
die vandaag met deze zitting hel blazoen van Clio. waar nu en dan een 
lelijke deuk op verscheen, opnieuw prachtig oi)gesmukl heeft.

Deze muze heeft inderdaad in onze tijd. niets van haar helang ingc- 
boel, Hoe kunnen wij de grote hedendaagse evoluties begrij]ien. zonder 
na te gaan waar deze hun oorsprong gevonden hehben. (X  worden wij 
mensen, die alles zo maar ondergaan, zonder er ons bewust van Ic zijn, 
dat wij op een paar generaties in een stroomversnelling terecht gekomen 
zijn van een agrarische over een induslrieel-lechnologische naar een apo
calyptische periode ? Moeten wij niet waken op de authenticiteit van ons 
mens-zijn ?

Mijn grootvader, .lan-Baplist Geimaert werd geboren in 1817 en 
stierf in 1925. Hij was een Vlaamse boer, analfabeet r\og volledig ondcT- 
worpen aan de aloude wetten van natuur en religie. 1 och leefde hij nog 
toen ik reeds geboren was. Rr hebben onderlusseir ontzaglijke evoluties 
plaatsgevonden.
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In clil lichl gezien blijkt cle opclrncbl. hel financieren en hel publi
ceren van een geschiedenis van de gemeenle een dwingende opdracht, een 
vastleggen van iels dal reddeloos dreigt verloren Ie gaan.

De vele hvergemse vrienden, uileraa cl het slerksl verspreid in de 
onderwijs- en culturele m ddens, waaronder ik dan speciaal mijn secretaris 
van de Culturele Raad, de heer Johan Van de Sleene wil vernoemen, 
wezen ten overvloede van mijn dankbaarheid ve.zekerd.

Elkeen draagt tenslotte op zijn terrein bij om zowel binnen als builen 
de gemeentegrenzen, de luister van onze gemeente te verhogen.

Ik dank tenslotte iedereen, en niemand zal hel mij ten kwade duiden, 
zo ik hier in de eer.sle plaats mijn huisgenoten, mijn echtgenote en kinderen 
in betrek, die mij vele faciliteiten allerhande ve.leenden, om het mij zo 
gemakkelijk mogelijk te maken d.t benedictijner monnikenwerk tol een goed 
einde te brengen.

Dank aan allen, die mij op een of andere manier, door hun belang
stelling, begrip of geduld, geholpen hebben.

Hoeft het tenslotte ondersireept dat het prachtig geschenk mij aan
geboden namen het gemeentebestuur door schepen .1. Lehoucq en dal de 
verdiscontering van de waardering voor mijn werk inhoudt, mij zeker niet 
ongevoelig heeft gelaten.

Voor dit alles mijn herhaalde dank !>

DERDE PROVINCIAAI, COLLOQUIUM TE AALTER

Op 6  oktober 1979 werd hel derde collocjuium van het Ooslvlaams 
Wrbond van de kringen voor Geschiedenis te Aalter gehouden naar aan
leiding van de herdenking van de Slag van de W itte Kaproenen in 1379. 
Dit collorprium werd georganiseerd door het Hecrnkunflig Genootschap 
van hel Meeljesland in samenwerking met rie plaalsi-lijkc Heemkundige 
Kring «Arihur W rhousiraelo.

In de voormirlrlag spraken Dr. Mauricc Vundermaesen over de Cicnlse 
opslarirl (1379-1383) en de politieke sympalieën bij de regimewisseling 
1379-1383 Ie Geril, lic. Mare Ryckuerl over Brugge en de Gentse opstand 
( 1379-1382) en lic. Maurils Coornaeil over de gi‘schiedenis van de Brugse 
D.-ie, I )r-ze drie ref< raten werden gebundeld onder de titel De ^\^t(/e K(i- 
p r o e i t i ’ii en ver.schemrn in de reeks Ihjdr.igen, nieuwe reeks nr. 10, van het 
Kidliireel .laarhoek voor de Provincie Oosl-VIaanrleren, Gent, 1979, 120 
biz,, geïllustreerd rnel Iwi-e ti-keningen. I lel kaftontwerp is van Roger 
Defruyl uil Aalter.
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N ie u w e n d a m  vvordl de s ta fka a rt Ier ha n d  genom en.

(Folo Fdip Santcns.)

1 ijcleiis hei niiddufjmaal schonk hurgemeesler Jan De Crem een exem
plaar van de Geschiedenis con Aaller aan Prof. S..1. De Lael, voorzilter 
van hel Ooslvlaams Verhoud, als dank voor de talrijke opgravingen Ie 
Aaller gedurende de laatste 25 jaar. ondernomen onder zijn leiding. Van 
zijn kant gaf IV)f. De l.ael een exemplaar van fh* \ \  if/e Kaproenen aan 
hnrgemeester .lan De Crein uit erkentelijkheid voor de gastvrije ontvangst 
van de deelnemers aan dit colloquium door de gemeente Aalter.

In de namiddag werden dan enkele jrlaalsen hezochl, o.l.v. Mnurits 
Coornaeil, waar de Bruggelingen in 1.585 hehlv'n gedolven, nl. te Nieuwen
dam. hij hel (^ud-Leiken en te CKitlem. Daaina werd ook nog hall ge
houden hij hel kasteel van Poeke voor een hlil/.-hezoek. Deze geslaagde 
dag werd heslolen mei een klimpartij in de I Inrlemi'ersmolen van Poeke. 
die door Dr, Luc Coeminne, volledig op i'igi'n kosten werd hersteld. De 
molenaar had \'<>or flez.e gelegenheid de molen in werking gezel en gaf 
een demonsiralie van hel malen van gerst. Meleen vonnde dil hezoek 
een mooie nvergang naar hel vierde colloquium Ie Dciulermonde in 1081. 
waar de Ooslvlaamse molens aan hod zullen komen.

Luc Slockm(\n.
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BEZOEK .-V\N DE KERKDORPEN MERENDREE EN HANSBEKE

Alhoewel we onze jaarlijkse uilslap moesten beginnen zonder de tra
ditionele receptie op het gemeentehuis, mocht onze voorzitter Achiel De 
\ ’os toch 200 belangstellenden verwelkomen op bet kerkplein van Meren- 
dree. Na een korte begroeting vertrouwde onze voorzitter de leiding van 
de tocht toe aan inspecteur Alfons Ryserhove, die zijn rondleiding begon 
met te wijzen op het \Toege ontslaan van de plek Merendree. die al in 
722 in de bronnen opduikt. Daarna schelste hij de bewogen bouwgescbie- 
denis van de Sint-Radogondekerk. die nog heel wat Romaanse l^ouw- 
gedeellen bevat. Binnen de kerk viel vooral het koor en bet transept op dat 
in neo-romaanse stijl geschilderd en gestoffeerd werd. Ook het hoofdaltaar 
en het grote glasraam zijn in diezelfde neo-romaanse trant uilgevoerd. Bij 
het lege graf van Sint-Gerolf w'erd het korststondig leven van onze Meetjes- 
landse heilige in geuren en kleuren verteld door onze w'elbespraakte gids. 
De pastoor van Merendree had op het altaar de talrijke kerkschatten ver
zameld. zodat de liefhebbers van edelsmeedwerk enkele mooie stukken 
konden bewonderen.

Langs het Sinl-Cerolfswegelken wandelden w'e dan naar de Sint- 
Gerolfswal waar de \oormalige pastorie letterlijk in staat van ontbinding 
verkeerde. Deuren en vensters waren met planken dicht gespijkerd, terwij'l 
hel prachtige poëzieplein in een echte broesse was herschapen. Dat is bet 
lrie«le resultaat van drieenlw'intig jaar verwaarlozing. Indien er niet snel 
ingegrepen wordt, zal er niets meer te restaureren vallen. Een kort bezoek' 
aan hel verkrotte interieur liet de nog vroegere pracht en praal van de acht- 
liendeeuwse woning vermoeden.

Na dit miserabel schouwspel zette de autokaravaan zich in beweging 
in de richting van het kasteel Velde, waar we verrast w'crden door een 
blekkercnde bloedrodt! voorg<>vel. Van de eigenaar mochten w’c een wan
deling maken in de mooi verzorgde tuin van het kasteel. Vandaar reed een 
gedeelte van de deelnemers naar Sas-Durmen, terwijl een andi'r gedeelte 
afslajrtcn bij hel ka.steel Melden-n om er in een landelijk café, waar een 
.schieling aan de gang was. voortijdig bun dorst te gaan lessen.

