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ALFONS R YSERHOVE 65 JAAR 

Alfons Ryserhove werd geboren te Knesselare, langs de Maldegemseweg, 
op 5 november 1920, uit een kroostrijk aannemersgezin. Hij was de jongste 
zoon van liefhebbende en milde ouders die veel vertelden en buitengewoon 
goed konden vertellen. 

Hij genoot een gelukkige, kommerloze en blije kindertijd. In die jaren ver
slond hij de boekjes van A. Hans' Kinderbibliotheek en de Vlaamse Filmpjes. 

Alfons Ryserhove bezocht te Knesselare de Vrije Kleuterschool en de Ge
meentelijke Jongensschool. Hij was er een zeer opgemerkte leerling met een 
groot opstel- en spreektalent. 

Hij studeerde daarna twee jaar handelswetenschappen te Brugge en trok 
op 27 september 1935 naar de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. 

Daar werd hij de gewaardeerde voordrachtgever op studentenvergaderin
gen, bij feestelijkheden en toneelopvoeringen. Hij schreef op 15-jarige leeftijd 
een goedgeslaagde en eenvoudige levensbeschrijving van Guido Gezelle. Dit 
handschrift werd in de reeks Vlaamse Filmpjes opgenomen onder het num
mer 303 en gepubliceerd in augustus 1936. 

Alfons Ryserhove werd gediplomeerd als ondenvijzer op 25 juli 1940, in 
volle oorlog. Hij was ondenvijzer te Knesselare vanaf 1 september 1940 tot 
30 juni 1969. Hij werd door zijn leerlingen op de handen gedragen en geniet 
thans nog hun onverminderde sympathie. Vooral zijn verteluurtjes werkten 
wonderen uit. Maar zijn leerlingen van de zesde klas A behaalden ook schit
terende resultaten bij de examens. 

Intussen publiceerde hij kinderverhalen: 5 in de "Kabouter-reeks" te Brug
ge en 20 onder de benaming" 't Sterretje". 

Om den brode schreef hij ook oorlogsliteratuul': "r..'Ioeder, wat deed de 
Gestapo?", "Het Bloed van Buchenwald" en "Levend verbrand in Garde
legen" - een onderwijzer had het toen niet bref'd. 

Intussen was hij op 5 januari 1943 gehuwd met een lief buurmeisje: Maria
Elisabeth Claeys, van een gezond boen'ras. Zij kregen vier lie\'C dochtertjes. 

Inmiddels was Alfons Ryserhove ook in contact gekomen met Arthur Ver
houstraete uit AaIter, die hem tot het stamboomonderzoek en de heemkunde 
overhaalde. Hij verzamelde trouwens reeds prentbriefkaarten, bidprentjes en 
affiches tijdens zijn normaalschoolperiode. 

Van 1 maart 1944 tot 12 september 1944 moest hij zich als wf'rkwdgt'raar 
voor de Duitsers verbergen. Na de Bevrijding - op 1 oktoh('r 1944 - organi
seerde hij een grote heemkundige tentoonstelling in de G{'!U{'t'utt'sehool t{' 
Knesselare. Toen bleek reeds over welke ruime \·et-.r.al1ll'lingt'n hij ht'sehikt{'. 
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In j~nuari 1945. \'ersch~en zijn boek "Knesselare" waaraan hij vooral tij
d~ns ZIJn onderdUlker~penode had gewerkt. Trots de voorbarigheid waarmee 
dIt werk werd gepubliceerd, was het toch een opgemerkt en waardevol boek, 
dat nu erg gezocht wordt en dat met de heemkundige August De Reesprijs 
,"an het Davidsfonds werd vereerd. 

Natuurlijk was Alfons Ryserhove van meet af aan lid geworden van het in 
1946 opgerichte Heemkundig Genootschap van het Meetjesland te Eeklo. Hij 
publiceerde reeds in de eerste nummers van het Jaarboek. 

Nu wendde Allons Ryserhove zich tot Beernem, het dorp van zijn voor
ouders. Hij ging zich verdiEpen in het genealogisch onderzoek, in de geschie
denis van Beernem en in de duistere moordzaken aldaar. De resultaten waren: 
een uitgebreide familiegeschiedEnis met kwartierstaten (gedrukt in 1953), een 
monografie van Beernem (verschenen in 1949), waarvan een herdruk uit
kwam in 1979, voorzien van uitgebreide aanvullingen en de boeken "De Ge
heimzinnige zaken van Beernem" (1981) en "Het Proces Beernem" (1984). 
In 1985 zal "Dossier Beernem" deze merkwaardige Beernemtrilogie com
pleet maken. 

Met "Beernem. Een heemkundige studie" bekwam hij in 1950 de heem
kundige vijfjaarlijkse prijs "Anton Bergman" van de Kon. Academie. 

Ontelbaar volgden de heemkundige publicaties elkaar op : "Het onderwijs te 
Knesselare" (1947), "De hoeve het Prinsengoed te Knesselare en de heer
li jkheid van het Knesselaarse te Oedelem" (samen met D. Verstraete; 1951), 
"De familie Ryserhove", I (1953) en II (1957), "Leenroerig overzicht van 
Aalter en Knesselare" (samen met Arthur Verhoustraete; 1965), "Oud Ade
gem" (samen met P. Van Cleemput en R. Tondat; 1969), "Te Zomergem 
op bezoek" (samen met M. Ryckaert; 1969), "Oud Assenede" (1970), "Naar 
Sen te" (samen met L. Stockman; 1970), "De handboeken van de familie 
De Neve te Zomergem" (1971), "Op bezoek te Knesselare" (1971), "Oud 
Eeklo" (1972), "Zo was Knesselare ... " (1974), "Oud Ursel" (1974), "Oud 
Knesselare" (1976), "De kerkdorpen Merendree en Hansbeke heemkundig 
bekeken" (samen met R. Moelaert en L. De Ruyck; 1979), "Geschiedenis 
van Beernem" (1979), "Oud Sint-Laureins" (1979), "Mengelingen over Sint
Joris-ten-Distel" (1979), "Het Beernem, Oedelem e~ Sint-Joris. van toen" 
(samen met Fr. Muylaert en H. Zutterman; 1982), Lembeke, In het hart 
van het Meetjesland" (samen met A. De Vos en O. Lippens ; 1982), "Het 
Aalterse van toen" (samen met R. Defruyti 1984), "Het Knesselare en Ursel 
van toen" (1983), "Op verkenning te Knesselare" (1984) ... 

Alfons Ryserhove is ook medewerker aan verschillende tijdschriften, be
stuurslid van "Bos en Beverveld" te Oedelem-Beernem, van het Heemkundig 
Genootschap van het Meetjesland te Eeklo en van de heemkundige kring 
Arthur Verhoustraete te Aalter. 

Jarenlang werkte hij mee aan het tijdschrift "Ons Meetjesland" van Ro
mano Tondat te Eeklo. 
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Intussen werd hij ook erg opgemerkt in de katholieke onderwijsmiddens. 
Op 4 juli 1969 werd hij aangesteld als diocesaan inspecteur over het basis
onderwijs in het hoofdtoezichtsgebied Gent en als lid van de Bisschoppelijke 
Schoolcommissie. Hij leverde bijdragen van pedagogische en historische aard 
in "De Katholieke Schoolgids" ; vooral zijn talrijke conferenties werden zeer 
gesmaakt. Als inspecteur was hij steeds een begrijpend en dienstvaardig man. 

Op 1 januari 1984 nam hij eervol ontslag en ging met pensioen. Met grote 
spijt zagen zijn talrijke scholen hem heengaan. 

Sedert vele jaren is Alfons Ryserhove doorheen heel Vlaanderen en Zeeland 
bekend als voordrachtgever en causeur. Vooral zijn sprankelende voordracht 
over "De moordzaken van Beernem" maakte hem overal beroemd. Voor de 
"Appeltjes van het Meetjesland" leidde hij talrijke jaarlijkse uitstappen en 
toeristische bezoeken: te Knesselare, te Oedelem, te Ursel, te Beernem, te 
Zomergem, te Merendree, te Hansbeke, te Waarschoot, enz ... 

Hij bewaarde vijftien jaar lang met grote zorg de bibliotheek van de Ap
peltjes in zijn huis} vooraleer wij op het Eeklose stadhuis een geschikt onder
komen vonden. 

Zelf wist hij zich over een periode van vijftig jaar een merkwaardige per
soonlijke bibliotheek uit te bouwen van ongeveer 7.000 waardevolle werken, 
vooral op historisch, heemkundig en pedagogisch gebied. Hij is een verza
melaar en een bibliofiel in de echte zin van het woord. Hij is ook een hulp
vaardig en dienstwillig mens. 

Het zal niemand verwonderen dat hij, als lid van bijna elke Vlaamse 
heemkundige en historische kring, zich dan ook een gedegen en benijdens
waardige reputatie wist op te bouwen. 

Alfons Ryserhove verdient lof en dank van het "Heemkundig Genootschap 
van het Meetjesland" en van alle heemkundigen en belangstellenden. 

Aan ere-inspecteur Alfons Ryserhove nog vele jaren ... 

De Redactie. 
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I 

11. 

lIl. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

GESLACHTSLIJST VAN ALF ONS RYSERHOVE 

Robert von Ruysseloffer, senior, geboren omstreeks 1590 ergens in Beie
ren ( ?).'. waarschijnlijk chirurgijn, vermoedelijk filius Leuchas; in 
huwehJk met ................. . 
Benedict Ruysselhoffer, geboren in 1615 te Leiden; had minstens 
twee broers: Adriaen (gehuwd te Gent in 1635 met J. Veregghe) en 
Leuchas (gehuwd te Gent in 1654 met P. Blomme) ; chirurgijn; 
overleden te Gent, St.-Michielsparochie, vÓÓr 1690; in huwelijk 
met ................. . 
Robert Ruysseloffer, junior, geboren te Gent in 1640 (St.-Michiels) ; 
wordt als stagedo[nde chirurgijn aangenomen en ingeschreven op 
9 juli 1666 te Gent ("Collegium Medicurn" en "Chirurgiens", I, nr. 
166, fol. 108 en reg. II, fol. 39) ; VÓÓr 1736 overleden te Gent, St.-
Michieh-Noord ; in huwelijk met ................. . 
Frederik van Reijserhover, 0 Gent 1668 ; + Beernem, 19 april 1728 ; 
12 kinderen te Brugge en te Beernem, in huwelijk met Maria-Anna 
de Gersem, die overleed te Beernem de 27 maart 1724 ; chirurgijn te 
Beernem (gehuwd te Brugge, O.L.V., 26 december 1693). 
Cornelius Reyserhove, 0 Beernem 17 oktober 1710; + Beernem, 10 
december 1790 ; 9 kinderen te Beernem, in huwelijk met Maria-Anna 
Blomme, 0 Beernem 3 juli 1711 en overleden te Beernem de 9 sep
tember 1783 ; X Beernem 7 februari 1734 ; timmerman. 
Joannes-Bernardus Reyscrhove, 0 Beernem 24 januari 1739 ; + Beer
nem, 11 Messidor XII (1804) ; 11 kinderen te Beernem ; X Beernem 
17 april 1769 met Cathelijne Geirnaert, 0 Beernem 7 april 1749 en 
+ Brugge 6 maart 1837 ; schrijnwerker. 
Joannes-Baptist Reyserhove, 0 Beernem 18 juni 1777; + Beernem 
10 novembEr 1843 ; 5 kinderen te Beernem in huwelijk met Maria
Theresia Brysse, 0 Ardooie 10 december 1781 en + Beernem 26 mei 
1813 (X Beernem 11 Floréal XII) ; nog 3 kinderen in 2de huwelijk 
met Joanna Allemeersch, Q Sij~ele 1 januari 1781 en + Beernem 19 
mei 1830 (X Sijsele 3 mei 1814) ; kleermaker. 
Karel-Lodewijk Reyserhove, q Beernem 21 maart 1810; + Ursel 3 
maart 1876 ; 8 kinderen te Beern~m, Oedelem en Knesselare in hu
welijk met Rosalie Van Hulle, 0 Knesselare 28 augustus 1815 en + 
Knesselare 3 oktober 1870 (X Beernem 1 september 1836); werkman. 
Deodatus-Eduardus Ryserhove, 0 Beernem 26 juli 1839; + Knesse
lare 1 maart 1927 ; 12 kinderen te Sint-Joris-ten-Distel en te Knesse
lare in huwelijk met Virginie Verheire, 0 Sint-Joris 16 juli 1842 en 
+ Knesselare 29 november 1909 (X Sint-Joris 20 april 1866) ; win
kelier, herbergier en voerman. 
Adolf Ryserhove, 0 Knesselare 13 november 1882 ; + Knesselare 29 
april 1960 ; 6 kinderen te Knes~elare in huwelijk met Maria-Ludovica 
Quyssens, • Beernem 28 februari 1878 en + Knesselare 27 februari 
1964 (X Knesselare 27 januari 1910); aannemer van bouwwerken. 
Alfons-Gustaaf-Willibrord Ryserhove, • Knesselare 5 november 1920 ; 
4 dochters te Knesselare : Lieve, Lut, Anneke en Katrien, in hu
welijk met Maria-Elisabl'th Claeys, • Kne~.gelare 24 augustus 1924 en 
X Knessdare 5 januari 1943; ere-inspecteur lager onderwijs en 
heemkundige. 
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BIBLIOGRAFIE VAN 
ALF ONS R YSERHOVE 

Guido GezelIe, 32 blz., verschenen onder nr. 303 van de "Vlaamse Filmpjes" 
te Averbode, de 30e augustus 1936. 

Storm over Knesselare, 2 afleveringen in " 't Getrouwe Maldeghem", juli 1940. 
Moeder, wat deed de Gestapo? 256 blz., uitgave Gaston Scherrens, Brugge; 

drukkerij Britto, Brugge, 1945. 
Het Bloed van Buchenwald, 32 blz., brochure uitgegeven door "De Vrij

heid", Gaston Scherrens, Brugge, 1945. 
Levend verbrand in Gardelegen, 32 blz., idem. 
De Foorkramer, jeugdboekje, 32 blz., nr. Ivan de Kabouter-reeks. Drukkerij-

Uitgeverij Moeyaert, Coupure, Brugge; 1945. 
De Stem van de Zee, idem, nr. 2. 
Gevangen op den Toren, idem, nr. 3. 
Siegfried, idem, nr. 4. 
De Bende van Dikken Jan, idem, nr. 5 ; 1945. 
De Rovers van Steinfeld, jeugdboekje, 32 blz., nr. Ivan de reeks" 't Ster

retje", Drukkerij-Uitgeverij M. De Prest-Martens, Beernem; 1946; 
wekelijkse uitgave. 

Uit bange Dagen, idem, nr. 2. 
Het gestolen Kind, idem, nr. 3. 
Storm over Vlaanderen, idem, nr. 4. 
Oom Severien eist zijn erfdeel, idem, nr. 5. 
De boze Rentmeester, idem, nr. 6. 
Bijna veroordeeld, idem, nr. 7. 
De Woudduivel, idem, nr. 8. 
Het Geheim van de Rode Hand, idem, nr. 9. 
Van kleinen Muck, idem, nr. 10. 
Jan Breydel, idem, nr. 11. 
De verraders gestraft, idem, nr. 12. 
De Cirkusknaap, idem, nr. 13. 
Gered door een zwaluw, idem, nr. 14. 
Een Jongen van Zomergem, idem, nr. 15. 
De valse Cowboy, idem, nr. 16. 
Het ijzeren Masker, idem, nr. 17. 
Het Eiland der Sioux, idem, nr. 18. 
De sterkste Voetbalclub, idem, nr. 19. 
Koning Arendsoog, idem, nr. 20 ; 1946. 
Verschillende kleine bijdragen in het wt't'kblad "De Ster", uitgave },!. De 

Prest-Martens, Beernem, 1945-46. 
Pastoors te Beernem, in weekblad "De Ster", 1945. 
De H. Amandus, Patroon van Bct'rnem, idem. 
Pastoors te Oedelem, idem. 
De relikwie van de H. Hubertus te Bel'rnem, idem. 
Bibliografie van Beernem, idem. 
Schepenen te Knesselare, idem, 1946. 
Oorlog 1940 te Knesselare, idem. 
De Graefelichede in Knesselare, idem. 
Het onderwijs te Knesselare, idem. 
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Zuiderstorm, roman, als feuilleton verschenen in het weekblad "De Ster" en 
daarna in he.t weekblad "De Beiaard", uitgave Anseeuw, Wingene, 1947. 

De Bende van WIldemeerseh, vervolgverhaal verschenen in het weekblad "De 
Ster", Beernem. 

De Dochter \'an de Boswachter, vervolgvuhaal verschenen in "De Ster" en 
in "De Beiaard", 1948. 

De molens van Knes:elare, in het weekblad "De Vrijheid", uitgave Gaston 
Scherrens, Brugge. 

Verschillende kleine bijdragen in de weekbladen "De Vrijheid" te Brugge en 
"Vrij Maldegem" te 11aldegem (Van Hoestenberghe). 

Geschi~denis van Maldegem, enkele afleveringen in "Vrij Maldegem", 1949 
(met verder voortgezet) . 

De Foorkramer, roman, als feuilleton verschenen in het weekblad "Vrij Mal
degem" en daarna in "De Beiaard" te Wingene, 1950. 

Zuiderstorm, roman, als feuilleton verschenen in het weekblad "Vrij Mal
degem". 

De Dochter van de Boswachter, idem. 
Het onderwijs te Knesselare, brochure, uitgave M. De Prest-Martens, Beer

nem, 32 blz., 1947. 
Knesselare, 180 blz., Drukkerij Moeyaert, Coupure, Brugge; uitgave in eigen 

beheer, 1945. 
Plan van de gemeente Knesselare, schaal 1/5000, 1,10 m. X 1,30 m. 
Plan van de dorpsplaats te Knesselare in 1880, schaal 0,0025 per meter, 

formaat 0,28 m. X 0,23 m. 
Ontwerp tot vergrooting der Kerk van Knesselare, volgens J. Ghysels, 1844, 

schaal 0,005 per meter; voorzicht en zijzicht op afzonderlijk blad. 
Plan der oude Kerk van Knesselare, 1885, schaal 0,005 per meter; voorzicht 

en zijzicht op afzonderlijk blad. 
Beernem. Een heemkundige studie. Drukkerij-Uitgeverij M. De Prest-Mar

tens, Beernem, 1949,326 blz. 
De hoeve het Prinsengoed te Knesselare en de heerlijkheid van het Knesse

laarse te Oedelem (samen met Daniël Verstraete), Drukkerij Willems, 
Eeklo, 1951 ; uitgave in eigen beheer, 16 blz. 

Onze uitstap naar Aardenburg, in "Ons Heem", jaarg. XX, 1966, Lente
maand, blz. 62-66. 

Knesselare. Historische nota. In "De Klapper", 1966 en 1983-84, uitgave "De 
Eecloonaar", Eeklo. 

Projectonderwijs in het Meetjesland, in "De Katholieke Schoolgids", Nor
maalschool, Sint-Niklaas, 1979-82. 

Uit het vroegere schoolleven I en 11, idem. 
JOO5 Tournemeyn uit Beernem, in het Mededelingenblad van de heemkring 

"Bos en Beverveld" te Oede1em-Beernem, jaarg. 1984. 
Te Zomergem op bezoek (samen met M. Ryckaert), 1969, uitgave Van Hoes

tenberghe te Maldegem. 
Naar Sente (samen met L. Stockman), 1970, uitgave Van Hoestenberghe te 

Maldegem. . . ., " 
Ter Inleiding bij "De KrOnIeken van Smt-Laurems vOOr 1900 (Robert Ber-

naert) , blz. 5-6 ; 1970, Van Hoestenberghe, Maldegem. 
Op bezoek te Knesselare, 52 blz., 1971, Van Hoestenberghe, Maldegem. 
Knesselare, onze gemeente, 52 blz., 1972, Van Hoestenberghe, Maldegem. 
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Zo was Knesselare, uitgave Gemeentekrediet, brochure, 1974. 
Geschiedenis van Beernem, 526 blz., 1979, uitgave "Familia et Patria", Hand

zame ( met tal rij ke aan vullingen) . 
De geheimzinnige zaken van Beernem, 128 blz., in eigen beheer, Drukkerij 

Van Hoestenberghe, Maldegem, 1981. 
Het Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen (samen met Freddy Muylaert 

en Henri Zutterman), 160 blz., 1982, Uitgeverij Marc Van de Wiele, 
Brugge. 

Het Knesselare en Ursel van toen, 160 blz., 1983, Uitgeverij Marc Van de 
Wieie, Brugge; Drukkerij De Windroos, Beernem. 

Het Proces Beernem, 200 blz., in eigen beheer, Drukkerij Van Hoestenberghe, 
Maldegem, 1984. 

Het Aalterse van toen, 160 blz., (samen met R. Defruyt) , 1984, Uitgeverij 
Marc Van de Wiele, Brugge ; Drukkerij Van Maele, Brugge. 

Verschenen in "Bos en Beverveld" te Oedelem-Beernem : 

Het tiende-penningkohier van Oedelem, 1559, 
BB I, 1966, blz. 53-69. 

De Geestelijkheid van Beernem, 
BB I, 1966, blz. 121-135. 

Vijftig Beernemse plaatsnamen, 
BB I, 1966, blz. 137-148. 

Tweehonderd Beernemse plaatsnamen, 
BB Il, 1967, blz. 65-88. 

De Armendis te Beernem, 
BB Il, 1967, blz. 125-14l. 

Honderd zestig Beernemse plaatsnamen, 
BB lIl, 1968, blz. 77-102. 

Brugse Poorters uit ons gewest, 
BB lIl, 1968, blz. 137-156. 

Honderd dertig Beernemse plaatsnamen, 
BB IV, 1969, blz. 91-111. 

Bulskampveld en Lippensgoed, 
BB VI, 1972, blz. 7-10. (Ook verschenen als afzonderlijke brochure "an 
de Provincie West-Vlaanderen, Provinciaal Domein). 

Vierhonderd plaatsnamen te Beernem, 
BB VI, 1972, blz. 45-103. 

In memoriam Z.E.H. Joseph-Antoine Raes, 
BB VIII, 1974-75, blz. 7-8. 

Driehonderd Beernemse plaatsnamen, 
BB VIII, 1974-75, blz. 68-11+. 

Nog Beernemse plaatsnamen, 
BB IX, 1976, blz. 78-105. 

Het Monster van Beernem (samen met Germain Vandepitte), 
BB X, 1977, blz. 24-41. 

Historische speurtocht doorheen de streek van Beernem (ook als aparte bro
chure verschenen onder de titel "Historische speurtocht doorht't'll de 
groene gewesten", bij Van Hoestenbt'rghe, IVlaldegem, 1973), 
BB X, 1977, blz. 77-104. 
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De algemene bevolkingsstatistiek uit 1846, 
BB X, 1977, blz. 140-146. 

11engelingen over Sint-J oris-ten-Distel, 
BB XI, 1978, blz. 7-91 (ook afzonderIi jke overdruk in boekvorm). 

Hoevebenamingen in Groot-Beernem, 
BB XI, 1978, blz. 169-172. 

Kerkdiefstal te Beernem in 1728, 
BB XIII, 1980, blz. 24-33. 

~og enige Beernemse plaatsnamen (achtste reeks), 
BB XIII, 1980, blz. 42-72. 

Het Landboek van Beernem, 
BB XIV, 1981, blz. 30-36. 

Leenroerig overzicht van Beernem, 
BB XIV, 1981, blz. 37-72. 

De Tiende van Beernem en Ter Walle, 
BB XIV, 1981, blz. 123-129. 

De Slag op het Beverhoutsveld, 3 mei 1382, 
BB XV, 1982, blz. 7-28. 

Het Beverhoutsveld te Oedelem, 
BB XV, 1982, blz. 29-70. 

Bijlagen (Beverhou tsveld) , 
BB XV, 1982, blz. 71-101. 

De Mariakapel op het Eiland te Sint-Joris, 
BB XV, 1982, blz. 148. 

Slabbaert, 
BB XVI, 1983, blz. 80-82. 

Uit oude bladen, 
BB XVI, 1983, blz. 102-124. 

Historische verkenning door Knesselare, 
BB XVII, 1984,48 blz. Hiervan verscheen ook een overdruk in brochure
vorm bij Van Hoestenberghe, Maldegem, in aug. 1984. 

Verschenen in "Appeltjes van het Meetjesland" te Eeklo: 

(Dr. E. Tieleman) : Boekbespreking: Ryserhove Alfons, Beernem. Een heem
kundige studie, 
AM I, 1949, blz. 90-93. 

Molens van Knesselare, 
AM lI, 1951, blz. 49-59. 

De Geuzenberoerten in de streek van Knesselare, 
AM lIl, 1952, blz. 77-92. 

Veldwachters te Knesselare, 
AM IV, 1953, blz. 137-142. 

De familie Ryserhove, 
AMV, 1953, blz. 91-17l. 

De Familie Ryserhove (kwartierstaten), 
AM VI, 1955, blz. 253-265. 

De Familie Ryserhove (kwartierstaten Ryscrhove-Claeys), 
AM VII, 1956, blz. 127-208. 
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Over een nieuwe kerk en over stool rechten te Knesselare, 
AM X, 1959, blz. 223-239. 

Feodaal Knesselare, 
AM XV, 1964, blz. 261-351. 

Karel M. De Lille : Jan Francies De Zutter (boekbespreking), 
AM XVII, 1966, blz. 258. 

Werkgroepen, 
AM XVII, 1966, blz. 267-268. 

Oud Aalter (samen met R. Tondat en A. Verhoustraete), 
AM XVIII, 1967, blz. 306-347. Hiervan verschenen ook afzonderlijke 
overdrukken. 

Oud Adegem (samen met R. Tondat en P. Van Cleemput), 
AM XIX, 1968, blz. 305-341. Hiervan verschenen ook afzonderlijke 
overdrukken. 

Boekbespreking: Dr. Michel Cloet, Dekenij Tielt, 
AM XIX, 1968, blz. 342-345. 

Arthur Verhoustraete, 75 jaar, 
AM XX, 1969, blz. 8-16. 

Bibliografie A. Verhoustraete, 
AM XX, 1969, blz. 18-21. 

Oud Assenede (samen met R. Tondat ), 
AM XX, 1969, blz. 301-365. Hiervan verschenen ook afzonderlijke 
overdrukken. 

Nieuwe publikatie: Dr. jur. Ph. van Hille, 
AM XX, 1969, blz. 379. 

De Handboeken van de Familie De Neve te Zomergem, 
AM XXI, 1970, blz. 5-117. 

Huldiging Achiel De Vos te Evergem, 
AM XXI, 1970, blz. 278-279. 

De heer Ro!:seel 75 jaar. - Ons Meetjesland. - De Roede van Tielt, 
AM XXI, 1970, blz. 287-288. 

Oud Eeklo, 
AM XXII, 1971, blz. 310-395. Hiervan verschenen ook afzonderlijke 
overdrukken. 

Lijkrede voor de heer Arthur Verhoustraete, 2 juni 1971, 
AM XXII, 1971, blz. 397-400. 

Bibliografie van Arthur Verhoustraete (samen met Ir. L. Stockman), 
AM XXII, 1971, blz. 401-406. 

Boekbesprekingen, 
AM XXII, 1971, blz. 410-411. 

Boekerij, 
AM XXII, 1971, blz. 422. 

Boekbesprekingen. - Aanpassing bijdrage. - Jubileum, 
AM XXII, 1971, blz. 424-425. 

Oud U rsd (samen met J. Vandeveire), 
AM XXIV, 1973, blz. 244-305. Hiervan verschenen ook afzondt"rlijke 
overdrukken. 

Oud Knesselare, 
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AM XXVI, 1975, blz. 202-331. Hiervan versc!wnell ook afzondt'rlijkt' 
overdrukken (Stanclaert, Maldegem). 



In memoriam Z.E.H. ]oseph-Antoine Raes, 
AM XXVI, 1975, blz. 333. 

Oud Sint-Laureins, 
AM XXX, 1979, blz. 207-298. Hiervan verschenen ook afzonderlijke 
overdrukken (Standaert, Maldegem). 

Heerlijk Watervliet (boekbespreking). - Boekerij, 
AM XXXI, 1980, blz. 361. 

(R. Moelaert) : A. Ryserhove - Het Knesselare en Ursel van toen, 
AM, XXXIV, 1983, blz. 242-243. 

Verschenen in "Ons Meetjesland" te Eeklo: 

Lof aan Aalter, 
OM I, 1968, nr. 1, blz. 3. 

Appeltjes van het Meetjesland, 
OM I, 1968, nr. 1, blz. 5-6. 

Bos en Beverveld, jaarboek 2, 
OM I, 1968, nr. 1, blz. 6. 

Oproep. - Vraag en aanbod. - Het Meetjesland, 
OM I, 1968, nr. 2, blz. 5-6. 

Bezoek aan Ertvelde, 
OM I, 1968, nr. 3, blz. 5. 

Appeltjes van het Meetjesland. - Vraag en aanbod. - Tentoonstelling te 
Adegem, 
OM I, 1968, nr. 3, blz. 5-6. 

Vlas in het Meetjesland, 
OM I 1968, nr. 4, blz. 1-6. 

Bij het verschijnen van Appeltjes XIX, 
OM 11, 1969, nr. 1, blz. 8-9. 

Uit het vroegere schoolleven, 
OM 11, 1969, nr. 3, blz. 8-9. 

Oude herbergbenamingen, 
OM 11, 1969, nr. 4, blz. 4-5. 

Over ontginning te Ursel en Aalter, in het midden van de 18e eeuw, 
OM 11, 1969, nr. 4 blz. 7-9. 

Een gebed van de H. Karel de Grote ... , 
OM 111, 1970, nr. 1, blz. 4-5. 

Oud Bassevelde (samen met Romano Tondat ), 
OM 111, 1970, nr. 1, blz. 8-13 ; nr. 2, blz. 13-19; nr. 3, blz. 13-22; 
nr. 4, blz. 9-16 ; jaarg. IV, nr. 1, blz. 14-21 en nr. 2, blz. 63-67. 

Oud Bcllem (samen met Romano Tondat), 
OM 111, 1970, nr. 1, blz. 14-21 ; nr. 2, blz. 20-26 ; nr. 3, blz. 23-31 ; 
nr. 4, blz. 17-24 ; jaarg. IV, nr. 1, blz. 22-28 en nr. 2, blz. 68-75. 

Mariarijmpje, 
OM 111, 1970, nr. 1, blz. 23. 

Heemkundige Arthur Verhoustraete gevierd, 
OM 111, 1970, nr. 1, blz. 32. 

Hongersnood 1846-1848 te Knesselare, 
OM lil, 1970, nr. 2, blz. 7-9. 
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Alfons Van Loo en zijn karrevrachten prijsboeken, 
OM lIl, 1970, nr. 3, blz. 3-12. 

Gedachtenis aan een muilezel, 
OM lil, 1970, nr. 3, blz. 32. 

Sprokkelingen uit Eentveld (1), 
OM lIl, 1970, nr. 3, blz. 33-34. 

Ex Libris ... 
OM IV, 1971, nr. 1, blz. 3. 

Uit een handboeksken te Zomergem, 1820, 
OM IV, 1971, nr. 1, blz. 4-5. 

Sprokkelingen uit Eentveld (2), 
OM IV, 1971, nr. 1, blz. 29-30. 

In memoriam R.A. Verhoustraete, 
OM IV, 1971, nr. 2, blz. 41-42. 

Op bezoek te Adegem-BIakkeveld, 
OM IV, 1971, nr. 2, blz. 44-46. 

Nieuw Gemeentewapen te Knesselare, 
OM IV, 1971, nr. 3, blz. 87. 

O.L. Vrouw van Jesukenseik te Bellem (samen met Romano Tondat), 
OM IV, 1971, nr. 3, blz. 90-92. 

Oud Boekhoute (samen met Romano Tondat ), 
OM IV, 1971, nr. 3, blz. 93-108 ; nr. 4, blz. 141-154; jaarg. V, 1972, 
nr. 1, blz. 16-28 ; nr. 2, blz. 63-75 en nr. 3, blz. 92-106. 

Wat men niet meer ziet..., 
OM V, 1972, blz. 9. 

De Kantwerkschool te Adegem, 
OM V, 1972, blz. 11. 

Schoolfeesten in de late Middeleeuwen (samen met R. Tondat ), 
OM V, 1972, blz. 12-13. 

Drs. Lieven K. Cumps: Gecommentarieerde sagenverzameling uit de streek 
van Zuid-Brugge en omgeving (boekbespreking), 
OM V, 1972, blz. 29. 

Boekbesprekingen, 
OM V, 1972, blz. 36. 

Familietijdschrift "De Bargie" , 
OM V, 1972, blz. 75. 

Publikaties, 
OM V, 1972, blz. 80. 

Eeklo in beeld en schrift (samen met Romano Tondat), 
OM V, 1972, nr. 4, blz. 121-140; jaarg. VI, 1973, nr. 1, blz. 1-20; 
nr. 2, blz. 41-55 ; nr. 3, blz. 81-95 ; nr. 4, blz. 121-138; jaarg. VII, 1974, 
nr. 1, blz. 1-15 ; nr. 2, blz. 41-58 ; nr. 3, blz. 81-99; nr. 4, blz. 121-138 ; 
jaarg. VIII, nr. 2, blz. 43-48 ('n jaarg. IX, nr. 3, blz. 81-87. 

Boekweit in Westelijk Meetjesland, 
OM VI, 1973, blz. 56-58, blz. 95-98 en blz. 142-146. 

Dringende oproep, 
OM VI, 1973, blz. 105. 

Oud Meetjesland, 
OM VI, 1973, blz. 116. 
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Boekbespreking: Informaties en enkwesten van Schepenbank Eeklo 
( 1616-1 795 ) , . 
OM VI, 1973, blz. 119. 

De volkszanger Tamboer, 
OM VII, 197+, blz. 144-150. 

De zaken van Beernem ... , 
OM VIII, 1975, blz. 24. 

In memoriam Joseph Antoine Raes, 
OM VIII, 1975, blz. 41-42. 

De oude kerk van Knesselare, 
OM VIII, 1975, blz. 52-53. 

Een oud jubelgedicht uit Maldegem (Mevrouw Courtmans, inhuldiging 
spoorweg, 1862), 
OM VIII, 1975, blz. 81-84. 

;\lerkwaardigheden over Waarschoot (J.]. Van der Poorten), 
OM VIII, 1975, blz. 30-40; blz. 72-80; blz. 107-120; blz. 129-159; 
jaarg. IX, 1976, blz. 22-40; blz. 73-80; blz. 101-120; blz. 142-159 ; 
jaarg. X, 1977, blz. 23-40; blz. 73-80 ; blz. 124-128 ; blz. 164-167 ; jaarg. 
XI, 1978, blz. 44-48 ; blz. 84-88 ; blz. 125-128 ; blz. 143-155; jaarg. XII, 
blz. 34-41 en blz. 73-80. 