C)p fle wijk 1 leislc werd hall gehouflen bij de O.L.-Wouwkapel, 0 |)- 
gerir hl rloor de bouwkiinrl g< Minard in 18()0. Diezelfde Mitiard trad her
haalde malen oj) aks beschermheer van de kerk van Merendree : hij schonk 
o.rn. hel hoofdallaar en leketule en betaalde de biechtstoelen.

W c gingen fK)k nog even een groet brengen aan Sinl-Philomena in 
haar blauwe kapel, rrlhoewel I^hilomena nu van de heiligenkalender werd
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E on Bropp nandach tige  doplnpmor.-:.

«eschrapi omclal de Bollanclislen geen bewijs van baar beslaan hadden ge
vonden. Rechtover de Sinl-Pbilonienakapel stond een ander Icapellelje <Het 
Ond-Cienieenlehnis>, waar een andere groep laattijdig hun devotie bij de 
tapkast vervulden.

I let bezoek aan de kerk van SS. Petrus en Paulus werd een echte, 
veropenbaring voor ons. W e badden nooit kunnen vermoeden dat 1 lans- 
beke een zo’n warm en stemmig gebc'dsbuis bezat. 1 lel kerkgt'bouw werd 
op het einde van de 18de eeuw o|>gelrokkcn en in de l‘lde eeuw werd de 
eikenhouten lambrisering aangebrarbl in eenklank met de rocoro-hierhl- 
stoelen en de kommuniebank uit 1732. liet houtwerk en de slanke pijlers 
creëren een sfeer van warmte en ruimte die van de kerk een echte plant.s' 
voor gemeenschappelijk gebed maken.

Bij hel bekken van het kasteed van 1 lan.sbeke vertelde onze gids over 
de invloed van d(' heren van I lansbeke in hel dorpsleven. Ook zij waren 
besebennberen van de kerk. De obiilblazoenen in de kerk heriniu'ren nog 
aan de fatnilie-s (lernoval, IVrrluut en d(' l^uisies. \hioral de sleenrijke 
.lcan-Ba|)tiste d 1 lansbeke be'sleedde veed geld aan de kerk en lu'l klooster.

In bel gasthof «Ier Linden> Ie Bellem bleven nog een lachliglid deel
nemers over voor bel gebruiken van een ovt'rvloedige koude schotel. Zoals
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sleeds \va5 er een yelegenheidsbrochure te verkrijgen, geschreven door 
Lieven De Ruyck. Roger Moelaert en Alfons Ryserhove. Daarin kwam 
vooral het kerkdorp Merendree aan bod en deze historische nota van 
ongeveer -40 biz. kan wellicht de basis vormen voor een meer uitgebreide 
monografie over Merendree. W'e hopen dal onze sekretaris Roger Moelaerl, 
hooldonderwijzer Ie Merendree. ooit eens de volledige geschiedenis van 
dit landelijk dorp zal schrijven. Zoals steeds, wist onze gids Alfons 
Ryserhove. de toehoorders te boeien en te interesseren voor de bezochte 
gebouwen en sites.

L. Stockman.

\ ’OORDR.-\CHTEN TIJDENS HET SEIZOEN 1978- 1979

8 o k t o b e r  1978. —■ V oor een twintigtal belangstellenden besprak 
inspecteur Alfons Ryserhove de betekenis van Victor De Lille als uit
gever van het weekblad t Getrouwe Maldeghem en de Duimpjesuitgaven. 
X’ictor De Lille werd in 1863 geboren te Maldegem als achtste kind in een 
bescheiden gezin. Hij was een leergie.ige knaap die dagelijks te voet van 
Maldegem naar het college van Eeklo trok om daar de lessen te kunnen 
volgen. In 1887 werd hij op 24-jarige leeftijd reeds tot gemeenle-ontvanger 
van Maldegem benoemd. Het jaar daarop, in 1888. liet hij het eerste num
mer van t Getrouwe Maldeghem verschijnen op 600 exemplaren. Hij kwam 
ook in relatie met mevrouw Courtmans. ü p  10 juli 1894 trad hij in het 
huwelijk met Octavie De Zutter, < h e t  b u i t e n m e i s j e  u i l  K a n e g e r n > . Victor 
De Lille had zijn vrouw leren kennen ter gelegenheid van een literaire 
wedstrijd iiitgeschreven door zijn weekblad.

De wedstrijd omvatte drie reeksen : voor de eerste reeks werd de be
schrijving van een gemeente uit de streek gelegen binnen het gebied om
sloten door Gent-Breskens-Brugge-Aaller gevraagd : in de tweede reeks 
werd het beste gedicht over Karel-Didewijk l_z;deganck bekroond en in 
de derde reeks werden gedichten gevraagd betreffenrle streekgebonden 
legenden. De jury of *keurra<ul> bestond uit Cniirlo Ge/.elle, \Grsterman- 
\  an C)yen en Van I' îgaert, leraar aan de normaalschool van Sint- 
Niklaas, Uil rie prij.skamp blijkl de grote belangstelling van Viclor De 
Ijlle voor de folklon? en de locale geschi<’denis, 1 lij was een i'chle heem
kundige avatil la letln: 1

Iti 1897 begon V'ielor De Lille dan met het drukken van zijn Duim
pjesuitgaven, Gedurende 23 jaar gaf hij elk jaar vijf «Duimpje.o uil; in 
<l<"/e reeks verscheen o.m. werk van Stijn Slretivels, l'elix Timmermans, me- 
\Touw Courimans. |)rofessor K . Vliebergh en ook van hemzelf. Zijn meest
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bekende werk is «//e< G e s c h e n k  u c m  d e  /uyer> waarin de geschiedenis van 
Maldegem is verwerkl. In 19Ü0 werden de Diiimpjesuilgaven door 186 
inschrijvers gekocht.

In 1904 kocht hij het Kasteelken met 4 ha. grond voor 65.000 goud- 
frank. In 1905 begint de strijd voor het behoud van de toren van Maldegem. 
Op de vooravond van de eerste wereldoorlog werd het Getrouwe Malde- 
ghem op 5.000 exemplaren gedrukt. Tijdens de oorlog werd N'ictor De 
Lille door de Duitsers twee jaar geïnterneerd en daarna verbleef bij nog 
twee jaar als balling te Geneve.

In 1927 voerde Yictor De Lille zijn bekende campagne voor het in
stellen van een objectief onderzoek inzake de moord op Heclor De Zulter. 
In 1929 werd Victor De Lille in \Vest-VIaanderen tot volksvertegenwoor
diger gekozen. Zijn weekblad werd in die dagen over het gehele X laamse 
land verspreid. Op 15 juni 1940 overleed \bctor De Lille, ietwat vergeten, 
na meer dan 50 jaar actief te zijn geweest als journalist en uitgever.

Zoals steeds hebben de aanwezigen ten zeerste genoten van de meester
lijke manier waarop Alfons Ryserbove het leven van \ ’ictor De Lille ver
telde en zijn belangrijke rol in bet Maldegemse leven en daarbuiten in het 
licht stelde.

3 d e c e m b e r  1978. —■ Alhoewel vele vorsers iets over de Pauseli)ke 
zoeaven weten, hebben tocb de meeste van ons veel moeite om de rol en 
de betekenis van de Pauselijke zoeaven in een bredere Luropese contckst 
te plaatsen, jobn Goddeeris vulde deze leemte in onze kennis op een schit
terende wijze op tijdens zijn voordracht. L^oor Pepijn de Korte werd. in niil 
voor de koningskroon, aan paus Zacharius II een gebied in Midden-llalië 
geschonken in bel laatste kwart van de 8ste eeuw. I^ter werden de Pause
lijke staten nog uitgebreid zodat de paus in het midden van de ode eeuw 
over een viij groot rijk heerste. De rest van Italië was verdeehl over hel 
het koninkrijk PiëmonI, de Oostenrijkse iirovincies Dmibardië on \  enclië, 
de graafschappen Panna, Modena, Toscanië en het koninkrijk Napels.

Onder stuwing van piemier Gavour van Piëmont en Garibaldi ont
stond er een eenbeidsbeweg'ng in Italië. Ĉ ok de Pauselijke staten werden 
in dit eenbeidsproces betrokken. In 1859 verloor de paus, na een volks
stemming, l'unilië aan de eenheidsbeweging. In I8(>0, toen de invasie van 
de kerkelijke stalen op lil was, werd er een vrijwilligersh'ger opgerieht om 
bet Pauselijk leger Ie versterken. Op 18 seiilember 1860 leverden de eerste 
Pauselijke Zoeaven slag bij Gaslelficardo, die ze echter verloren. Daarihx'r 
geraakte de paus Llmbrië en Marchia kwijl.

Dit belette echter de verdere aanwerving van pauselijke zoeaven niet 
onder im|)uls van Mgr. Xavier de Merode, een oud-oflicier. In I8t>7 wisten 
de pauselijke troepen in de slag bij Mantua hel invasieleger van Garibaldi
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Ie verslaan. Toen cle Franse soldaten echter Rome en het ^patrimonium 
Petri> verlieten, kregen de Piëmontezen %Tij spel en veroverden in septem
ber 1870 Rome. Dit betekende meteen ook het einde van het regiment 
van de pauselijke zoeaven.

In totaal namen meer dan 2.000 Belgen dienst in het Pauselijke leger. 
Oost-\’laanderen leverde een contingent van 600 soldaten, West-Vlaan- 
dcren 500. De Gentse bisschop Mgr. Delbecque stond eerder afkerig tegen
over het ronselen van vrijwilligers. Zijn opvolger Mgr. Bracq steunde 
echter vanaf 1866 krachtdadig alle pauselijke oproepen zodat uileindelijk 
het bisdom Gent het grootst aantal \Tijwilligers leverde.

De naam Zoeaf werd aanvankelijk gegeven aan een \Tijwilliger in het 
Franse koloniale leger uit de streek van Zouava bij Constantine.

John Goddeeris schetste op een meesterlijke en zeer objectieve wijze 
de gemoedsgesteltenissen van de Vlaamse Zoeaven. wier opdracht uit
eindelijk een mislukking werd. Of mogen we de stichting van de Vatikaan- 
slad in 1929 als een posthume overwinning van de Zoeaven beschouwen ?

18 februari 1979. —■ In de kringen van de locale %'orsers krijgt de ge
schiedenis van de 19de eeuw over het algemeen weinig aandacht. Ofwel 
bestudeert men toestanden en gebeurtenissen van het Ancien Régime of
wel behandelt men eerder op een anecdotischc wijze hetgeen in de 20ste 
eeuw gebeulde. \  oor de 19de eeuw bestaal er blijkbaar weinig belangstel
ling. Aan de universiteit daarentegen worden veel licentiaalsscriplies gewijd 
aan die 15de eeuw'. Aldus onze spreker Ivan Floste die zelf zijn volle 
aandacht gaf aan die periode en een licentiaalsscriplie maakte over de 
sociaal-economische toestanden te Aaller tijdens de jaren 185Ü-I8()Ü.

1 lij verrichtte dit onderzoek op twee vlakken. Ten eerste vanuit hel 
klassiek-hi.storisch standpunt met een beschrijving van de gebeurtenissen 
lijd fris flie crisis. Daarna voÎ JfJc een lvwanlilaLi(‘ve aan[)alc van cle verschijn
selen lijd ens die periode. Ivan Hoste merkte in de eerste plaats op dat de 
oorzaken van de economische crisissen van vóór 1850, meestal lagen in uil- 
w'endige omstanrligheden, zoals strenge winters, rlroge zomers of oorlogs
gebeurtenissen. In feite dus buiten rle normale economische wetten. Nu 
1850 liggen de oorzaken binnen de economie zelf.

Door de rnerhnnisatic in |■.ng<•lan̂ l, werd de I'ranse markt overspoeld 
door de Britse producten, zodat Vlaanderen een groot gedeelte van zijn 
traflitionele markt verloren zag gaan. Ondanks de lage lonen tn de Vlaamse 
vlasntjverheid, kotulen rle Vlaamse thuiswevers niet optornen tegen de 
lvngel.se arbeiders, die rnerhanische weefgetouwen gebruikliTi. Dit was de 
inwenrlige factor. Als uitwendige factoren van de crisis noemde Ivan 1 loste 
de mislukte aardappeloogst van 18'I5, de gedeelleil|ke misoogst van de
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rogge in 1846 c-n tijdens hel rampjaar 1847 brak de lyphus uit onder rle 
verzwakte en verpauperde bevolking.

Om de crisis kwanlilalief te kunnen Ijenaderen, onderzocht Ivan 
Hoste de lijsten van de palentplichtigen, de lijsten van de grond-, personele- 
en de gemeentelijke belastingen en de lijsten van de hoofdelijke omslag. 
Door de combinatie van de gegevens van die vijf belaslingsrollen kon hij de 
sociale status van elke persoon met voldoende nauwkeurigheid bepalen en 
een sociale stratificatie van de Aallerse bevolking lijdens die periode vast- 
leggen.

Daaruit bleek dal de grondeigenaars-particulieren en een deel van de 
landbouwers tol de toplaag behoorden. De landbouwers bezaten ongeveer 
57 % van de rijkdom van de gemeente. De dagloners en de personen van 
de tertiaire sector maakten ongeveer 50 % van de bevolking uil en leefden 
op de rand van de hongergrens in die crisisjaren. In 1847 was één persoon 
op de drie behoeftig in Aalter en moest ondersteund worden door het 
bureau van weldadigheid.

Het onderzoek werd bemoeilijkt door de complexe situatie veroorzaakt 
door het groot aantal nevenberoepen. Een herbergier kon ook bakker en 
landbouwer zijn. Veel vrouw'en spinden thuis, maar werden als zonder be
roep opgegeven in de bevolkingsregisters, terwijl ze in de tellingen wel als 
spinsters werden opgenomen.

Op een voortreffelijke manier heeft Ivan Hoste zijn methode en werk
wijze uiteengezet. Deze voordracht was belangrijk om ons te leren omgaan 
met het overvloedig archiefmateriaal uit de lode eeuw. Hit zijn voordracht 
bleek ook duidelijk dal de beroepsstructuur niet samenvalt met de sociale 
stiucluur. Door de wisselwerking tussen de kwantitatieve methode en de 
klassieke beschrijving van de feilen, krijgt met een beter beeld van de 
maatschappij in de 19de eeuw.

8 april 1979. .—■ Dr. Smits, Bcnediclijncr-monnik te Steenbrugge en 
Noord-Brabander va.ir geboorte, belichtte enkele weinig bekend'* achter
gronden van de Belgische onafhankelijkheid in 1850. Hit deze heel gede
tailleerde uiteenzetting hebbeir we hel volgende onthouden :
—' Do nefaste rol van de prins van (\an je , de latere koning Whllem 11. 

die uit ])crsoonlijke ambitie de kaart van de Belgische opstandelingen 
heeft gespeeld.

—■ De weifelende houding van koning Willem 1. die momenten van streng
heid afwisselde met ogenbl kken van verregaaiuh' toegevendheid.

'—' In Vlaanderen reageerrle men orivr-rschillig en gelaten tegenovtT rle 
Belgische o|)sland terwijl de Brusselse opstandelingen wel steun von
den in het Walenland.
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— Deze mini-revolutie kon slagen door de dubbelzinnige rol van de prins 
van Oranje, bel gebrek aan doorlaslenbeid bij de Nederlandse koning 
WMlem 1 en vooral door bet ontbreken van de wil tot eenheid bij de 
Noord-Nederlanders die Zuid-Ncderland maar al te graag kwijt speel
den.

— Noterenswaard is het feit dat Zuid-Nederland in 1815 4.000.000 in
woners telde en Noord-Nederland slechts 2.000.000.

—’ Koning Willem 1 beeft door de bevordering van de industrie en bet 
stimuleren van bet onderwijs een blijvende invloed kunnen uitoefenen 
in Zuid-Nederland. ook na de Belgische omwenteling.

Dr. Smits beeft ons. als geboren Noord-Nederlander die sedert jaren 
in Zuid-Nederland veiblijft. een boeiende visie gegeven over de Belgische 
omwenteling van 1850.