De Rederijkerskamer te Zomergem vertoonde in 1775: Gestrafte rebellie 
onder Keyser Carel den V ... , 
OM VIII, 1975, blz. 121-126. 

Hoe C.A. Vervier, uit Eeklo, reeds in 1840 schreef over de scheiding tussen 
Noord en Zuid (Capitalen-Dam, bijeenkomst te Maldegem, 28 april 
1840) ... , 
OM VIII, 1975, blz. 126-128. 

Fusies en plaatsnamen (samen met]. Vandeveire), 
OM IX, blz. 41. 

Heemkundige speurtocht door Ursel - 8 augustus 1976 - Heemkundig Genoot
schap van het Meetjesland (samen met Roger Moelaert), 
OM IX, blz. 42-72. 

De Rederijkerskamer te Zomergem vertoonde in 1776 ... , 
OM X, blz. 18-22. 

Vragenlijst betreffend de volksgebruiken te Eeklo, 
OM X, 1977, blz. 53-65. 

De inwoners van Beke bij de inhuldiging van Pastoor Saey te Zomergem 
in 1788, 
OM X, blz. 66-67. 

Bidprentjes, rouwbrieven en prentkaarten, 
OM X, blz. 81. 

Heemkundige speurtocht te Aalter, BelIem, Lotenhulle en Poeke op 28 au-
gustus 1977, 
OM X, 1977, blz. 150. 

Oud Sleidinge, 
OM XI, 1978, blz. 40-43, 118-124 en 137-142; jaarg. XII, 1979, blz. 
11-15, 73-77 en 181-188 ; jaarg. XIII, 1980, blz. 4-14 en 51-63. 

Beroep op medewerkers, 
OM XI, 1978, blz. 3. 
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Achterhouden van boeken ... , 
OM XI, blz. 60. 

Omtrent Adegem - Een merkwaardige historische tentoonstelling te Adegem, 
OM XI, blz. 116-117. 

Restauratieprijs voor het Meetjesland, 
OM XI, 1978, blz. 158. 

In memoriam Lt.-kolonel Maurits Verbeke, 
OM XII, 1979, blz. 2-3. 

Overlijden (Commandant Roger Andries), 
OM XII, 1979, blz. 4. 

Gebed uit de Franse Tijd ... , 
OM XII, blz. 22. 

Bouwkundig erfgoed te Waarschoot, 
OM XII, blz. 23. 

De kerkdorpen Merendree en Hansbeke heemkundig bekeken (samen met 
Roger Moelaert en Lieven De Ruyck), 
OM XII, 1979, blz. 97-144. Hiervan verschenen ook afzonderlijke over
drukken. 

Op verkenning door Waarschoot (samen met Romano Tondat), 
OM XIII, 1980, blz. 97-128. Hiervan verschenen ook afzonderlijke 
overdrukken. 

Kerkdiefstal te St.-Margriete in 1727, 
OM XIII, 1980, blz. 180-183. 

Lembeke, in het hart van het Meetjesland (samen met Achiel De Vos en 
Oscar Lippens ), 
OM XV, 1982, blz. 15-47. Hiervan verschenen ook afzonderlijke O\'er
drukken. 

De Pietendriesmolen te Kmsselare is herrezen 
OM XVI, 1983, nr. 4, blz. 196-201. 
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ADEGEM TUSSEN TWEE WERELDOORLOGEN 

EEN IMPRESSI E. 

Het interbellum of de jaren tussen beide wereldoorlogen is een periode uit 
de hedendaagse ge chiedenis waarvoor van langsom meer en meer belang-
telling blijkt te be taan (1) . Alhoewel deze tijd voor de meesten onder ons 

als het ware nog in het geheugen hangt, blijken de 'gay-twenties' gevolgd 
door de 'dirty-thirties (2) voor heel wa t mensen beneden de vijftig net zo 
onbekend te zijn als verder achter ons gelegen geschiedkundige periodes. In 
onderhavig artikel pogen we dan ook het Adegem uit die jaren te doen her
leven en dit aan de hand van enkele aspecten uit het politieke, religieuze en 
oeiale leven (3). Om een en ander beter te begrijpen schetsen we eerst jn 

het kort het verloop van de Duitse bezetting en de bevrijding van Adegem. 

Het rustige Adegem waar de tiJd schijnt stil te staan. Maar toch, onder het 
"rImpelloze wateroppervlak" was de rust soms ver te zoeken ... 

( 1) Dit blijkt 0 a. uit het groot aantal boeken die over "de tijd van toen" verschijnen 
en waaruit meer dan een zekere nostalgie spreekt naar de jaren tussen belde 

wereldoorlogen . 
2) Frank uytterhaeg n ; " De Bociale effecLen van oorlog en crisis" In ; De industrie 

in BeLg!!! . Twee eeuwen ontwikkeLing 1780-1980, p. 189. Brussel, 1981. 
3) OpzetteLIjk vermeden we over het onderwij s, woningbouw, beroepen, armenzorg 

e.d m. te schriJven. We hopen deze onderwerpen later grondig te kunnen behan-

dien. 
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I. Oorlog 1914-1918 

Reeds enkele maanden voor het uitbarsten van de vijandelijkheden werd 
in Adegem op de meest strategische plaatsen (spoorweg, bruggen, wegen) de 
wacht opgetrokken deor leden van de burgerwacht die uit meer dan 200 man 
bestond. Het patriottisme vierde hoogtij, daar laten de gebruikte wachtwoor
den geen twijfel over bestaan: Albert!, België!, Koning!, Koningin!, Heil!, 
Land! (4). 

Onmiddellijk na de invasie (4 augustus 1914) liet de gemeentelijke overheid 
een lijst opmaken van de voorradige levensmiddelen. Er was blijkbaar geen 
tekort want de raadsleden vonden het onnodig een bijzondere dienst in te 
richten om bloem aan de inwoners te verschaffen. De bakkers konden de be
volking acht dagen lang voorzien van brood (5). De voorraad aan steenkolen 
bedroeg 97.500 kg (6). 

Ellenlange rijen vluchtelingen die in de richting van de Belgische kust trok
ken verontrustten de plaatselijke bevolking ten zeerste want van de 200 man 
sterke burgerwacht bleken er in de loop van de maand september nog maar 
100 aanwezig! Het gros van de bevolking (inclusief de burgerwachten) had 
de wijk genomen naar het veilige Nederland e). Het verzekeren van de 
veiligheid van achtergebleven burgers en van leegstaande woningen bleek niet 
gemakkelijk : het gevaar voor plunderingen van vluchtelingen zowel als van 
Adegemnaren zelf was niet denkbeeldig (8). Veldwachter Cauwels kreeg dan 
ook vlu:g hulp van een vijftal betaalde nachtwacht.en (9). 

Ruim twee maanden na de invasie werd de oorlog ook voor Adegem een 
realiteit: in de ochtend van 14 oktober 1944 werden de eerste Duitse solda
ten gesignaleerd op de wijk KruipuÏî. Ze begaven zich naar het Dorp en 
trokken langs de Staatsbaan verder in de richting van Brugge. 's Avonds kwa
men een groot aantal Duitsers huisvesting opeisen bij de achtergebleyen in
woners die 'met schrik waren bevangen' (10). 

We kunnen hier niet verder ingaan op de miserie die de oorlogsjaren mt't 
zich meebracht. Stippen we hier enkel de trieste ellenlange lijst van allerhan
de opeisingen aan: levensmiddelen, paarden, koeien, varkens. textiel. vlas, 
fietsen, ja zelfs werklieden werden opgeëist. Dat de Duitsers hirrbij niet be
paald zachtzinnig optraden ondervonden burgemeester Leopold Van Wae
termeulen en schepen Karel-Lodewijk Vt'rstrynge! Beiden werden herhaal-

4) RAG, Adegem 21/16, Register uitgaande briefwisseling november 1912 - september 
1914. 

5) RAG, Adegem 21/16, Register uitgaande briefwisseling november 1912 - september 
1914. 
GAM-AA, Beraadslagingen gemeenteraad 18 augustus 1914. 

6) RAG, Adegem 21116, Register uitgaande briefwisseling november 19U-september 1914. 
7) RAG, Adegem 21/17, Register uitgaande bl'lefwlsseling september 1914-deC'ember 1917. 
8) GAM-AA, Beraadslagingen gemeenteraad 18 augustus 1914. 

( 9) GAM-AA. Beraadslagingen gemeenteraad 29 september 1914, 
(10) GAM-AA, Beraadslagingen gemeenteraad: "Geschiedkundig feit". 
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delijk gev~ngen genomen omdat de bezetters meenden dat niet vlug genoeg 
aan hun eIsen werd voldaan (11). De onwil van sommige raadsleden om mee 
te werken bij de opeisingen maakten het de bejaarde en ziekelijke burger
\'ader zeker niet gemakkelijker eZ). 

Naarmate de oorlogsjaren vorderden stapelden de problemen zich meer en 
meer op. De oprichting van een voedingscomiteit, de aanvoer van Ameri
kaanse levensmiddelen, de bedeling van soep kon niet verhinderen dat er hon
ger ' ... ·erd geleden. De vruchten op de velden dienden streng te worden be
waakt want er werd duchtig geplunderd (13). Omwille van banaliteiten werd 
de bevolking soms streng gestraft. Een enkel voorbeeld moge dit illustreren. 

In juni 1915 hadden enkele inwoners van Adegem het lef gehad 'des chan
sons hostiles' te zingen vóór een herberg waar enkele Duitse soldaten aan het 
pintelieren waren. Er was daarbij wat over en weer geroepen en een sno
daard had het zelfs aangedurfd enkele graszoden in de richting van de her
berg te gooien. Grote ontstemming bij de Duitsers die om uitleg vroegen! 

Van Waetermeulen haasttte zich te antwoorden dat het wel mogelijk was 
dan enkele dronken inwoners 'ont chanté quelques refrains de circonstance 
qui reprochent des faits non aux allemands, ma is peut-être à quelques filles 
de moeurs légères qui sont à trouver dans toutes les localités'. Dat de vader 
van de 'lichte meisjes' iemand was die 'trop affable envers les Allemands' 
was maakte het volgens de burgemeester niet mogelijk het incident objectief 
te beoordelen. Hij vroeg dan ook de 'punition qui pèse si lourd sur notre po
pulation' op te heffen. De Duitsers waren niet te vermurwen: ze maanden de 
'Gemeindepolizei an eifrig zu zuchen nach die Beschuldigten .. .' (14). Dit was 
niet het enige incident! eS). 

De nakende bevrijding werd dan ook vol ongeduld door de geplaagde in
woners tegemoet gezien. Vooraleer men de zoete smaak van de vrijheid kon 
proeven diende de gemeente een laatste verschrikking te ondergaan : een he
vig en bijna ononderbroken bombardement dat van 20 oktober tot 2 novem
ber 1918 duurde e6 ) en waarbij 500 huizen werden beschadigd, 30 onbe
woonbaar en 27 gans vernietigd. Bruggen en wegen waren niet meer te ge
bruiken, het tekort aan levensmiddelen en andere levensnoodzakelijke pro
dukten nam opnieuw angstwekkende vormen aan. De laatste oorlogsdagen 
betekenden voor de achtergebleven inwoners een ware nachtmerrie en voor 
vele terugkerenden een grote desillusie, want velen vonden hun woning in 
pum. 

\ 11) 

( 12) 

( 13) 

( 14) 

( 15) 

( lIS) 

RAG. Adegem 21/18. Register uitgaande briefwisseling januari 1918 - juni 1919. 

RAG. Adegem 21/18. Register uitgaande briefwisseling januari 1918 - juni 1919. 

RAG. Adegem 21/19. Register uitgaande briefwisseling juni 1919 - maart 1921. 

RAG. Adegem 21/17, Register uitgaande briefwisseling september 1914-december 1917. 

RAG. Adegem 21/17, Register uitgaande briefwisseling september 19H-december 1917. 
Een nachtelijke schietpartij, een gestolen varken, nachtlawaai veroorzaakt door 
enkele drlnkeboers enz., Irriteerden de bezetters In hoge mate. Meestal waren een 
atrengere "Passperre" en zwaardere "Kontributlonen" er de gevolgen van. 

RAG, Adegem 21/21, Register uitgaande briefwisseling juni 1921 - december 1921. 
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Balgerhoeke (en omgeving) werd het ergst getroffen door de beschietingen die 
gedurende de maanden oktober-november 1918 Adegem teisterden. Een beeld van 
de In puin geschoten hoeve Maiecote. 

M aa r toc h , en ond a nks a lles was Adege m bevrijd : 'Op zondaa 20 O ctober 
19 18, om 12 1/ + 's na midcl ags, zijn de eer te Belgi ehe olda ten in het dorp 
gekom en d e Duitsche acht e rh oed e op de hielen zittend e. D e vija nd hield 
sta nd achter aa n den Schipdonck. chen vaa r t. Tn d en nacht be '011l1en de duit
sche rs het dorp te besc hieten me t ka nonnen. D e besc hie tin a h ie ld " erseh idene 
d age n aan. D e grootste verni eling werd aa ngericht op Ba laerh eke. R aver
sc hoot, V eld ekens en Kruipllit. Op d e ke rk van Adeaem zij n min ten zeven 
obusse n nee rge komen. Er werd hevig gevoc hten aa n ,d ie. aa n Ie hof tede 
van M a lcco te, di e teen cmaa l ve rni r ld werd a lsm edr Ra n R a ver h ot en 1-
d ekens. Eindelijk , t'o t iede ree ns genoege n rolden de duits hers hunne ma tten 
op den 2den november 19 1B. W c zijn verl os t! L:1Rt Ir na tiona le driekleur
vlag nu maa r wa pprren! Tie il o nzen K oning t'n Ic Koninkli jke fRl1l ilie! L , ' t' 

he l vrij C' en o l1<1 fh il nkl' lijk C' Bt'l g ië !' ( i7) . 

D eze a ls 'GC'sc hit' :lklindig F C' it ' gl'hoeks tila fck verkla ring werd 10 I' a lle Ade
ge mse no ta belen onde rt"ekend : het betekende he! feite lijk e ind e va u \'ier j. ar 
beze tting. 

(17) GAM- AA , B er aa dsl ag ingen gem een t e ra a d : HG sc h l dkunctlg ri t " , 
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11. Inleiding 

Na deze korte situatieschets van de oorlogsgebeurtenissen zoals ze zich in 
:\degem voordeden komen we tot ons eigenlijk onderwerp: het leven in Ade
gem te schetsen zoals het zich tussen beide oorlogen afspeelde. 

De ongeveer twintig jaar die ons van een volgende wereldramp scheidden 
werden in hoofdzaak gekenmerkt door het volgende ( 8) : 

1) Het groeiend Vlaams bewustzijn bij de bevolking en het opkomen en 
verdere uitbouw van het Vlaams Nationalisme. In Adegem was het vooral 
secretaris Prosper De Smet die op dat gebied het voorbeeld gaf. Hij maak
te er een gewoonte van in het Frans opgestelde brieven per kerende post 
terug aan afzender te sturen met de vraag een Nederlandse kopij te laten 
geworden. Ook burgemeester August De Kesel maakte zich op gebied van 
vervlaamsing van de openbare besturen verdienstelijk. Toen in juni 1920 
aan het gemeentebestuur gevraagd werd 'de plechtigheid van de koloniale 
dag in de gemeente te regelen' antwoordde de burgemeester 'dat hij de 
vrijheid nam om te doen opmerken dat onze bevolking uitsluitelijk vlaams 
sprekend is en derhalve hopen wij dat onze vlaamsche taal dezelfde rech
ten zal hebben als de fransche' ( 9

). 

Het Vlaams Nationalisme bloeide dank zij de oprichting van een Vlaamse 
Bond die er onder meer voor zorgde dat Dr. Elias de ideeën van de 
Vlaams-nationalistische gedachte hier ter plekke kon uiteenzetten. De 
deelname van Adegemnaren aan de eerste Ijzerbedevaarten wordt als 
'massaal' omschreven. Bepaalde jaren waren er zelfs meer Adegemse dan 
Maldegemse deelnemers (20). 

Wijzen we er hier op dat de vlaamsgezindheid van burgemeester August 
De Kesel en secretaris Prosper De Smet een andere dimensie had dan de 
vlaamsvoelendheid van de leden van de Vlaamse bond. De officiële ge
zagsdragers hingen meer het 'minimalisten' -programma aan dat onder 
meer ijverde voor vervlaamsing van de openbare besturen, het gerecht, 
het leger enz. De verzuchtingen van de leden van de Vlaamse Bond reik
ten heel wat verder dan het minimum programma el). 

(18) Men zie desgewenst In dat verband: 
Encyclopedie van de VLaamse Beweging, hoofdstuk 5: Tussen de twee wereld-

oorlogen, p. 27-36. 
Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 5: De VLaamse Beweging, hoofdstuk IV: De 
Vlaamse Beweging 1933-1940. 
Els Witte en Jan Craeybeckx, PolHieke geschiedenis van BelgU! sinds 1830. 
Maurlts Van Haegendoorn, Van taalstrijd tot Btaatsvorming, p. 67-84. Leuven, 1983. 

(19) RAG, Adegem 21/19, Register uitgaande briefwisseling Juni 1919 - maart 1921. 
GAM-AA, Beraadslaging gemeenteraad 7 Juli 1920. De gehele raadszitting was 
gewijd aan de "Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool en het Vlaamsch In 

de besturen". 
(20) Op dit feit wordt ettelljke keren gezlnsspeeld In 't Getrouwe Maldegem. 

(21) Over de doelstellingen van de Vlaamse Bond, zie verder onder het hoofdstuk 

Verenigingsleven. 
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2) Een sterk antimilitarisme. 

De oprichting van een Adegemse afdeling van de Broederbond is er ken
merkend voor. De bevolking raakte sterk onder de indruk van hetgeen 
Victor De Lille en later Jozef De Lille uit Maldegem wekelijks in 't Ge
trouwe Maldegem over oorlog en vrede neerschreven. Toen Jozef De Lille 
op 31 januari 1932 als burgemeester van Maldegem werd afgezet omwille 
van zijn 'Rede voor de Vrede' werd de weerzin voor herbewapening er -
althans bij de lezers van 't Getrouwe Maldegem - nog groter door (22). 

3) De dreiging van een nieuwe oorlog. 

Langs pers en radio werd de bevolking kond gedaan dat een volgende 
oorlog voor de deur stond. Alle ons omringende landen herbewapenden 
razendsnel. De achtereenvolgende Belgi:che regeringen meenden dit ook 
te moeten doen. Zij stuitten echter op onverzettelijke weerstand bij de 
Vlaams-Nationalisten. Een anti-franse refleks was er o.a. het gevolg van 
(23). Dat deze onzekere toestand op het maatschappelijk leven drukte 
ligt voor de hand. 

4) De economische crisis waaronder ook een groot deel van de Meetjeslandse 
bevolking hevig had te lijden. De werkloosheid nam desastreuze gevolgen 
aan en verschillende gemeentebesturen poogden daaraan wat te verhelpen 
o.m. door het laten uitvoeren van openbare werken (bouwen van scho
len, bouw van een nieuw hospice, herstel van de landbouwwegen zijn en
kele Adegemse voorbeelden. Deze goed bedoelde pogingen bleken drup
pels op een hete plaat te zijn. 

5) De opkomst van allerlei technische nieuwigheden. 

De invoering van elektriciteit, telefoon, radio, cinema enz. veranderde de 
levensgewoonten van de bevolking zeer grondig (24). 

(22) Jozef De Lllle, uitgever en politicus, Vlaams nationalist, zoon van Vlctor De Lllle 
en Octavie De Zutter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1932 werd hij als lid 
van de Christen Vlaamse Volkspartij eerste schepen en in november 1933 burge
meester van Maldegem. Van 1932 tot 1944 was hij Vlaams nationalistisch volksver
tegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eeklo. Vanwege zijn annexionis
tische gezindheid die nogal sterk naar voor kwam In zijn "Rede voor de Vrede" 
tijdens de behandeling van de begroting voor Landsverdediging In het parlement 
werd hij op Kerstdag 1933 als burgemeester ontslagen. (EJIcyclopedle der Vlaamse 
beweging, deel I, p. 875). De Invloed die Jozef De Lllle uitoefende op de plaatselijke 
politiek, zowel In Maldegem als In Adegem valt niet te onderschatten zoals uit het 
vervolg van ons betoog zal blijken. 

(23) Het geheim Frans-Belgisch milltah' akkoord, afgesloten In 1920, was een der oor
zaken van die anti-Franse houding: van Vlaamse zijde werd er een alsmaar 
groeiende oppositie tegen gevoerd. 
Guldo Provoost, Vlaanderen en het militair-politiek beleid IJl Belgll- tussell de 
twee oorlogen, p. 510-525. Leuven, 1976. 

(24) Zie de gewestelijke weekbladen over de desbetreffende jaren: 't Gotrouwe Mal
degem, De Eecloonaer, De Noordster, Het Liberale Noordlln, Ons Blad. Dil Ga:eUa 
van Maldegem en Zeeuwseh-Vlaanderen en ook 't Brugsell 1:I'alldolsblad en De 
Landwacht. 
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lil. Het Adegemse politieke leven 

Van de 11 gemeenteraadsleden, gekozen bij de vooroorlogse verkiezingen 
"an 15 oktober 1911, bleven er bij de eerste naoorlogse verkiezingen - uitzon
derlijk gehouden op 24 april 1921 - nog 8 raadsleden over. Een der verdwe
nen kopstukken was ongetwijfeld burgemeester Leopold Van Waetermeulen, 
overleden op 24 november 1919. Van Waetermeulen zetelde voor het eerst in 
de :\degemse gemeenteraad in 1867, werd schepen in 1885, dienstdoend bur
gemeester in 1888 (ingevolge het ontslag van burgemeester De Weert) en 
werd tenslotte burgemeester in 1891. Leopold Van Waetermeulen was gedu
rende 52 jaar gemeenteraadslid, waarvan 31 jaar burgemeester. Over deze 
merkwaardige Adegemse politieke figuur schreef pastoor Vereecke: 'burgi
magister et verus pater hujus loci, conservaverat affectionem et fiduciam 
omnium subditorum suorum et plenis meritorum' (25). 

VERKIEZINGEN VAN APRIL 1921. 

Het overlijden van Van Waetermeulen maakte dat er in Adegem naar een 
nieuwe burgervader diende te worden uitgekeken. Wie dat zou worden zou 
de bevolking dienen uit te maken. Er dongen twee lijsten naar de gunsten 
van de kiezer: de Katholieke Lijst en de min of meer liberaal getinte lijst 
Bruggeman. 

De verkiezingen gaven het volgende resultaat (26) : 

Katholieke Lijst 

Of' Wispelaere Kamiel 
Verstrynge Karel-Lodewijk 
De Vlieger August 
nrison Kamiel 
Braet Emiel 
Van Hove Charles (27) 
Van Waetermeulen Leopold (28) 
De Smet Leonard 
~f»'t Maurits 
Herrebaut .Jules 
De Kesel August 

(25) PAA, Overl1jdenSreglster 1877-1926. 

98 
216 
252 
286 

'263 
232 
290 
206 
225 
720 
657 

Lijst Bruggeman 

Bruggeman Gustaaf (2Bbis) 
De Bruyckere Lodewi jk 
Van Poucke Louis 

150 
313 
132 

(26) GAM-AA, doos 533.3, Proces verbaal der VerkIezIngen dd. 24 april 1921. 
GAM-AA, BeraadslagIng gemeenteraad 17 junI 1921 met o.a. de aanstelIlng der 

gemeenteraadsleden. 
(27) GAM, AA, Van Hove Charles diende op 5 september 1924 zijn ontslag In als ge-

meenteraadslid. 
(23) Van Waetermeulen Leopold was een neef van de overleden burgemeester. 
(23) bill. Bruggeman Gustosf werd In november 1925 In de gemeenteraad opgevolgd 

door LouIs Van poucke, 
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De verkiezingen waren - het kon moeilijk anders aangezien de lijst Brugge
man slechts met drie kandidaten was opgekomen - een succes voor de Ka
tholieke' Lijst. Van hun zes nieuwe kandidaten werden er vier verkozen. Het 
hoge stemmenaantal van dokter Jules Herrebaut en nieuweling August De 
Kesel springen in het oog, Dokter Herrebaut had zich gedurende de oorlog 
zeer dienstbaar getoond ten overstaan van de Adegemse bevolking, August 
De Kesel had zich, als makelaar en nijveraar, de sympathie weten te ver
werven van een groot deel van de bevolking. Dat De Kesel en niet Herrebaut 
als burgemeester werd voorgesteld moet waarschijnlijk gezocht worden in de 
politieke ambities van de eerste en het in de weg staan van een drukke dok
ter::praktijk van de tweede (29). 

Een tweede opvallend feit is het belachelijk lage stemmenaantal dat behaald 
werd door Kamiel De Wispelaere die nochtans een hele tijd dienstdoend bur
gemeester was geweest. Hij moet het wel grondig verkorven hebben bij de 
bevolking en slechts dank zij 'het aantal lijststemmen bij overdracht toege
kend', n1. 1158, kon hij nog raadslid blijven. Op dezelfde manier kwam Karel
Lodewijk Verstrynge in de gemeenteraad: ook deze schepen had heel wat 
aan populariteit ingeboet. 
Tot schepenen werden Kamiel De Wispelaere (wel eigenaardig!) en Emiel 
Braet verkozen. 

Inhuldiging burgemeester August De Kesel (30). 

Het nieuws van de benoeming van August De Kesel tot burgemeester van 
Adegem lokte onmiddellijk reacties los bij de bevolking: 

'Vrijdag 23 september was een blijde dag voor onze gemeente. Klingend 
klokgelui en algemene bevlaggingr verkondigden alom de vervulling van ieders 
blijde verwachting: de geachte heer August De Kesel was tot burgemeester 
benoemd. Een hele schaar volk, onze wakkere Fanfare vergezellend, haalde 
's avonds onzen gevierde in bij zijn thuiskomst uit Gent en begeleidde hem 
naar zijne woning. \ Gul was daar het onthaal en geestdriftig ging het er op 
los. Namens de Verenigde Vrienden, den Gemeenteraad, de bedienden en 
het onderwijzend personeel werden puike redevoeringen gehouden door Sche
pene Heer Braet, Heer Charles-Louis Verstrynge, Secretaris Heer Prosper De 
Smet en Schoolbestuurder I Heer Gustaaf Boute. Deze zoo welgelukte als on
verwachte huldiging moge een veelbelovende voorbode zijn der plechtige vie
ring en aanstelling op den Kermis-Dinsdag, 18 October, waarop alle ingeze
tenen eenparig den geliefde en vooruitstrevenden Burgemeester zullen huldi
gen als "de rechte Iman op de rechte plaats" die, met Gods hulp. steunend 
op het kloeke werk door zijne vroede voorgangers gegrondvest en geholpen 
door een eensgezinden raad, ons Adegf'm maken zal tot het pereIken in het 
Meetjesland, tot een vreugdig groen plekje ofte een oase in de buitenwereld, 
juist gelijk ten tijde der pest toen volg-ens de legende, Adegem zijn naam ver
diende van "buiten de wereld", dat is van "schooner en bett"r dan de rest" '. 
(30 bis). 

(29) GAM-AA, Beraadslagingen gemeenteraad 30 augustus 1921. Zes leden stemden in 
met de kandidatuur van August De Kesel, twee randsleden (De Bruyckere Lode
wijk en Van Hove Charles) onthielden zich, 

(30) 't Getrouwe Maldegem en De Eecloonaer, nummers van oktober 1931. 
(30) bis. 't Getrouwe Maldegem, 25 september 1921. 
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Op 18 oktober 1921, dinsdag van Adegem kermis, werd burgemeester Au
gust De Kesel dan, officieel en plechtig, ingehuldigd door de Adegemse be
\·olking. We blijven even stilstaan bij deze inhuldiging omdat ze in velerlei 
opzichten merkwaardig was : naast de inhuldiging zelf werd het een mani
festatie van eensgezindheid onder de Adegemse bevolking die zich eindelijk 
bevrijd voelde van de oorlog en in de nieuwe burgemeester een teken van 
hoop zag voor de toekomst. Tevens verlangde de gemeenschap naar vernieu
wing : August De Kesel leek voor de Adegemse bevolking de geschikte man 
om een en ander te verwezenlijken. 

Het inhuldigingsfeest begon rond twee uur op de wijk Kruipuit waar een 
stoet werd gevormd en ,vaar de kersverse burgervader met een 'galarijtuig' 
bij zijn aldaar wonende familie werd afgehaald. Op de voornaamste wijken 
werden 'aanspraken gehouden en onderweg werden Hem bloemtuilen aan
geboden wat Hem wel zeer aangenaam moet geweest zijn, aangenaam ook 
voor de notabelen en voor de ruiters en het voetvolk. 'Het feit alleen al dat 
de burgemeester met een hoofdletter (Hem) wordt aangeschreven getuigt 
van een bijzondere hoogachting. 

De stoet duurde ruim drie uur. Alle belangrijke Adegemse verenigingen na
men eraan deel met versierde fietsen, wagens, groepen enz. Tenslotte ver
scheen 'de Held van het feest met zijn eerste Schepen onder donderend ap
plaus op het dorp' Het was dokter Herrebaut die 'in een goed ineengezette 
rede' de burgemeester verwelkomde. August De Kesel antwoordde 'diep aan
gedaan'. Hij deed beroep op eenieders medewerking; hij riep daarbij al de 
namen af van de voornaamste Adegemse wijken, bij iedere naam steeg het 
enthousiasme onder de aanwezigen! Het ijs was gebroken. Terwijl nog een 
daverend feestlied werd aangeheven begonnen de klokken luid te beieren: 
het moet een indrukwekkend moment zijn geweest! Een luid meegezongen 
Vlaamse Leeuw besloot de huldiging. 

Uit verschillende jaar:preuken kwamen de wensen van de Adegemse be
volking naar voor, het Vlaamse element gaf hierbij de toon aan: 

Leidsman van een dorp uit Vlaanderen 
Help hier de bastaardij aan spaandren 

Wij Vossen wensen u vele gouden jaren, 
Kondet gij hier lang vrede en welzijn bewaren 

Hij werd in Adegem geboren 
Is tevens Vlaamsch en volksgezind 
Daarom is hij uitverkoren 
Wordt hij gevierd, geacht, bemind! 

Een spuiter hield het echter bij volgende kwinkslag: 

Den enen doet dit 
Den anderen doet dat 
Ik versiere mijn zoldergat 
Burgemeester : Proficiat! 
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De inhuldiging werd zo belangrijk bevonden door de overige leden van de 
gemeenteraad dat ze als 'Ge:chiedkundig Feit' in de annalen van de gemeen
teraad werd genoteerd: 'Heden 18en October 1921, zijnde den Dinsdag der 
kermis, werd de heer August De Kesel, geboren te Adegem den 6 april 1874, 
Burgemeester benoemd bij Koninklijk Besluit van 7en September 1921, door 
de bevolking der gemeente plechtig ingehuldigd. De Gemeenteraad ging Hem 
tegemoet tot aan de grenzen der gemeente, dicht bij het grondgebied Ursel. 
Van daar af werd een stoet gevormd van versierde ruiters, rijwielen, rijtui
gen dewelke onder de blijde tonen van het muziek den heer burgemeester 
naar het Gemeentehuis begeleidde. Overal betuigde de bevolking de grootste 
instemming. Aan alle huizen wapperde de nationale driekleurvlag en bene
vens een feesttooi van bloemen, groen en wimpels, waren niet zelden gepaste 
jaarschriften en verzen aangebracht. Voor het Gemeentehuis was een ver
hoog opgemaakt van waar af de heer Burgemeester tot het volk sprak. Daar
na had de huidige feestzitting plaats waarbij aanwezig waren de Openbare 
Besturen: Gemeenteraad, Armraad, Godshuizenbestuur, Kerkfabriekraad en 
benevens de Geestelijke Overheid ook enige bijzondere van de gemeente (ll). 

Voor Adegem was het tijdperk van August De Kesel begonnen. 

VERKIEZINGEN VAN 10 OKTOBER 1926. ( 2
). 

Voor deze verkiezingen werd alleen de Katholieke Lijst van August De 
Kesel ingediend, zodat de 11 kandidaten automatisch gemeenteraadslid wer
den: 

De Kesel August 
Braet Emiel 
De Vlieger August 
Verstrynge Karel-Lodewijk 
Herrebaut Jules 
Grison Kamiel 
Ûe Bruyckere Lodewijk 
Van Waetermeulen Leopold 
De Smet Leonardus 
Van Poucke Louis 
Van Spcybroek Karel-Lodewijk 

wisselagent 
rentenier 
landbouwer 
rentenier 
geneesheer 
landbouwer 
rentenier 
landbouwer 
landbouwer 
landbouwer 
kloefkapper 

Dorp 
Dorp 
~furkel 
Dorp 
Steenweg 
Kleine ~Ioerwege 
Kruipuit 
Heulendonk 
Veldekens 
Station 
Appelboom 

Dat deze verkiezingen zonder strijd verliepen, 'tot eenieders grote voldoe
ning' overigens, was wel 'het beste bewijs dat de menschen van Adegem t~
vreden zijn over hu.n bestuur en wij hopen dat dit zo zal voortduren tot heli 
van gansch de gemeente' e3 ). DI.' nieuwe raad werd op 4 januari 1927 ge
installeerd, Emiel Braet en August De Vlieger werden 'met algpl1lt'enht'id 
van stemmen' tot schepenen aangesteld. Weerom zouden er zes jaar ,'oorbij-

(31) GAM-AA, Beraadslagingen gemeenteraad: "Geschiedkundig feit". 
(32) GAM-AA, doos 533.3, Vaststelling der Candldatenlljst dd. 26 september 19:16. 

GAM-AA, Beraadslagingen gemeenteraad, 4 januari 1927 o.a. handelend o\'er de 
aanstelling van de gemeenteraadsleden. De aandachtige lezer zal ongetwljft'ld op
gemerkt hebben dat Louis Van Poueke van lijst verandt'!'de 

(33) 't Getrouwe MaLdegem, 24 oktober 1926. 
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gaan zonder dat er zich op politiek vlak iets noemenswaardig zou voordoen. 
Er was zelfs een lid van de oppositie in de rangen van de meerderheid opge
nomen. Toch begon er in Adegem een en ander te roeren. 

'·ERKIEZINGEN VAN 9 OKTOBER 1932. 

De derde naoorlogse verkiezingen, gehouden op 9 oktober 1932, brachten 
heel wat leven in de Adegemse politieke brouwerij. Om de hele strijd om en 
rond deze verkiezingen beter te begrijpen moeten we teruggaan naar 11 ja
n.ua~ 1931. Op die zondag werd in Adegem namelijk overgegaan tot de op
rIchtmg van een Vlaamse Bond die beoogde 'alle Vlamingen van goede wil 
in te lijven' en vanzelfsprekend 'katholiek is in het Katholieke Adegem' (34). 