2 r mei 1979. — V'oor bet Monasticon Beige beeft professor Erik Van 
Mingroot de historiek opgemaakt van de abdij van Zoetendale, een Au- 
gustijnerkiooster gelegen in bet grensgebied van Maldegem en Moerkerke. 
X’anuit de abdij van W aasten werd de eerste abt Lambert van Waasten 
naar Zoetendale gestuurd om de stichting voor te bereiden en te realiseren. 
De eerste kloostergebouwen werden opgetrokken op grond, toebeborend 
aan de beer van Paddepoele, die wellicht door toedoen %'an Beatrix Van 
de Poele, een lid van dit adellijk geslacht, aan bet klooster werd geschon
ken. Dit gebeurde rond 1215/1217. Vlakbij bet klooster van Zoetendale 
passeerde de Brieversweg, een weg vanuit Brugge naar bet meergebied van 
Sinl-Laureins. Langs die weg werd in 1242 de abdij van Spermalie gesticht 
en in 1485 kwam daar de priorij van Sarepta tot stand.

De abdij van Zoetcndale verwierf veel goederen te Maldegem, Moer
kerke, Dapscheure, Waarschoot en Kapiijke. De communauteil lelde nooit 
meer dan acht monniken. Aan de band van de dooi bern opgeslelde abten
lijst besprak professor Van Mingroot in hel kort de betekenis van de 28 
abten in bet jioliticke en sociale leven van Vlaanderen. Verschillende 
abten beschikten over een groot gezag zodat de abdij van Zoelendale een 
zekere br^kendbeid genoot in bet graafschap X^laanderen. V̂ oor Maldegcm 
eii Nloerkerkc was Zoelendale een kerkelijk en cultureel centrum. De in
corporatie in 1584 van de gocrieren van Zoetendale in bel patrimonium van 
de Brugse Jezuielen betekende bet einde van dit Augustijncr-klooster.

Profi'ssor F„ Van Mingrriot wist oji een levendige wijze rie markantste 
gegevens over dit klooster naar voor te brengen. De achttien aanwezigen 
werrleii betrokken bij <]e uitecnzi'tling door bet stellen van enkele onopge
loste vragen, Oji die manier groeide de bijeenkomst uil tol een werkelijke 
werkvergadering. Ook metbodologiscb konden we een en ander opsleken
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lijclens deze klare en duidelijke uileenzelting van hel wel en wee van de 
voormalige ahdij van Zoelendale.

ZOETEN DALE TE MALDEGEM ; ABTENUJST

E l.amherl van W aaslen (1215/1217 - ca. 1230)
2. W outer I (1230/1233 - ca. 1250)
3. .lan I (1250/1255 - ca. 1265)
4. Gillis ( 1265/1269 - ca. 1285)
5. Diederik I (1285/1288 - ca 1298)
6. .Jan II (1298/1300 - ca. 1305)
7. Alard (1305/1309 - ca. 1340)
8. Jan III Boud (ca. 1340 - 1346)
9. Diederik II (1347 - 1360)

10. Boudewijn lollijn (1360 - 1368)
11. Pieler van lorhoul (1369 - ca. 1388)
12. Jan IV Bolsait (1388/1596 - ca, 1400)
15. Jakoh De Beer (1400/1403 - 1419)
14. Anioon I Mil (1419)
15. Vaasl de Vouguin (l419 - 1439)
16. W outer II De Brune (1439 - 1443)
17. Frans loncman (l444 - 1452)
18. P. van Baerie (1452 - 1453)
19. hrans loncman (1454 - 1462/1463)
20. Adriaan Vander l laghe (l4(>l - 1479/1481)
21. Antoon II (1481 - 1486)
22. Roeland Ghijs (1486 - ca. 1502)
23. Jan V Van Male (l503 - 1504) ?
24. Kwinten Van I leysherghe (1505 - 1511)
25. Korneel Pontoastel (1511 - 1541)
26. Zachee Van den Broiicke (1542 - 1566)
27. .Joris Wittchrool (1566 -1584)
28. (Ghristiann JJe JVaJiandere) (1.584)

JVof. 1/ \ 'a n  Mingroot.

21 juni /979. — (Jp 3 juni 1804 werd J îeter I'Jcrt'visse te (Jhiuchl 
gehoien en 75 jaar later overleed hij op 1() decemher 1879 als gt'vit'rd let
terkundige en rustend vrederechter te J'.ekJo. I lij kreeg een verzorgde oji- 
voeding en lungeerde o.m. als leraar te \'al-Dieu ( l8 2 l)  en te ('harleroi 
(1827). Na de Ih'lgische omwenteling trok hij naar D'uven waar hij 
doctor in het kerkelijk en hurgerlijk recht werd. I lij vestigde zich aanvanke
lijk als advokaat te Siltatd, maar als Belgisch gezinde, verkoos hij Ih-Jg Ie
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worden na de afstand van Nederlands Limlxirg aan Nederland in 1839. 
Op 8 juni 1859 werd hij lot vrederechter te Eelclo benoemd.

Hij ontwikkelde te Heklo een intense politieke en letterkundige activi
teit. Op 27 mei 1840 werd hij als Union sl verkozen lol provinciaal raads
lid. In de provincieraad sprak hij steeds Nederlands. Na een achtjarig pro
vinciaal mandaat stortte hij zich in de Eeklose gemeentepolitiek. Op 8 no
vember 1848 werd h'j tol gemeenteraadslid verkozen. Hij bekommerde zich 
ten zeerste om het ondervvijs en hij vervulde een belangrijke rol bij de tot
standkoming van de Eeklose N’aart. Hij bleef gemeenteraadslid tot 1860.

Als letterkundige werd bij een veelschrijver a la Conscience en haalde 
al zijn thema’s voor zijn werken uit de Kempen. Bekend zijn vooral <De 
Bokkenrijders in het land van \^alkenburg>. Pieler Ecrevisse, die lid w'as 
van talrijke genootschappen, genoot ook een goede faam als spreker. Hij 
stichtte ook de weekbladen <De Eecloonaers en «De Gazelle van Eecloo>.

Naast deze levensbeschrijving gaf Paul Beirnaert ook nog een korte 
toelichting bij de stamboom van Pieter Ecrevisse. Paul Beirnaert heeft er 
goed aan gedaan deze vergeten Eeklose figuur opnieuw in de belangstel
ling te plaatsen naar aanleiding van de herdenking van zijn afsterven hon
derd jaar geleden.

Luc Stockman.

80F.KBESPRKKlNr,EN

G.A.C. \ 'A N  \XK)REN, G.A. Vorslcrman van Oyen, 1838-1915, 
een markarile figuur uil Anrrlenhurg, 136 biz. en 40 illustraties. Dit boek 
verscheen als nummer 7 van de Bijd lagen lot de Geschiedenis van W^est 
Zeeuwsch \  laanderen in 1978.

\ 'an  Georges van Voeren, secretaris van de heemkundige kring Wesl- 
Z.ceuw \  laarifleren en besluurslifl van onze kring, werd een boeiende bio
grafie van fle Aarflenbiirgsc bf)ofdnnderwijzer G.A. N^orsterman van Oyen 
gei)ubliceerd. Daarin belicht hij o.m. di- familie, de godsdienstige en poli
tieke opvattingen van Oi.A. Vorsterman van Oyen. Uiteraard wordt ook 
veel aandacht besteed aan zijn onderwijzerschap te Aardenburg. Verder 
kunnen we hel optreden van G.A. Vorslerman van Oyen volgen als lid 
van fle gemecfileraafl. van de [)rovinciale .stalen en van de tweede kamer. 
C)ok genof»! bij eeti zekere bekemlheid als lanflboiiwdeskundige.

l.'il fleze bif>grafie kf>mt een man naar voren tnel een onvermoeide 
geest en een taaie werkkraf ht, flie veel invloed uitoefende in de stad Anr- 
flenburg en in West Zeeuwscl, Maantleren. Hel boek wordt afgesloten
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mei een Jjijlage over G.A, Vorsterman van Oyen in de eigentijdse pers en 
met zijn bibliografie.

Ceorges van Vooren beeft deze biografie op een vlotte en onderhou
dende toon geschreven zodat ook de doorsnee-lezer zonder veel moeite dit 
boek kan doormaken. 1 let is een bijdrage van hoge kwaliteit tot een hetere 
kennis van het politieke, culturele en sociale leven van Aardenburg tijdens 
de tweede helft van de 19de eeuw.