Deze nieuwe Vlaamse vereniging zorgde weldra voor heel wat politieke be
roering. 

Een tweede belangrijk feit dat we moeten vermelden is 'dat een vooruit
strevend burger eraan denkt een modern uit2"eruste zaal te bouwen voor too
neel, vergaderingen, voordracht, feestavonde'i; enz.'. Voor sommige Adegem
naren moet dat een bevrijdend effect hebben gehad want een onbekend re
porter juicht: 'Bravo! Het wordt waarachtig tijd dat er een vrije zaal komt!' 
(15). Deze vooruitstrevende burger was niemand minder dan Theofiel D'havé 
die een - voor die tijd althans - moderne zaal liet bouwen, de nog steeds be
kende Zaal D'havé (36). Die nieuwe zaal bleek alras een doorn in het oog te 
zijn van zowel de geestelijkheid als van de gevestigde notabelen voor wie de 
bestaande zaal Eoels - semi-parochiale zaal en vergaderplaats van zowat alle 
bestaande Adegemse verenigingen - ruimschoots voldoening schonk. Doch de 
nieuwe zaal kwam er. Op 11 oktober 1931, zondag van de winterkermis, 
werd de nieuwe zaak plechtig en onder overgrote belangstelling geopend. Op 
het programma, verzorgd door de Vlaamse Bond, stond o.a. een half uur 
gefilmde Adegemse actualiteiten. Een toespraak van de voorzitter van de 
Vlaamse Bond. Leopold Savat, kon wegens de aanwezigheid van het vele 
volk, niet worden gehouden. Dat de nieuwe 'cinema' een 'doorn in 't hart 
van sommigen was' bleek uit het feit dat op 'denzelfden avond als de opening 
den Meisjesbond in de andere zaal tooneel gaf' (37). 

Stippen we hierbij nog aan dat de Maldegemse familie De Lille stimulerend 
had gewerkt bij het tot stand komen van de Zaal D'havé. De films die ze 
in hun Maldegemse schouwburg vertoonden werden ook in Adegem gedraaid. 

Uit deze wat we zouden kunnen noemen pre-electorale wrijvingen zou in 
Adegem een tweede politieke strekking ontstaan. Tot ieders verrassing kwam 
er nog een derde lijst op de proppen. Men kan zich indenken dat de 'poli
tiek' het gesprek van de dag was en hlecf in Adegem, want een serieuze op
positie had de gemeente nooit gekend. 

( 34) 

( 35) 
( 36) 

(37) 

Zie hoofdstuk over het Verenigingsleven. 
't Getrouwe Maldegem, 8 maart 1931. 
Over de ontstaanllgellchledenJII van de zaal D'Havé kregen we Interessante Inlich
tingen van enkele leden van de familie D'Havé. 
't Getrouwe Maldegem, 18 oktober 1931. 

29 



Gemeente ADEGEM 

VERKIEZING VOOR ELF GEMEENTERAADSLEDEN 

den 9 October 1932. 

1 2 3 

_11-
De Kesel Seynaeve 

Ou Caju Van Kerrebroeck De Sutter 

De Smet Termont Matthys 

Buyck Bruggheman 

Van Speybroeck Cockheyt 

De Vlieger 
Sierens 

Herrebaut 
Welvaert 

Braet 

Gryp 

Van Poucke 

Model van een verkiezingsbrief voor de verkiezingen van 9 oktober 1932. 

Lijsten. 

1. Katholieke Lijst. 

De Katholieke Lijst, met burgenw('ster August Dl' Kt"st'l als kopman. was 
eerder traditioneel en behoudsgezind dan vernieuwend ('n yooruitstl'l'\"t'nd. 
Of ze omwille van haar lange bestaan dan wl'l olllwilll' ynn dt' lt·t'ftijd \"ml 

de kandidaten 'de oude lijst' werd genoemd koncll'Jl Wl' nil't nchtt'rh:llen. Om 
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\-an d:ze eerde~ denigrere~de betiteling af te raken trok de Katholieke Lijst 
\'erschillen?e meuwe kandlda.ten aan, o.a. dokter Raphaël Du Caju, de la
tere voorzItter van het DavIdsfonds, en Achiel Buyck bestuurslid van de 
mutualiteit 'Broederhulp'. ' 

De .. Kat~olieke Lijst kon rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de gees
tehJkheld en van wat we zouden kunnen noemen de Adegemse burgerij: een 
ernstige handicap voor beide andere partijen. 

2. De Liberale Werkliedenpartij. 

Reeds in 1925 troffen we sporen aan van enige liberale activiteit in Ade
gem. In 'Het Liberale Noorden, volksgzind weekblad van het Liberaal Ver
bond Oud Arrondissement Eeklo' lazen we dat de Adegemse 'liberalen be
langhebbenden waarschuwen dat zij niet meer zullen dulden dat broodroof 
of uitzetting zal geschieden uit politieken haat of persoonlijke belangen. Be
palingen die machtsmisbruik mogelijk maken zullen wij onverbiddellijk be
strijden .. .' (38) Er wordt hier allusie gemaakt op het feit dat een schepen 
een gezin bestaande uit vijf personen, enkele maanden in wat genoemd wordt 
een 'varkenskot', had laten huizen. Nog in dezelfde liberale krant wordt 
een onlangs benoemd gemeentebediende verweten 'zich de beenen te hebben 
afgeloopen bij onze liberale vrienden om zijn benoeming te krijgen, en die nu 
op loensche leugenachtige manier de liberalen slecht maakt...' (39). Zoals we 
het in een pamflettair opgesteld artikel mogen verwachten neemt de auteur, 
die zich 'Gust van de mislukte melkerij' noemt (een zinspeling op de vroe
ger bestaande melkerij van de burgemeester?), geen blad voor de mond. Hij 
noemt de gemeentebediende 'dat manneken, een bedrieger en leugenaar' en 
verzucht: 'Doe goed aan een tjeef en hij zal u nog verraden!' (40). 

In tegenstelling tot wat velen tot nu toe meenden bestond er dus wel de
gelijk een liberale kern in Adegem. Lieten ze bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1926 nog niet van zich horen, in 1932 deden ze dat wel. We von
den zowaar een heus programma van deze marginale politieke groepering. 

Op zondag 2 oktober 1932 werd het programma voorgesteld in 'café Oost
Wynckel bij den heer Octaaf Snoeck, Groote Steenweg'. Op deze meeting 
voerden Charles Locufier, provincieraadslid, A. De Vliegher, liberaal ge
meenteraadslid te Eeklo en de Adegemnaar Georges Ros, liberaal kandidaat, 
het woord tot de 'talrijk' opgekomen (nieuwsgierige?) aanwezigen. 

Georges Ros: 'Adegem heeft nu durvers en daarom vragen wij den steun 
der bevolking om ons tot een zegepraal te leiden. Verandering komt er. De 
tijd is nu uit van te knikken want de werklieden candidaten zullen verschil
lende voorstellingen doen die een rappe !'temming zullen vereischen .. .' (41). 

Het programma waannee de Liberale Werkliedenpartij voor de dag kwam 
en heel uitgebreid uit de doeken werd gedaan, bevatte grosso modo volgende 
punten: 

(38) Het LiberaLe Noorden, 27 februari 1925. 
(39) Het LiberaLe Noorden, 27 maart 1925, 
(40) Het LiberaLe Noorden, 27 maart 1925. 
(41) Het LiberaLe Noorden, 30 september 1932. 
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1. Het wordt als een 'schande' ervaren dat het 'katholiek gemeentebestuur 
den bijleg voor de werklozen' weigert te stemmen. Adegem was één van 
zeven Oostvlaamse gemeenten die deze extra toelage niet had willen goed
keuren. Daardoor kreeg een werkloze in Adegem slechts 18,50 fr. per week 
terwijl hij in Eeklo 21 fr. zou ontvangen. Vijftien frank minder per week 
was niet weinig. 

2. De straatbelasting die op de huurders drukt wordt als een schromelijke 
onrechtvaardigheid aanzien: 'ons inziens ware het maar redelijk dat der
gelijke hooge lasten gedragen worden door den eigenaar'. Daar de begro
ting steeds ~en boni vertoont (in 1931 12.000 fr.!) stellen de liberalen voor 
deze belasting te schrappen. Deze belasting zorgde later nog voor verdeeld
heid! 

3. Er wordt de raad verweten met geld te smijten (o.a. de toelage voor de 
Vlaamse Leergangen te Leuven: 'Wat hebben onze menschen in Adegem 
daarmee te maken?'). Voor bepaalde openbare werken wordt dikwijls 
meer voorzien dan nodig was. Niemand weet wat met het verschil gebeurt. 
Een open en duidelijk financieel beleid wordt door de liberalen in het 
vooruitzicht gesteld. 

4. Het gemeentebestuur wordt van corruptie beschuldigd daar waar het de 
aanleg van nieuwe wegen en de uitbreiding van het elektricititsnet betreft. 
Bepaalde gemeenteraadsleden zouden zich aan ergerlijk favoritisme heb
ben bezondigd. 

De drie Adegemse liberale kandidaten (Georges Ros, Henri Van Kerre
brouck en Kamiel Termont) besluiten hun politiek programma als volgt: 
'Sedert meer dan vijftig jaar heeft onze gemeente Adegem onafgebroken on
der de leiding gestaan van een bestuur dat voltallig uit katholieke gemeente
raadsleden bestond. Wat hebt gij van de Katholieken bekomen? Niets en nog 
eens niets!' 

Dat het drietal zoiets liet verschijnen getuigde toch van een zekere moed. Ze 
daagden de burgemeester zelfs uit om eens zijn gedacht te zeggen O\'er hun 
durf! (42). 

3. De Kristen Volkspartij (43), 

Was de Liberale Werkliedenpartij eerder een randverschijnsel, dan kon 
dit toch niet worden gezegd van de Kristen Volkspartij. Deze partij gaf de 
eerste tekenen van leven in juli 1932. In 't Getrouwe !\faldegem verscheen 
een oproep van een 'onbekende' die ervoor pleitte dat er in Aclegem dit keer 
wel degelijk verkiezingen zouden worden gehouden: 'Zou er bij ons dan niets 
kunnen veranderen of verbetC'ren of moeten wij altijd ten achteren blijwn?' 
vroeg de auteur zich af. Een maand later kon men in hetzdfde blad lt'zen dat 
er zich in Adegem een volledige' opposit jC'lijst aan het vormen was. 'niet dat 

(42) Het Liberale Noorden, 7 oktober 1932. 

(43) De Kristen Vlaamse Volkspartij werd opgericht naar analogie met de Maldegemse 
Volkspartij van de tamllle De LlIle. 
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onze tegenwoordige gemeenteraadsleden geen brave mensen zijn, zulle, maar 
braaf jes in den hoek zitten, dat kan een kind ook. Wij willen den raad wij
zigen en vernieuwen' (~). 

Op 11 september hield de 'nieuwe lijst' een openbare kiesrneeting. Tot veler 
venvondering en verrassing bleek Prosper Seynaeve lijsttrekker te zijn. Sey
naeve werd ongetwijfeld 'gepomseerd' door de invloedrijke Maldegemse fa
milie De Lille uit Maldegem: hij werkte trouwens in hun drukkerij. Enige 
politieke invloed ter plaatse werd door de De Lilles bijzonder op prijs ge
steld. het vergrootte hun impact op plaatselijke toestanden alleen maar. 
Op die kiesvergadering werd het woord gevoerd door Raymond Cockheyt en 
door Prosper Bruggeman, familielid van het vroegere gemeenteraadslid Gus
taaf Bruggeman. 'De noodzaak van een standenvertegenwoordiging dringt 
zich op, om zo tot een gelijke verdeling van de lasten te komen', aldus Brug
geman (die tot een der rijkste Adegemse families behoorde). 
Procper Seynaeve zelf wond er ook geen doekjes om : 'Er zijn nog mensen 
die denken dat men, om raadslid te zijn, met de beurs om den hals moet lig
gen, dat is helemaal mis, zeker is dat zij die gedurig onder het volk zijn ook 
hun nood en en toestanden het best kennen en verhelpen kunnen' (45). 
De Kristen Volkspartij hield in alle belangrijke wijken van Adegem volks
vergaderingen die - althans volgens de verslagen - zeer succesvol verliepen. 
De laatste meeting, gehouden in de zaal D'havé, kende een ware apotheose. 
De voornaamste punten van de Volkspartij werden er nog eens op een rijtje 
geplaatst: vermindering van belastingen. verbetering van wegen en water
lopen en 'onderling bestuur onder raadsleden en kiezers'. 
'Dat is niet naar den zin van den burgemeester die liever geen kiezingen ~~~ 
gehad hebben. Laat den kiezer beslis:en over het bestuur van de oude partl] ! 
aldus nog Scynaeve (46). 

In volgend 'verkiezingslied' dat een werkstuk zou zijn van de bekende volks
zanger Tamboer worden de eisen en klachten van de Kristen Volkspartij op 
een niet mis te verstane wijze uit de doeken gedaan (Het lied werd ons be
zorgd door de betreurde Louis Savát) 

1. De kiezing nadert stil, 
En 't is door 't volk ziin wil 
Komt er een nieuwe lijst die klaar ziet zonder bril? 
Men weet dat zij vooral, gelijk in welk geval 
Voor rijke en arme lieden hm~r plicht vervullen zal. 
Geen knikkers in de raad, 
Maar mannen van de daad 
Die zullen onderzoeken alwaar het over gaat 

REFREIN: 

Wie zou cr nu voor ons niet kiezen? 
Laat ons komen in de raad 
Gij zult zien hoc dat dan gaat! 

(<<) 't GetTouwe Maldegem, 24 Juli 1932. 
(45) 't GetTouwe Maldegem, 11 Keptember 1932. 
(4IJ) 't GetTouwe Maldegem, 2 oktober 1932. 

33 



Wij zullen daar niet zitten kniezen 
Kom maar kloppen op ons deure vroeg of laat. 
Wij zullen meer doen dan wij moeten, 
En vrezen niemand voor ons recht. 
Geen stemmen mogen wij verliezen 
Laat ons komen in de raad tot ons laatste kandidaat! 

2. Geen politieke stoel, wij hebben maar één doel: 
Wij willen recht en wetten en gene vuile boel. 
Voor wie die hier ons prijst, stemt boven op de lijst, 
Gij zult het spoedig zien dat gans ons dorp omhoge rijst. 

3. Ons boerkens zijn in nood door al de slechte wegen en gene waterloop 
Veel klachten ingesteld ... 
Maar er was te weinig geld ... 
Beloven en niet g-even dat wordt niet meer geteld! 
Altijd maar een lege kas, 
Zo komen wij van pas 
Om te helpen onderzoeken of er soms geen gat in was! 

Uitslag 

De verkiezingsstrijd kende een zeer onrustig verloop. Nachtelijke plakploe
gen trokken elkaars affiches af. scheldwoorden vlogen over en weer en er wer
den rake klappen uitgedeeld. De laatste dagen - en nachten - VÓÓr de ver
kiezingen dreig-de een en ander uit de hand te lopen: alleen nachtelijke rijks
wachtpatrouilles konden de opgehitste partijlui nog enigszins in bedwang 
houden. Niet alleen - zogezegde plaatselijke wantoestanden maar ook de cri
sis, werkloosheid, devaluaties enz. dienen we als oorzaken van deze bitsig- ver
lopende verkiezingsstrijd te vermelden. Hoe de afloop van deze verkiezingen 
ook zou zijn, een zaak stond reeds bij voorbaat vast: politiek zou Adegem 
nooit meer zijn wat het geweest was. 

De met spanning afgewachte uitslag zag er als volgt uit (47) : 

LIJST 1 
Katholieke Lijst 

De Kesel A. 
Du Caju R. 
De Smet L. 
Buyck A. 
Van Speybrouck K.L. 
De Vlieger A. 
Herrebaut J. 
Braet E. 
Van Waetermeulen L. 
Gryp A. 
Van Poucke L. 
8 verkozenen 

LIJST 2 
Lib. Werkliedenpartij 

388 Ros G. 
307 Van Kerrebroeck H. 
226 Termont K. 
179 
226 
372 
483 
457 
397 
290 
535 

LIJST 3 
Kristen 
T' olkspartij 

4+ Seyuave P. 126 
20 De Sutter A. 131 
4 Matthijs H. 110 

Rruggeman P. 285 
Cockheyt R. 135 
Si('!"('us +5 
\\,('lv3('rt A. 2+7 

3 \'erkozeneu 

(47) GAM-AA, doos 533.3, "Algemeene telling der stemmen dd. 9 oktober 19:13". ZI(' ook 
de daarbIj gevoegde oftlcWle ultslllg, 
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Grafzerk van Emlle Braet, Jarenlang schepen der gemeente Adegem. 

D uitslag van deze verkiezingen zorgde wel voor enige verrassingen. V oor
rst b hi eld de Katholi k Lijst van bu rg m ster D e K esel de volstrekte 

me 'rd rh id . M rkwaardig is w 1 dat h t temm naantal van A. De K esel 
in v rg lijking m t d v rkiezing n van 192 1 gehalv erd werd . Ook dokter 
Herr baut b kte b langrijk st mm nv rlie , d ov rig led n van d Katho
li k Lij t vcr t·vigd n a ll maal hun positi. v r doorzak n van het stem
m nv rlie van b id kopmann-n kunn n w ons w g n gebr kaan vol
do nd n obj ti vc informatie, maar mo ilijk uit pr ken. Dat r hier nog 
and r dan louter politi k 0 rzak n een rol h bb n gesp ld lijkt vid nt. 

ib ral W rkli d npartij m t w I z r ontgoo h lel g w t zijn. Het 
b ham nd Jaag aantal st mm nbw s dal Ad g m all b halv rijp wa 
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voor andere dan christelijke ideeën. Ondanks een duidelijk fiasco bleven de 
liberalen toch nog actief in Adegem. 

D~ Kristen Volkspartij boekte succes. Hun drie zetels bewezen dat heel wat 
Adegemnaren naar verandering smachtten. Merken we nog op dat lijsttrek
ker Seynaeve slechts vijfde meest stemmen behaalde en op de valreep als ge
meenteraadslid kon beëdigd worden door het niet willen zetelen van Cock
heyt (die in de C.O.O. terechtkwam) en door het niet mogen zetelen van 
Bruggeman. Van de drie raadsleden van de Kristen Volkspartij was er uit
eindelijk slechts één die op een normale manier in de gemeenteraad beland
de: Arnold Welvaert, een rijzende ster aan het Adegemse politieke firma
ment. 

Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad (12 januari 1933) werden 
Emiel Braet met 7 stemmen en De Vlieger August met 6 stemmen tot sche
penen verkozen. Niet alleen be~tond er nu oppositie, ook intern bleek de meer
derheid verdeeld. 

Als fait-divers vermelden we hier nog dat een maand na de gemeente
raadsverkiezingen de bevolking opnieuw ter stembus toog ditmaal om een 
nieuw parlement te verkiezen. vVe maken hier gewag van deze verkiezingen 
omdat Jozef De Lille een vrii ongewone campagne leidde: bij velen onder 
ons is de herinnering aan de 16 meter lange Vredesboot waarmee De Lille 
van de ene naar de andere gemeente trok beslist nog levendig. Ook in Ade
gem vergaapten de mensen zich aan het gevaarte. Het hele gebeuren speelde 
zich af om en bij de zaal D'havé (48). 

Oppositie. 

De eens zo rustige p-emf'nteraadszittingen behoorden n11 wel definitief tot 
hpt verleden: opnnsitielirl Spvn;:leve liet wm zich horen. On de eerste raads
zitting na de installatie van oe nieuwe raad (9 ff'bruari 1933) kwam hij reeds 
voor de da!! met enkele 'vf'rnieuwende' voorste11f'n. Hi i meende dat het zijn 
nut kon hebbf'n om van elke zitting een 'officied verslag voor de pers op te 
maken over df' besproken punten in de raad'. De meerderheid vond dit on
aanvaardbaar, Seyn;:lpve zou dan zelf maar een verslag opstellen en dit door
spelen aan de pers (49). 

De Kristpn Volksp;:trtii maakte het pnhliek wnrl11 om de raadszittingf'n bii 
te wonpn. Op zpkere keer kwamen er niet minder dan dertig werklozen om 
te Vf'rnf'men wf'lke maatre~elen het gemeentehestuur zon nemen inzake werk
verschaffing. Dit werd door Seynaeve en cO als zeer po~itief en-aren. 

De oppmitie werd, ofschoon mpn het te!!endel'! zou vermoeden. beleefd en 
met mélnierf'n p"evnpro. rllzie blppf ;:lchterwpp"l'. Nfppr déln eens stf'n1den leden 
van de meerderheirl mf'(' met de minrlprhpirl. o.a. inzake hl't sluitingsuur van 
de herbergen, de afschaffing van de rijwieltaks, enz. ' 

(48) Zie de verschillende "Vredesboot"-nummers van 't Getrouwe Maldeghcm (december 
1932). 

(49) GAM-AA. Beraadslaglmlen gemeenteraad 9 februari 1933. Over het voorstel van 
Seynaeve wordt met geen woord gerept. Zie echtel' 't Getrouwe MalclcgoJ)l van U 
februari 1932. 
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Grote verdeeldheid heerste er toen er in februari 1935 gestemd werd over de 
inning van de straatbelasting. Reeds in oktober 1934 was dit punt ter sprake 
geko.men : toen stemden Du Caju en Van Poucke mee met Seynaeve, die de 
memng toegedaan was dat deze belasting door de eigenaars diende betaald 
te worden. De overige raadsleden meenden dat, zoals vroeger het geval was 
geweest, de straatbelasting door de huurders diende opgebracht te worden. 
1:.r kwam echter zodanig veel tegenstand bij de bevolking dat het schepen
college 'schuldbewust van zijne onkunde', het punt opnieuw ten berde bracht: 
de gehele raad was nu de mening toegedaan dat het inderdaad best de eige
naars waren die deze belasting dienden te betalen. 

In augustus 1935 woedde er een hevige hagelstorm in de streek: het over
grote deel van de oogst van de landbouwers raakte erbij vernietigd. In an
dere gem~.enten uit de omtrek werd de schade opgenomen met de hoop op 
het verkrIjgen van een eventuele schadevergoeding vanwege de regering. De 
lvÏsten VOlkspartij merkte op dat 'den Heer Burgemeester noch niets onder
nomen heeft dienaangaande'. Daarop schoot Seynaeve zelf aan het werk: 
binnen een tijdspanne van enkele dagen waren de lijsten klaar en kon volks
vertegenwoordiger De Lille ze meenemen naar Brussel. Of was het misschien 
zo dat Seynave zijn werkgever een plezier wilde doen? 

Verder waren er ook nog strubbelingen over de inrichting van een kiesbureel 
op de Kruipuit. Alle raadsleden steunden het voorstel van Seynaeve, alleen 
, den Heer Brugemeester strubbelde tegen' (50). 

Al het voorgaande was echter maar klein bier in vergelijking met hetgeen 
er voorviel toen veldwachter Cauwels op 30 mei 1937 zijn ontslag indiende 
(51). Op de gemeenteraad van 4 november 1937 kwam de aanwerving van 
een nieuwe veldwachter reeds voor de derde maal ter sprake e2 ). Burgemees
ter De Kesel meende dat Adegem genoeg had met één veldwachter: 'hij kon 
zijn werk alleen goed af!' e3 ). Daarop repliceerde Seynaeve dat de burge
meester zichzelf tegensprak want dat hij op '8 october telefonisch eenen per
soon had ontboden om als hulp-veldwachter dienst te doen!' De raadsleden 
zaten perplex! Seynaeve vroeg dan ook de onmiddellijke stemming over het 
al dan niet aanwerven van een tweede veldwachter. Grote verrassing: niet 
minder dan 6 raadsleden stemden vóór de aanwerving (Seynaeve, De Sutter 
en Welvaert van de Kristen Volkspartij; Du: Caju, Herrebaut en Gryp van 
de Katholieke Lijst). Tegenstemmers waren: burgemeester De Kesel met 
zijn beide schepenen Braet en De Vlieger en raadslid Leopold Van Waeter
me uIen. De overige leden onthielden zich. De meerderheidspartij werd hier 

( 50) 

( 51) 

( 52) 

( 53) 

Voor al het voorgaande : GAM-AA, Beraadslagingen der Gemeenteraad 1929-1941 en 
't Getrouwe Maldegem, jaargangen 1933, 1934 en 1935. 
GAM-AA, Verslagen van het SChepencollege 1910-1937. Het ontslag van Cauwels 
wordt op 25 Juni 1937 aanvaard. 
GAM-AA, Beraadslagingen gemeenteraad 1 jull 1937 (kennisgeving ontslag Cauwels 
en desgevallend openverklaring der plaats van veldwachter: 3 gemeenteraadsleden 
stemden voor de aanstelling van een nieuwe veldwachter, 3 leden stemden voor 
de aanstelling van een polltleagent), raadszitting van 7 oktober 1937 ('er ontstond 
een gcdachtenwlSllcllng waarbij de zienswijze der raadsleden grondig verschUt'), 
raadszitting 4 november 1937. 
Ongetwijfeld meende burgemeester De Kesel hiermede een besparende maatregel 
te tretten zoals blijkt uit brlcfwillsellng met de arrondissementscommissaris. De 
Ulak draalde echter uit op polltleke bekvechterij. 
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In het "kaske" aan het Adegemse gemeentehu:s konden de inwoners van Adegem 
lezen dat er een plaats te begeven was van "toegevoegden veldwachter". De aan
stelling van de veldwachter zorgde voor een fikse politieke rel. 

dus duidelijk in de minderheid gf'steld, (54), Wie dacht dat daamlee de zaak 
van de veldwachter opgdost was heeft het lelijk mis voor, De hele affaire 
kwam nog eens ter sprake op de raadszitting van 2 december 1937. Seynaeve 
kon op deze zitting niet aanwezig zijn daar hij 8 dagen voordien naar het Ne
derlandse Rozendaal was vertrokken waar zijn moeder sten'end in een zieken
huis lag, Dokter Du Caju, die waarschijnlijk wel wist wat er zou gebeuren, 
v·erscheen evenmin op de zitting. Van de afwezigheid van beide raadsleden 
maakte het schepencollege gebruik om de zaak van het al of niet aanstellen 
van een voltijds veldwachter opnieuw ter stemming aan d.e raadsledt.'u \'001' te 
leggen, En warempel: dokter Herrbcaut en Gryp 'verminktt.'n' hun eerder uit
gebrachte stem waardoor de Katholieke Lijst mrt 6 stemmt'l1 tt.'gt.'n 2 haar wil 
doordrukte en er dus voor de aanwerving van een hulp\'t'ldwachter werd ge
stemd (55), Men kan zich voorstellen welke deining deze onverkwikkelijke 

(54) GAM-AA, Beraadslagingen gemeenteraad 4 novembel' 1937 en 't Getrouwe Malde
gem, nummers van 7 en 14 november 1937. 

(55) GAM-AA, SChepencollege van 28 oktober en 25 novembel' 1937. Raadszitting \'an :I 
december 1937 : "Herzien beraadslaRln~en omtrent het nut en de noodzakelijkheid 
van een tweede veldwachter die kan vervangen worden dool' een toege\'oegd veld
wachter". 
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Over de zaak van de veldwachter - een politiek breekpunt? - werd nOR Rl"handeld 
op de raadszittingen van 22 januat'l 1938 ("na een langdurige bl"sprl"klng en een 
hevige woordenwisseling waarna een voorstel wordt gedaan om opnieuw ter stem
ming over te gaan sluit de heer Burgemeester de vergaderln.-: zoodat het punt niet 
kon afgehandeld worden ... "), 3 februari 1938 en 24 mei 1938. Op deze laatste ,'aa<1";
zitting kozen de raadsleden Rlchard Spillebeen als eerste kandidaat mrt 11 strm
men en Albert Notteboom als tweede kandldnllt met 4 stemmen. Ultt'lndelijk WilS 

het Albert Notteboom die als toegevoegd veldwachter door de Gouverneur werd 
aangesteld, 



zaak ve:oorzaakte, temeer daar Seynaeve niets onverlet liet om het hele ge
beuren m het lang en het breed te publiceren in 't Getrouwe Maldegem (56). 

Deze enkele voorbeelde~ van politieke strubbelingen mogen volstaan om 
aan te tonen dat de rust m de gemeenteraad wel flink was verstoord. Ver
schillende leden van de oude Katholieke partij konden zich maar moeilijk 
\"erzoenen . ~et deze gang van zaken. Waar ze vroeger zonder enige tegen
stand besltssmgen namen zonder van wie dan ook commentaar, laat staan 
een afkeuring, te ~rijgen was dat nu eensklaps anders geworden. Bij sommi
gen verdween de mteresse voor de gemeentepolitiek dan ook vrij vlug. 

De oprichting van een Adegemse afdeling van de Broederbond eind 1934 
bleef niet zonder belang voor het politieke leven in Adegem. Hoe groter het 
ledenaantal van de Bond werd, des te sterker de Kristen Volkspartij zich 
voelde. Het was immers Seynaeve geweest die de oprichting van de Broe
derbond sterk had gesteund (57). 

VERKIEZINGEN VAN 16 OKTOBER 1938. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 1938 verliepen in een heel andere tijds
geest dan die van 1932. De vredesapostelen kregen van langsom minder ge
hoor, dit door de militaire dreiging vanuit Duitsland. Een nieuwe oorlog kon 
niet lang meer uitblijven. Reeds in 1936 meenden velen dat het zover was 
en dat het maar een kwestie van enkele maanden meer kon zijn eer het ge
weld zou losbarsten. De voorstanders van een sterkere bewapening hadden 
dan ook de wind in de zeilen. 

Het politieke afscheid van burgemeester August De Kesel. 

Het voornaamste feit waardoor de verkiezingen van 1938 werden geken
merkt was ongetwijfeld het nieuws dat August De Kesel zich geen kandidaat 
meer wenste te stellen voor om het even welk politiek mandaat (58). Over de 
precieze redenen die de burgemeester ertoe aanzetten om aan zijn politieke 
loopbaan een eind te stellen verkeren we in het ongewisse. Had hij zijn ge
loof in de gemeentepolitiek verloren? Voelde hij zich niet meer gesteund door 
mensen uit zijn eigen partij (zie verder het verenigingsleven)? Of wou hij 
zich gewoon wat intensiever bezighouden met zijn eigen bedrijf? Wij menen 
te mogen concluderen dat de som van verschillende oorzaken aan basis van 
het ontslag lag. Zeer simplistisch lijkt ons de mening dat de burgemeester de 
politiek zomaar, zonder reden, verliet. Dat lag bepaald niet in de aard van 
zijn karakter. 

Burgemeester August De Kesel was in veel opzichten een merkwaardig fi
guur. Als zakenman kende hij de wisselvalligheden van het vak. Hij was niet 

( 54) 

( 57) 

(58) 

Zie de nummers van 't Getrouwe vanaf oktober 1937 tot meL 1938. 
Zie het hoofdstuk over het VerenigingsLeven. 
GAM-AA, BeraadslagLngen gemeenteraad 15 september 1938. Op de agenda stond 
het afscheid van burgemeester De Kesel "die bLj de laatste kiezing geen mandaat 
meer aanvaardde". 
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Burgemeester August De Kesel. 

bevreesd een ni euw bedrijf te beginnen wanneer een eerder opgezette zaak 
niet meer zo rendabel leek. Als wisselagent maakte hij de harde crisisjaren 
door: naas t vele ontgoochelingen boekte hij in de zo delicate materie van 
gelabeheer ook niet onaardige ~ uccessen . Al politicu pande hij zich terdege 
in om van Adegem een ' toonbare' gemeente te maken : scholen werden uit
gebreid , het hospice gemoder~eerd , het weg nnet aang pakt ektriciteits
net aa nge legd enz. Als scciaalvoelend man lag hij aan de ba i van de oprich
ting van de mutua liteit 'Broederhulp ', was hij stichter nj of b tUlll"Slid van 
verschillende genootschappen en ver nigingen (Biblioth k. Muzi maat
schappij , Boerenbond enz. ) en organiseerde hij elk jaa r 11 Vlaan1 K rmi 
in zijn tuin waa rva n de opbreng: t volledig t n go d b a m aan behoeftig n 
die in het Rustoord verbleven. Daarbij was hij nog initiati fn m r bij d op
richting van het mo nument van het H. Hart. Is Vla ming ag erd hij op d 
meest doeltreffend e manier tegen de onwi l van de \ erfrnn t admini tra ti : 
in het Fra ns opgest Ide brieven werden aa n afzender terugge tuurd m t cl 
boodschap da t men in het Nederlands opg st ld bri v n wen t t hij 11 

en met d mededeling da t men geen v rtaler kon aansteIl n. Z lf en Pro u
reur des K onings trok aa n het kortste eindj e. T nslotte mog n w hi . z k r 
niet de di epe religio iteit van Augu t De K es 1 verg ten te 'm ld n. 

D a t de rol en het beleid va n de burgem ster cl or de opp iti m. ~ h rp 
op de korrel werd n genomen en dit met niet a ltijd e\ en ka th li kt' midde
len. doet niets af aa n het feit da t n b langrijk man cl Ad g' 11S P liti k 
verliet en dat dit hee ngaan een lacune hiep . 
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Lijsten. 

1. Gemeentebelangen of de Katholieke Lijst Stockman. 

!? de ~lein: gemeenschap die Adegem in die jaren was. speelde het men
selIJk opzIcht In heel \-\'at zaken een belangrijke rol, zo ook in de politiek. Het 
mag .. als vaststaand worden aangenomen dat heel wat menSEn wier naam op 
de lIjst Gemeentebelangen stond, zich zeker niet met de politiek zouden in
gelaten hebben zolang August De Kesel er nog was. Zijn ontslag betekende 
dan ook voor velen het moment om zich op het glibberige politieke pad te 
begeven (59). 

De lijst Gemeentebelangen werd gemeenzaam de lijst van de Middenstand 
genoemd. Lijsttrekker en initiatiefnemer was Leopold Stockman, handelaar 
in bouwmaterialen. Leopold Stockman was vertrouwd met de gemeentepoli
tiek : zijn vader was zelfs burgemeester geweest van Dikkelvenne. Verder be
stond de hele lijst uit praktisch geen andere personen dan middenstanders 
en landbouwers (!lO). 