Ons medelid Dr. Griel MARÈCHAL publiceerde in de reeks Slandcm 
en Ijanden onder nummer LXXlll haar doctoraatsverhandeling over De 
S o c i a l e  e n  P o l i t i e k e  g e h o n c l e n h e i d  v a n  hel B r u g s e  I lospHaalwezen in  d e  

h l i d d e l e e n w e n .  Dit boek van 372 bladzijden is een geheel nieuw en oor
spronkelijk werk, volledig gesteund op het onderzoek van de bronnen die 
rijkelijk te vinden zijn in de archieven van het O .C.M .W .. van het hospi
taal O.[..Vrouw van de Potlerie en van andere depots te Brugge. Gent en 
Brussel.

13e stichting en het beheer van de verschillende Brugse hospitalen en 
leprozerieën worden uitvoerig behandeld. Ook de verstrekte hulp in deze 
caritatieve inrichtingen wordt nauwkeurig onder de loep genomen. Een 
belangrijk hoofdstuk is gewijd aan de sociale politiek van het Brugse patri
ciaat. In de bijlage wordt ook gepoogd het aantal verzorgde leprozen en 
akkerzieken in de Brugse inrichtingen te achterhalen.

Dit biezonder waardevol boek brengt een nieuwe kijk op het ontstaan 
en de evolutie van het Brugse hospitaalwezen. Daarbij ging de meeste 
aandacht naar de socio-politieke aspecten van de Brugse amien- en zieken
zorg en was er minder belangstelling voor de caritatieve en religieuse be
kommernissen, die toch ook voor een deel aan de grondslag lagen van deze 
georganiseerde hulp aan de Brugse armen en zieken tijdens de Middel
eeuwen.

A. RYSERl lOVE. ■— G e s c h i e d e n i s  a a n  B e e r n e m .  1 landzame. 1979. 
526 blz., 6-1 afb. Prijs (lOO fr., Ie storten op postrekening IXK)-081 1068 -81 
van de 1 leemkring Bos en Beverveld, Beernt'm-Ch'rh'h'm.

Door d(' I leemkimdige Kring Bos en Beverveld werd hel boek l^nr- 
n e m ,  e e n  h e e m k u n d i g e  s t u d i e ,  geschri'ven in 16-19 door inspecteur Alfons 
Rysr^rhove, opnieuw uitgegeven. Deze |iublicatic is veel meer dan een 
gewone hemilgave geworden. Bij de oors|ironkelijke tekst van 16-16, die 
32() blz. beslaat, voegde Alfons Ryserhove een kort hoofdstuk over het 
landbo(.-k van Beetnem ( 10 blz..). een uitgcbreiile studie over fernlaid 
Beernem (()0 blz.) en een reeks mengelmaren over Beernem (-10 blz,) 
toe. Als illustraties werden een twintigtal kaarten en -1-1 foto s opgt'- 
nomen. Op die manier beschikt de gemeente Beernem over een bljgewetkle 
geschiedenis.
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Onze eerste voorzitter Dr. Erlmond lieleman besprak reeds in Appel
tjes nr. 1. 10-49 , blz. 90-93. uitvoerig het eerste deel n' cU I dit nieuw hoek. 
In het toegevoegde gedeelte heh ik met veel aandacht de paragraaf o\'er 
de oudste geschiedenis van de parochie Beernem gelezen, waarin op de 
innige hand gewezen wordt tussen de parochie en de heer van de heerlijk
heid van de Walsen. Een van de oudste nederzettingen van Beernem was 
het goed te Lare, foncierhoeve van de heerlijkheid Walsen. 13il zijn de 
beste en oorspronkelijkste bladzijden uit deze «remake> van de Geschiedenis 
i\in Beernem. die wel opnieuw zijn weg zal vinden naar de huidige gene
ratie Beememnaren.

Luc Stockman.

Uitgalmen V-WF. Gouw Oost-Vlaanderen. ■—' Een belangrijke bron 
voor genealogen, historici en naamkundigen van het Meetjesland ; W . 
Steeghers - De Staten van Goed van het Ambacht Maldegem. - Gent, 
1977. Hierin verschenen reeds 3 delen. Deel 1 (1631-1665) is uitverkocht. 
\ ’an de delen II (blz. 95-193; 1536-1561) en 111 (blz. 194-278) 1561- 
1580 en 1666-1668) zijn er nog enkele exemplaren tegen 450 fr. per deel.

Uitgaven Familia et Patria p.v.b.a.,
Handzamestraat 155 - 8120 Kortemark (Handzame),
P.R.K. 000 - 0122364 - 47 
Kredietbank 474 - 4107271 - 37.

G E S C H IE D E N IS  V A N  A A L T E R  

door LuL S T O C K M A N .

U llp a v f  G o m o o n lc ljrs tu u r  A n llo r  1079.

Onze vriend en medebestuurslid Luk Stockman en hel Gcmeente- 
hestiiur van Aalter. halen eer van hun werk.

\T)or ons ligt de prachtige uitgave van de <( «cschiedenis van Aallcr» 
(XXXII -f 681 p.) gedrukt o[) mooi glanzend pa[>ier in twee kolommen, 
verlucht met 330 illustraties, 12 kaarten, () tekeningen en t>4 tnliellen. De 
auteur heeft zijn Heek in twee grote delen opgesplitst ; Aaller vóeSr de 
l'ranse tijd en Aalter na 1794.

In het eersie deel behandi-lt hij achtereenvolgens de Geologie, de 
Prehistorie en Porneinsi* lijd. waarbij hij blijft stilstaan bij de; belangrijke 
prehistorische vond.sten Ie Aaller, verder omschrljfl hl) hel geogrnlisch 
kader, de evolutie van h<*l uilzirht van di' bodem, de feodaal-adminislrn- 
lieve strurtuiir met (,*en over/irhlelijke kaart van cle hec-rlijkheden van 
Aallc-r,
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De parochicile «escliieclenis geeft een goed beeld van de structuur 
van de parochie ciT omvat tevens de l)ouwgesrhiedenis van de oude kerk. 
Belangrijk is eveneens de rol gespeeld door Katarina van IWt/.elaar bij de 
verbreiding van bel Calvinisme in Aalter en omgeving.

De auteur beeft eveneens veel oog voor de sociaal-economiscbe evo
lutie ; bij wijdt een stevig hoofdstuk aan de demografie, geeft een overzicht 
van alle voorname domeingoederen, de evolutie van hel grondbezit, de 
beroepssiructuur om lenslolle een peiling te ondernemen naar de levens
standaard van die lijd.

Tenslotte wordt nog een afzonderlijk hoofdsluk gewi jd aan de neer
slag van de politiek-militaire gebeurtenissen op hel dorpsleven.

In een tweede deel is er een hoofdstuk gewijd aan hel administratief 
Ix'sluur, met een zeer vroege en volledige reeks foto’s van alle burge
meesters. De openbare werken geven een volledig beeld van de geleidelijke 
bestraling van bet wegennet.

De demografische, de sociaal-economische. hel onderwijs, de paro
chiale geschiedenis, de armenzorg en hel verenigingsleven vormen zoveel 
reportages van het dorpsleven van de 19e en 20e eeuw.

Een bijzonder goed gedocumenteerde dorpsmonografie, die wij aan al 
onze lezers van hel Meetjesland en ook van daarbuiten, wami aanbevelen !

A .D .\'.

lif t Meetjesland opnieuw aan de eer :
ROGER BUYCK en IVAN HOSTE,

laureaten van de prijs van Gescliledenis 1979 van de jrrovlncie OostA'laandercn.

De jury Iieslaande uil Mevrouw Cojtpejans-Desmel, departemenls- 
boofd van hel Rijksarrhief Ie Cent en de heren Prof. Dr. R. \  an 
Caenegem, Prof. Dr. W . Prevenii'r, Dr. ('>, Asaerl en A. De \  os ter toe
kenning \'an de Prijs voor Ck'scIi edenis van de Provincie (fosl-\ laamleren. 
kreeg vier werken Ier beoordeling binnen ;
1) liet lapijlweversambarbl Ie Oudenaarde M-11-1772 iloor Marline 

Vanwelden.
2) liet Cenise Prolelariërslied door 1 lendrik N’andecaveye.
Y) Micro -onderzoek over sociaal-economische mutaties in een plallolands- 

gemeentc tussen IBYO en I8(>0 : Aalter door Ivan 1 loste.
-l) De Magistraal van Heklo. Bijdrage lol de .sociaal-economische geschie

denis van de XX’llle eeuw door Roger Buyck.
Alras bleek bel dal beide eerstgenoemde werken niet opwogen legen 

laatstgenoemde, zodat hel uileindelijk een wt'dloop zou worden tussen dt' 
twee Meetjeslanders : Ivan I loste uil Bellem en Roger Buyck uil Kaprijke,
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Na bovenvemoemde eerste schifting besloot de jury unaniem, evenwel 
na een langdurige deliberatie, de prijs ex-aequo aan beide kandidaten toe 
te kennen.