Vormden de liberalen en de Kristen Volkspartij een allesbehalve serieuze 
tegenhanger voor de Katholieke Lijst, dan was dat zeker niet zo voor de Ge
meentebelangen. Daar waren mensen bij die tot de burgerij van Adegem be
hoorden wat niet kon worden gezegd van de andere oppositiepartijen, een 
enkele uitzondering niet te na gesproken. Daarbij was de lijst Gemeentebe
langen een 'volledige' lijst, met 11 kandidaten, wat de kans op het behalen 
van de meerderheid niet meer zo ondenkbaar maakte. Twee kandidaten van 
de Katholieke Lijst waren overgestapt naar de Gemeentebelangen : het be
kwam hen eerder slecht. 

Voor de heersende mening als zou de lijst Gemeentebelangen uit de Midden
standsbond zijn ontstaan vonden we nergens een bevestiging noch ontkenning 
(zie verder bij ons overzich t van de verenigingen). 

2. Liberalen: 1932-1938 

Twee maanden na hun zware nederlaag bij de verkiezingen van 1932 werd 
door de liberalen een afdeling van de Liberale Jonge Wacht gesticht 'ten ein
de de vrijzinnige gedachte te venpreiden en de Adegemse bevolking welke 
nog onder het juk van de dompers zucht van allen dwang te helpen bevrij
den door hun te leeren wat moed en eigendurf waard zijn in de huidige sa
menleving'. Volgens de Liberale Jonge Wacht was 'de bevolking nu lang ge
noeg in den prang gehouden door de katholieke dwingelanden'. Er zou ge
ageerd worden tegen de 'wangdachten' die door de Katholieken over de li
beralen worden verspreid (de liberalen zijn tegen de godsdienst, de liberalen 
zijn tegen het Katholiek onderwijs, de liberalen besmeuren de ziel van het 
kind ... ) en 'aan het jarnlange wiegeliedje waarmede de Katholieke heer
schers de Adegemse bevolking sussen' moet een eind komen. . 

De vijftig nieuwe Jonge Wachten dienden het liberaal programma met 'bij
zonderlijke volharding' en in 'een gezonden Democratischen en Vlaamschen 
geest te verspr~'iden waar ge ook gaat en komt' (61). 

e 59) Mondelinge Informatie medegedeeld door verschillende Adegemnaren. 
e 110) Luk Stockman, Krontek van de famt!te Stockman-Daneels, Aalter 1980. 
e 81) Het Liberale Noorden, 2 december 1932. 
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Dat de liberalen zich zelf bezondigden aan het verspreiden van 'wangedach
ten' en zich heftig anti-klerikaal opstelden moge blijken uit volgend voor
beeld: 'Op de laatste gemeenteverkiezingen haastten zich alle neringdoeners 
(winkeliers, cafés enz.) eene affiche der katholieken voor hun venster of deur 
te hangen. Natuurlijk, mijnheer de pastoor zou anders kwaad kunnen zijn! 
Meneer de pastoor heeft nochtans naar de winkeliers en handelaars niet om
gezien, hij veegt er zijn botten aan. Wat heeft hij nu uitgericht? Op com
mando van zijn Bisschop natuurlijk heeft hij zijn zolen versleten om een 
winkel van den Boerenbond tot stand te brengen. 
Allo! winkeliers en handelaars sluit dan maar uw deuren want den boeren
bondrommel zal u alle concurrentie onmogelijk maken. En misschien zijt ge 
nog zoo dwaas geweest vroeger ervan acties te koopen of uw geld in een 
zijner banken (62) te plaatsen. 't Is dan met uw eigen geld dat ze u bestrij
den. Als 't nog eens kiezing is, stemt dan nog voor de katholieken die u des
noods en mettertijd tot den bedelstaf zullen helpen' (63). 

In 1936 was het alsof de liberalen het geweer van schouder aan het verande
ren waren want plots was het gedaan met hun schotschriften op de katho
lieken : 'Men zou zeggen dat onze gemeente den weg van den vooruitgang 
op wil. De bestrating is veel v.erbeterd. Het geld van de lastenbetalers gaat 
dus niet al in de mand zonder bodem. Wij zien gaarne verbetering komen op 
alle gebied. Het huis van den bakker op het dorp, modern opgevat, is eene 
verfraaiing voor het algemeen uitzicht. Elk kan daar in de mate van het zijn 
vermogen toe bijdragen'. Toch kon men het niet laten de katholieken een 
veeg uit de pan te geven : 'De verbetering komt ook op politiek vlak. Vele 
harten, na de aanklaging van zoovele schandalen, beginnen hier liberaal te 
kloppen en met de Liberale Jonge Wacht aan 't hoofd gaan wij vooruit!' 
(64) . 
Wie in Adegem gehoopt had dat de liberalen van de kaart waren geveegd 
hadden zich duidelijk misrekend, op hun eigen ingediende lijst stonden zelfs 
6 kandidaten. 

3. Kristen Volkspartij 

Prosper Seynaeve was natuurlijk ook weer van de partij. Naast twee oude 
getrouwen lukte het hem ook nog twee nieuwe kandidaten op zijn lijst te 
krijgen. 
Een zware klap voor de partij was het overstappen van Arnold Wd\'aert 
naar de Katholieke Lijst. 

4. Katholiek Lijst Braet 

Het spreekt vanzelf dat het ontslag van burgeml'('ster Dl' Kest'l de Katho
lieke Lijst voor bijzondl'rl' moeilijkheden plaatste. De Katholi('ke Lijst ging 
zeer onzl'ker de verkiezingen in : op hun lijst prijkten niet minder dan 8 
nieuwe kandidaten, Wt'lvaert inclusief. 

(62) Er wordt hier gezinspeeld op de roemloze ondergang van de "Algemeene Bank
Vereeniging" die gl"Ote politieke en economische opschudding verwekte. In haar 
val dreigde zij Immers de Belgische Boerenbond mee te sleuren dil" ongeveer SS-/. 
van de aandelen bezat. (Karel Vel'aghtert, De indl4strllHo onttvlkkoUIII7 In: D6 
industrie in Belgt!!. Twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980, p. 176. Brussel, 11181.) 

(63) Het Liberale Noorden, 2 december 1932. 
(64) Ons Blad, 22 februari 1936. 
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\'erliep de verkiezingsstrijd in 1932 bitsig, nu was de stemming bepaald 
vijandig. Grow beledigingen waarbij het privé-leven van de kandidaten niet 
werd ontzien vlogen van het ene naar het andere kamp. De kiesstrijd werd 
ontsierd door allerlei bdldadigheden en er werden wonden geslagen die nooit 
meer geheeld werden. Volgens \'erkregen mondelinge informatie was het een 
opluchting dat de verkiezingszondag er eindelijk was, zoniet zou de kiesstrijd 
zich niet hebben beperkt tot loutere incidenten. 

',"at er oox van zij, van de 33 mensen die naar een mandaat dongen zouden 
er alleszins 22 in het zand bijten. De uitslag werd dan ook met meer dan ge
wone spanning afgewacht temeer daar er zich bij de 33 niet minder dan 24 
nieuwelingen bevonden. Hoe Adegem zou stemmen kon niemand voorspellen. 

Uitslag (65) 

LIJST 1 

Gemeentebelangen 
Kath. Lijst Stockman 

Stockman L. 
Grijp A. 
Mouton 
Blomme A. 
Van Deynse J. 
~fattheeuws 
Coopman A. 
Ginneberge O. 
Van de Kerckhove M. 
Foré L. 
Van Speybroeck K.L. 

5 ZETELS 

LIJST 3 

Kristen Volkspartij 

Seynaeve P. 
~fatthys A. 
Spilebeen R. 
~fatthys K. 
Cockhcyt R. 

186 
115 
150 
168 
151 
93 

165 
213 
89 
42 
86 

115 
52 
39 
16 

122 

LIJST 2 

Liberalen 

Catheleyn 
De Vusser 
Elslander 
Lameire 
Buysse 
Termote 

LIJST 4 

Katholieke Lijst Braet 

Braet E. 
Herrebaut J. 
Moeraert J. 
Notteboom A. 
Van Landschoot C. 
Van Vooren J. 
Craeyc .J. 
Claeys M. 
Van Waetermeulen L. 
Neyt R. 
Wclvaert A. 

6 ZETELS 

(IJlI) CAM-AA. Briefwisseling 1938 en raadszitting van 2 januari 1939. 

75 
38 
16 
18 
13 
19 

185 
270 

60 
169 
65 

111 
61 

179 
308 
216 
241 

43 



Burgemeester Leopold Van Waetermeulen, 

H et éclatante succes van de Gemeentebelangen, het tweede fiasco van de 
liberalen, de nederlaag van de Kristen Volk partij en de krappe me rder
heid van de K atholieke Lij st Braet vormen zo"vat de opvallend te feiten \,m 
deze verkiezingen, 
l\llinder opvall end is dat dokter H errebaut, ondank zijn <Trote popularit 't 

bij de Ad egemse bevolking, zijn temmenaantal verder zag linken, D t i 
een hoogst merkwaardig feit waarvoor we zomaar niet onmiddelijk e n p -
klaar antwoord weten. Schepen Emiel Braet verbvam hetz Hde! 
Seynaeve was duidelijk aange lagen: 'Wij zijn g neU\'eld, wij b k nnen het 
volgaarne, maar niet met eerlijke of gelijke wapen, gedeelt lijk d or d n 
strijd der tegenpartijen ja, maar de genad lag werd on <Teae\"t'n do I" p 1"

sonen uit eigen I"a naen, men chen die wij ni t penlijk k nd · n b kamp n 
g zien zij zelf den moed niet ha dd n zich p r nlijk al kandida t \ ' I" t 
stell en .. .' (66 ) . 
D e libe ra len lie ten niet me r van zich hor n alleen de \\"erkin v n d 
Libera le V a kbond werd verelel' gez t. Wc diellen ze du eerder al n rand
verschijnsel tc beschouw n , politiek beteken lcn ze nil t veel. Ze \' Ilcdi we-
cijfcren uit het politieke I 'ven z u ec htel" cic \\"a" rh i I w ld aandoen (67) , 
D eze laatste vooroorl g e verki zingrn leg In\' or lan tijd. m ni t t z g-
gen tot aan het e inelc van degem al zelfstancli 'e geme nt . het p liti k 
b cId in dc gcmee nt a t. (' lij t van Le I Id t km, n W rd I. t I' de lij. t 
van d kter J oze f c Prest de lijst Braet wer I de latere ., , ,-lij. l \ ' ,11 AI
b rt D e K e I. 
V ermeld n we n g da t L p lel an \ "eterm uIen bij KB \" n 14 j nu, 1'i 
1939 Adeg ms nieuw bur 111 c t r werd n dc t ' \;\1el BI', t n \ rn lel 
W clvaert aangesteld werd n a ls sch 1 en'n (68), 

(66) 't Getrouwe MaLdegem, 23 oktob r 1938. 
(67) Zie O.a. 071 S Btad, jaargang n lD38-19~9 . 

(68) GAM-AA, Beraadslaging n g m nl road j nual' t 1039. 
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IV. Het parochiale leven 

1. PAROCHIEGEESTELI]KHEID. 

E.H. Leo Vereecke, pastoor. 

Het parochiale l~ven tus~en beide wereldoorlogen werd omzeggens volledig 
beheerst ~oor ~e figuur van pastoor Leo Vereecke, die te Adegem benoemd 
wer.d op ~ apnl 1918, vlak voor het beëindigen van de eerste wereldoorlog 
en m .-\degem overleed op 2 maart 1939, net voor de tweede oorlog uitbrak 
(69). 

Xa de tengere figuur van pastoor De Troyer moest Adegem wel even wen
nen aan de imposante en plechtstatige pastoor Vereecke die gedurende 21 
jaar zijn kudde hoedde als een 'vir pastor bonus'. In priesterkringen werd 
E:H. Vereecke wel eens als de 'prelaat' aangeduid. Of dit omwille van zijn 
nIet weg te denken hang naar een zekere 'grandeur' was of omwille van zijn 
onafscheidelijke schoudermanteltje dat hij met waardigheid droeg is niet 
met zekerheid uit te maken (10). 

'Vat er ook van zij, met pastoor Vereecke kreeg de parochie een herder van 
formaat. Zijn bijzondEre aandacht ging naar de herstelling van het kerkge
bouw dat erg gehavend uit de oorlog was gekomen. Gebrek aan financiële 
middelen konden de plannen van de pastoor niet dwarsbomen: zijn rijke 
kerkmeesters werden dienaangaande met de neus op hun verantwoordelijk
heid gedrukt. Meer dan eens schoten ze dan ook renteloze bedragen voor 
waardoor de restauratie van het gebouw werkelijk heel vlug opschoot. De 
namen van Charles-Louis en Bernard Verstrynge mogen in dit verband wel 
eens vermeld worden: zij waren de groot~te geldschieters. Uit de verslagen 
van de kerkraad blijkt overduidelijk dat pastoor Vereecke niets, maar dan 
ook niets onverlet liet om zijn kerk, zowel van binnen als van buiten, terug 
in haar oorspronkelijke staat te krijgen. Délt hem dit na enkele jaren lukte 
nag een ware prestatie worden genoemd el). 

De figuur van E.H. Vereecke louter afdoen als kerkhersteller zou onrecht
vaardig en onjuist zijn. Hij eerde de Adegemse gesneuvelden door het aan
brengen van een herdenkingsplaat achteraan in de kerk. Het is het enige 
'monument' in Adegem dat ons aan de eerste wereldoorlog herinnert. Verder 
~chonk hij persoonlijk het heeld van de aposter Lucas (nis kerkmuur, rechts). 
Als onderschrift bij het beeld lezen we 'Opgericht uit dankbaarheid 1884-1924 
E.H. Leo Vereecke, pastoor'. Pastoor Vereecke zou dit beeld opgericht heb
ben omdat hij tijdens zijn seminarietijd plots zijn stem verloor wat een niet 
geringe handicap is voor een priester. Hi i deed toen de belofte dat hij, in
dien hij zijn stern terugkreeg. eens een beeld van de Evangelist Lucas zou la
ten oprichten. Nog liet hij ter gelegnheid van zijn gouden priesterjubileum 
dat eind mei 1936 door dC' hele parochie plechtig doch sober werd gevierd, 
een glasraam plaat·en dat de Goede Herder voorstelt. 

(119) BAG, RegIster 53 a, NOVU8 Liber Paroecllllls, 
(70) PAA. 237, LIber MemorIallIl. 
(71) PAA. lAO, Verslagboek der zIttingen van den Kerkfabriekraad van de kerk van 

Slnt-Adlanus 1908-1967. 
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Pastoor Leo Vereecke. 

Als pastoor was hij nauw betrokken bij het omité dat de oprichtinCT \ n n 
H. H artbeeld beoogde ( 1929). verleende hij zow I finan i"le al mor t un 
bij de oprichting van e n nieuw - kap I op d H k idem bij d pri 16n 
van een _O .L.V. -kapel op d wijk Heulend nk nz. nz. it zijn hip -
toorschap blijkt dat hij weinig on rl t Ii t om h t f I \ n van zijn pa
rochianen te timul r n. D gr ot opaez tte r ligit"uz pi h6 h d n p t n 
l\i~eraard bij het karakter van d p taal'. 

D.e invloed van d pa tOOI' b P ~ rkt 
stond voll · dig a ht r d opri htin 
Of het hier d opri hting van d , I a rt (72) d 11 'N I e nuit 
de aankoopafdelin van de Ba rnb nd b tI' 
Ni t i der n vond dat zo n g d zaak v r 

(72) De Belgische Boel' nbond en 11 t A .C.W . hodd n tI< d h Ut \ 1 n 11 
onderschreven . 

(73) In vele landelljl<e gem nt n w rd door d pal' hl pI'l t T~ druk ui 
te kopen bij de Bo renbonct. ZI : H t BIsdom Brugg • p . 520. 
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In oktober 19~.9 kwam in de kerkraad de verpachting van de kerkgoederen 
ter sprake. BlIjkbaar .zorgde deze verpachting voor moeilijkheden want de 
zaak werd alsmaar UItgesteld. Tenslotte werd de knoop ongeveer een jaar 
later doorgehakt. De kerkraad opteerde voor een 'grootere verdeling der kerk
goederen, d: voorkeur zou gegeven worden aan de gewone pachters'. Op 
zeker o.genblIk ontspo~ er. zich een discussie onder de raadsleden over de per
soon dIe de verpachtmg m handen zou nemen. Er waren twee kandidaten: 
notaris VerstI)rnge uit Sint-Laureins en 'mr August De Kesel, een parochi
aan'. Er ontstond 'eene woordenwisseling met mr. Van Hove die daarop zijn 
ontslag als kerkmee:;ter geeft...' e4 ). Waarom Charles Van Hove zijn ontslag 
indiende is niet precies duidelijk. Hoe kon hij immers tegen August De Kesel 
ageren als hij enkele maanden later op zijn lijst als kandidaat voor de ge
meenteraadsverkiezingen stond? 

Dat pastoor Vereecke zich ook wel inliet met politieke zaken zal allicht nie
mand verwonderen. Weliswaar was de tijd voorbij dat men 'de kiezers zal 
leeren stemmen achter de dry missen in de zondagsschool der meisjes' en dat 
men 'de heeren kiezers aanmaant te stemmen voor de katholieke kandidaten', 
alsook dat men 'Missen zal opdragen voor de aanstaande kiezing' en een 
Veni Creator zong na de hoogmis 'om eene zalige kiezing te bekomen', toch 
maande pastoor Vereecke zijn parochianen aan om toch maar 'goed' te stem
men eS). De aanstelling van August De Kesel als burgemeester werd als een 
goede zaak aanzien; voortaan was het trouwens de burgemeester die zich 
'welwillend' inliet met het beheer en verkoop van de kerkgoederen (16). Me
dio de derti~er jaren verkoelde de verhouding tussen burgemeester De Kesel 
en pastoor Vereecke. De groeiende invloed van de Boerenorganisaties was er 
waarschijnlijk. de oorzaak van. 

Tenslotte moeten we ons het beeld van pastoor Vereecke nu ook niet al te 
idealistisch voorstellen! Dat hij ook maar een mens was blijkt uit een inci
dent met onderpastoor Cornelis. Die wou, als bestuurslid van het Davidsfonds 
een reeks avonden over het Christelijk Leven laten doorgaan in de kerk. Leo 
Vereecke stond daar bijzonder huiverachtig tegenover. Slechts na lang pala
beren gaf hij zijn toestemming. 'Zonder twijfel zullen deze avonden veel goeds 
stichten', meende E.H. Cornelis. Uit de hele affaire blijkt dat pastoor Ver
eecke zeer autoritair kon optreden (77). 

Het Liber Memorialis van zijn pastoorschap als volgt samen: "Hij regeert 
20 jaar lang, beheert zijn en des kerkes goederen en arbeidt getrouw in de 
wijngaard der Heren". 

OnderP..7Stoors 

Tussen beide wereldoorlogen kregen de parochiepriesters af te rekenen met 
nieuwe apostolaatsvormen. Naast het instandhouden en begeleiden van be
staande broederschappen en congregaties diende er voortaan ook aandacht 

(74) PAA, 160, Verlllagboek der zlttlngen van den KerkfabrIekraad van de Kerk van 
Slnt-AdrlanulI. 

(75) PAA, 177 en 178, Atroepboeken 1899-1935. 
(76) PAA, 160, Verlllagboek der zIttingen van den KerkfabrIekraad van de Kerk van 

Slnt-Adrlanus 1908-19117. 
(77) Archief Davidsfonds Adegem, Verslagboek. 
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te worden besteed aan sociale werken. In Adegem waren dat de Mutualiteit, 
de Geitenverzekering Sint-Godelieve, de Openbare Bibliotheek, de organisa
ties die werden opgericht in het kader van de Katholieke Aktie: Vrouwen
beweging (nu KA.V.), KA.]., Vrouwengilden, ].V.KA. en het Davids
fonds. De jaren waarover wij het hebben was vol van Katholieke Aktie en 
van veroveringsgeest. 

Om dit hele parochiale apparaat draaiende te houden diende de pastoor te 
kunnen beschikkt'n over flink werkende onderpastoors. Adegem kende er heel 
wat tussen beide wereldoorlogen: 

Lens Albert 

Osselaer Sylvanus 

Ryckaert Amatus 

Buysse Renatus 

Cornelis Hubertus 

Stockman Jozef 

Morre Cyrillus 

De Jaeger Aloyisius 

De Somviele Renatus 
Haes Urbanus 

16 par in Adegem 

18 jaar 

6 Jaar 

3 jaar 

7 Jaar 

8 maanden 

3 maanden 

4 Jaar 
19 jaar 

1907-1923 

1913-1932 

1923-1929 

1929-1932 

1932-1939 

1932-1933 

1933-1935 

1935-1936 

1936-19+0 
1939-1958 

pastoor 
Ressegem 
pastoor 
Nokere 
pastoor 
Nevele 
onderpastoor 
Zevergem 
onderpastoor 
Gentrugge 
ontslag (was 
zondags
onderpastoor ) 
onderpastoor 
Hofstade 
ontslag 
(missionaris) 
ontslag 
ontslag 

Bij deze - meestal noest werkende - pastoors zijn er toch wd enkele figu
ren die hun sporen hebben nagelaten op de parochit'. Zo is t'r onderpastoor 
Lens die zeer sociaalvoelend was en zich inliet met de arbt'idersbewt'gingt'n. 

Zijn vertrek naar Resseg-em wordt als et'n 'gt'voelig verlies \'001' de christe
lijke arbeidersbeweging in Adegt'm' aanzien ('8). E.H. Lens was \'l"rder ook 
zeer actief in de Boerinnengilde ('9). 

Van onderpastoor Ossdaere wordt gt'schreven dat hij 'de enige echte. patriot' 
in Adeg-em was. Hij ontving trouwens verschillende eretekens omWille van 
zijn spionageactiviteiten tijdens de oorlog (00). D{' jeugdorganisaties lagen 
hem nauw aan het hart. 
E.H. Ryckaert is de eigenlijke oprichter van de Openbare BibliothN'k die
verder werd uitgebouw door Hubf'rt Cornelis (8t). Deze laatste stichtte hier 
het Davidsfonds (82). 

(78) De Noordster, 4 november 1923. 
(79) De Noordster, 10 juli 1923. 
(80) 't Getrouwe Maldegem. 11 september 1932. 
(81) Archief Aangenomen Openbal'e Bibliotheek. 
(82) Archief Davidsfonds Leuven, map Adegem. 
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Onderpastoor Sylvaln Osselaere, de enige echte Adegemse "patriot". 

n man di hi ld van t chni che ni uwigh den. 
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telijke zelf cinema gaat spelen in de boerenhuizen, tot groot vermaak van de 
bazinnen. Zouden er in die films absoluut geen "décolletés" of "liefdescènes" 
voorkomen? Wij twijfelen er sterk aan! (83). Dit eerder hatelijk stukje leert 
ons wel iets over de 'cinema' maar doet onderpastoor Cornelis werkelijk on
recht aan: het was een noeste werker voor wie niets te veel of te lastig was. 

Zusters van Maria en Jozef (84). 

Als derde geestelijk element op de parochie vermelden we de Zusters van 
Maria en Jozef die zich in Adegem vooral bezig hielden met het verstrekken 
van onderwijs en het verzorgen van oude mensen in het Hospice. We trap
pen een open deur in als we schrijven hoe weldoend hun aanwezigheid op de 
parochie wel was. 

Tussen beide wereldoorlogen breidde de meisjesschool zich steeds maar uit. 
Reeds in 1921 had 'mr. August De Kesel stellig beloofd dat de menschen van 
den Appelboom voldoening zouden krijgen. Het was zijn zoon, de Zeer Eerw. 
Heer Leon De Kesl, Professor aan het Groot Seminarie te Gent die het ge
dacht vooruitzette aan het opbouwen der school te beginnen!' (85). De inful
diging van deze wijkschool op de Appelboom gebeurde pas tien jaar later, 
in 1931. 

De meisjesschool in het centrum werd in 1931 eveneens grondig vernieuwd : 
'Nu heeft ons gesticht, dank aan God. en door de welwillende tusschenkomst 
van E.H. Pastoor Vereecke (hij .e:af 50.000 fr. + de verkooppriïs van de af
gekeurde scholen in de Hillestraat) en het achtbare gemeentebestuur (schonk 
de grond) een EIGF.N SnHOOL, waar meesteressen en leerlingen in ruime 
wel verlichte en verluchte lokalen verblijven en de kinderen met waren lust 
kunnen leren .. .' (86). 

Naast het onderwiis waren Zusters van dezelfde orde ook nog werkzaam in 
het Hospice : de 'Zusterkens' waren steeds de eersten en de laatsten om hun 
'gasten' met een nimmer aflatend idealisme te dienen. Hier werd de christe
liïke naastenliefde in zijn zuiverste vorm toegepast. Iemand die dit zeer goed 
bf'greep en er ook iets 'voor deed was - weerom! - August De Kesel. De op
brengst van het jaarliikse tuinfeest (vanaf 1932 tot 1940) werd volledig aan 
het Hospice geschonken. De familie De Kesel schonk ,'erder nog allerlei 
waarclevolle voorwerpen die de kapel van het klooster sierden. In 1934 werd 
het Rustoord volledig vernieuwd : voor de Zustf'rs en hun kostgangers bete
kende deze modernizatie een ware verlichting! (87). 

Het hoge aantal vrouwelijke religieuzen is mt'de te danken aan de aanwezig
hied en het voorbeeld van de Zusters: tussen 1875 en 1945 traden er 14 
Adegemse meisjes in bij de Orde (88). 

(83) Het Liberale Noorden, 14 januari 1933. 
(84) Hugo Notteboom, Een eeuw In dienst van de Adegemse bllvolkhl17 : Do Zustctfs t'on 

Maria en Jozef. In : Vrij Maldegem, 13 juni 1980. 
(85) Archief Zusters van Maria en Jozef, Dngboek. 
(86) Archief Zusters van Maria en Jozef, Dagboek. 
(87) Archief Rustoord, VerSlagboek bijgehouden door de Eerw. Zusters. 
(88) PAA, Boek met knipsels uit vroegere parochiebladen (1950 ?), 
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2. DE LEKENGEMENSCHAP. 

Sacramenteel leven. 

(h'er het sacramenteel leven van de Adegemnaren zijn we eerder karig in
gelicht. Wat de zondagsviering betreft kunnen we enkel veronderstellen (o.a. 
door het ontbreken van negatieve opmerkingen) dat er op dat gebied geen al 
te grote misbruiken bestonden. Gebruik maken van de inkomsten van het 
stoelgeld om het aantal misverzuimers te becijferen leek ons irrelevant en bood 
te weinig houvast. Dat er jaren zijn waarin de ontvangsten van het stoelgeld 
beduidend lager liggen dan voorgaande of volgende jaren (1922, 1927, 1933, 
1937) kan evengoed te wijten zijn aan b.v. een ordinaire griepepidemie! Wél 
is het opmerkelijk dat het stoelgeld tijdens de oorlogsjaren gevoelig steeg: 
1938 : 10.11,50 fr. en in 1943 : 12.434,60 fr.! Kommervolle tijden zijn steeds 
een zegen voor het geloof geweest (89). 

Er zijn ons geen gevallen bekend van kinderen die niet werden gedoopt, even
min kennen wij huwelijken die niet kerkelijk ingezegend werden en van echt
scheidingen troffen wij nergens een spoor aan. Alle zwaar zieken werden, en 
dat soms in moeilijke omstandigheden, de laatste sacramenten toegediend 
('lel) • 

Het aantal uitgedeelde communies bedroeg 33.000 in 1933, 37.500 in 1935 
(in 1945 : 51.600) (91). Grosso modo betekent dit dat iedere parochiaan ge
middeld 15 keren per jaar ter Heilige Tafel naderde. 

Er werd veelvuldig, ja zelfs massaal gebiecht rond de Paastijd, ter gelegenheid 
van de Zendingen, de avond voor de Gedurige Aanbidding en ook wel bij 
een of ander bijzonder kerkelijk feest. Soms kwamen er 4 vreemde biechtva
ders de parochiepriesters bijstaan (92). 

Uiterlijk gezien lijkt het er dus op dat de parochie op religieus gebied model 
kon staan. Zelfs uit de telling van het aantal illegitimi menen we te mogen 
besluiten dat er over de morele kwaliteiten van de bevolking niet kon worden 
geklaagd: 

Jaar Geboorten Illegitimi 

1914 125 5 
1915 91 1 
1916 72 3 
1917 90 3 
1918 67 3 
1919 71 3 
1920 105 4 

(89) PAA, KerkrekenIngen 1907-1960. 
(90) PAA, 8, DoopregIster 1896-1922 en volgende regIster 

PAA, 13, Huwelijken 1877-1927 en volgende regIster 
PAA, 18, Overlijdens 1877-1926 en volgende regIster. 

(91) PAA, 178, Atroepboek 1927-1935. 
(92) PAA, 178, Afroepboek 1927-1935 

PAA, 203, Mandaten 1932, 1933, 1934, 1935. 
PAA. 204, Mandaten 1936-1940. 

% 

4 
1,0 
4,1 
3,3 
4,4 
4,2 
3,8 

51 



1921 96 
1922 103 
1923 104 
1924 93 
1925 86 
1926 90 
1927 78 
1928 85 
1929 81 
1930 93 
1931 87 
1932 99 
1933 94 
1934 73 (94) 
1935 90 
1936 79 
1837 80 
1938 83 
1939 93 

9 
2 
8 
6 
4 
3 (93) 
3 
2 
5 
4 
1 
0 

° 0 
3 
1 
0 
0 
1 

9,3 
1,9 
7,6 
6,6 
4,6 
3,3 
3,8 
2,3 
6,1 
4,3 
1,1 

3,3 
1,2 

1,0 

De meeste van deze onwettig geborenen werden kort na hun doopsel door 
huwelijk gewettigd. 

Een tweede aanwijzing omtrent de moraliteit is het aantal geboorten: on
danks enkele pieken en enkele jaren met minder geboorten blijkt het aantal 
toch vrij regelmatig te zijn. We geven de cijfers voor de ganse gemeente Ade
gem omdat het jaarlijks aantal parochianen van de Sint- Adrianusparochie 
niet i& terug te vinden : 

Jaar Bevolking Geboorten Procent 

1914 4477 139 3,10 
1915 4512 105 2,32 
1916 4484 78 1,73 
1917 4511 99 2,19 
1918 4408 79 1,79 
1919 4265 80 1,87 
1920 4266 111 2,60 
1921 4284 106 2,47 
1922 4273 108 2,52 
1923 4332 107 2,46 
1924 4325 103 2,38 
1925 4347 97 2,23 
1926 4344 106 2.44 
1927 4328 83 1,91 
1928 4346 93 2,27 
1929 4347 93 2,13 
1930 4370 105 2.40 

(93) Vanaf 1926 wordt niet meer vermeld ot het al dan niet een wettige I{l!'boorte bl!'trof. 
(94) Vanaf 1934 worden er meer en meer kinderen I{eboren In e('n lllaternltl!'lt (El!'klo. 

Brugge ... ). Daarvóór was dit zeer uitzonderliJk. 
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1931 4410 100 2,25 
1932 4466 112 2,50 
1933 4503 107 2,37 
1934 4566 86 1,88 
1935 4601 101 2,19 
1936 4606 86 1,88 
1937 4606 90 1,95 
1938 4648 96 2,06 
1939 4652 107 2,30 
1940 4672 78 1,67 (95) 

De procentuele cijfers tonen aan dat het aantal geboorten vrij konstant 
blijft. Kinderbeperking was in Adegem allicht niet onbekend maar werd toch 
niet algemeen toegepast zoals dat in de steden soms wel het geval was. Op 
de plattelandsgemeenten was de Bond der Kroostrijke gezinnen het aange
prezen hulpmiddel om grote (dus katholieke) gezinnen als voorbeeld te stel
len er deze tevens materieel te steunen. Een nog scherper beeld van de mora
liteit zou ons de telling der prenuptialen kunnen geven. Technische moei
lijkheden maakten dit omslachtig en tijdrovend werk echter onmogelijk zo
dat we uit de cijfers der illegitimi en uit de geboorten moeten afleiden dat 
Adegem op moreel gebied weliswaar niet vlekkeloos maar toch vrij goed uit 
de verf komt. 

Volksdevotie en vroomheid. 

Het eucharistisch leven van de parochianen werd aangemoedigd door op
roepen om Eucharistische dagen en congressen bij te wonen vooral dan wan
neer deze in Eeklo werden georganiseerd. Het succes van zulke gebeurtenis
sen was enorm (96). 

De verering tot het H. Hart nam bijzondere vormen aan. Reeds van in de 
1ge eeuw bestond er in Adegem een Genootschap van het H. Hart (97). In 
de loop van de twintiger jaren kwam een bloeiende H. Hartbond tot stand : 
met de gezamenlijke maandelijkse communie van de mannelijke leden wou 
men aantonen dat godsdienst niet louter een zaak was van vrouwen en kin
deren. 
Hoogtepunt van de H. Hartverering was wel de oprichting van een H. Hart
beeld op 8 september 1929. De onthulling van dit beeld en de 'Toewijding 
der Gemeente aan het H. Hart' was een typisch voorbeeld voor de massale 
en groots opgevatte religieuze plechtigheden die in de jaren dertig wel meer 
werden georganiseerd (98). 
De bedoeling van de oprichters, waarbij we natuurlijk opnieuw de naam van 
burgemeester De Kesel aantreffen, was kort en bondig 'de onverschilligheid 

(95) Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brussel. 
(96) Zie reportages In : De Eec!oonaer en De Noordster. 
(91) PAA, 148, Broedenchap van het Allerheyllgste Hert van Jezus (1836-1917). 

W. Rombauts, De zondag,vlerlng, In : Het Bisdom Brugge, p. 455-456. Brugge, 1984. 
(e8) PA A, 238, Oprichting monument H. Hart en H. Hartfeesten, 1929. 

Hugo Notteboom ; Het beeld van het H. Hart, In : Vrij Maldegem, 8 december 1978. 
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die alom heerste te doen omslaan in een verheerlijking van het H. Hart'. De 
voorbereidingen die tot de oprichting van het monument leidden verliepen 
in volkomen harmonie tussen geestelijke en wereldlijke gezagsdragers. In de 
begin faze leek het oprichten een op financieel gebied moeilijk haalbare kaart 
te worden, maar toen men inschrijvingslijsten aanlegde waarop de naam en 
het geschonken bedrag van de inschrijvers voorkwam waren de geldelijke 
zorgen vlug verdwenen. 

Alle mogelijke moderne middelen werden aangewend om van de dag der in
wijding een indrukwekkend en onvergetelijk gebeuren te maken: er werd een 
stoet georganiseerd waaraan zowel door parochiale als buiten-parochiale groe
pen werd deelgenomen, de straten werden om het mooist versierd en 's avonds 
'a giorno' verlicht, vanuit de toren weerklonk de hele dag muziek, maar voor
al de aanwezigheid van een hele resem hoogwaardigheidsbekleders stak wel 
de ogen uit : naast Mgr. Coppieters, burgemeester-senator Ceulenaere uit 
Maldegem mocht pastoor Vereecke nog tal van pastoors en burgemeesters 
uit de omtrek verwelkomen. De bevolking sprak nog lang en met veel lof over 
-het feest van het H. Hart, en het spreekt vanzelf dat dergelijke plechtigheden 
door de pastoor als een weldaad voor het geloofsleven op de parochie wer
den aanzien. Over de strubbelingen in verband met de plaats van het beeld 
werd dan ook met geen woord gesproken ... 