De studie van Iran Ilosle handelt over de economische crisis van bet 
midden van de 19e eeuw vereeuwigd in menig literaire evocatie rond bet 
thema <Arm \'laanderen>. Hoewel die periode luimscboots bekend en 
bestudeerd is. bleek toch een micro-benadering op de kleinschaligheid van 
steden en vooral van dorpen, noodzakelijk om te kunnen afdalen tot de 
concrete sociale gevolgen van de economische evolutie en crisissen. Als 
type staat bier vóór, bet dorp Aalter en dat in de periode 1850-1860.

De crisis te Aalter is die van de traditionele Vlaamse huisnijverheid, 
die niet in staat bleek op te tomen tegen de mechanisering van de textiel 
elders (bv. in Engeland) en er was ook geen kans tot economische 
reconversie om de sterke verpaupering in Vlaanderen tegen te gaan. temeer 
daar deze crisis nog bezwaard werd door de mislukking van de aardappel
oogst in 1845. Onmiddellijk dient bier aan toegevoegd dat de gegoede 
landbouwers weinig of niet door de crisis getroffen werden, terwijl bij 
onbarmhartig toesloeg in bet leger der spinsters, wevers en dagloners.

Het releverende van dit onderzoek is, dat de economische, sociale, en 
demografische elementen bier geïntegreerd behandeld werden. In bet al
gemeen houdt de demografische groei in Vlaanderen aan van de tweede 
helft der 18e eeuw tot 1845 ; dan komt de crisis en bet herstel neemt pa.sl 
omvang aan vanaf circa 1875 ; in Aalter is er een sterkere groei vóór de 
crisis, en een zwakker herstel daarna.

De auteur komt ook tot boeiende corredaties tussen natalileit, morta
liteit, huwelijk en voedselprijzen.

W e staan hier voor een voortreffelijke studie gewijd aan een zeer 
belangwekkend onderwerp. Het ihema behoort lot de intercssanisie van de 
algemi'ne geschiedenis : de impact van de Industriële Revolutie. Het onder
zoeksveld is afgebakend tot een landelijke gemeenle in fle jaren 1850-1860, 
toen die im()act zich op dramatische wijze liet gevoelen. Hel micro-onder- 
zoek liel toe vele aspecten in detail en met precisie te bestuderen en cb’' 
auteur heeft flat iiilstekend gcflaan. De kwalileiten van hel werk zijn in- 
derflaarl o()vallend. X'oorlreffelijkc laai, f)|3vallend uildrukkingsvermogen, 
f>f>g vf)or hel essenliide. goede f f)nslrurtic. Xh'rder vall de rijkdom van de 
gegeveres fip en de verscheiflenheltl van de gebruikte brf)nnen. len.slttlle 
Ireft de eerlijkheifi van rle onderzoeker : herhaaldelijk spant hij zich in om 
de im()erfecli(* van zijn resiiltalen Ie oriflerlijrum door Ie wijzen o[) de zwak
heid van hel gebmikle bronnenmaleriaal. Zo bv. rle vermelding van de 
aafiwezigheifl van meer dan 50 huisgezinnen van bezembiiulers, die geen 
sjforeri hebben rwigelalen in al tle kwanlilalieve bronnen en alleen bij d(* 
Roller en Kroeckaerl vermeld wortlen, om hel maar bij een voorbeeld Ie 
hf»ufl(.'n,
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De auteur heeft met jeugdig elan een durvende vorsingsdisciplinc uit
gestippeld, bewust van de risico’s, die hij daardoor noodzakelijk diende te 
nemen, maar telkens opnieuw geeft hij dan weer blijk van een nauwkeurige 
en kritische benadering om de gegevens uit één enkele bepaalde bron te 
vergelijken met een gelijkvormige andere bron. Ook als hierdoor tegen
strijdigheid ontstaat, laat hij zich niet ontmoedigen en tracht hier\-oor een 
redelijke verklaring te geven. Hierbij spreidt bij een creativiteit ten loon. die 
wij merkwaardig kunnen noemen.

Het is duidelijk dat dit grondig doordacht, rijk gedocumenteerd en 
voortreffelijk opgesteld werk, gewijd aan een zeer belangrijk hoofdstuk uit 
de geschiedenis van onze provincie, mede om zijn eerlijkheid en zijn ge
durfd elan, in aanmerking moest komen voor bekroning.

Het werk van Roger Buyck, <De Magistraat van Eeklo>. munt uit 
door zijn overzicbtelijke structuur, zijn verzorgde taal en zijn rijke documen
tatie, zodat wij hier de woorden van een mede-jurylid tot de onze kunnen 
maken : «Een onderzoek van de sociaal-economische status van de leden 
van een 18e eeuwse schepenbank van een kleinsledelijk gebied, werd naar 
mijn weten bij ons nooit op zidke grondige wijze ondernomen. De uitdruk
king afgeknaagd tot op het bot lijkt mij hier geenszins misplaatst. Het onder
werp werd in mootjes gehakt, ontrafeld en als het ware microscopisch be
handeld.>

De meeste verhandelingen over een soortgelijk onderwerp steunen 
hoofdzakelijk, zoalniet uitsluitend op enkele Stalen van Goed en vergenoe
gen zich door een oppervlakkig genealogisch onderzoek de verwantschap 
van bepaalde schepenfamilies aan te lonen.

In deze studie, die wij op het Stadsarchief van Eeklo. geleidelijk aan 
onder onze ogen hebben zien groeien, zowel in omvang als in diepgang, 
worden alle X \'llle eeuwse bronnen geïntegreerd. 1 let gaal hier dus in de 
eersie plaats niet om momentopnamen, zoals zij geregistreerd werden in de 
Stalen van Goed, maar om doorlopende bronnen, de ommestellingshoeken. 
die jaarlijks alle belaslingsplichtigen registreren. Ten uitzonderlijke titel en 
\an kapitaal belang voor deze studie, worden in Eeklo vanaf 1710 de 1h'- 
roepen van de lielastingshetalers vermeld, alsmede hun woonplaats. Dit 
maakt de identificatie van de personen in casu de schepenen. heel wal 
gemakkelijker en bezorgt onmiddellijk een reeks concrete gegevens, die 
anders slechts na moeizame opzoekingen of helemaal niet, kunnen ver- 
kri'gen worden.

Dit groeipatroon werd verder nog aangevuld iluor het raadplegen van 
de volledige reeks «Verkavelingen>, «Constituties van renlen>, «l'j'fenis- 
sen en Onlerfcnisen» —■ de eigenlijke verkopingen — en nog door het na
slaan van de Uesolutiehoekcn, de spiegel van hel hewindsbeleld, l^aariloor
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kon van t-Ikc Ecklose schepen van cle achtliende eeuw, en hel zijn er meer 
clan honderd, een volledifj beeld van zijn acUvileiten opgehangen worden.

Hierdoor vullen de bronnen mekaar aan, zuiveren zij mekaar uit, met 
als resullaat, dat wij hier voor een modelstudie in zijn genre slaan die vene 
de grenzen van een licenliaatsverhandeling overschrijdt. Hel schepenambt 
in de XX’llle eeuw wordt prachtig in zijn kader geplaatst door voorberei
dende studies over de conjunctuurbeweging in het algemeen, afgeslemd op 
de conjunctuurbeweging te Eekio, die o.a. aan de band van graanmer- 
curialen op de voel gevolgd wordt.

Wrvolgen-; wordt de crisis van de lijnwaadinduslrie ontleed met cor
recties op de X \ Ille eeuwse tellingen.

Een zeer belangrijk lokaal probleem beeft de auteur o.i. nauwkeurig 
bestudeerd, namelijk de duidelijke afbakening van de schepenen van Eeklo- 
Binnen, het stedelijk deel en van de schepenen van Eeklo-Buiten hel plat- 
lelandsdeel van Eekio.

Dit dubbel karakter, dat ook zijn weerslag zal hebben in de bezetting 
van de schepenzetels, maakt de bestudering van de lokale magistraat van 
deze kleine stad des te belangrijker omdat men zowel naar stad als naar 
platteland kan refereren.

In een apart deel worden de schepenen vooreerst vanuit een zuiver 
economisch standpunt bekeken. Elke subgroep wordt bier afzonderlijk door
gelicht, te beginnen met de landbouwers. Door hel hanteren van de totali
teit van het bronnenmateriaal kon duidelijk bewezen worden dat al de 
schepenen-landbouwers behoorden tot de economische bovenlaag van de 
Eeklose landbouwbevolking, waarbij wij nog eens hel grote belang willen 
onderslrepen. de bestudeerde groep in hel geheel van de bevolkingsgroep 
te kunnen situeren.

Ook de stedelijke subgroep wordt op dezelfde grondige wijze bestu
deerd. Het begint met de lakenbandelaars, gaal verder met de graanhande
laars. de brouwers, wijnstekers, brandewijnslokers, de labaksnijders, clc 
chirurgijns, g'eneesheren, d* molenaars, kruideniers, winkeliers, koo])lui, 
bakkers, kleermakers, ambtenaren.

I eikens kon cJe slaliis nagegaan worden aan de hand van de aanslag
voet en aan de hand van beleggingen in renten en gronden.

Zo kon er in deze bovengroep z<’lfs cen onderscheid gernaakl worden 
tussen de mt‘csl ka()llaalkracbligi- groep en de economisch gegoede burgerij,

Aldus komt de auteur lol slot van dil gede<'lle geleichdijk aan lol 
de opbouw van vermogenslabellen op basis van invesleringen in rcnicn en 
gronden,

In een Iwi-ede gedeelte zal liij die economische slalus bejialen o|) liasis 
van een kritische ontleding van de Stalen van (joed, die lol een bruikbaar 
en uilgezuiverd schema herleid worden op p. 208. Deze bron biedt het
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voordeel, dal vooral wal betreft de subaroep landbouwers, breder en dieper 
kan hifjegaan worden op de omvant» van de veestapel en bel landbouw- 
alaam.

Bij de sledelijke schepenen wordt door deze bronnen de economische 
machtspositie van de graan- en lakenhandelaars bevestigd.

De sociale status is moeilijker te vallen en wordt dan ook veel min
der uilgebreid behandeld ; wel blijkt dal een gunstige economische positie 
een eerste vereiste was om lol een hogere sociale status op te klimmen. 
Lblerlijke kenmerken van deze status waren : hel voorkomen van een pre- 
dicaal voor de naam, begraven worden in de kerk, de aanwezigheid van 
juwelen en contante penningen in hel sterfhuis, hel meubilair en dgl. meer.

Een doorgedreven genealogisch onderzoek wees op de nauwe familie
banden, die tussen verschillende schepengroepen bestonden, zodat er in 
deze gesloten gemeenschap nauwelijks van enige democratisering kon sprake 
zijn.

W ij besluiten : door een uiterst acuraal detailonderzoek niet alleen 
door middel van de Stalen van Goed, die uiteraard slechts een deel van 
de bevolking besliijken, maar door het hanteren van e(*n reeks doorlopende 
bronnen, die een binding verzekeren met de totale bevolking, is de auteur 
erin geslaagd, zowel in de omvang als in de diepte een (juasi-volledig 
beeld op te hangen van de sociaal-economische status van de Eeklose 
schepenen geïntegreerd en gesitueerd binnen de ganse bevolkingsgroep.

\  ergelen wij tenslotte de twee delen bijlagen niet, die een echte goud
mijn uitmaken voor elke vorser, die met de geschiedenis van Eeklo zal te 
doen hebben of die \oor een andere localileil aan een gelijkaardig thema 
zal werken. De meesie van die bijdragen zijn trouwens werkstukken op 
zichzelf.

1 lel zal in de toekomst moeilijk zijn een diepgaander onderzoek uit te 
voeren dan wal ons. hier wordt geboden. Dank zij deze studie beschikken 
wij thans over een duidelijk beeld van de mensi-n, die in een 18e eeuwst'i 
kleinsledelijke scbejienbank hebben gezeteld, een beeld dat de historische 
lealileit kan benaderen, die ecbler zoals de auteur terecht opmerkt, veel 
complexer is, dun wat in de statistische gegevens kan worrlen vaslgelegd.

Al bij al getuigt deze studie van degelijk vakmanschaj) en van eiM» 
grote werkkracht, van een grondige en ernstige aaiijuik, zeer overtuigend 
voor de economische analys(', iels minder misschien voor hel .sociale en 
|)olitieke hoofdstuk.

De jury was unaniem van oord<-el dal dit werk een bekroning ver
diende.

lol besluit willen wij ons verslag alnauh-n mol hel |>rofiel van beide 
bekroonden nog eens naast mekaar te |)laalsen ; aan de (>nt' kant, dt' jonge
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onsluimijje vorser, clie mei ongemeen lalent. bewust risico s durft te nemen 
en in historische voorhoedegevechlen steeds maar weer de spits weel af 
Ie hijlen, aan de andere kant, de rijpere, bedachtzamer vorser, die behoed
zaam zijn historisch len-ein verkent en geleidelijk aan zijn stellingen weet 
uit te bouwen lot een bolwerk zo stevig, dal hel quasi-oninneemhaar ge
worden is.

Met dit beeld voor ogen. besluiten wij ons juryverslag en wensen heide 
Met Ijeslandse bekroonden nog eens van harte proficiat 1

Achiel De Vos.

J. DE \ ’OS en A. JANSSENS, Het < L y s k a n a l> ,  HJevele mei 1940, 
N’evele. 1980, 112 blz. -f 70 ill. +  uitslaande kaart. Prijs : 510 fr. te 
storten op postrekening 000 - 0288809 - 40 van Antoine Janssens, A.C. 
\  ander C ruyssenslraat 60. Nevele, met vermelding < L y s k a u a l> .

Jacques De \ ’os en Antoine Janssens hebben in kroniekvorm het relaas 
van de oorlogsgebeurtenissen in mei 1940 rond de gemeente Nevele ge
schreven. Deze gemeente lag aan hel strategisch kanaal van Schipdonk, 
die door de Duitsers het <Lyskanal> werd genoemd omdat het Schipdonk- 
kanaal in feite het afleidingskanaal van de Leie is. De auteurs verhalen 
de gevechten langsheen het Schipdonkkanaal in de sector begrepen tussen 
Bachte-hrug en de Brugse \^aarl. W e kunnen dit hoek als een bescheiden 
vervolg beschouwen op hel magislrtde werk van George Spittael D u e l  a a n  

h e t  S r h i p d o n k k a t i a a l . die de sector ten noorden van de Brugse vaart be
handelde.

I let t L y s k a n a l y  i> dus bescheidener van opvatting en uitwerking. De 
inhoud is boeiend geschreven, maar de kwaliteit van de gereproduceerde 
illustraties valt legr-n zodat de interessante foto’s niet tol hun recht komen.

Dit i.s erg jammer want door een aangepaste lay-out kon een veel 
aangrijpender hoek lot stand zijn gekomen. 1 let offsetprocedé geeft goeie 
resultaten voor hel eigenlijke drukwerk, maar de foto s komen vaak beroerd 
uit de offselfilmen.