Eveneens belangrijk voor het Eucharistisch leven was de Gedurige Aan
bidding. In 1806 richtte bisschop Fallot de Beaumont van Gent de 'Broeder
schap der gedurige Aanbidding' op. Hij duidde daarbij voor elke kerk een 
biddag aan zodat op elke dag van het jaar het H. Sacrament op de een of 
andere parochie werd aanbeden. Voor Adegem was dat 19 februari. Het Al
lerheiligste werd reeds van in de vroege morgen uitgesteld, de toeloop van 
gelovigen was de hele dag zeer groot. Er werd massaal gebiecht en gecommu
niceerd (99). Een vreemde predikant hield tijdens de hoogmis een passend 
sermoen (in de 1ge eeuw waren dit steeds Jezuïeten) eOO

) en 's avonds woon
den de gelovigen nog een plechtig Lof bij. 

De Gedurige Aanbidding wordt door velen de Eucharistische dag bij uitstek 
genoemd. Vermelden we ook nog het bestaan van de Eucharistische Kruis
tocht die zich beperkte tot de schoolgaande jeugd met hun leerkrachten. 

De devotie tot Jezus uitte zich verder nog door een maandelijkse kruisweg in 
de kerk, door het bijwonen van de veld kruisweg op het Westeindeken op 
Goede Vrijdag en bij andere speciale gelegenheden, het plechtig celebreren 
van de Gulden l'vfis of Messias Mis (10 dagen voor Kerstmis) en de jaar
lijkse Sacramentsprocessie waarbij cic Ipclp!1 van clp 'broedrl'Schap van het H. 
Sacrament' het Allerheiligste l11et hun f1amlll'ellWl'n vergezelden. 

De verering tot }.;t aria was zoals overal elders \vaarschijnlijk, zeer intt'llS. 
Vooreerst bestone! hier e!e wel zerr bloeiende Congregatie van ~faria, ook Iwg 

(99) PAA, 237, Liber MemorialIs. 
(100) PAA, 237, Liber MemorialIs. 
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Embleem van de Adegemse Congregatie, ontworpen door juffrouw Maria Tuypens. 

de Kinderen van Maria genoemd (101). In deze Congregatie, die was opge
richt in 1869 als gevolg van een gehouden volks missie, waren de 'jonge doch
ters' van de parochie verenigd: ze leidden er een semi-religieus leven. Naast 
een bijzondere verering voor de H. Maagd die ze met 'kinderlijke eenvoud' 
dienden te aanbidden was het zich ten dienste stellen van de parochie het 
hoogste doel. Werelds amusement (dans, film, herbergbezoek) was voor de 
Congreganisten volstrekt uit den boze. Leden die er zich aan bezondigden 
werden meteen uitgesloten. De leden van de Congregatie stelden zich zeer 
militant op waar het deze en geloofszaken betrof. Het meest logische gevolg 
van het lidmaatschap was het binnentreden in een klooster. Dat dit door elk 
pastoor (102) zeer goed werd ingezien moge blijken uit de bijzondere interesse 
die ze aan de dag legden voor de Congregatie. Pastoor Vereecke liet niet na 
het Gouden Jubelfeest dat in 1920 werd gevierd, te laten uitgroeien tot een 
parochiale hoogdag ('03). Als curiosum nog dit: bij de viering van het Gou
den Jubileum werden niet minder dan 25 Congreganisten omwille van hun 
SO-jarig lidmaatschap gehuldigd. 

(101) PAA, 237, Liber MemorialIs. 
PAA, Boek met knipsels uit vroegere parochiebladen. 

(102) PAA, 237, Liber MemoriaUs. 
(102) PAA, 237, Liber MemorialIs. 

PAA, 178, Atroepboek 1927-1935. 
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De devotie tot Maria uitte zich verder door de oprichting van kapellen en 
beelden: 

H. Sacramentskapel l Hoeke) 
vernieuwd in 1930-1931 
Op deze plaats staat reeds op de kaart van Pourbus een kapel 
getekend! 

Kapel Heulendonk 
gebouwJ in 1936 n.a.v. het 25-jarig bestaan van de Adegemse 
Boerinnengilde. 

Kapel Moerwege 
gebouwd in 1936 door toedoen van de B.C.J.C. en met mede
werking van de hele buurt. 

Praktisch in elke wijk of straat hing een beeld van Maria: 'aan een eik', 
'tusschen de huizen', 'aan een zeer ouden hulstboom', 'bij het hekken', 'in 
een perelaar' enz. (104). 

Verder werden nog heel wat Lieve Vrouwbeeldjes geplaatst in nissen van 
schuren, stallen, huizen enz. Waar men ging langs Adegemse wegen kwam 
men inderdaad Maria teg.en! 

De bedevaarten naar Oostakker en Lourdes (vooral gepropageerd door de 
Boerinnengilde ), de bijzondere vieringen gedurende de meimaand (elke 
avond Lof, bij de bijzonderste bpelletjes bad de hele buurt de Rozenkrans ... ) 
en de O.-L.-Vrouwprocessie wakkerden de verering tot Maria nog aan. 

Traditiegetrouw trokken er in Adegem jaarlijks twee processies door het 
dorp: de H. Sacramentsprocessie naar de Hoeke, de processie op O.-L.-V.
Hemelvaart rond het Schildeken. Later volgden beide processies dezelfde weg. 
Die processies - een openbare hulde aan Jezus en l\Iaria - groeiden stilaan uit 
tot religieuze stoeten. De 'orde der processie' bestond uit volgende groepen: 

1. Een groep ruiters (B.J .B.) met de Pauselijke, Nationale en Vlaamse 
vlaggen 

2. Het kruis met twee rode vaandt'ls 
3. H. Adrianus : 'levend beeld' en b('pld uit de kerk 
4. De fanfare en de H. Cecilia 
5. H. Aloysius: 'levend beeld' en breId uit de hrk 
G. I-I. franciseus Xaverius : vaandel en leden. 

Deze grot'p werd vergezeld door andere bestaande vaandels (Boerenbond, 
Oudstrijdt'rs ... ) 

7. H. Codelieve : putje, 1t'Vf'nd beeld. bedel uit de kerk 
8. H. Kindsht'id : bepld van het kindje Jezus 
9. H. Veronica: werktuigt'l1 van Christus lijden 

10. H. Barbara 
11. H. Agnes 
12. Goddelijke deugden 
13. H. Elisabeth 

(104) PAA, Boek met knipsels uit vroegcl'e parochiebladen, 
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Twee herinneringen aan de verdwenen processies. 

14. O .-L.-V. van Vlaanderen 
15. O.-L.-V. van Lourdes 
16. Congregatie van NIaria, K ajotsters, B.].B. : vaandels en leden 
17. Engelbewaarder 
18. H . Hubertus 
19. H. Hart: de beloften, beeld der kerk, leden 
20. Jezus en Sint-Janneken 
21. H . Tarcitius 
22. Koningin der Engelen 
23. K oningin van Vrede 
24. Groep H. Sacrament: standaard H. Sacrament, zangers, misdienaars, 

baldakijn, leden van de Confrerie van het H . Sacrament met lantaarn 
Overheden: burgemeester en schepenen 
Politie 
Biddende gelovigen. 

Aan of in elk huis waar de processie voorbijtrok stond, al naar gelang de 
tijd van het jaar, een versierd H . Hartbeeld of O .-L.-Y.-beeld met brandende 
kaarsen. Stoelen om te kruelen stonden klaar op het voetbad. D e straten la
gen bestrooid met groen (fijn geknipt lis, liguster enz. ) en met kleurrijke 
snippertje papier. H onderden gelovigen stroomden samen om de processie 
te bekijken, in blok knielde iedereen neer bij het voorbijgaan van het H . Sa
crament. 

nd r prociessi waren: d.e H . M arcusproc ssie, d proc sie op de Krui -
dag' n ' n d od li veommgang. D kapelletjes van de H. Godelieve (op 
zondag 28 mei 187 jng wijd ) w rcl n voora l tijdens het octaaf van deze 
heilige druk bezo ht do r v Ie godvruchtige gelovigen, waaronder heel wat 
uit and re parochi s. 

R g Imatig (d.w.z. om de tien jaar ) w l'd r en H. Z nding of Volks
missie g h u den. In Adeg m ZOu r Z nding g w t zijn in 1920, 1932 en 
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1938. Slechts van de Zendingen van 1932 én 1938 is er emg spoor terug te 
vinden (105). 

Reeds maanden te voren werden de gelovigen warm gemaakt voor de aan
staande Zending. 

V.ele gelovigen herinneren zich ongetwijfeld nog de 'donderpreken' die som
mige welbespraakte predikanten ten beste gaven. In Adegem waren het de 
Redemptoristen die de Zending kwamen prediken. Namen van de EE.PP. 
Sevenant, Vanlinden, Meerschaut en Declercq worden nog steeds met ont
zag uitgesproken. Tijdens hun predikaties sloeg bij heel wat gelovigen de 
schrik om het hart en was men maar al te blij zich te kunnen bekeren! Over 
de Zending van 1932 vonden we volgend verslag: (106) 

'De Groote H. Zending hebben we reeds achter de rug. Van menschen geheu
gen is er nooit in de kerk zoo een massa volk geweest. lederen morgen en 
iederen avond werd ze stormenderhand ingenomen. We twijfelen er niet aan 
of die preken hebben op ons volk één goeden en blijvenden invloed gemaakt. 

Op enkelen na hebben allen eraan meegedaan. Dat er elke avond komen om 
in de lijst te gaan zitten kan zijn, dat er kwamen om te zien en te doen lijk 
al de anderen kan zijn, maar negenennegentig per honderd waren er toch om 
Gods woord te aanhoren en te werken aan zijn eigen zielezaligheid. Tot ons 
vreugde bestatigen we dat het niet is gelijk er ook al gezegd wordt: dat het 
geloof op den buiten ook al vermindert. Neen, dat kan niet, want met de 
bewustwording van ons volk moet ook hun godsdienstzin stijgen'. 

Nog elders lazen we : (07) 

'De H. Zending alhier gepredikt door de EE.HH. Redemptoristen Vanlinden, 
Meerschaut en Declercq mag prachtig gelukt heten. Ten bewijze: de bij
woning der sermoenen die elke avond 'n proppensvolle kerk meebrachten, 
zelfs met inwoners uit omliggende gemeenten, de indrukwekkende H. Kruis
processie aldoor de algemeen bevlagde straten en het groot aantal Commu
niën. Giften der bevolking maakten het ruimschoots mogelijk eerstdaags het 
bekende drieluik 'O.L.V. van Altijddurende Bijstand' in de kerk te plaatsen 
ter aandenken van deze vruchtbare Missiewf'ek'. 

Alhoewel de middelen waarvan de paters gebruik maakten ons nu tamelijk 
doorzichtig lijken, toch lieten de Zendingen in die tijd een grote indruk na. 

De reeds vermelde schrikwekkende predikaties (sommige paters moesten wel 
eens wat ingetoomd worden, anderen beweerden een gdukt sermoen te heb
ben gehouden als de helft van de kerk zat te wenen!), de opschik van de 
kerk (witte gewaden, honderden brandende kaarsen, hemel in het koor, grOl'
pen witte maagden) (108), het inspelen op het gemoed van de gelovige-n 
(Christus wil niet komen want niet iedereen is bekeerd' riepen de paters pa
thetisch uit), het persoonlijk bezoek van de paters bij hardleerse parochia-

(l05) De Zending van 1920 is ons enkel bekend dank zij een toevallige vondst in een 
krant (De Landwacht). 
PAA, 235, Missies en Zendingen in Adegem. 

(106) 't Getrouwe Maldegem, 28 februari 1932. 
(107) De Eecloonaer, 6 maart 1932. 
(108) Een foto genomen van het hoogkoor der kerk toont dit alll'rduldellJkst IlAn. 
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Opname gemaakt ter gelegenheid van de Zending van 1932 : de Adegemse geeste
lijkheid omringd door de paters predikanten (links: onderpastoor Buysse, 3de van 
links : pastoor Vereecke, rechts: onderpastoor Cornelis). 

nen, maar vooral de pakkende lotplechtigheid schoten hun doel niet voor
bij, nl. de a lgehele bekering van de parochie bewerkstelligen (109). 

H et klassieke slot van de Zending in Adegem was de processie waarbij het 
Missiekruis werd meegedragen tot op de Hoeke waar zich honderden gelo
vigen rond de kapel verdrongen om toch maar niets van de toespraak van de 
predikant te missen. Burgemeeste r, schepen E' n en notabelen stonden daarbij 
in de voor te gelederen. H et goede voorbeeld werd altijd en overal gegeven 
( 110 ) . 

Het was gebruikelijk dat er een blij vend e herinnering aan de Zending op de 
parochie achterbleef: oms werd een broederschap of een bond opgericht 
(bv. de Congregatie n de Bond van het H . H art ) dan weer was het een 
beeld da t ter verering in de kerk werd aangebracht (het paneel van O .-L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand ) . 

E n jaar na de Zending kwamen c!e pa Ler predikanten nog eens terug naa r 
de par chie om te kijken of hun werk nog a ltijd vru hten droeg: de Zen
ding w ' rd herni uwd. Ze maakten van d gclegenh id gebruik om de gelo
vig n op cl b I ften van n jaar daarvoor t wijz n en ze wen t n hen go -
d mo cl to voor d komende jar n. D a t d in vloed van cl Zendingen nog 
lang nawerkte ho ven W' ni·t t 7. gg n el I). 

(l09) Jan Art, H erders en purochianen, kerkeLfjkheidsaeaeven8 betreffende het Bisdom 
Cent, 1830-1014. C nt, 1979. 

(110) W verwijzen naar een !olorceks VBn een der Zendingen wast'Op duidelijk de 
mails 18 te zIen dI e het MIssiekruis v rgezclde. 

(l11) PAA, Kerkrekenlngen 1907-1960. 
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Nog een aspect waar bijzondere aandacht werd aan geschonken was de 
missionaire houding van de gelovigen. Niets werd onverlet gelaten om deze 
levendig te houden. In winkels stonden 'ja- (k) nikkertjes', kinderen spaarden 
zilverpapier en postzegels, er werd toneel gespeeld ten voordele van de plaat
selijke missionarissen en er was ook een missienaaikring actief op de paro
chie. Regelmatig werden omhalingen gedaan 'voor de Missies in Afrika', het 
inrichten van missieavonden was een gewone zaak: 'eenen voordracht met 
lichtbeelden over Indië door E.P. Mission' in 1928, 'op 16 april 1933 in de 
zaal Boels een schoonen missieavond over het werk der missionarissen in de 
Ijsvelden van het noorden', 'een missieavond door de Eerw. Zusters van 
Afrika over Congo waar onze parochiane Zuster Imelda 13 jaar verbleef (19 
november 1933)' (112). 

De groots opgezette Meetjeslandse Missieweek (25 augustus- 2 september 
1928) welke doorging in .t:eklo vond heel wat weerklank in de 30 deelne
mende parochies (113). Gedurende een volle week werd in heel het Meetjes
land over niets anders gesproken dan over de missies. Er werden de meest 
diverse activiteiten ingericht die allemaal een of ander aspect van de ~1eet
jeslandse pioniers belichtte: dagelijks pontificale missen, tentoonstellingen, 
voordrachten met dia's, film, toneelopvoeringen, liederenavonden enz. enz. 
De apotheose van de week was echter de 'grootsche Missiestoet die de Missie
week zal besluiten en waarin iedere parochie door zijn eigene gecostumeerde 
groep zal vertegenwoordigd zijn'. Adegem beeldde in de stoet de H. Aman
dus uit 'voorgesteld als bisschop, gezeten te paard en omgeven door enige 
heidenen door hem bekeerd'. Een ooggetuige die de stoet van Zendelingen
zondag heeft mogen aanschouwen gewaagt van een nooit eerder gezien spek
takel: duizenden en nog eens duizenden mensen verdrongen zich om een 
glimp te kunnen opvangen van de werkelijk prachtig ineengestoken omme
gang. 

Een jaar later kon men lezen dat er op elke parochie een Missiedag moest 
ingericht worden 'volgens den wil van Zijne Heiligheid Pius XI'. De ~Iissie
dag moest een middel zijn 'om te helpen waarheid worden wat de paus van 
iedereen wil : Alleman Missionaris!' Gebed en geldelijke steun dienden sa
men te gaan (114). 

In allerlei plaatselijke weekbladen ('t Getrouwe Maldegem, De Eecloonaer, 
De Noordster) bestond een apart 'mi~siehockj.e' waarin nieuwsjes verschenen 
over de plaatselijke missionarissen, oproepen 0111 hulp werdt'n gepubliceerd 
enz. 

Op gebied van zendelingenwerk mocht de parochit' prat gaan op E.P. Herre
baut, een pionier in de echte zin van het woord. Zijn naam werd op de pa
rochie in ere gehouden, want had hij niet zijn !cvl"n gegeven \'001' de beke
ring van de 'heidense he mensen'? 
Pater Ernest Tuypens was werkzaam in het verre China. Nu en dan sijpelde 
er enig nieuws door over het werk van deze koene missionaris. In 1927 kwam 

(112) PAA, 178, Afroepboek 1927-1935. 
(113) In De Eectoonaer verschenen paginagrote advertenties. Ook vanop de preekstoel 

werd propaganda gemaakt voor de MIssieweek : "Deze namiddag Ital het gee-ne 
Vespers zijn ter gelegenheid van de MIssiestoet te Eeklo". (PA,\., 178, Afl'oepboek 
1927-1935). 

(114) De Eec!oonaer. 13 oktober 1929. 
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men in de streek! aan de weet dat Chinese bandieten aan de haal waren ge
gaan met de kudde schapen van de Adegemnaar. Onmiddellijk kwam hier 
ter plaatse een hulpactie tot stand (115) en binnen de kortste keren kon de 
pater een mooi bedrag ter hand worden gesteld. De bedankingsbrief die hij 
op 8 januari terugstuurde geeft ons een goed idee van de allerbelabberdste 
toestand waarin de missie van Kanfangingtse zich bevond. Niets ontziende 
benden rovers waren heer en meester in de streek, niemand was veilig voor 
hen. 'Hopelijk overleef ik het' verzucht pater Tuypens. Hij overleefde het 
inderdaad, maar hoe! Als een misdadiger werd hij in de jaren vijftig uit zijn 
tweede vaderland gezet en kwam als een gebroken man in Adegem toe : 
naast zijn sjofele kleren bezat hij niets meer! 

Dat het aantal roepingen medebepalend is voor het religieus taxeren van 
een parochie zal wel voor iedereen duidelijk zijn. We vermeldden reeds dat 
de aanwezigheid van de Zusters van Maria en Jozef alsook het bestaan van 
een bloeiende Congregatie de vrouwelijke roepingen in de hand werkte. Nor
maliter waren er in Adegem heel wat mannen en vrouwen die zich tot de 
'geestelijke staat' geroepen voelden. In 1895 telde pastoor Christiaens 34 in 
leven zijnde kloosterzusters (116), pastoor Van Damme telde er kort na de oor
nog niet minder dan 42 ( 17 ). 

Wat het aantal priesterroepingen betreft - en we beperken ons hier strikt tot 
het gebied van de parochie Adegem - komen We tot het eerder teleurstellen
de cijfer van slechts twee priesterroepingen: Leon De Kesel (huidig hulpbis
schop van Gent) werd gewijd in 1927 en tien jaar later (1937) was het Ro
bert De Kesel die gewijd werd. 

Zoals het de gewoonte was droeg de pasgewijde priester zijn eremis op in 
zijn parochiekerk. Zo was dit ook het geval met Leon De Kesel. In een 
weekblad uit die tijd (118) vonden we een verslag van dat gebeuren. We ge
ven het hier, omwille van de mooie tijdsschildering en omwille van de docu
mentaire waarde, exact weer : 

Zondag 24 April 1927. 

Er was te Adegem een derde Paaschdag! Het dorp juichte, de men
schen waren in feestelijkheid. 

Dien voormiddag deed den zoon van den Burgemeester, Leo De Kesel, 
zijn eerste heilige mis. Dat had Adegem sinds lang niet meer beleefd. 

De fanfare leidde de jonge priester met zijn familieleden, priesters en 
dorpelingen naar 't oude kerkje onder een jubelende Vlaamsche Lreuw. 

De mis die om 11 uur begon duurde tot 12 1/2 uur: het wemelde van 
in feesttooi medebedienaars aan het altaar, de kerk glom onder de ver
lichting en het orgel zong uit volle longen. De gelegenheidspreek door 
Z.E.H. NobeIs van 't seminarie te Mechelen was voor den jongen pries
ter, ouders en Adegemnaars een innig blijden stond. Na de mis ver-

(115) 't Getrouwe Maldegem, nn. van maart 1927. 
(111J) PAA, 237, Liber MemorIaUIl. 
(117) PAA, 232, Knipsels uit parochiebladen verzameld door pastoor Herman Van Damme. 
(U3) 't Getrouwe Maldegem, 24 april 1927. 
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lieten terug stoetsgewijs met het muziek voorop, priesters en feestelingen 
de kerk. 

Leo De Kesel werd tweede Paaschdag door Mgr. Van Roey te Meche
len gewijd. Eigentlijk moest hij te Gent tot priester gewijd worden 
rond Sinksen doch daar hij, studerende aan de Hoogeschool te Leuven 
een eksaam voor Juli hoeft voor te bereiden, werd hem toegestaan de 
wijding vroeger te ontvangen. 

Weze Eerw. Heer Leo De Kesel een Vlaamsch Priester. Een priester, 
dat is na Christus zich offeren, alles over hebben naar den geest der 
Kerk, voor zijn volk en hier voor zijn Vlaamsch volk. In het besef van 
den geestelijken en kultureelen nood van den Vlaamschen mensch 
spruit voor den priester een geestdrift waardoor hij meer kan werken 
voor de ziele van 't volk dan voor de ziele van een ander volk dat niet 
zo'n drang naar verheffing voelt. 

Moge vooreerst de jonge geestelijke een trouw maat blijven bij zijn 
medestudenten aan de Leuvensche Hooge:chool opdat ze Hem mogen 
aanzien als hun 'geest je'! (119). 

Als blijvende herinnering aan deze heuglijke gebeurtenis werden in het koor 
van de Sint-Adrianuskerk twee prachtige kroonluchters opgehangen (120). 

Om het lage cijfer der mannelijke roepingen wat te milderen voegen we hier 
nog aan toe dat er zich verschillende jonge mannen op het priesterschap aan 
het voorbereiden waren. Ze droegen hun eremis tijdens de oorlog op:: EE. 
HH. Maurits Doom, Albert Van Landschoot, De Smet. Ter vergelijking: in 
Oostwinkel werden tussen 1918- 1939 niet minder dan 6 jonge mannen pries
ter gewijd. 

Bekijken we nu eens de persoonlijke devotie ( 21 ) van de gelovigen wat van 
naderbij. Het verdienen van aflaten was een welig tierend verschijnsel: in 
Adegem was vooral 'Portiunkel' van belang. 11en kon de aflaat ,'an Portiun
cula als volgt verdienen: 'Zaterdagnamiddag begint de aflaat \'an Portiunkel 
en eindigt zondagavond; de aflaat is te verdienen door de derde ordelingen 
mits tot de HH. Sacramenten te naderen, de kerk te l){'zoek{'n en er telkens te 
bidden: minstens 6 Onz(' Vaders ('n W('('sgegrol'tl'n, met Glorie zij de Vader 
enz. Deze aflaat is enkel tOl'passelijk aan de geloovige zielen'. 

Naast het verdienen van aflaten werd ook het persoonlijk gebed aangemoe
digd. De mensen werden overspoeld met alll'rlei gt>beden, oeft>ningen, belof-

(119) Over Monseigneur De Kesel leze men o.a. : 
Hugo Notteboom, Monseigneur Leo Kare! De Kese!: 80 jaar. In : Appoltjes ('on 
het Meetjesland nr. 34, 1983, p. 191-202. 
Ambroos Verheul o.s.b. en Peter D'Haese o.p., Mgr. Leo De Kesel 80 jaar, In : 
Tijdschrift voor Liturgie, 67e jaargang, nr. 6, november 1983. p. 378-386. 

(120) Ter gelegenheid van de eremis van een neef van Mgr. De Kesel. professor Jozef 
De Kesel, herhaalde de familie dit gebaar. 

(121) PAA, Kerkrekeningen 1907-1960. 
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LOFSPREUKEN 
tot herstelling der godslasteringen. 

I • I 

God zij gebenedijd. 
Gebenedijd zijn heilige X aam. 
Gebenedijd· zij J esus-Christus, \vaar-

achtig God en \vaarachtig Mensch. 
Gebenedijd de Kaam van Jesus. 

~ Gebenedijd zijn .\llerheiligste Hart. 
~ Gebenedijd zij J esus in het Allerhei- ~ 

ligste Sacrament des .\utaars. ~ 
Gebenedijd de verhevene Moeder * I 

God~, de .A.llerheiligste Maagd I ~ I 
MarIa. * 

~ Gebenedijd hare heilige en Onbe- I ~ 
vlekte Ontvangenis. I ~ I 

Jt Gebenedijd de N aam van Maria, I ~ I 
Maagd en Moeder. 

if. Gebenedijd de heilige Joseph, haar 
allerzuiverste Bruidegom. 

Gebenedijd zij God in zijne Engelen 
en zijne Heiligen. 

IMPRIMATUR. - OandCE, 25 Mali 1921. 
t Jf:M. JOANN. Ep/sc. Oandav. 

Oent, L. Scheerder, drukker des Bisdoms, Hoogpoort 29. 

Een voorbeeld van de vele gebeden waarmee de gelovigen overspoeld werden. 
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ten, akten, herinneringen, litaniën e.d.m. Lukraak noteErden We deze enkele 
voorbeelden: 'Herinnering aan de Christene Huisgezinnen die zich aan het 
H. Hart van Jezus hebben toegewijd door de Intronisatie', 'Beloften aan den 
Zaligmaker', 'Kostbare Schat van Aflaten door de Drievuldige Aanroeping', 
'Gebed voor België', 'Het H. Hart van Jezus in den doodstrijd', 'Gebed aan 
Jezus onzen Koning', 'De Oprechte Dienaar van Maria', 'Bij de bedsponde 
van een zieke', 'Akt van Eereboet tot het Allrrheiligst Sacrament des Autaers', 
'Heilig Gebed uitgegeven door de paters Redemptori::ten', 'Offerande van de 
H. Communie als Teerspijs', 'Beloften van O.H.J.C. aan de gelukzalige Mar
gare ta Maria ten voordele der personen die Zijn allerheiligst Hert vereren', 
'Klein Geestelijke Schat', 'Opdracht der verdiensten van Jezus' enz. enz. 

Bij het doornemen van al deze gebeden moet het ons van het hart dat wij 
van sommig geen jota begrepen, andere leken ons verdacht dicht aan te leu
nen bij superstitie, en nog en heel ander soort leek ons zo zoeterig dat het ons, 
onmogelijk leek dat ze ooit door iemand werden gebeden. De beduimelde 
prentjes wijzen echter op het tegendeel... 

De godsvrucht van de gelovigen werd nog versterkt door het lidmaatschap 
van een of andere godvruchtige vereniging waarvan We er reeds enkele aan
stipten. Het volledige lijstje van deze genootschappen zal er als volgt uit 
(122) 

Broederschap van het H. Sacrament 
Broederschap van de Gelovige Zielen 
Broederschap van de H. Rozenkrans 
Broederschap van de H. Barbara 
Broederschap van de H. Apollonia 
Broederschap van de H. Kindsheid 
Confrerie van het H. Hart 
Genootschap van de H. Franciscus Xaverius 
Aloysianen 
Derde Ordelingen 
Congregatie van Maria 
Bond van het H. Hart 

De meeste van deze organisaties telden heel wat lpden (soms werd de hele 
parochie ingeschreven), zorgden voor passende liturgische vieringen en hiel
den verder regelmatig 'geestelijke' vergaderingen. 

Er waren nog velerlei andere gelegenheden om zijn gods\'rucht te uiten. In 
de maand maart was er epn dagelijks 'lof ter ere van den H. Jozef en dage
lijks na de 1e Mis litanie van den H. Jozef en ook 7 weesgegroeten ter eere 
van de 7 vreugden en de 7 droef\1('den van den H. Jozef...'. 's Zondags kOl~
den de gelovigen zich laten zegenen met de rf'likwip van een of ander(' h('l
lige : H. Jozef, H. Apollonia, H. Barbara, O.-L.-Vrouw, H. HulX'rtus, H. All
tonius van Padua, H. Godelieve, H. Donattl'S, H. Kruis ... 

Bijzonder vermelden we hier Schapulierzondag, de zondag van dl' in juli 
vallende zomerkprmis. De 'Solemniteit van 't Schapulier' stoelde op ('en Cl'U

wenoude traditie: cle Confrerip van 't SchapulÎPr werd op 13 juni 1641 op-

(122) PAA, 142-156, Broederschappen. 
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~richt (123). De plechtigheden op deze zondag waren de volgende: 'Proces
sIe na de HoogmIs, Vespers om 3 uur, tusschen vespers en Lof plechtige om
~ega~g ~'an de H. Godelieve,_ na het lof zal men zegenen en daarna inschrij
\"lng m t Broederschap van het Schapulier'. Naast een oude reliekhouder 
".aarop rechts de H. Adrianus en links O.-L.-Vrouw met Schapulier staan 
afgebeeld (1680) wordt in het parochiearchief nog het oud ledenregister be
waard waarin alle leden jaarlijks werden ingeschreven. Het dateert van 1684 
'omdat den anderen verbrant is door de fransche ten jaere 1683 (124). 
De patroon van de parochie, de H. Adrianu6, werd aanroepen 'ter zegening 
\~ de stallen', op de feestdag van de H. Hubertus werd brood gewijd dat 
dIende als middel tegen razernij der dieren. 

~og enkele andere zaken kunnen ons beeld van het parochiale leven slechts 
vervolledigen. Het systeem van de eigen stoelen bracht het klasseverschil tot 
in de kerk. Al wie een beetje naam had op de parochie zorgde voor een mooie 
kerkstoel en probeerde daarbij nog een mooie plaats voor die stoel te bemach
tigen. Het gebeurde dat bij een volle kerk 'eigen' stoelen leegstonden terwijl 
gelovigen geen gewone stoel vonden en dus maar bleven rechtstaan! Ook het 
verschil in diensten (begrafenis, huwelijk) maakte duidelijk dat er 'arme' en 
'rijke' gelovigen waren. 
De brooddeling aan de armen bestond ook nog hoewel dit gebruik langzaam 
uitdeinde. 
Jaarlijks kwamen de 'Arme Klaart jes' van Eeklo op bedel tocht en ook de mis
dienaars trokken tijdens de Goede Week op ronde met manden en krekels: 
honderden eieren en wat zakgeld waren hun rijke oogst. 
Met Lichtmis werden de 'keersen gewijd', vrouwen hielden hun 'kerkgang', 
de 'hoogdag' werd gedragen, een 'berechting' geschie:1de nog met een voorop 
stappende misdienaar met lantaarn, jaarlijks werd de 'vontwijding' aange
kondigd, er waren omhalingen 'voor de Vlamingen in Frankrijk', 'voor de 
basiliek van Koekelberg', 'voor de katholieke Universiteit van Leuven' enz. 
Het 'Rijke Roomse Leven' was dus niet zomaar een gezegde maar een reali
teit. Het leven was doordesemd van religie: van geboorte tot overlijden, van 
's morgens tot 's avonds, het geloof was alomtegenwoordig. 

Om dit parochiaal overzicht te besluiten wijzen we nog eens op de in die 
tijd opkomende nieuwigheden die ongetwijfeld een ingrijpende invloed heb
ben gehad op het emotionele en religieuze leven van de memen : opkomst 
en verspreiding van radio en film, andere vormen van amusement (da~sten
ten en dancings, vooral de 'Cercle' in Eeklo was berucht) en het beschIkken 
over meer vrije tijd. 

Kort na de oorlog probeerde de geestelijkheid nog de verspreiding van films 
tegen te gaan (125). Eens te meer dreigde de beschermende beslotenheid van 

(123) 

(124) 

(125) 

PAA, 143, Broederschap van het Heilig SChapulier 1641-1839. 
PAA, 142, Register van het Broederschap van het Heilig Schapulier 1684-1967. 
Dit blijkt o.a. uit het feit dat de kinderen van Theoflel D'Havé er op school wer
den voor aangekeken dat In de zaal van hun vader minder goede (I) films zouden 
gedraald worden. 0.1. was de waren reden echter dat de uitbating van de zaal 
niet In parochiale handen was. Ironisch genoeg deed de zaal D'Havé na de tweede 
wereldoorlog een tiental jaar dienst als parOChiale zaal! 
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de parochie te worden doorbroken en dit met alle kwalijke gevolgen vandien 
voor de moraal, zo redeneerde men tenminste. Er was echter geen tegenhou
den aan. Ook in Adegem werden vanaf 1931 regelmatig cinemavoorstellingen 
gegeven in de nieuwe Zaal D'Havé (126). 

Door de plaatselijke geestelijkheid werd dit met lede ogen aanzien: vanop 
de preekstoel werd 'reclame' gemaakt voor eigen filmvoorstellingen in de Zaal 
Boeis. Het succes was maar matig. Toch was de invloed van de parochiegees
telijkheid zo groot dat niemand het zou gewaagd hebben een prent af te rol
len die in de verste verte strijdig zou kunnen geweest zijn met de katholieke 
moraal of eventueel de goede zeden zou hebben kunnen aantasten: dat be
stond niet. 

Waar de geestelijkheid echter geen vat op had was het denderend succes van 
de danstenten die ter gelegenheid van de kermis werden opgetrokken. Vanop 
de preekstoel werd er tegen dit verderfeliik amusement van leer getrokken 
maar daar trok de Adegemse jeugd zich blijkbaar niet veel van aan! 

Besluitend menen we zonder overdrijven te kunnen zeggen dat de paro
chie Adegem model kon staan voor andere parochies: de geestelijkheid zette 
zich in, er waren talrijke bloeiende parochiale genootschappen, de Zendingen 
kenden meestal een massale belanp;steling, over het aantal roepingen mocht 
niet geklaap;d worden, de missionarissen kregen voldoende belangstelling, al
lerlei devoties konden behouden blijven terwijl een paar groots opgezette ma
nifestaties reuze bijval kenden. 

Zoals verder uit ons overzicht van het verenigingsleven blijkt werden er na 
1930 een hele trits nieuwe verenigingen opgericht die allen om het meest 
iiverden om de fel gepropageerde Katholieke Aktie ook in Adegem te doen 
slagen. Kortom, er woei een christelijke p;eest doorheen Adegem. Of dit idea
listisch beeld met de werkeliikheid overeenstemt zal verder onderzoek moeten 
uitmaken. Niet alleen het bestaan van een liberale partij maar ook het feit 
dat bepaalde wi iken bekend stonden om hun soms openlijk \"erzet tegen 'die 
van 't dorp' (127) wijst erop dat niet iedereen zo begaan was met het paro
chiale leven. 

Bij het lezen van dit overzicht zullen sommigen zich eerder laatdunkend uit
laten over al die 'uiterliikheden'die die met het ware geloof eigenlijk niet zo 
veel te maken hadden. Verg'eten we echter niet dat de mensen leefden in een 
tiid dat het triomfalisme hoogtij vierde, niet alleen in de Kerk, maar ook 
daarbuiten. Massabijeenkomsten werden als {"('n nieuwe 'trend' aanzit'n. het 
geloof kon er maar wel bij varen. 

(126) Naast westerns, zoeterige melodrama's werden ook klassieke meesterwerken af
gerold : De Tien Geboden, Modern Times, enz. 

(127) Hugo Notteboom, Van Balgerhoeke naar Maldegem, In : Ons lIfeeljllslnlld. lGe jaar
gang, nr. I, 1983, p. 7-8. 
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V. Het Adegemse verenigingsleven 

Een opvallen? kenmerk van het Adegemse verenigingsleven tussen beide 
wereldoorlogen IS de overheersende rol die de Boerenor3anisaties in Adegem 
speelden. Slechts omstreeks 1932 kwam daar een einde aan door de oprich
tmg van tal van andere organisaties. Samen met de muziekmaatschappij de 
Verenigde Vrien::len van Adegem en de Maat~chappij der Oud-Wapenbroe
ders waren de Boerenorganisaties de enige verenigingen die gesticht waren 
\'er \'oor het uitbreken van de eerste wereldoorlog. 

Bij ons overzicht van het verenigingsleven beperkten we ons niet tot het lou
ter vermeHen van stichters, bestuursleden, activiteiten e.d.m., maar poogden 
integendeel wat dieper te graven o.a. naar de verhouding van de verenigin
?"en met de parochiale en geestelijke overheid. Er kwamen daarbij heelwat 
mteressante détails aan het licht die ons beeld van het Adegem tijdens het 
interbellum slechts kunnen vervolledigen. 

DE BOERENGILDE. 

De Boerengilde, gesticht in 1896 (128), werkte in de jaren kort na de oor
log nog heel nauw samen met de gilde van de Kruipuit. Onmiddellijk na de 
bevrijding werden de vooroorlogse activiteiten hervat en zelfs gevoelig uit
gebreid. Er ontstonden heel wat onderafdelingen: 

- een Spaar- en Leengilde 
- een 'Maatschappij voor Onderlingen Bijstand tegen sterfte onder het 

Vee' 
- de 'Zwijnenbond' 
- de 'Aankoopafdeling' 
- de Eierverkoop. 

Om een idee te hebben over de belangrijkheid van die quasi zelfstandig wer
kende onderafdelingen namen we als voorbeeld de cijfers van de 'Aankoop
afdeling' voor het jaar 1934. In dat jaar werden gezamenlijk 102.891 kg vee
voeders, 186.598 kg meststoffen, 73.290 kg zaaigoed en 7.871 kg diversen 
aangekocht (129). 

Het inrichten en financieel steunen van de Landbouwavondscholen vormde 
een belangrijk onderdeel van de werking. In de loop der jaren volgden tien
tallen jonge boeren de cursussen en dit zowel in het centrum als op de K~ui
puit. Een van de weinige toelagen die het gemeentebestuur verleende gmg 
naar dC'.le Landhouwavondscholen. Voor de lesgevers, steevast onderwijzers 
van ter plaatse, vormden de inkomsten van deze avondscholen een welkome 
aanvulling van het schrale maandloon. 

Nog andere 'gewone' activiteiten van de Boerengilde waren de maandelijkse 
vergaderingen met voordracht over een of ander technisch onderwerp, de 

(128) 

(129) 

Belgisch Staatsblad 14 aprH 1806. Andere bronnen (GAM-AA, Briefwisseling 1937) 
geven als stIchtIngsjaar 1904, nog elders vonden we het jaar 1894. Deze verschIJlende 
data ziJn te wijten aan de verschillende benamingen die men aan de Boerenbond 
gat. 
Archief K.V.L.V., Verslagboek BoerinnengiIde 1929-1939, Jaarverslag 1934. 
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BELGISCHE BOERENBOND 6'J 

VERBOND DEl{ 

VAN 

~ 
LIDKAART 

VOO}' M ~.e ~UU- I{/~ 

~"l\fEJ>;S' HET nESTUU~ DER GILDE: 

./} De Voorzitter, 

, .-- ~~ / :1"1 
i1,Î!??~l.ir.,./.,.{~:~"~ :1 

( " -" .-
Misbruik derer kaJ!'t klm lul ui!§!Jtitiitg 11aïzlciJing geven. 

Lidkaart van de BoerengIlde van Adegem uitgereikt In 1927 aan de weduwe De 
Laere, ondertekend door voorzitter Leopold Van Waetermeulen. 

jaarlijk~e 'teerdag' waarvan steeds iets bijzonders werd gemaakt en de uit
stappen. 

Regelmatig werden er ook t('ntoonstellingen ingericht die tot doel hadd(,l1 de 
produkten van de hoeve beter kenbaar te maken bij het publiek. 

De driedaagse tentoonstelling die op 6, 7 en 8 september 1925 op d!' wijk 
Kruipuit werden georganisperd was wel iets bijzonders (130). Naast t('ntoon
gestelde vruchten en 'kiekens, duiven en konijnt'n' was Cl' 's maandags ('cn 
'prijskamp voor koeien, vaarzen, stiers, zwijl1t'l1, geitcn t'l1 schapen'. Er w('rd 

(130) De Eec!oonaer, 30 augustus 1925. 
De Noordster, 29 augustus 1925. 
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69 



zelfs een bijzondere 'autobusdienst ingericht den Zondagnamiddag en den 
Dinsdag heel den dag tusschen Adegem-dorp en den Kruipuit, ook op aan
vraag tusschen andere plaatsen'. 

Ook de 'Gewestelijke Prijskamp voor Vee en Varkens' (14 juli 1936) verwekte 
'veel belangstelling in de streek. Hier zal een overzicht kunnen gehouden wor
den over den vooruitgang van den vee kweek' . Verder bestond er voor de 
'varkenskwekers een bijzondere gelegenheid om met hunne beste zwijnen aan 
den prijskamp deel te nemen vermits deze in het stamboek kunnen opgeno
men worden' (\3.1). 

De maandelijkse vergadering van de Boerengilde verliep volgens een vast -
opgelegd - stramien: een woordje van de proost als inleiding, gevolgd door 
een uiteenzetting over een of ander 'belangwekkend' onderwerp waarna een 
paar plaatselijke humoristen voor de luimige noot zorgden. Uit het verloop 
van die vergaderingen en uit de werking kunnen we zonder moeite het drie
ledige doel dat de gilde nastreefde distilleren: 

1. Het behartigen van de godsdienstige v~rming van de leden. 

2. De verdediging van de stoffelijke belangen: beroepsopleiding, geza
menlijke aankopen, hulp in geval van overmacht, en ook de 'standen
fierheid' in ere houden. 

3. Zorgen voor degelijke ontspanning. 

Om deze doelstellingen te bereiken beperkte de Boerengilde zich niet tot 
haar klassieke activiteiten maar liet zich ook in met meer algemene zaken. 

Zo lag de Boerengilde aan de basis van de oprichting van de Vrije Boekerij 
van Adegem, officieel gesticht op 2 november 1924. Het initiatief om een 
bibliotheek op te richten kwam van onderpastoor Aimé Ryckaert die zich 
hierbij flink gesteund wist door de Boerengilde (\32). 

De feitelijke aanleiding die tot de oprichting van een plaatselijke bibliotheek 
leidde was het aanbod van het hoofdbestuur van de Boerenbond te Leuven 
aan de plaatselijke gilden: van al haar uitgaven schonk de Boerenbond na
melijk één exemplaar indien de plaatselijke gilde ook voor een zeker bedrag 
boeken aan de bibliotheek schonk. Zo sloeg men eigenlijk twee vliegen in één 
klap: vooreerst zou er een bibliotheek tot stand komen en - dat werd als een 
conditio sine qua non beschouwd - zou de plaatselijke gilde in het bestuur van 
de bibliotheek zetelen. 

Op e::n bepaald moment werd zelfs overwogen twee bibliothekt'n op te rich
ten. Het was Maurits Himschoot, onderwijzer en landbouwleraar, die een 
aparte vakboekerij voor de leerlingen van de landbouwschool in het len'n 
wou roepen. Het hoofdbestuur in Leuven was daar niet zo \'001' tt' vinden: 
'dat zou verdeeldheid zaaien ('n de landelijke vakboekerij moet in dt'11 schoot 
van de Openbare Boekerij worden opgericht'. 

Op 30 augustus 1924 kwam dan een schriftelijke over('enkomst tot stand tus
sen de Boerengilde en het bestuur van dl' bibli~the('k. In hoofdzaak kwam het 
erop neer dat de Boerengilde jaarlijks ('ell aantal boeken zou kopen tC'l'wijl 

(131) De Eecloonaer, 12 juli 1936. 
(132) ArchIef Aangenomen Openbare BIbliotheek. 

70 



het. bestuur van de Openbare Bibliotheek zich verplichtte die te laten ge
bruIken door de deelnemers van de landbouwleergangen. Tevens werd een 
wrtegenwoordiger van de Boerengilde in het bestuur van de O.B. opgeno
men. 

Namens de Boerengilde tekenden: Prosper De Smet, Prudent Van Hecke, 
Oktaaf Van Cleemput, Leopold Van Waetermeulen. 

Ondertekenaars van het protocol namens de O.B. waren: E.H. Leo Ver
eecke, onderpastoors Aimé Ryckaert en Sylvain Osselaere, August De Kesel, 
Gustaaf Boute en Edmond De Baets. 

De politieke invloed van de Boerengilde viel niet te onderschatten! De 
plaatselijke politieke mandatarissen waren zich dat maar al te goed bewust. 

Bij de bestuursploeg van de gilde zien we dan ook altijd de namen van een 
of meerdere plaatselijke politici: schepen Charles-Louis Verstrynghe was 
een der stichters, Leopold Van Waetermeulen, de latere burgemeester, was 
lange tijd voorzitter, schepen August De Vlieger treffen we ook lange tijd 
aan als bestuurslid, en zo zouden we het rijtje nog heel wat langer kunnen 
maken. 

Op 21 april 1922 diende de Boerengilde een verzoekschrift in bij het gemeen
tebestuur waarbij er op een spoedige heropening van Veldekensbrug werd 
aangedrongen (133). Handel en nijverheid (de verkoop op de markt te Eeklo!) 
leden er al te erg onder. Burgemeester De Kesel ging zijn boekje te buiten 
en stelde de brug open. De gouverneur berispte de burgemeester voor dit feit 
en liet de brug opnieuw afsluiten: enkel voetgangers mochten er nog gebruik 
van maken. In een veront~chuldigingsbrief schreef de burgemeester: "t Wa
ren de boeren die misnoegd liepen over het uitblijven van eene oplossing'. 

Enkele maanden later, 14 juli 1922, eiste het Adegemse gemeentebestuur 'de 
Vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool, wij staan niet alleen met de
zen gerechtvaardigden eisch want ook de plaatselijke Boerengilde eischt de 
V erv laamsching .. .' ( 134 ) • 

En nog later, in 1924, was het opnieuw burgemeesûer De Kesel die voor een 
aanstaand bewek van de Boerengilde aan de groots opgezette 'Tentoonstel
ling voor de verspreiding van de Electriciteit' in het Casino te Gent diende 
te onderhandelen om een speciale toegangsprijs te verkrijgen voor de Ade
gemse boeren (135). 

Op 10 april 1932 keurt de Boerengilde met algemene stemmen een motie 
goed waarbij ze 'hun vertrouwen uitspreken in de Heeren Senatoren en Volks
vertegenwoordigers' die 'door het stemmen van rechten op den invoer van 
zekere landbouwvoortbrengselen alzoo de belangen der landbouwers hebben 
weten te behartigen'. Terzelfdertijd keuren ze de houding af van 'dezen die 
door hun afzijdig blijven in deze aangelegenheid, de landbouwbelangen heb
ben verloochend'. Een der 'afzijdigen' was Victor De Lille die van de Ade
gemse Boerengilde een serieuze veeg uit de pan krijgt: 'De leutige député 
van 't Getrouwe stemde de gevraagde invoerrechten niet! De oude man is 

(1)>) RAG, Adegem 21/22, Register uitgaande briefwisseling 1922-1923. 
(l~) RAG, Adegem 21/22, Register uitgaande briefwisseling 1922-1923. 
(135) RAG, Adegem 21/23, Register uitgaande briefWisseling 1924. 
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LAG ERE 
LAN D BOUWBEROEPSSCHOOL 

te Adegem-Kruiput. 

Mr. 

Wij hebben de eer Ued. hierbij het program

ma te zenden van den landbouwleergang welke 

alhier zal gegeven worden gedurende het aan

staande winterseizoen. 

De lessen zullen gegeven worden 's avonds 
van 6 tot 8 u. op de hierna vermelde datums in 
de Gemeentejongensschool te Adegem-Kruiput. 

Daar iedereen thans vast overtuigd is dat ook 
de landbouwer moet geleerd zijn om met zijn 
tijd te kunnen medegaan, hopen wij dat de ouders 
het zich als plicht zullen rekenen hun zoon of 
zonen aan te zetten om den leergang, handelen

de over « De Plant» regelmatig te v:>lgen. 

De leerlingen welke de avondschool reeds twee 
jaar met vrucht gevolgd hebben kunnen nu d<.. 
gewestelijke scho<J1 volgen, 't zij te Maldegem 
( tui~bouw ), 't zij te Somergem (landbouw). 

Ze mogen zich van nu af bij den leeraarbe
stuurder laten inschrijven, ofwd bij de opening, 
op Dinsdag 8 October a.s. te 6 ure. 

NAMENS HET lNRICH1INGSCOMITEIT 

De Bestuurder. 
Prud. Van Hecke. 

De Proosf. 
Ev. Matlhys. 

Pastoor. 

De Leden .. 

De Voorziffer. 
Prosp. De Smet. 

De Vlieger Aug.. De Bruycker Louis. 
De Smet Leo. Matlhys Au~. 

Een oproep om zich te laten Inschrijven voor de 8vondleergangen 8an de Lagere 
Landbouwberoepsschool te Adegem-Krulpult. Vermoedelijk verspreid rond de Jaren 
'30. 
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trouwens gerust in de boeren. Hij trekt 42.000 Fr. per jaar, reist voor niks 
op de kussens, droogt met zijn jongens de menschen af, bezet immer voort als 
cumulard de vet beta~lde plaats van ontvanger van zijn geboortedorp, neemt 
affronten voor complImenten en ziet dan nog zijn gazette gekocht door die 
brave boeren die hij voor den aap houdt en in den nek schupt. Wij, Ade
gemnaars, alhoewel van buiten de wereld, wij zien klaar in zijn doening! En, 
hij neme het ons niet kwalijk, wij raden hem aan van nu af reeds om te zien 
naar een kooper van zijn medalje van volksvertegenwoordiger. Nu hij, naar 
hij zegt, aan 't vergaren is van zijn tweede millioen, zal het helpen huishou
den met natuurboter' (136). Dit straffe stukje was ondertekend door een ze
kere J. Van Onderdijke, schuilnaam van wie? 

Deze enkele voorbeelden mogen volstaan om aan te tonen dat het gemeente
bestuur zo vlug en zoveel mogelijk probeerde tegemoet te komen aan de wen
sen van de Boerengilde die de gemeentelijke mandatarissen dan ook zoveel 
mogelijk steunde. 

In de loop van de dertiger jaren verkoelde de verhouding tussen de Boe
rengilde en het gemeentebestuur (137). Met name met August De Kesel bo
terde het niet zo goed meer. Een der aanleidingen was het al of niet gebrui
ken van de nieuwe zaal (zaal D'Havé) of de zaal Boels. Na heel wat dis
cussie opteerde de Boerengilde tenslotte voor geen van beide zalen, maar hield 
haar vergaderingen voortaan in het bovenzaaltje van café 't Gemeentehuis 
uitgebaat door de weduwe De Laere. 

Andere strubbelingen in die jaren waren nog de ontbinding van de Burger
jeugd (zie verder) waardoor de verstandhouding tussen leden van enkele 
toonaangevende families enigszins werd vertroebeld. 

Al bij al zouden al deze tribulaties wel eens de verre oorzaak kunnen ge
weest zijn van het afhaken van burgemeester De Kesel bij de gemeenteraads
verkiezingm van 1938. Feit i:;·dat Leopold Van Waetermeulen de blijvende 
steun genoot van de Boerengilde en na voorzeide verkiezingen dan ook prompt 
als burgemeester werd aangesteld. 

De boven aangehaalde wrijvingen verstoorden ook de uitstekende verhouding 
die tot dan toe had bestaan tussen pastoor Vereecke en burgemeester De Ke
sel. De Boerengilde gold als een der steunpilaren van het parochiaal leven 
en werd door de parochiegeestelijkheid dan ook door dik en dun verdedigd. 
Onderpastoor Osselaere woonde als proost trouw alle vergaderingen bij en 
hield een oogje in het zeil bij eventuele bestuurswisselingen. 

DE BOERINNENBOND 

De Boerinnenbond (138) gesticht in 1913 door onderpastoor Lens op aan
dringen van de plaatseiljke Bo(~renbond en op verzoek van het Leuvense 
hoofdbestuur, kwam door de oorlogsjaren maar moeilijk van de grond. De 

(136) De Eedoonaer, 24 april 1932. 
(137) Inl1chtlngen ons verstrekt door verschillende Adegemnaren konden ons toch niet 

toelaten de ware toedracht te achterhalen. 
(128) Archief K.V.L.V., Verlliagboek BoerinnengIlde 1929-1939. 

PAA. 23:/. Deel van het ver8lagboek van de Boerinnenbond 1923-1927. 
Enkele venprelCle artikelen In De EecLoonaer en De Noordster (bv. 10 juli 1923). 

73 



werking ervan lag zelfs volledig stil tu~sen 1914 en 1919. In 1919 echter 
werd de 'Mariakring, landelijke beroepsvereniging' volledig hersticht. De 
'Standregelen' verschenen in het Belgisch Staatsblad en de gilde sloot aan 
bij de centrale organisatie van Boerinnenbonden te Leuven. 

De samenstelling van de herstichte gilde zag er als volgt uit: 

E.H. Lens, onderpastoor, 48 jaar, bestuurder 
Elvire Herrebaut, 48 jaar, landbouwster (!), gewoon lid, voorzitster 
Julie De Bruyckere, 55 jaar, landbouwster, gewoon lid, ondervoorzitster 
Julie De Prest, 47 jaar, landbouwster (!), gewoon lid, schrijfster 
Clementine Pots, 33 jaar, landbouwster (!), gewoon lid, wijkmeesteres 
Augusta Ginneberge, 27 jaar, gewoon lid., wijkmeesteres 
M. De Wispelaere, 24 jaar, gewoon lid, landbouwster, wijkmeesteres. 

Alhoewel het zo in de 'Standregelen' staat vermeld blijken de leidende func
ties in het bestuur helemaal niet in handen te zijn van 'landbouwsters'. Julie 
De Prest bv. was onderwijzeres! Hoe eigenaardig het ook moge wezen, voor 
de meer leidende taken werd steeds beroep gedaan op personen uit de bur
gerij en niet uit de boerenstand. 

De voorzitster werd normaal aangesteld voor het leven. Zo was dat het geval 
geweest met de allereerste voorzitster, Mevr. Augusta Claeys en met Elvira 
Herrebaut, zuster van dokter Jules Herrebaut. Toen Elvira Herrebaut in 
1932 overleed duurde het enkele maanden eer Clementine Pots als voorzitster 
werd aangeduid. Eigenaardig genoeg diende deze juffrouw nauwelijks drie 
jaar later reeds haar ontslag in! Het ledenaantal van de Boerinnengilde steeg 
van 80 in 1913 tot 190 in 1919. In 1939 telde men 199 leden. Een zware 
klap kreeg de gilde in 1932-1933 : er traden niet minder dan 33 leden uit de 
vereniging 'door bijzondere omstandigheden die U allen bekend zijn .. .' Het 
misnoegen van de plaatselijke middenstanders omwille van de parochiale steun 
aan de Aankoopafdeling van de Boerenbond was er ongetwijfeld niet vreemd 
aan. 

Het ledenbestand bestond voor het overgrote deel uit landbouwersvrouwen; 
één vierde van de leden echter behoorden tot de burgerij, kwamen uit het 
middenstandsmilieu of waren gewoon arbeidersvrouwen. Toen in 1932 ' 'n 
paar burgers de gilde hebben verlaten' werd dit niet als een 'verlies voor de 
Boerinnengilde aanzien'. 

De voornaamste aktiviteit van de gilde bestond in het organiseren van vier 
jaarlijkse vergaderingen waarvan de op 8 september gehouden \'ergadering 
de 'feestvergadering' was. Verder organiseerde de gilde lessenreeksen en leer
gangen, uitstappen, een jaarlijkse bedevaart naar Oostakker, retraites voor 
de jongere leden enz, 

Al deze aktiviteiten werden ingericht om volgende doelstellingen te bereiken: 

74 

1. Aangepaste godsdienstige vorming. 

De werking van de Boerinnengilde was door en door katholiek. Uit de 
verslagen en uit de gegeven voordrachten blijkt dat maar al te duide
lijk. Pastoor Vereecke, proost sinds 1924, woonde st(,(,\'1'lst ('Ikc ''t'l'gll

dering bij. Hij opende en sloot ze met een gebed en l'eu gt't'stt'lijk 
woordje. Voordrachten over de opvoeding van Ill't opgrol'Ïl'ndl' meisje, 
over het huwelijk van kindt'ren, owr het familil,lt'vl'l1 enz. hadden tot 



doel de leer yan de Kerk bij de leden te verstevigen en te bestendigen. 
Van de Boerinnengilde wordt gezegd dat 'zij de ruggegraat van de ka
tholieke partij van België is' (6 maart 1932) en op de vergadering van 
13 november 1932 wordt 'een dringende oproep' tot al de aanwezige 
leden gericht om, 'waar ze kunnen aan te sporen dat de kiezers met de 
aanstaande kiezingen voor Kamer en Senaat blijven op de ééne ware 
Katholieke Lijst ten einde scheuring te voorkomen'. Dat hiermede de 
'scheurlijst' van Jozef De Lille uit Maldegem wordt bedoeld staat bui
ten kijf. 

Speciale lijsten \'Oerden aangelegd om 'te kennen welke meisjes naar de 
stad zijn gegaan o:n ze te laten aansluiten bij de V.K.A.]. en ze aldus 
te vrijwaren tegen de slechte invloed van de stad' (1933). 

De bewondering, meer zelfs, de verering die door de leden van de gilde 
aan de dag werd gelegd ten overstaan van pastoor Vereecke lijkt gren
zeloos. Hij was 'hun herder' die 'zijn Boerinnengilde' bestuurde. Tel
kens als er zich een mogelijkheid voordeed werd E.H. Vereecke in de 
bloemetjes gezet: 'We danken vooral onzen geliefden eerwaarden heer 
Proost die onze gilde in de moeilijke ogenblikken die ze soms doormaakt 
steeds zoo vaderlijk oprecht en steeds met wijzen raad bijstaat en er 
zijn volle medewerking aan verleent, wat voor ons de sterkste steun is 
te weten dat het hoogste Geestelijk gezag der parochie ons aanvoert!' 
(1932) . 

Ter gelegenheid van zijn vijftigjarig priesterschap bood men 'aan onzen 
geliefden proost met de beste heilwensen' een prachtige bloemruiker 
aan (1936). Bij zijn overlijden in 1939 noteerde men 'dat de gilde een 
goede Vader verliest die zeer veel van zijn gilde hield en er tot op het 
laatst geen moeite heeft voor gespaard'. 

De kapeIIekenswijding (Heulendonk) op 12 september 1937 vormde 
een hoogtepunt in de werking van de vereniging. De missionaire vor
ming (1936), de deelname aan het Katholiek Congres te Mechelen 
( 1936), Rome- en Lourdesbedevaarten enz. werden niet uit het oog 
verloren en sterk gepropageerd. 

2. Beroepsopleiding van de 'vrouw als mo::der, echtgenote, huisvrouw 
en boerin'. 

Voordrachten over groentenkweek, bloementeelt, kippenziekten, var
kenskweek, verkoop van landbouwprodukten, de boerin in de crisis, 
de inrichting van de slaapkamer, verzorging van zieken, kinderverlam
ming e.d.m. volgden elkaar op. Een voordrachtgever sprak 'zoo innig 
schoon over de RoC'ping der vrouw' : op de eerste plaats kwam de 
'kloosterstaat' gevolgd door de 'maagdelijkheid in de wereld' en ten
slotte kon de vrouw nog opteren voor 'de huwelijken staat' (E.P. Goe
marc, 1934). De taak van de landhouwersvrouw - zo werd het tenmin
ste voorgesteld - bestond ujt niet vecl andC'rs dan zich volledig ten 
dienste te steIl en van haar huisgenoten: 'De vrouw is van nature uit 
geschikt om zich te geven voor anderC'n. De vrouw moet voor haar man 
de troosteres, de mcdf~helpst('r zijn. Dr' man staat hovl'n de vrouw. De 
weg van de zelfvergetenhcid is gf'C'? vrijen, gr·makkC'lijken .~eg, maar 
wel ('cn kruisweg vol doornen ('n (IJstcIs. Doch, ook de hUlSjeS komen 
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van hierboven en moeten met gelatenheid worden aangenomen, want 
'ieder huisje heeft zijn kruisje en is er 's Heeren kruisken niet dan is 
't Godes huiske niet' (E.P. Kenis, Dominikaan in zijn voordracht over 
'De Vrouw', 1933). 

Van enige 'emancipatie' was er geen sprake: de vrouw diende zich te 
schikken in haar lot. 

3. A,::mgepaste ontspanning. 

Op elke vergadering werden 'onze brave vrouwkens' vergast op een 
leuke samenspraak, een humoristisch toneelstukje uitgevoerd door enkele 
olijkerds onder de leden. Uitstappen gingen meest naar religieuze oor
den: Oostakker, Scherpenheuvel Beauraing enz. Verder werd de boe
rin op het hart gedrukt dat het werk op de boerderij zelf een ontspan
ning zou moeten zijn. 

4. De st,:-mdenfierheid opwekken en instandhouden. 

Menselijk opzicht en het niet durven uitkomen voor het boerin-zijn 
waren verwerpelijk. Het geluk om als landbouwers\Touw door het leven 
te kunnen gaan was eigenlijk een hele eer, een gave Gods. Dus dienden 
de leden van de Boerinnengilde er dan ook naar te leven. 

DE BURGERJEUGD (139). 

Het plaatseijk bestuur van de Boerengilde ging in 1926 over tot de stich
ting van een 'jongensafdeling', dit op aandringen van het hoofdbestuur van 
Leuven. Het waren de jaren waarin de idee groeide dat elke stand zich in 
een passende organisatie zou dienen thuis te kupnen voelen: arbeiders, bur
gers en boeren, jong en oud, mannen en vrouwen moesten in een voor hen 
passende vereniging 'huns gelijken' kunnen vinden. Al spoedig kon iedereen 
zich dan ook omzeggens vanaf de wieg tot aan het graf katholiek verenigen. 
De jongensafdeling van de Boerengilde had binnen de kortste keren. dank 
zij 'een flink werkende bestuursploeg den wind in de zeilen' (140). Deze nieu
we onderafdeling van de Boerengilde werd dan ook al vlug een volledig 
zelfstandig werkende B.J.B.-afdeling. In 1934 wordt echter gezegd dat de 
werking van de jongensafdeling niet veel zaaks meer was (141). 

De stichting van de Adegemse Burgerjeugd omstreeks 1928 stond de oprich
ting van een meisjesafdeling van de B.l B. in de weg. Dl' Burgerjcugd maak
te deel uit van het overkoepc1ende nationale 'Vrouwelijke Jeugdvcrbond voor 
Katholieke Aktie' dat tot doel had alk godsdienstige jeugdgroepen. alle op
voedende en kulturele groepen PI1 alle sociale grocpcn te groeperen om zo de 
Katholieke Aktie onder de Vlaamse jeugd beter te kunnell propageren maar 
vooral coördineren ('42). Alhoew('l in de BOl'rinnengilde wrl een mt'isjrsafdC'-

(139) Voor wat de gegevens over de Burgerjeuj:(d betreft kondton we ons t'nkl'l baseren 
op mondeling verstrekte Informatie fianj:(evuld met enkele /tegevens uit archieven 
van andere verenigingen (Davidsfonds, BoerinnengIlde). 

(140) 't Getrouwe Maldegem, 12 december 1926. 
(141) Archief K V.L.V., Verslagboek BoerinnengIlde 1929-1939. 
(142) De Eecloonaer, 20 november 1932: "Het .ll'U!7dvcrbolld I'oor katholltl/", Aktlo", 

hoofdartikel van Jos Cleymans, algemeen secl'ctnrls Vfin het J.V.K.A. 
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De Katholieke Vrouwelijke Jeugd In Lourdes. Juffrouw Hélène De Kesel vertegen

woordigde Adegem én het Meetjesland. 
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De Burgerjeugd gekiekt tijdens een uitstapje. De Adegemse vrouwel ijke jeugdbewe
gingen waren herkenbaar aan de kleur van hun " pots" . Zo werd de Burgerj eugd 
aangeduid als " de witte potsen" . 

ling bes tond bl eek door d e stichting van de Burgerjeugd geen nood meer te 
bes taan om van die a fd eling een ze lfsta ndige ve ren iging te maken. temeer 
daar a ll e adol esce nte me isjes cr lid kond en " a n worden . D e lagere tanden 
bleken echter ond ervertegemvoordigd . 

D e ac tiviteiten van de Bu rgerjeugd bestonden hoofdza kf' lijk uit het op" oel'Cn 
van toneelstu kjes . het orga niseren van liederenavonden, uitstappen en bede
vaa rt en en het inrichten va n een jaa rlijks gezellig samenzijn. 

D e bloe iend e en a lsmaa r oToeiende Blirger)'e ll O'd werd . til a:1 n en doorn in h ('! 
b . b 

oog van de Boe rinnenbond. In d e loop van J 93+ werd deze meisjes, 'ereniging 
da n ook ond er druk van de plaa tse lij ke geeste li jklwid ontbonclen. 'W e kre
gen onze bon', a ldus een der bestllurskden, Het ge, 'o l; " :1n deze opheffing 
was da t cr n iet a lleen ee n ze lfsta ndig werken Ic meisje. B.J.B. werd pgericht 
( 23 september 1934 ), maa r dat cr ook een K rl jot ters ( 14.1 ) en K :1jotsters :1fde
lin g to t sta nd kwa m. D aarmee '''''8S de feitelijk e l11 o!1opoli epo-Ïtie , ':1 n de 1 e
renorga n isa tics op het gebied va n het ' Tre n ig i ngs leven doorbroken , 

DE VERENIGDE VRIENDEN (144). 

Na(lst hovenverllle ldr' o rg';lI1i srI ties bestoll d cr in !\ cl l'g·t'nl sedert 1 8~O eell 
hloe i( 'n cic f a ll f;l relll ",) tsC' II ; l l~ pij : ck \ ' ('l'\'Il ip:ck Vri( 'ncll'l; ( \ '. \ '.:\ . ) . .('s! ich t 

(143) B es t ond dl' K .A .J . reeds In 1925 In Adci-!e l11? Ee n flrvflAl'ctl~ln~ YAn ch i\ct(' ~ (,Il1;::(, 

K .A .J . wns In e lk gevn l In rl n l jno .· nnllwez lg op ('el1 jeu g ctcto ).: \ ' AIl cte K .r\ .• T. It' 
Eek l o . (De N ooH/s t e r . I ~ d ecember 1925) . 

(144) Deze korte sc h e t s s t e lde n we Sl1l11en Eln ll rf(' hllllrf vnl) "el'~lngen In 'r .<'I''OIIIt' O 

Ma./cl ege11l e n De {.; CC /O OII <l (''I' en gegevens uIt CAM- A . 



door .o.a. koster Timmerman, schepen Bernard Verstrynghe (145) en August 
De Kesel lag de fanfare al spoedig aan de basis van Adegems voornaamste 
festiviteiten. Na vier jaar inactiviteit tijdens de oorlog werd reeds op 26 de
cem?er. 1919 opnieuw aangeknoopt rr:et een vooroorlogse traditie, namelijk 
het mnchten van een 'Feestelijken Avond'. Deze jaarlijkse feestavonden gin
gen steevast door in de zaal Boeis, zaal die trouwens voor de oorlog door toe
doen van de fanfare was tot stand gekomen. 

Het was de toneelgroep "Vij Willen', bestaande uit bestuursleden en spelen
de leden van de fanfare, die met ~tijgend succes op de planken kwam met 
stukken als 'Vodden en Benen', 'De Bruiloft van Tisten', 'Twee Honden om 
een Been', 'Babi! d'Oiseau' enz. enz. de mensen deden schaterlachen. 

Zo'n feestavond bestond echter niet alleen uit de opvoering van een komedie, 
het was een evenement waar iedereen naar uitkeek. Het programma bestond 
gewoonlijk uit volgende onderdelen: liederen, fantasie voor fanfare, drama, 
tweezang met spraak, blijspel en een komisch zangspel (programma 1920). 
Naast verschillende optredens (muziekfestivals, oplu~steren van wijkkermis
sen, deelname aan de jaarlijkse processies, vaderlandse plechtigheden) werd 
er jaarlijks nog een Sint-Ceciliafeest gegeven. De fanfare stond verder steeds 
ten dienste van Adegemse verenigingen en nam zelfs initiatieven waardoor 
o.a. het monument voor de gesneuvelden en het H. Hartbeeld tot stand kwa
men. Het was inderdaad in de schoot van de V.V.A. dat de idee voor de op
richting van zo'n beeld voor het eerst werd besproken! Vermelden we hier 
ook nog het groots muziekfeest dat op 15 juni 1924 werd ingericht ter gele
genheid van de inwijding van een nieuw vaandel. Zoals elke vereniging bleef 
ook de V.V.A. niet gespaard van conflicten. In 1926 ontstond er een menings
verschil dat ei zo na tot een breuk in de bloeiende maatschappij leidde. Het 
was namelijk zo ver gekomen dat het bestuur van de V.V.A. een aparte 
'kliek' was gaan vormen die eigenlijk nog maar weinig uitstaans had met de 
spelende leden. Op het Sint-Ceciliafeest van hetzelfde jaar ontstond er ge
kibbel 'tusschen den dienstdoenden ondervoorzitter en enkele spelende leden 
over de weinige samenwerking tusschen het bestuur en de spelende leden'. 
Onder het motto 'Vrienden mogen wel eens kijven maar moeten daarom 
steeds vrienden blijven' kon gelukkig alles worden bijgelegd. 