Deze kritiek op de vormgeving mag ons echter niet doen vergelen dat 
het < I .y s k a n a l>  aan de lezers een wnardevol verslag Ie bieden heeft die 
hen de tragische gebeurtenissen van de meidagen van 1940 in herinnering 
hrengl.

l.S .
Mi:Nr,i-;i.MARi;,\

l ^ ie tu r  E ( r e in s s e h e r ( l e i i k m f i ,  — ( )m de honderflste verjaardag van hel 
afslerveri van Pieler l'lcrevi.s.se, oiid-vrcderechlcr en letterkundige Ie f’feklo, 
Ic kunnen herflenken, werrl Ie l’.ekio een Itcrevisse-comilé opgericht met 
l^aul BeirnnerI als dynamische secretaris en met de medewerking van hel 
|■x■klosc stadsbestuur en de \Jaamse Joi-rislenhond,
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Op 2 ausiiistiis 1979 verscheen nummer 16 van de Aulotocrisl als 
Eekio- en Bocle{>emnnmmer (hlz. 1021-1037 hetreft Eekio). Daarin ver
schenen Ijijciragcn over Eekio cn Pieler Ecrevisse, geschreven door wijlen 
Lucien Lampaerl, burgemeester Alfons Coppieters, schepen Gaston Dauwe, 
starlsarchivaris Achiel De Vos, schepen Roger Ginneherghe. Paul Beirnaerl, 
krans De Vliegher, Cyriel Van den Bouchoute, Zuster De Waepenaere, 
Amaat De Walsche en Romano Tondat.

Op 25 augustus 1979 greep dan de Pieter Ecrevisseherdenking plaats 
Ie Eekio. In de voormiddag werd eerst een bezoek gebracht aan de nog 
beslaande grafslede op het sledelijk kerkhof en in de namiddag werd een 
has-reliëf van Pieter Ecrevisse onthuld nabij de stedelijke academie voor 
Schone Kunsten in de Pastoor De Nevestraat. Tevens werd een rustbank, 
geschonken door de \'TB-VAB, aan de stad Eekio overgedragen. Toe
spraken werden gehouden door burgemeester Alfons Coppieters. Jozef \ ’an 
Overstraelen, algemeen voorzitter VTETVAB en Prof. Dr. A. Van 
Elslander, die de figuur en de betekenis van Pieter Ecrevisse belichtten. 
Een uilgebreide afvaardiging uit Ohhicht. geboorteplaats van de herdachte, 
woonde de verschillende plechtigheden hij.

De man achter de schermen hij deze Ecrevisse-herdenking is Georges 
\^an Damme, achterkleinzoon van Pieter Ecrevisse, die o.m. het has-reliëf 
schonk, De man op het roorplan en de bezieler van deze feestelijkheden 
is Paul Beirnaert, die we hartelijk feliciteren voor de stijlvolle herdenking 
van deze Limburger die door politieke omstandigheden zijn vruchtbaarste 
levensjaren te Eekio doorhracht.

Archief uan de Sint-Adrumusparochie van Adegem. •— Na de merk
waardige tentoonstelling tOrnlrenl Adcgcm> en de publicatie van een 
biochure onder dezelfde titel, is men te Adegem niet bij de iiakkcn blijven 
zilter). bingo Notlelxiom, de ijverige secretaris van Davitlsfonds-Adegem. 
stelde nu een definitieve inventaris van het kerkarchief van Adegem samen.

In deze inventaris slaan stukken vermeld gaande van 1581 tot 1978.
I lij lelt 271 nunimers die verdeeld werden over 13 hoofdstukken : 1. Re
gisters, II. Rekeningen, III. Kerkgoederen, 1\’. Broederschappen, \  . Reso- 
lulieboeken, M , Kcrkdienslen, \ 'll. Processen, N'ill. Onderwijs. IX. Ihn'k- 
houding, X. Armbestuur, XI, Allerlei. XII. Invenlaris.sen en Xlll. Parochie
bladen.

Deze inventaris werd gepubliceerd te Adegem einde 1978 en lolt 25 
bladzijden. W c zijn Hugo Notleboom dankbaar voor deze nullige pvddi- 
catie. Wellicht wordl dit bet starlpuni voor de studie van de parochiale
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•»eschiedtrus van Adegem. De bronnen voor hel opstellen van een dergelijlce 
monografie zijn nu heel goed bekend en gemakkelijk toegankelijk.

P i e t e r  E c r e r i s s e - m i m m e r .  —■ Hel nummer 2 van jaargang 4, 1979, van 
<De Eik>, tijdschrift voor familiegeschiedenis, was volledig gewijd aan de 
figuur van Eeklose schrijver Pieter Ecrevisse. In dit speciaal nummer staan 
volgende bijdragen : H o r s  t l  œ u v r e ,  v r o e g e r  v e r s c h e n e n  a r t i k e l e n  e n  b i j 

d r a g e n  o v e r  P i e t e r  E c r e n 's s e ,  P i e i e r  E c r e v i s s e  z e l f  a a n  h e t  w o o r d ,  B e s t a a t  

e r  e e n  [ a m i l i e i r a p e n  E c r e t i s s e  ?, D e  a f s t a m m e l i n g e n  v a n  P i e t e r  Ecrevisse. 
Dit nummer telt 158 bladzijden en is overvloedig geïllustreerd. Te bestellen 
bij Willy Hamerlynck en Christiaan De Crop.

D o c t o r a a t  f a n  R o e g i e r s .  — Ons medelid. Jan Roegiers, afkomstig uit 
I^mbeke. promoveerde tot doctor in de geschiedenis Ie Leuven op donder
dag 27 september 1979. Zijn doctoraal proefschrift handelde over <De 
L e u v e n s e  T h e c J t jg e n  e n  d e  Y e r l i c h t i n g ,  O n d e n v i j s ,  W e t e n s c h a p ,  p o l e m i e k  

en p o l i t i e k  v a n  ƒ750 t o t  I797>. 1 larlelijk proficiat aan de nieuwe Meeljes- 
landse doctor ! Misschien mogen we eens een bijdrage van zijn hand ver
wachten voor Appeltjes ? Prof. Erik Van Mingrool gaf vorig jaar het 
goede voorbeeld 1

B e r s c h e r m t n g  v a n  d e  M a l d e g e r n s e  d o r p s k e r n  a l s  w a a r d e v o l  d o r p s g e 

z i c h t .  — Op 20 maart 1978 heeft hel Davidsfonds-Maldegem hel initiatief 
genomen om de zonr binnen de Noordslraal. Edeslraal en de Marktstraat, 
fl.w.z. de ruime omgeving van de kerk en hel kerk|)Iein. als dorpsgezicht te 
beschermen. Daarmee heeft hel Davidsfonds-Maldegem een primeur voor 
hel Meetjesland gebracht, nl. de bescherming van een gehele bebouwde 
zone als dorpsgezicht. De bedoeling van deze operatic is het mooie zicht 
op fle Sirit-Barbarakerk te bewaren, de rustige landi.Jijkc omgeving van d(> 
kc-rk tl' vrijwaren en talrijke aiuh're gebouwen zoals de bibliotheek, het 
«()iid Stadhnis>. de dekenij, het Kasteeltje, tot bun recht te laten komen.

Dezi' (irocedure is lang nog ni<-| afgelopi-n want er dreigt een polemiek 
te ontslaan in de Maldegemse |)olitieke middens die herinnert aan de strijd 
voor het behoud var,’ rle Sint Ihirbarakerk in de vorige eeuw. W e duimi’ii 
in alle gi’val voor het Davidsfonds van Maldegern en we hopen dal za; 

erin zullen slagen hun beschermlngs()rocedure lot een goed einde Ie 
brengen.
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND

EreA’oorzitter ; Mej. E)r. E. DHANENS, Boelare 9 7  - 9 9 0 0  Eelclo.

Ere-Ondervoorzitter : Ap. P. RYCKAERT. Dekenijstraat 2 - 9 9 3 0  Zomergem.
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Achterstege 22 -  9 0 5 0  Evergem. — TeL (0 9 1 )  5 3  8 8  25 .
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W . STEEGHERS. Begijnegracht 56  - 900 0  Gent.
Ir. L. STOCKMAN. Brugstraat 103 - 9 8 8 0  Aalter.

TeL (0 9 1 )  74 16 10.

R. TONDAT. Peperstraat 8 3  - 9 9 0 0  Ecklo. — Tel. ( 0 9 l )  77  11 42 . 

G. VAN VOOREN. I lerendrecf 4 3  AardcnLurg (Ned.).

S lo r I  '/() vliiy ttio2fli)k i is v  li(lmnul.<irh(i|)Sücltl I c n  l ic c l r a u c  x'iiii -lO O  f r .  

Of) p o s i r r k o t i i i i y  (X X )  • - “j ?  v a n  l i c l  I I c i ' iT ik i in d i t ;  f  lennnl.srliap
v a n  hfl M c f l j f s l a n d ,  p / a  G c n i s i r a a l  11. I .<’ml)ckf.
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