De V.V.A. ontpopte zich in de dertiger jaren tot een levenskrachtige maat
schappij die niet meer weg te denken viel uit het Adegemse openbare leven. 
Het werd als een hele eer aanzien voorzitter, ja zelfs gewoon hestuurslid te 
mogen zijn van de maatschappij. Dat er soms enig ellebogenwerk aan te pas 
kwam om het zover te brengen hoeft ons dan ook niet in het minst te ver
wonderen. 

Alhoewel de fanfare de facto a-politiek was ingesteld leunde het bestuur toch 
steeds dicht aan bi i het gemeentebestuur en vice-versa: de fanfare kon niet 
verder zonder gemeentelijke toelage, het gemeent<:bestuur kon de fanfare 
niet missen voor het opluisteren van allerlei plechtIgheden. 

(14$) De Noordster, 26 februari 1922: Bernard Verstrynghe "40 jaar lid van de kerkfa
briek en van de Burgerl1jke Godshuizen, voorzitter en medestIchter van de fan
fare V.V.A. Is overleden. De lijkrede werd uitgesproken door Gustaaf Boute, 
schoolbestu urder". 
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VLAAMSE OUDSTRIJDERS. 

De Maatschappij der Oud-Wapenbroeders en de Vlaamse Oudstrijders 
waren de verenigingen die zorgden voor de organisatie van de vaderlandse 
plechtigheden. Elf november groeide al spoedig uit tot de hoogdag van de 
Oud~trijders. Ook de teraardestelling van de Adegemse gesneuvelden ge
beurde steeds met de meeste waardigheid. Zo geschiedde het met het stoffe
lijk overschot van de gesneuvelde soldaat Camiel Grison (t Westrozebeke, 
2 oktober 1918) die op 4 december 1921 plechtig werd bijgezet op het Ade
gemse kerkhof. Het lijk werd in het Hospice afgehaald door de fanfare, de 
oudstrijders, schoolkinderen, familie, vrienden enz. 

In de kerk werd op ontroerende wijze het '0 Kruise de Vlaming' ten ge
hore gebracht door Alfred De Kcyser, voorzitter van de Bond. De Braban
çonne deed ie:lereen huiverend trrugdenken 'aan de duizenden Vlaamsche 
jongens die gesneuveld zijn' (146). We dienen hier de Vlaamsvoelendheid van 
de V.O.S. te onderlijnen. Er werd in groten getale deelgenomen aan de jaar
lijkse Ijzerbedevaart waar Adegem meer dan eens met meer deelnemers 
naartoe trok dan de Oudstrijdersbond van Maldegem. Naarmate de Tweede 
Wereldoorlog zich van langsom duidelijker aankondigde verdween de Vlaam
se houding bij de bestuursleden stilaan om opnieuw 'Belgischer' te worden. 
Over de 11-novemberviering van 1937 lazen we in dat verband: 'Den rond
gang van het muziek met daarachter de Ouustrijders die met de driekleur 
zwaaiden had niet veel om het lijf. We telden twee groepjes oudstrijders van 
elk drie man, het waren allemaal bestuursleden. Er was te weinig propaganda 
gemaakt en het bestuur zou moeten veranderd worden. Er moet niet met de 
driekleur gezwaaid worden maar met den Vlaamschen Leeuw' (147). 

Naast de reeds geciteerde verenigin~en of instdlingen (Boerengilde, Boe
rinnenbond, B.l B. (jongens en meisjes), K.Aj., Burgerjeugd, Bibliotheek. 
V.V.A. en V.O.S.) ontstonden tussen beide werddoorlagen nog volgende 
organisaties : 

MUTUALITEIT BROEDERHULP (148). 

Kort na de oorlog werd in Adegem, npt zoals in bijna a11(' andere }'Iet't
jesh1lldse parochie~. overgegaan tot de oprichting van een 'mutualiteitsw'r
eniging' onder de benaming 'Broederhulp'. Dl' wetgeving inzake \'Crplichte 
ziektever~ekering maakte dergelijke verenigingen noodzakelijk. Aan dl' basis 
van de stichting van deze 'maatschappij \'001' onderlinge bijstand' lagel1 011-

dprp3stoor Lt'ns en burgemeestpr August De Kesel. Het stichtingsbt'stuul' "an 
Broederhulp beston:l uit volgend(' ppl'sonpn (14Q

) : 

(146) De Noordst.er, 11 december 1921. 

(147) 't Getrouwe Maldegem, 28 november 1937. 

(148) We danken de heer Wlltrled Slel'ens voor het tel' Inzllge j{e\'cn VRIl belRlllfrljke 
archiefstukken In verband met Broederhulp. 

(149) Belgtsch Staatsblad, 27 jonuarl 1922 : "Stolldl'cRelcn del' Malltschl\PplJ VOOI' Onder
IInllen Bijstand gezeyd BROEDERHULP" . 
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MAATSCII.o\PPI1 VAN ONDERLINGEN BUSTAND 

GEZEGD 

BROEDERHULP 
GEVESTIGD 

te Adegem (Oost-Vlaanderen) 

erkend door koninklijk besluit van 21 November 1921. 

--------------

STANOREGELEN. 

(Uillrebel uit hel Staatshlad van 27 Januari t l.I22.) 

BHL!SSEL 

DRCKKER/J V.\!'i DE:'i MO:'iITEUR BELGE 

40, LI:1 \ r:~SCHE STRAAT, 40 

1922 

De "standregelen" van de "Maatschappij van OnderIIngen Bijstand gezegd Broe
demulp" verschenen In het Staatsblad van 27 Januari 1922. 
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erevoorzi tter E.H. Vereecke pastoor 
voorzitter August De Kesel burgemeester 
ondervoorzi tter Camiel De Caluwé werkman 
secretaris Gustaaf Boute onderwi jzer 
proost E.H. Lens onderpastoor 
scha tbewaarder Emiel Braet winkelier 
bijgevoegd Emiel Martens bakker 

schatbewaarder 

leden Edmond De Vlieger vlashandelaar 
Edmond Borgonjon slachter 
J. Regelbrugge werkman 
C. Van den Bossche werkman 

De doelstelling van Broederhulp was de 'redding op stoffelijk gebied' van 
de aangesloten leden verzekeren waardoor de 'zedelijke voordelen' vanzelf 
zouden volgen (1SO). Het ledenaantal bewees dat Broederhulp door het over
grote deel van de bevolking als een weldaad werd aanzien ; 

1921 529 leden 
1922 565 leden 
1923 551 leden 
1924 561 leden 
1927 522 leden 
1928 604 leden 
1929 640 leden eS1 ). 

Het geringe 'inkomgeld' (van 4 tot 12 fr. naargelang de leeftijd) en de 
minieme maandelijkse biidrage (2,50 fr.) waren mogelijk dank zij een sub
sidie van de gemeente (1000 fr.), provincie en staat. 

De jaarlijkse wijziging van de 'Stand regelen' was noodzakelijk omwille van 
de zich steeds maar uitbreidende dienstverlening (152). In 1928 b\'. konden de 
leden van volgende voordelen genieten: 

6 fr. bij werkonbekwaamheid 
0,25 fr. per kind bijkomende familietoeslag 
3 fr. herverzekering voor de kosteloze 'gene('sdi('nst' 
100 fr. bij een geboorte 
25 fr. begraf('niskosten 
25 fr. voor ('en weduwe 
t fr. wezensteun 
kosteloze operatiedienst en specialistendienst (1~). 

De stuwende onranisatorisrhe kracht arhtpr Brordrrhulp was ongetwiifeld 
hoofdonderwijzer Gustaaf Boute. Vrij vlug raaktr hij bij het ~\\"t'strlijk 

(150) De Noordster, 20 november 1921. 
(151) De Noordster: zIe de desbetreffende jaren. 
(152) ArchIef Broederhulp. 
(153) De Noordster, 3 junI 1928. 

82 



hoofdbestuur waar hij iedereen verbaasde met zijn origineel 'boekhoudkundig 
plan' dat weldra model stond vcor alle andere aangesloten mutualiteiten. 
'Zulke mannen zijn van het grootste belang voor onze beweging' las men in 
de Noordster (154). 

Besluitend kunnen we zeggen dat het succes van Broederhulp van meetafaan 
o\'Crweldigend was: gewestelijk propogandist De Mey wist zich bijna overal 
gesteund door de plaatselijke geestelijkheid en langs het blad 'De Noordster' 
werd onophoudend propaganda gemaakt voor de christelijke mutualiteiten. 
Het Meetjeslands Verbond 'Steunt Elkander' waarbij ook Broederhulp was 
aangesloten stoelde op een gedegen organisatie. Stippen we hierbij nog aan 
dat ook de Liberale Mutualiteit verschillende leden telde onder de Adegemse 
bevolking. Cijfers zijn ons helaas niet bekend (155). 

VLASBAZENBOND (156). 

De Vlasbazenbond werd opgericht op 16 mei 1926 in de herberg bij Henri 
F oré, waar wel meer verenigingen tot stand kwamen. Deze bond werd in 
hoofdzaak opgericht om de belangen van de Adegemse vlashandelaren te be
hartigen. In het Vlaamse landsgedeelte bestonden er drie Vlasverbonden : 
een in het Waasland, een in Kortrijk en het Verbond van het Meetjesland. 
De Maldegemnaar J. Willemarck lag aan de basis van de oprichting van de 
Adegemse Vlasbazenbond die reeds bestond in Maldegem, Sint-Laureins en 
Eeklo. 

Als vlasbaas werd aanzien hij die het vlas rootte, bewerkte en het zwingelde. 
In 1924 stonden volgende Adegemnaren als vlasbazen bekend: Verstraete 
Juul (Hoeke), Van de Voorde Petrus (Staatssteenweg), De Vlieger Edmond 
(Staatssteenweg), Verstrynge Emiel (Balgerhoeke), Van de Voorde Petrus 
(Moerwege), Notteboom August (Staatssteenweg), Blomme Kamiel (Kleem
putte), Joos August (Veldekens) (157). 

De Vlasbazenbond verleende zijn medewerking aan alle belangrijke manifes
taties die in Adegem werden georganiseerd. Maandelijks vergaderden de le
den in hun lokaal bij Henri Foré. 

MIDDENSTANDSBOND (158). 

De Middenstandsbond werd opgericht in de loop van de maand augustus 
van 1928 onder impuls van Leopold Stockman. Voor de eerste bijeenkomst -
weerom in de herberg bij Henri Foré - liep de zaal stampvol Adegemse mid
denstanders die kwamen luisteren naar een uiteenzetting van M. Goethals 
uit Eeklo en naar de gloedvolle toespraak van de afgevaardigde van het Mid
denstandssecretariaat uit Gent, de heer Sruyvelt. Naderhand lieten alle aan-

(154) De NoordBter,2 maart 1924. 
(155) Het Liberale Noorden, maart 19:15. Zie ook onder: De Vlaamse Bond. 
(1M) GAM-AA, BrIefwisseling: LIJst van de besturen van de verschillende Adegemse 

verenigingen opgesteld omstreeks 1930. 
(U7) RAG, Adegem 21/23, Register uitgaande briefWisseling 1924. 
(I5&) 't Getrouwe Maldegem vanaf augustus 1928. 
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De Adegemse MIddenstandsbond kort na de stichting. Zittend op de eerste riJ (van 
links naar rechts) bemerkt men, naast de dames, de tenoren uit die tijd ; Emlel 
Martens, Leopold Savat, Leopold Stockman, Prosper GInneberge en Achlel Swan
kaert. 

wezlge midd n tand r zich al lid op hrijven n 
tot d amen t lling van n b tuur: 

voorzitter 
leden 

In 1930 b loofcl burg m trr 

d Mutualit it z ud 

In 1936 ri htte 
hanel 1 f or in. 
zaal Bo 1 in cl 
In cl 
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BO::\TI KROOSTRIJKE GEZINNEN (159). 

De Bond der Kroostrijke gezinnen werd gesticht op 10 mei 1931. Op de 
stichtingsvergadering werd het woord gevoerd door volksvertegenwoordiger 
D'Havé. Naderhand lieten zich ruim honderd gezinnen als lid inschrijven. 

"Den bond zal welkom zijn. Onze moedertjes zijn al lang genoeg veronacht
zaamd. Goddank zijn de moderne middelen der steden hier nog niet doorge
broken! Wat evenwel vel\\'ondering wekt is dat dezen die het nu voor de 
grote gezinnen opnemen er eenige weken heel andere praktijken op na hiel
den!" aldus de mening van (en reporter in een plaatselijk weekblad. Wordt 
hier de houding van het bestuur van de Boerinnenbond aangeklaagd? 

De Bond der Kroostrijke Gezinnen kwam maar moeilijk van de grond en 
bleek alleen op papier te bestaan. De jaarvergadering van 1 mei 1932 liep 
op een fiasco uit : er waren nauwelijks 35 aanwezigen komen opdagen daar 
waar er het jaar te voren meer dan 100 waren. Burgemeester De Kesel - die 
ook al betrokken was bij de oprichting van deze vereniging - drong dan ook 
aan op de samenstelling van een nieuw en flink werkend bestuur want hij 
vond de doelstellingen van de Bond al te belangrijk en wenste niets liever 
dan hem te zien bloeien en groeien. De secretaris van de Boerengilde werd 
in het bestuur opgenomen en 'een jongeling van zo'n twintig jaar werd ge
vonden voor secretaris' (Jozef De Keyser). 

De oorzaak van het niet van de grond komen van de Bond der Kroostrijke 
Gezinnen moet meer dan waarschi jnli jk worden gezocht in de tegenwerking 
vanwege de Boerinnenbond die in deze nieuwe vereniging een bedreiging 
meende te zien. In den beginne was dat ook zo want de Boerinnenbond ver
loor in 1932-1933 niet minder dan 33 van haar leden. Dit verlies werd ech
ter in de daaropvolgende jaren terug goedgemaakt (160). 

DAVIDSFONDS e61 ) 

Nauwelijks een jaar na zijn aanstelling te Adegem stichtte onderpastoor 
Hubert Cornelis hier een afdeling van het Davidsfonds. E.H. Cornelis was 
op zijn vroegere parochie nauw betrokken geweest bij de werking van het 
Davidsfonds en toen hij zag hoe van de Eeklose afdeling werkelijk een kul
turele uitstraling uitging (de gouwdag van het Davidsfonds werd in Eeklo 
georganiseerd, in De Eecloonaer versdlf'nen regelmatig hoofdartikels over het 
Davidsfonds, schrijvers als Felix Timmermans hielden voordrachten voor de 
afdeling enz.) liet hij er geen gras ov('r groeien en besloot ook in Adegem 
een afdeling van het Davidsfonds op t(' richten. Hij werd hierbij dadelijk 
gesteund door het LC'uvense hoofdbestuur dat niets liever zag dan een uit
breiding van zijn afdelingen. 

(159) 't Getrouwe MaLdegem, 17 mei 1931. 8 mei 1932. 
PAA, 178, Afroepboek 1927-1935. 

(160) Archief K.V.L.V., Verslagboek BoerinnengIlde 1929-1939. (Met dank aan mevrouw 
Llva Impens-SchoorB, huldl~e voorzitster van de K.V.L.V. voor het terbeschlk
klng.tellen van het archief van de K.V.L.V.). 

(IIU) ArchIef Davidsfonds Adel/em : VerHlagbock, Ledenlijsten. 
Archief Davldllfonds Leuven: Map Adegem. map OOfltwlnkel. 
Hugo Notteboom: Bij een gouden jubtleum: Geschiedenis van het Adegemse 
Davub/cmd. ; 1984, In : Vrij Maldegem, nrR. 21, 22, 23, 24, 25, jaargang 1984. 
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Op 18 december 1933 werd een eerste oriëntatievergadering gehouden waar
op alle Adegemse leden van het Davidsfonds die waren aangesloten bij Eeklo 
of Maldegem, alsook heel wat andere geïnteresseerden werden uitgenodigd. 
'Velen van hen hadden reeds te kennen gegeven zich te laten inschrijven als 
lid, maar hadden hun instemming met onze stichting nog niet betuigd' aldus 
E.H. Cornelis. 

Op die eerste vergadering werden slechts 19 aanwezigen genoteerd alhoewel 
er meer dan 25 personen hadden toegezegd te zullen aanwezig zijn. Het doel 
van de werking van het plaatselijke Davidsfonds werden bondig uiteengezet 
waarna door de aanwezigen een eerste bestuur werd verkozen. De samenstel
ling van dit stichtingsbestuur zag er als volgt uit: 

Voorzitter Raphaël Du Caju, geneesheer 17 stemmen 
(De Kesel August: 1 stem; Leopold Savat: 1 
stem) 

Ondervoorzi tter 

Secretaris-penningmees ter 

Bes tu ursleden 

Gustaaf Boute, schoolhoofd 12 stemmen 
(E.H. Morre: 2 stemmen; Jozef De Keyser: 2 
stemmen; August De Kesel: 1 stem; Leopold 
Savat: 1 stem) 

E.H. Hubert Cornelis, onderpastoor: 
18 stemmen 

(August De Kesel : 1 stem) 
Jozef De Keyser, kleermaker, en Leopold Savat, 
graanhandelaar werden verkozen met algemeen-
heid van stemmen min twee. 

Merkwaardig bij deze verkiezing is wel dat burgemeester August De Kesel 
omzeggens niet aan bod kwam. Ongelukkiglijk kennen we niet de namen van 
de aanwezigen op die eerste vergadering, anders hadden we kunnen conclu
deren of het lag;' stemmen aantal van August De Kesel iets te zien had mee 
zijn 'vlaamsgezindheid' dan wel met een geringe populariteit bij 'intellectu
eel' Adegem. 

De aanwezigen stemden vervolgens voor een lokaal .. "aar de gewone leden
vergaderingen en bestuursvergaderingen zouden worden gehouden: Louis 
Boels kreeg 17 stemmen achter zijn naam, Theofiel D'Havé krccg maar 1 
stem (1 aanwezige stemde blanco). Lokaalhouder I)'Havé was op dat ogen
blik niet zo geliefd bij de geestelijkheid omwille van de succesvolle cinema
voorstellingen die in zijn zaal werden gehouden : de uitslag van de stemming 
hoeft ons dan ook niet te verwonderen. 

Onderpastoor Cornelis beschrijft de stichting - en de eerste moeilijklu."den! -
als volgt: 'Toen ik in 1933 het gedacht opvatte hier c('n afdeling te stÏC'htcn 
werd ik hierin dadelijk gesteund door het Hoger Bestuur. Ik kwam in \'De

ling met den heer Van Kerschaever, regionaal afgevaardigde cn de zaak werd 
in princiep aangenomen. Adegem zou zijn afdeling hebben \'001' !f.\llsch dl' 
gemeente. Doch nu viel alle nieuws van hoogerhand eensklaps stil: ondt'rtus
sen ging de tijd voorbij ... en werd de afdt'ling van Oost-Winkel gt'sticht, 
niet enkel voor Oost-Winkel maar ook voor dcn Kruipuit. Daarop Ilt'b ik ge
protesteerd naar Gent, doch gedane zaken llcmen gccn kecr; wij k1lll1lt'n nog 
een afdeling stichten in Adegel1l zonder de Krllipuit. Nu, tt'gt'llsbg kan wt'l 
onthutsen maar mag niet tel1t'erslaan'. 
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De Oostwinkelse afdeling startte inderdaad een maand vroeger dan die van 
Adegem, namelijk op 19 november 1933. In Oostwinkel was men terecht de 
menmg toegedaan aat de bewoners van de achthonderd man tellende wijk 
Kruipuit 'zich toch niet zouden doen aansluiten bij Adegem'. Of de eerste 
\"oorzitter van de Oostwinkelse afdeling, de Adegemse gemeentesecretaris De 
Smet Prosper, een rol gespeeld heeft bij die 'verdacht' vroege stichting van 
Oostwinkel zal wel niet meer te achterhalen zijn. Diezelfde l'rosper De Smet 
werd zelfs in 1939 lid van het bestuur van DF-Adegem. Zijn functie als voor
zitter \'an Oostwinkel had hij reeds in 1936 opgegeven (162) . 

.:\laast de klassieke voordrachten - in het begin gegeven door 'eigen' bestuurs
leden - was de 11-juliviering een zich jaarlijks herhalend hoogtepunt uit 
de werking. In 1934 werd voor deze viering de medewerking gevraagd 
van het onderwijzend personeel, van de vrouwelijke 'jeugdbond' en van het 
'muziek'. Enige 'mannen van goeden wil zou gevraagd worden om samen 
enkele Vlaamsche liederen te zingen en ook zal een er een radio-pic-up zijn 
om enige phono-platen te laten afdraaien'. Als puntje bij paaltje kwam bleek 
men enkel te kunnen rekenen op de medewerking van de muziekmaatschap
pij omdat er 'van medewerking van andere organismen om bepaalde omstan
digheden geen sprake kon zijn .. .' Nog maar eens een allusie op moeilijkheden 
die in die jaren op het verenigingsleven drukten! In de loop van de volgende 
jaren werd de Guldensporenviering zowat het mooiste punt het kermispro
gramma. Daaraan kwam echter bruusk een einde in 1937 : het DF -bestuur 
verzocht toen om een gemeentelijke toelage omwille van finanóële moeilijk
heden: 'Volmondig heeft iedereen de reeds gegeven vieringen geprezen en 
telkens den wensch uitgedrukt dat dit telkenjare zou gebeuren. Tot nu toe 
hebben wij dat altijd gedaan met eigen geldmiddelen. Nog. zouden wij dat 
gaarne doen, doch wij kunnen niet daar onzen geldelijken toestand het niet 
toelaat. Daar er immers ieder jaar 600 fr. wordt gegeven voor kermis-feesten 
als velokoers enz. en gezien dat onze ll-juliviering een kultureel karakter heeft, 
dat zij anderszins veel volk naar het dorp lokt en dus teering bezorgt, dat zij 
Vlaamsche fierheid en zelfbewustzijn aanwakkert ja dat zij een der schoonste 
nummers der kermisviering uitmaakt durven wij hopen dat een deel van die 
600 fr. aan ons bestuur zal worden gegeven als tegemoetkoming voor die 11-
juliviering die anders niet zal kunnen doorgaan (163). 

Deze smeekbede om toch maar een toelage te verkrijgen werd noch voorge
lezen, noch besproken in de gemeenteraad: de traditionele l1-juliviering 
viel dus in het water. Eigenaardig is wel dat het gemeentebestuur in 1938 
7..élf de Guldensporenherdenking organiseerde. 

De Vlaamsvoelendheid van het DF beperkte zich niet tot die jaarlijkse 11-
julivieringen : in 1934 werd 20 fr. geschonken voor de 'Kristen-Vlaamse 
Taalgrensaktie' van Ronse, in 1938 werd volgend telegram aan minister 
Spaak gestuurd 'Bestuur Davidsfonds Adegem eischt eentaligheid, amnestie 
en Grammens vrij'. 

Gedurende de eerste jaren probeerden de bestuursleden het Adegemse Da
vidsfonds een eigen gezicht te geven tussen alle andere bestaande Adegemse 

(}fm Hugo Notteboom, David.fondll Oo.twtnke!, In : Ons SO!datenbtad, aOe jaargang, nr. 
I, 1 februari 1983, p. 1-3. 

(l~) CAM-AA, Brlefwl •• ellng 1937. 
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veremgmgen Na enkele jaren scheen hen dat ook te lukken. Jammer genoeg 
werd .t:.H. Cornelis in 1939 overgeplaatst naar Gentbrugge en kwam de 2e 
wereldoorlog verdere DF-plannen doorkruisen. In elk geval was de kiem ge
legd voor de verdere werking. 

Vermelden we verder nog het bestaan van de Christene Arbeidersbond, het 
Christen Syndicaat, de Verenigde Eigenaars, de K.S.A. ( die jaarlijks een 
succesvolle Driekoningenstoet inrichtte), het Hosanna-zangkoor van koster 
Tuypens dat artistiek zeer hoogstaande uitvoeringen van liederen bracht. 
Verder onderzoek zal ons allicht meer over werking en doel van deze ver
enigingen onthullen. 

Apart vermelden we hier toch nog de Geitenbond Sinte Godelieve die tussen 
beide wereldoorlogen een zeer bloeiend bestaan kende : de 'koe van de werk
man' was in Adegem een veel gekweekt dier. Schepen Charles Louis Ver
strynge nam er het voorzitterschap van waar terwijl onderpastoor Cornelis 
schrijver-schatbewaarder was e64 ). Al de hier voren opgenoemde verenigin
gen waren, de ene al wat meer dan de andere, parochiaal: de pastoor of 
onderpastoor waren proost en de verenigingen steunden alle parochiale ini
tiatieven zowel materieel, financieel als moreel. 

De twee laatste verenigingen waarover we het tenslotte willen hebben ston
den helemaal buiten de parochiale structuur. Volledig los ervan richtten ze 
diverse activiteiten in op de gemeente zonder daarvoor ook maar één geeste
lijke te kennen. Hun groot ledenaantal bewiist dat een vereniging niet nood
zakelijk parochiaal diende gebonden te zijn om goed te kunnen werken! 

DE VLAAMSE BOND (lOS). 

In ons overzicht van het politieke leven vermelden we reeds het bestaan van 
een Bond der Jonge Vlamingen. Deze ,Vlaamse vereniging kwam tot stand 
door toedoen van Leopold Savat die een Vlaming in hart en nieren was. Na 
een voorbereidende vergadering op 4 januari 1931 in de herberg van Eduard 
De Vlieger werd de 'Vlaamschen Bond' definitief opgericht op zondag 11 
januari 1931. Er lieten zich meer dan 50 aanwezige leden inschrijven. Voor
zitter werd Leopold Savat, schrijver A. Roets. 

Van bij het begin richtte de Bond der Jonge Vlamingen een hele gamma ac
tiviteiten in waaraan de klassieke verenigingen niet eens zouden durven den
ken. In de zaal D'Havé werden regelmatig cinemafeesten georganiseerd die 
door een zeer talrijk publiek werden bijgewoond. Vooral het halfuurtje Ade
gemse actualiteiten dat hierbij rC'gelmatig werd vertoond wektC' een ieders 
verbazing. Verder wisselden voordracht- C'n liederenavond('n, artistieke fe('s
ten en voorleesavonden elkaar af. Er werden reizen ondernomen naar 'Vlaan
derens mooiste hoekjes' : de Kluisberg, de Vlaamse ArdennC'n C'11Z. De del'i
name aan de Jaarlijkse Ijzerbedevaarten mogen we zC'ker niet "erg-eten v('r
melden. 

De opening van een eigf'n lokaal op 7 juni 1931 bij Karel Pauwl'ls op de 
wijk Hoeke was een hoogdag in het nog korte bestaan van dC' bond. lIet jon-

(164) PAA, 238. Geitenbond H. Godelleve en Zwljnsvcl'Zekcl'lrlf( UHl-19!16. 
(165) 't Getrouwe Maldegem, nrs. vanaf 4 jamlQl'! 11131. 
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Zaal O'Havé. 
Het bouwen van de zaal O'Havé zorgde voor heel wat spanningen op de parochie 
Adegem. Oeze opname dateert van tijdens de tweede wereldoorlog en toont ons het 
originele vooraanzicht van het gebouw. 

ge volkje kon er zijn hart ophalen bij diverse sportactIvIteiten : een velo
koers, een enveloppetrekking en om tEr traagst rijden' waren ucce nummers. 
De gan e dag wa" het een komen en gaan van nieuw 'gierigen die een kijkje 
kwamen nemen hoe het met die opening wel zou aflopen . Voor het be tuur 
was de grote b langstelling een b wijs 'dat d menschen t gen a lle oorlogs
gedoe waren en dat de Vlamingen onverdroten hunne onv rminkte rechten 
ischten!' Niet all en wa men verheugd h el wat V - en te mogen begroe-

ten - 'zij hebben aan den lijvondervond n hoe zij misprezen n vera ht 
werden' - maar ook de vel aanwezig 'mo dr ' n vrouwen die den 0 rI g 
all nninst wen chen' b tek nden voor de inri ht ren hart ond l' d ri m. 
In maart 1 32 w rd in d 'Nieuw Zaal' n lied r · navond g organi c 'rel 
met m d werking van (' n z k re Van de Wall uit Z Izat . Jori. D L uw 
'den weig raar cl r laam!lch b vIn' zou kom n v rt 11 n v r zijn 'w el r
varen in h t i g 'r, ov r het Fran h-B Igisch akkoord ov r den taalpolitiek 
van d r g ring, ov r cl· V rviaam . hing cl r . nl h Hoog s hooI 

nz.'. H l su e van dez 'Vlaam h n avond' m r gr ot zijn g w 
want d zaal zat stampvol. 

Waar d .T ng Vlaming n bij h t I gin n g b·k k 
ong vaar.lijk Vlaam~ ' id ali ·t n v randl'rd li 
t activit it n vol u rel n van ns huldig n 
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Leopold Savat, een van Ad egems Vl aa mse voorvechters. 

\ ' l;llllil lgc ll krllldi g dcil ;1;111 c1.lt / ij Ilwt IIl · t ' :\ i( ' lI\ \'(' '!"PIH't"1 \" ;111 : \ dl'g l'nl' , 'OP t" 

het CITst ill ck g l ·~ chi( · dl · lIi s \'.111 iwt dprp ('(' 11 g (' IIH'tlg d ~tllk :r()ud(' 11 np\'ll('

IT IL Dit dlïlistl' n'g (' ln '('ht ill tl'g l ·tl dl' hi~sc IH 1P I )('lijkl' " (l(lr~c hriftl, tl tCl7:lkc 

zo cht d(' a ;1I1kclilciigitlg ;"I(TII ;" , '(lor hlTI \1';11 onrllsl :rorg d e bij de gCt:stclijk
Iwiel. D(· ()p\ 'lwri ll g \, ;111 hl't gl' IIH'll g d ~ tllk 'Cr.l:lf- I(loclgil'tl'l" Illkte ('chtcr (' (' tl 
lll a SS; 1 lli (' l lwsg inig l ' ll 11 ;1;11' cito :r;I<l 1 DI l;1\ ' (~ , Dit kit w as 1'1' (,('1111' 1' dl' l) l lI7,1,1I

van d ;lt dl' .! o ll g l' \ ' Ltlllill g l ' ll 11l'l'! \I '.lt kn 'dil't \TrlnJ'{' 1I bij c1l' hC" (ll l- illg , Hl't 
hl('('f ('dlln Ili l' l hij dil ' g l ' IIH'llg d( ' t!lIlI'l'l g nwp, Op ~~ (lktllht-r 1 ~ ) : 1:l \1 1' 1' I ill 

dl' sc h oo t \, ;111 Iw l Iw,tlll lr 1)('~ l rl ll ' lI ' hil ' r 1'1' 11 ,\I' Il ' I · lill\.~' ' '' 111 Ik \ ï ,l,IIlI~ I' N,I 
ti n n a l c' I\flltll ,"it( ·it (l P tI' riclltl'll' , ()llk tI"t , ' i l' l Il i( , t ' in g ll('lh- :I ,II'f!t- hij Ic 
\'on r " ;lllst" ;\lllll'll dil ' ÎII Iwt hl ''' tll\lr \ '; 111 dl ' Chri~lt'lijk (' Zil' k('tlhn nd I l'(, ' lden. 
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Daar trokken de bestuursleden van de Jonge Vlamingen zich echter bitter 
weinig van aan, meer zelfs, de voordelen die hun mt:tualiteit bood zouden 
,-oordeliger zijn dan die van Broederhulp ! 

De Jonge Vlamingen die beoogden 'alle Vlamingen van goeden wil in te lij
,-en en vanzelfsprekend katholiek is in het Katholiek Adegem' kende, alhoe
wel meer dan eens tegen heilige huisjes werd gereden, toch een zeker succes. 
Bij een bepaalde filmvoorstelling deed 'den heer Pol Savat al de kinderen te 
zamen zingen en om te eindigen zongen zij rechtstaande op hun stoelen, hun 
klak zwaaiende, een luide Vlaam sc hen Leeuw, zeker is dat hun gezang tot 
OYER de Grote Baan werd gehoord!' Ter gelegenheid van de opening van 
de zaal D'Havé kon een geplande toespraak van Leopold Savat zelfs niet 
doorgaan wegens de massa aanwezigen! 

De Bond der Jonge Vlamingen mag dus niet worden afgedaan als een la
chertje, daarvoor was hun ledenaantal te groot en de jarenlange succesvolle 
werking bewees het tegendeel. 

BROEDERBOND (166). 

Eind december 1933 kwam onder impuls van volksvertegenwoordiger Jozef 
De Lille in Maldegem een Broederband tot stand. De bedoeling van deze 
bond was een stevige band te smeden tu~sen alle werklieden en hen een hel
pende hand te bieden bij problemen in verband met pensioenen, syndicale 
kwesties, regeling van huishuur, militaire aangelegenheiden enz. Voorzitter 
van de Maldegemse Broederband werd dokter Eugeen De Lille die toen een 
enorme populariteit genoot o.a. door zijn wekelijkse medische rubriek in 't Ge
trouwe Maldegem. Dokter De Lille was een homeopaat 'avant la lettre'. In 
januari 1934 telde de pas gestichte bond reeds 1325 leden. 

Het succes van deze nieu,we vereniging waaide over naar Zomergem en Ade
gem. In Adegem werd de Broederband officieel gesticht op 15 december 1934. 
Pro!:per Seynaeve (zie ons politiek overzich t) was er de grote bezieler en pro
motor van. Op die gedenkwaardige zondag zat de zaal D'Havé barstensvol. 
Een efficiënt gevoerde reclamecampagne was hier allicht niet vreemd aan. 
Volksvertegenwoordiger De Lille, een boeiend en meeslepend verteller wist 
de zaal te begeesteren : 'De broederband is den innigen band gesmeed tus
schen werlieden, kleine burgers en landbouwers die door onderlingen hulp 
het stoffelijk en geestelijk welzijn van elkaar behartigen'. 

Over de honderd aanwezigen lieten zich stante pede als lid inschrijven. In 
januari 1935 lag het ledenaantal reeds boven de tweehonderd. Het bestuur 
van dC7...e merkwaardige syndicale organisatie zag er als volgt uit: 

VooT'"Litter Raymond Cockheyt, Moerwege 
Ondervoorzitters Marijn Joos, Kruipuit 

Leden 
Herman Van de Kerckhove, Hoeke 
Scynaeve Prosper (Kruisken ), Regelbrugge Leo (On
derdijke), LC'opold Savat (Hoeke), Alfons Verhaegc 
( Hoeke), August Matthijs (Broekelkcn ), Gerard De 

Grootc I Kerselarc) , Maurits Dc' Meyere (Veldekens). 

(1114) 't Getrouwe MaLdeC/em, nu. vanaf december 1933. 
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8roederbond. 
Aanplakbrief van " den Maldegemschen Broederbond, welke als zlnn be Id pr chUg 
geslaagd Is. Hoe schoon ware het niet konden zoo In all 9 m nt n Bro .... 
bonden ontstaan, liJk reeds te Adegem en Somerghem Is 9 schl d I" 
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::\ieuwe leden konden zich steeds laten inschrijven bij een der bestuursleden 
of in de 'lokalen bij Theofiel D'Havé en Maurits Van Oost'. Het lidmaat
schap bedroeg 3 fr. waarvan 1 fr. in een bijzondere kas werd gestort 'om den 
ad\"ocaat' te kunnen betalen bij eventuele rechtsgedingen. Het secretariaat 
was gevestigd bij Seynaeve. 

Reeds op 11 maart 1935 werd een eerste algemene vergadering belegd : 'De 
eerste vergadering zal lang in het geheugen van de mensen blijven, ten spijt 
van diegenen die het benijden en ons als een slechte bende bestempelen', al
dus voorzitter Cockheyt tot de meer dan 300 aanwezigen. 

De Broederbond werd dus tegengewerkt. Dit blijkt nog duidelijker uit een 
toespraak van 1936: 'Er zijn diegenen die nog steeds de werking van den 
Broederbond in het geheim proberen tegen te houden, hetgeen meestal ge
beurt door menschen achter de schermen of zelfs van menschen die beter 
zouden doen zich van alle politiek of partijdigheid te onthouden'. Hiermee 
wordt o.a. pastoor Vereecke bedoeld die helemaal niet te spreken was over 
de Broederband net zoals hij ook al niet te hoog opliep met de 'Kajotterij'. 
De tegenwerking haalde echter maar weinig uit. De jaarlijkse algemene ver
gaderingen verliepen alsmaar succsvoller en een Sinterklaasfeest werd een 
vast punt op het programma. In december 1936 werden niet minder dan 425 
kinderen door de Sint met een geschenkje bedacht. 

De sociale rol van de Broederbond bleef toch hoofdzaak. Bij ontslag, ziekte 
of ongeval kwam de meestal ongeletterde arbeider hulp vragen, hulp die hij 
zomaar kosteloos ontving. 

Dat dit niet in goede aarde viel bij een ander 'gevestigd' organisme dat zich 
niet erkend voelde moge blijken uit volgend voorbeeld. Een Adegemnaar die 
recht meende te hebben op steun van 'den armen', werd door de 'armmees
ters' de laan uitgestuurd. Langs de Broederbond om werd een schrijven ge
richt aan de Gouverneur. Het antwoord 'kwam langs het plaatselijk arm
bestuur die den schrijver in de onwetendheid liet en zelf de Gouverneur een 
antwoord stuurde, in het nadeel van den verdrukte arme'. 'Laat ze maar 
schrijven', hadden enkele armmpesters lachend verkondigd in een van cle vele 
herbergen die Adegem toen rijk was. Toen ze echter vernamen dat er klacht 
tegen hen was neergelegd bonden ze vlug in en gaven de 'verdrukte' arme 
waar hij recht op had. Het feit dat de voorl.ittpr V('ln de Broederbond, Cock
heyt, lid was van het hureel van Weldadigh<'id, had zeker de koppigheid van 
de andere leden in de hand gewerkt. 

De> rol die cic Broederbond speelde werd door velen als 'bedenkelijk' bestem
peld. Alhoewel we niet twijfelen aan dc' goed(' hedoelingen waarmee h('t h<,
stuur was fwzieJd mf'nen we toch dat de vooruitstrpvpnde pn 'communistische' 
ideci:n bii velpn kwaad bloed zette'. Wc d"nk"n hi"r vooral aan d(' christelijke 
organi';atif's die' ook de fwlange'n van d(' arh('id"rs vrrdf'Cligd('n. Nog ('en reden 
waarom de BroprJ('rhond f'i'{f'nlijk nooit rcht cloor i('(\('r('pn werd aanvaard was 
het onthr('ken van 'notatw]pn' in tH't hrsttJllr rrv;1n. T rpt W:1r('n allrmaal e('n
voudigp mC'nsen die' in ((·it(' w('inig invloc'd h(\ddpn op de gemeente. Enkel 
wannerr ('r p('rsoon]ijk profijt aan fp pas kwam wl'rd wel ciC' hulp ingc'ro('pell 
van Seynaf'vr en co. 

&''IIuit('ncl menc'n Wf' te' mORen ~t("IJc'n dat lJ('1 Ad('Rl'llISC v('rcnigingsleven 
na d.' ("'rstc wercldoor\0R quasi RC'rnc)IlopoIisrl'rd wC'rel door dl' hll1dho\1wers-
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organisaties. De opkomst en de uitbouw van de Katholieke Aktie doorbrak 
dit monopolie en zorgde voor een kaleidoscoop van verenigingen waarin plaats 
was voor alle rangen en standen. De rol die burgemeester August De Kesel 
daarbij speelde blijkt overduidelijk: hij was praktisch bij elke oprichting be
trokken. 

Een bijzondere periode vormden de jaren voor en na 1932. Uit verschillende 
bronnen blijkt dat er toen - op zijn zachtst gezegd - onvrede heerste tusschen 
verschillende organisaties: een nieuwe zaal, nieuwe politieke formaties en de 
oprichting van een tweetal niet parochiale organisaties waren er de oorzaak 
van. 

Al bij al beschikte de parochie over een sterk uitgebouwd net van katholieke 
organisaties die een machtig apparaat vormden in de handen van de geeste
lijkheid. Dat daar weinig tegen in te brengen was ondervonden de stichters 
van de Bond der Jonge Vlamingen en de Broederbond die bij gebrek aan 
'geestelijke' steun langzaam maar zeker teloor gingen. 

VI. Het alternatief circuit, e67
) 

Naast het politieke, religieuse en sociale leven bestond er in Adegem "''at we 
zouden willen noemen een bloeiend 'alternatief circuit' : kermissen, wijkker
missen, Vlaamse kermissen, prijskampen allerhande volgden elkaar onophou
delijk op. De overtalrijke herbergen werden er alleen maar beter van. 

Waar de zomer- en winterkermissen in de jaren onmiddellijk na de oorlog 
nog enige luister kenden vervielen ze vanaf 1930 tot de klassieke monster
vluchten voor duiven en velokoersen voor onderbeginnelingen. De eerste ker
mis 'in vrijheid' vond plaats op 19 juli 1919. Voor deze bijzondere kern1is 
was een massa volk naar Adegem komen afzakken. De jeugd kon zijn hart 
ophalen op het Dorp en langsheen de Statiestraat waar een 'paardemolen, 
de bijze en alle slag van kramen' op hen stonden te \·vachten. Veel succes bij 
de volwassenen kende de 'molen van plezier' waarbij het de kunst was zo
lang mogelijk op een steeds maar harder draaiend wiel te kunnen blijvt'n 
staan. Vooral toen er zich jongedames op waagdt'n stonden er heel wat kijk
lustigen! Het 'poppekot' dat de Etappen-Kommandatur van Eeklo voorstelde 
genoot veel bijval. Met vi if ballcn voor 25 c kon men naar het Duitse per
soneel gooien: Aegidi de Kommandant, Pietjl'" Snot dl' paspoortgew'r, Peere 
Boeboe de zwijnenringer die was afgebct'ld 1111'"t ('cn 'viggl'"n' t'n \"t'rdt'r enkdl' 
Feldgendarmen die zich bijzonder onpopulair haddt'11 wett'n tt' mak('n bij dC' 
bevolking. 

De oktoberkermis van hetzt'lfdt' jaar stond volledig in het t('ken van dt' l1t'r
denking van de 'dappere Adcgl'"I11schc helden', 's Zondags trok t'r ccn stoct 

(167) GAM-AA, Bundels gemeenteraadszIttIngen. 
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Briefwisseling. 
Archiefdozen met gegevens over plechtigheden, kermissen, rel!ldul\'l'n. 
Verslagen van de gemeenteraad. 
Verslagen SChepencollege. 

RAG, Adegem 21117 tot 21124, Registers uitgIllInde brletwlssellnJr 1111<1-11135. 
Verder aankondigingen In verschillende plaatselijke weekblllc\t"ll. 



BIljartclub " Krijt op Tijd" gevestigd in café 't Gemeentehuis. Uiterst rechts staat 
Kamlel Termont, eens liberaal kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

door het dorp, bestaande uit 'peerden, een echt kanon waarop met kalken 
letters 'Nooit meer oorlog' stond geschreven, een tafereel uit den beloken tijd , 
de Vredeswagen, den wagen van het H . H art en talloze op chriften gedragen 
door de schoolkinder met de Vlaamsche eischen 'Zelfbes tuur' en 'Vlaamsche 
Hoogeschool ' . 's Avonds gaf de fanfa re een concert op de ki osk, gevolgd door 
'den taptoe en den fakkeltocht'. D e maandagavond stond een liederenavond 
geprogrammeerd 'gezongen door artiestensoldaten' en waarvan de opbreng t 
ten goede moest komen om r een gedenkteken voor de gesneuvelden mee op 
te richten. Op dinsdag 13 oktober werden er volk pelen georganiseerd : 'rood 
en zwart, garen eten, lepelkoers, zakken lopen appelk nknap, boks te peerde, 
tweegevecht met voorhistorische wapens n and ere pelen van over 't front.. .' . 
De klas ieke opstijging van een paa r mon terballons mocht ook hier niet ont
breken. 

Bij d k rmiss n van de daaropvolgende jar n vonden wc volg nde - nu to
taal verdw n n - f stivit it n : v I fee. t n (om h t traag t rijd n, d mooi t 
v rsierd fi ts, om h t langst blijv n til taan, n bloem nsto t m t v r i rd 
rijwiel n ), nv lopp tr kking n, valiezenko rs n, fakk Ito hten 
enz. 

gem 
m' r voor. 

pv Ig nd 
n hadd 11 m r-
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we ge tot aan Veldekens had elke straat of wijk zijn jaarlijks terugkerend feest. 
Op Kaanhoek (Kwaden Hoek) kermis werd in de herberg van vlashandelaar 
August Notteboom 'geminet', Duinen- en Statiestraatkermis bracht de 'vogel
pikkers' op de been, op Hoeke kermis vas het 'bien' geblazen, in de Moer
we ge speelde men met de 'jaskaarten', op Veldekens werd een duivenvlucht 
ingericht waarbij een 'velo' en de klassieke 'regulateur' te winnen waren, op 
Appelboomkermis kon men zijn hartje ophalen met de krul bol, 'dikke en 
andere', Dorp kermis kende de traditionele 'grooten dagprijskamp op zes bil
lards', op het Kruisken kon iedereen 'zijn kanse wagen met de groote bollen' 
en zo ging het maar door. 

Bijzondere wijkkermissen waren die van de Kruipuit en die van Raverschoot. 
Op het programma van Kruipuitkermis 1925 stond het 'optreden van de 
zangmaatschappij 'Zonder iemands Hulp', het opstijgen van de reuzeballons 
'Arizona' en 'Nebraska', groots vuurwerk, een radio-concert met gewaarborg
de ontvangst van Hilversum en Hamburg, een stoet en 'het planten van eenen 
prachtigen meiboom dewelke in de namiddag zal neergeveld worden door 
twee gediplomeerde boomvelders wel voorzien van ijzer en staal!' Natuurlijk 
ontbraken ook hier de kaartingen en bollingen niet en zoals het de gewoonte 
wilde zakten de Verenigde Vrienden van Adegem naar de Kruipuit af om 
er de kermis wat op te vrolijken met hun feestelijke marsen. 

Het 'Jaarlijksch Bruggenfeest' te Raverschoot op 30 mei 1926 vermeldde vol
gende programmapunten; 'prijskampen met de krulbol. all("{"'n de kleine, 
bloemenstoet onder geleide van het beroemde Blekken Muziek van Eeklo, 
cantate op de kiosk boven 't water, een wandelconcert door 't muziek van 
Adegem en allerlei vermakeliîkheden ; een zwemkoers (desnoods op 't droog), 
turners van de wijk, kloefendans, zang met zangers van Yeldekens'. AI deze 
wijkkermissen werden vanzelfsprekend erg gesteund door de herbergiers. Het 
aantal café's in Adegem lag zeer hoog; in elke straat of ,,,,iik waren er wel 
enkele te vinden. Het alcoholisme nam, vooral bi i de arbeidersklasse en on
danks het bestaan van de wet Vandervelde, erge~lijke vormen aan. De her
bergiers zélf richtten nooit een kermis of prijskamp in : steros werd er een 
'commissie' gevormd die de zaken behartigde. Het succes \"an al die wijk
kermissen werd zo groot dat een en ander uit de hand dreigde' te 10JX'n. Zo 
kon het gemeentebestuur op 4 november 1937 niets andpl"S dan de ontstane 
uitwassen (danspartijen en muziek tot in de latt' uurtjes) in een gemeentt'
lijk reglement gieten. Het danst'11 en 1l1117;Îrkmakrn was ,'oortaan op alle wijk
kermissen toegelatpn mits 11Pt bptakn van pcn taks \"an 2 fr. per m2 dans
vloer. 

De Vlaamse krrmissc!1 of Sinksrnfcesten dir vanaf 1932 jaarlijh werden 
georganiseerd in de hovingen van burgemeester Dt' Kest'l waren er mis.'\chit'll 
de oorzaak van dat er niet zovrC'1 aandacht mrer werd geschonken aan de 
officiële kermis. De aantrekkingskracht van dir Vlaamsp kermisst'l1 - in die 
tiid zowat overal prr,- in trpk - W[lS hiïzonder ~ront. Het publit'k kon ('I' zich 
elk jarlr verr:appn nan en of anderp n;Pllwirrheid : een barak met 'wond('r
menschC'n', waarzegstprs. (lP tl1rngToPp 'Ganrb ' die hiizomkr stt'rk was in 
het lIitvoprC'!1 WIl1 (lcrohatisclw nUl11l1lprs. ck Vlaamsrh(' 7Hn~t'l"i\ ('111. Dt, 
'Vlaamsche Kermis tpll voordek V;lll c!C'1l Opt'nhart'\1 Ondt'l"i\tnnd' "all '27 ('\1 

29 juni 19:17 wprd ('('\1 'muzipkf('('st waaraan "Ïl'r à dif m1l7it'kk('lI1),I\t'1l \lit 
het omliggC'ndp hUI11H' rnt'd('w('rkil1~ zull(·tl Vl'rklH'll. I.llidspl't'kt'fS ('11 mÎ<'l,()s 

96 



Zich laten fotograferen was erg in de mode in die tijd: naast elkaar Bernard. Ver
strynghe, een der rijkste mensen van Adegem, en Kamiel (Pieneut) Van Vooren, dé 
armste man van Adegem. 

zullen de pauzen vullen met de modernste arias. En aai! wat vindt men ver
ders niet op deze VI. kermis: in het café chantant geven grappige kerels hun 
cabaretnummers en kluchtliederen ten gehoore. De kl einen krijgen er hun 
paardjesmolen, de lekkerb kken hun wafels en pa tteekens, de dorstigen hun 
biertje en ijsroom, de bolder hun Maandag ch b lIi ng, de meisje hun vrij er 
nz'. De opbrengst van deze Vlaa m che kermissen kwam steed ten goede 

'aan de Eerw. Moeder OVf'r te en de Zuster van ons Godshui '. 

aast al deze k rmissc n ware n r cl a n nog de ta lrijke prij skamp n ing -
richt d r cl 'h rberg' -ver nigingen . . V rschill nde bolel r maa ts happij n 
(Hand in H anel , D · Melige Bol el ' rs, D Zandbolder. ) 1 e1uivcnmaat chap
pij n (De Jong , n lvii 'gers, D Luchtreizigers, J ong maar Mo clig, Hoop in 
d Toekom t, Rapst E rst), bilj art lub (Krijt op Tijel ) , gaai chutt rs 

n kaart r v r niging n ri hten om d . hav rkl ap prij kamp n in met - en 
dat mag ig naardig klink n - stc d maar hog r g ldprijz n wat hog re in
zet n v rond · r t lt , n dit ndanks d > zwar onomis h ri' i ""aarond r 
cl bev Iking g bukt ging. In dat v rband moet n w hi r h t t r luiks b -

fend· kan sp I 'Ank rs ' n Zon' v nn lel n : de ov rh id wa r t r cht op 
g . t n want som w rd n h I w ~kl n in nkC'l minut n tijds v rsp ld. 
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Blijven we nog even stilstaan bij enkele andere gebeurtenissen en gebruiken. 
Op de eerste plaats denken we hierbij aan de 'Bende van Adegem' die in de 
jaren 1919-1920 het Meetjesland onveilig maakten. Roven en moorden was 
hun devies. De tragische belegering van de twee kopstukken der bende 
(Naudts en Mercy) in het door iedereen gekende 'Fort Chabrol' betekende 
een opluchting voor de met schrik bevangen bevolking. Na de exploten van 
deze bende (168) werden in Adegem geen noemenswaardige misdaden meer 
gepleegd. 

De naoorlogse hongerjaren met de daarbij horende kolencrisis zijn minder 
bekend dan de exploten van de Bende van Adegem maar waren daarom niet 
minder erg. Het pauperisme dat in tientallen gezinnen heerste, de te kleine 
huisjes voor te grote gezinnen, de onbestaande sociale tegemoetkomingen (die 
gelukkig toch langzaam op gang kwamen), de machteloosheid van de arbei
ders in de fabrieken, ja zelfs de nog bestaande kinderarbeid zijn slechts en
kele van de échte problemen waarmee onze mensen hadden af te rekenen. 

Stilaan echter verbeterden de materiële omstandigheden waarin de bevolking 
leefde. De gevolgen van de aanleg van het elektriciteitsnet (1926) betekende 
voor velen een weldaad: slafelijke arbeid kon voortaan verricht worden door 
machines, de radio deed zijn intrede, er konden regelmatig cinemavoorstel
lingen worden gegeven (de eerste sprekende film werd in Adegem gedraaid 
op zondag 9 december 1934) : de wereld was eensklaps heel wat kleiner ge
worden. 

Naast deze wonderen der techniek die - bij het begin - niet voor iedereen 
waren weggelegd (jarenlang bleef het aantal Adegemse telefoonabonnementen 
zeer beperkt, het aantal auto's zeer miniem) werd er toch ook aan de ge
wone man gedacht: de gemeentewegen werden zonder uitzondering allemaal 
verbeterd, wie een beetje spaarzaam was kon zich dank zij de wetgeving ter
zake, zelfs een eigen huisje veroorloven: vandaar de talrijke zgn. De Lille
huisjes in de streek want ook op dat gebied was deze familie actief! Het was 
dan ook zeer iammer dat er zich een tweede wereldoorlog aankondigde want 
de meest schrijnende armoede leek te verdwijnen. 

Een ander aspect van het leven dat we toch eventies moeten belichten zijn 
de volksgebruiken. In die jaren kon het nO,g effectief gebeuren dat iemand 
'de klodden werden gegeven' : in een boom op het hof van trouwlustige jonge 
kerel werd een levensgrote pop gehangen die 's avonds onder groot jolijt uit 
de boom ,;'erd gehaald en in brand werd gestoken. Een nachtelijk burenfeest 
was meestal het gevolg. 

Wat ook verdween was het 'schieten' door de buren op de vooravond van een 
huwelijk. Dat dit wel eens tragisch afliep ondervond de 24-.iarige Remi Van 
Daele die 'des morgens zijn tweeloop in het waP.'enhuis gereed gelegd had om 
ook, zoals de anoeren, te schif'tcn. Zoohaa5t hij 't eerste schot hoorde nam 
de ongelukkige ziin geweer hij df'n loop. Het wapen haperde waardoor ('en 
schot afging ('n hij op f'nkele centimeters de volle lading in de buik kreeg. 
na een uur lijden was hij overleden .. .'. 

Het strooien in de kerk bij ren begrafrnis. h('t rondgaan zan zingt"ndt' kin-

(168) ZIe over De Bende van Ade~em: VrtJ Ma/dol1om vanaf 9 septt'mber 1983 tot 20 
april 1984. 
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Leurster Ida Loen gefotografeerd met haar hele hebben en houden : een vertrouwd 
beeld In de dertiger Jaren. 

d r n op K rstmis n Dri · koning n nz. war n cv n 
volk g bruik n. 

til aan verdwijnende 

D ui tvoering van grote op nba r w rken v randerd c h t uitzi ht van de g -
m ent : de aanl g van d . Prin Boud wijnlaan in 1938-1939 de plannen om 
'en oorderkanaal te grav n lek ' n w rk lijkh ··id t worden (ze komen nu 
pn; uw t r sprak ), de v mi uwing van h t Ru to rd , van d g me nte

scho I op cl Kruipui t n van d hol n in h tntrum, d bouw van en 
school op d , App Iboom 'n d aa nl g van n vIi 'gv Id waardoor h I wat 
natuu r h n di nd t verdwijn n war n w I d v ornaam t w rk nuit 
d' jar n. 

99 



Een periode van ongeveer twintig jaar samenvatten in enkele bladzijden 
is een schier onmogelijke taak. Daarom lag het van bij het begin in onze be
doeling slechts enkele van de belangrijkste aspecten van de Adegemse samen
leving wat van naderbij te onderzoeken. Als algemeen besluit over deze pe
riode kunnen we stellen dat het een zeer rumoerige tijd moet zijn geweest 
op zowat alle vlakken van het maatschappelijk leven. De politieke tribulaties, 
het religieus traditionalisme en triomfalisme, de technische uitvindingen en 
hun toepassingen en wat nog al meer hebben ongetwijfeld hun impact gehad 
op de bevolking. Ons lijkt het echter dat de prijs van een brood, de stijgen
de huishuur, ongeneeslijke kinderziekten, de devaluatie van onze munt wel
licht de bevolking meer hebben beziggehouden dan het ontslag van een bur
gemeester, het overlijden van een pastoor, het ruziën in een vereniging of het 
al dan niet slagen van een wijkkermis. Dit ter relativering van voorgaand 
artikel dat we slechts als een aanzet kunnen beschouwen voor een nog gron
diger studie over Adegem, niet alleen tijdens het interbellum maar ook in de 
eeuwen die eraan vooraf gingen en tijdens dewelke onze gemeente geworden 
is tot hetgeen we er de dag van vandaag nog van zien (169). 

Hugo NOTTEBOOM 

(169) We houden eraan alle Adegemnaren te danken voor hun nuttll{e en aanvullende 
Inlichtingen. Alhoewel ze te talrijk Zijn om ze hier nominatief Ie ,'ermelden moet 
Ik toch de naam van de betreurde Louis Savat vermeldl'n: POSlhu\lm dank Ik 
hem voor al het waardevols dat hij mij ovel' Adej:(em wist mede te delen, 
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DE MAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND 

DE WERKMANSVRIENDEN 

OF DE SOCIETEIT VAN ZES CENS 

Het is reeds genoegzaam bekend hoe het platteland en niet in het minst 
kleine steden als Eeklo in het pre-industrieel Vlaanderen van de 19de eeuw 
werden overspoeld door een niet eerder gekend pauperisme. 

Het Weldadigheidsbureel, de officiële armenzorg, dat de werkingsgelden 
bijna integraal putte uit de stadskas was niet meer bij machte met de gewone 
middelen aan de vraag te voldoen. De stadsfiscaliteit viel noodgedwongen 
herhaaldelijk terug op extra belastingen om de deficitaire rekeningen van de 
armendis aan te zuiveren. 

Naast de armlastigen leefden ook nog een massa mensen juist boven de 
grens van de behoeftigheid, het proletariaat, voor wie enkele dagen ziekte 
met werkverlet voldoende waren om op de bedelingslijst te komen. 

Het was juist deze bevolkingsgroep die ingevolge zijn onstabiliteit voor 
chaotische toestanden van het stadsbudget zorgden. Om daaraan te verhelpen 
werd van overheidswege rond het midden van de 19de eeuw een soort in
stelling gepropageerd volgens het grondbeginsel Help U Zelven, de voorlopers 
van onze huidige ziekenfondsen. 

** 
* 

In de schoot van de Werkrechtersraad werd op 27 januari 1863 naar voor
noemd model de maatschappij van onderlinge bijstand de Werkmansvrienden 
opgericht (1). 

De vraag tot oprichting dateerde reeds van 10 juli 1862 (l). Dat het 
Eekloos stadsbestuur zolang talmde vooraleer toelating te verlenen dient ge
zocht in het feit dat de impuls tot oprichting mede uitging van de liberale 
werkgevers. 

Op 22 juni 1863 werden bij Koninklijk Besluit de statuten goedgekeurd 
zodat op 1 september de maatschappij effektief in werking trad e). 

(1) SAE(M) - ongeklallseerd. Reglement der Maetschapplj van onderlIngen bijstand "De 
WerkmansvrIenden" Eecloo. Boek- en steendrukkerij van W. Ryffranck. 

(%) SAE(M) - 144 (voorlopIge nummering) Schepencollege zItting 10 juli 1862. 
SAE(M) - 224 (v.nr.) Stadsverslag 1862-1863. p. 14-15. Eene stichting, welke bestemd Is 
om den hellzaemsten Invloed uit te oefenen, 18 de Maetschapplj van onderlIngen 
bIjstand die wIJ danken aen de voordragt van den Werkregtersraed deze stad. Of
IChoon ze nog maer werkt sedert den 1 september 1863 ... mogen wIJ de beste vruch
ten dezer Stlchtlng verhopen. 

(2) Staatlblad van 4 juli 1863, nr. 185. 
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VAN 

ONDBRLINGBN BYSTAND, 
.. DE WERKMANS\'BIENDEN." 

EECLOO, 

IiOEII- r.~ .... 'U."IDI\II\KI\RY \,.\\ W. R\HI\\~L~. 

Reglement van de Maetschapplj van OnderIIngen BIjstand 
"De Werkmansvrienden" dd. 27 Januari 1863. 

SAE (M) - ongeklasseerd. 27 januarI 1863. 
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Doelstelling 

De maatschappij stelde zich tot doel haar leden, gerekruteerd uit am
bachtslieden uit alle neringen, gratis geneeskundige verzorging en medicijnen 
te verstrekken, alsook gedurende de ziekte, gepaard gaande met werkverlet, 
een financiële vergoeding ui t te betalen. 

Later zou de medische bijstand worden uitgebreid tot het ganse gezm en 
werden tussenkomsten voorzien in begrafenisonkosten (4). 

Stichters 

De grote bezieler te Eeklo was ongetwijfeld Karel Berte, fabrikant en v(lor
zitter van de Werkrechtersraad (5). 

Toen hij in 1869 als stichter werd gelauwerd met het ereteken 2e klas, 
omschreef men zijn verdienste als volgt: 

De heer Berte heeft groote moeielijkheden te overwinnen gehad om 
den onderlingen bijstand te stichten in een plaats alwaar die tot alsdan 
teenemaal onbekend was. Tegenover den weerstand, door ingewortelde 
gebruiken tegen zijne pogingen ingebracht, heeft hij eene groote mate 
standvastigheid moeten stellen om zijn doel te mogen bereiken ... (6). 

Op 23 september 1874 mocht Berte om zijn niet aflatende inzet het bie
zonder ereteken Ie klas in ontvangst nemen (1). 

In deze m{)eilijke aanvangsfase waarbij Karel Berte het voorzitterschap 
waarnam kon hij gelukkig rekenen op de steun van een homogeen bestuur, 
zonder wiens onbaatzuchtige inzet de stichting van begin af ten dode was 
opgeschreven. Bij de stichting zetelden: als ondervoorzitter August Commer
go; ontvanger Pieter Verbiest; greffier Benoni de Raedt en als leden Desiré 
Steyaert, Alois Roegiers, Pieter D'Havé en Jan Heysse. 

Van ondervoorzitter Commergo dient gezegd, dat Eeklo weinig instellingen 
telde die het lot van de werkman behartigden waarvan August geen deel uit-

(4) SAE(M) - 224 (v. nr.) Stadsverslag 1889-1890. p. 12-13. 
(5) Karel BeTte, geboren te Eeklo op 11 juni 1823 als zoon uit een typisch Gents gezin 

HenriculI Josephull Berte en Anna Ludovlca van Brabant dat zich omwille van de 
handelsaktlvltelten te Eeklo was komen vestigen. 
Achtereenvolgens vonden we Karel terug als fabrikant In paklinnen (1866) en zout
zieden (1880). Was tevens vervangend Vrederechter, Kapitein van de brandweer en 
oud-gemeenteraadslid. Huwde te Gent In 1856 met de aldaar geboren Maria de 
BaetB. Het gezin vestJgde zich In de ouderlijke woning op de Markt, vierde woning 
vanaf de Paters.traat In westelijke richting. Reeds op 18 maart 1866 verloor Karel 
Berte zijn echtgenote. Zijn verder leven zou hij als weduwnaar In dienst van zijn 
Werkman.vrlenden slijten. HIJ overleed te Eeklo op 3 oktober 1888. SAE-reg. Bur
eelljke Stand en bevolkingstellIngen 1846-1869. Weekblad Gazette van Eecloo, 7 okt. 
1888. 

(IJ) SAECM) - 224 (v.nr.) Stadsverslag 1868-1R69. p. 145. K.B. van 21 juli 1809. 
(7) SAECM) - 224 (v.nr.) Stadsverslag 1873-1874. p. 319. K.B. 23 sept. 1874. 
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maakte. Om zijn algemene toewijding mocht hij ook op 24 september 1879 
een onderscheiding in ontvangst nemen (8). 

Bestuur 

Struktureel zou het bestuur tot 1890 ongewijzigd blijven. Het was samen
gesteld uit acht ereleden die jaarlijks voor de helft uittredend, maar herver
kiesbaar waren. Konden de werkende leden vooralsnog geen deel uitmaken 
van het bestuur, toch waren ze stemgerechtigd. 

Binnen de schoot van het verkozen bestuur werd de voorzitter, ondervoor
zitter, greffier of secretaris en de ontvanger aangeduid. 

De erevoorzitter was van rechtswege altijd de burgemeester. 

Op 23 februari 1890 maakten de werkende leden hun intrede in het be
stuur. Voortaan bestond de helft uit ereleden (met alle bestuursfunkties ) en 
de resterende helft uit werkende leden. 

Op 26 februari 1911 zorgden politieke tribulaties ervoor dat een nagenoeg 
volledig bestuur ontslag nam. J oseph de Schepper (kat.), Philibert van Hoo
rebeke en Pius Ryffranck (kat.) die een eerder neutrale politiek van de Werk
mansvrienden voorstonden, werden door infiltratie van de harde katolieke 
kern, Lionel Pussemier - Firmin Roegiers, uit het bestuur gewipt. Op 2 maart 
1911 werd een nieuw bestuur gevormd met Pussemier als voorzitter, Albert 
Euerard (kat.) als ondervoorzitter, Firmin Roegiers (kat.) secretaris en Teo
fiel Symoens als ontvanger. Als leden zetelden Karel Houtappel, Desiré de 
Sutter, Ferdinand van Hijfte en Benoni Smitz (9). 

Werking 

De samenstelling van de maatschappij was tweeledig. Enf'rzijds de wa
kende leden, die overeenkomstig de statuten bijstand genoten en anderzijds 
de ereleden die belangloos een jaarlijkse bijdrage van vier frank betaalden. 

Om als werkend lid opgenomen te worden diende men wd aan bepaalde 
voorwaarden te voldoen. Zo moest nH'n van go('d gedrag zijn; minstens zes 

(8) SAE(M) - 224 (v.nr.) Stadsverslug 1870-1879. p. 12. K.S. 24 sept. 1879 
SAE(M) - 23 (v.nr.) GemeenteraadszittIng van Gokt. 1879. p. 131. 
De Montteur van 30 september 1879 omschreef de dienststaat als volgt: COMMERGO 
August-Jan, 71 jaren. weduwenaUl', fabrlekant te Eecloo. Commergo Is een del' 
stichters der maatschappij vun onderlIngen bijstand • De Werkmans\'rlenden", te 
Eecloo ; sedert hare stichting af aan Is hij ondervoorzitter van dil' maatschappiJ. 
Aan hare belangen altijd toegeWijd, Is dat genootschap hem grootendeels ztjnt"n 
goeden toestand verschuldigd. 
De heer Commergo heeft een voorbeeldig gedrag. 

(9) Archief van het Meetjeslands CultulIrleven (AMC) ondcrgebl'Reht op het stadsar
chief te Eeklo. Verslagboek van de "Erkende MlIlIIsehnpplJ ,'1\11 Onderlll\~e bljstllnd 
De Werkmansvrienden. I{evestlgd te- Eecloo. Gcstit'ht den lI'I Januari ltlt111". :16 feb, 
1911 - 4 juni 1914, 
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Bestuur De Werkmansvrienden 

\. oorzi tter OndelYOOrli ttcr Secretaris Ontvangcr Leden 

1863 Berte Karel Commergo August De Raedt Benoni Verbiest Pieter Steyaert Desiré, 
Roegiers AloÏs 
D'Havé Pieter, 
Heysse Jan. 

1866 " " " Minne Maurice " 
1872 " " " Houtappel Karel Sandijck Jan, Heysse Jan, 

Goethals Jan, 
Daneels Eduard. 

1881 " " " " Goethals Karel, Heysse Jan, 
Van Wassenhove Desiré, 
Van De Putte Emie!. 

1890 Commergo August De Schepper J oseph " " Van Ghijseghem Lodewijk, 
Van Der Bruggen Albien, 
De Sutter Desiré, 
Gabriël Lieven. 

1895 ,. 
" Ryffranck Pius Van Ghijseghem L. Bru ( y ) sseel Petrus, 

Van Hijfte Ferdinand, 
De Sutter Desiré, 
Van Hoorebeke Philibert. 

1906 " " " Symoens Teofiel " 
1908 De Schepper J. Van Hoorebeke Ph. " " Idem 1895 + Euerard Albert. 

1911 Pussemier Lionel Eueraerd Albert Roegiers Firmin " Houtappel Karel, 
De Sutter Desiré, 

..- Van Hijfte Ferdinand, 
0 Smitz Benoni. (.]1 



maanden de stad bewonen; op het ogenblik van de aansluiting gezond en 
tussen de 15 en 50 jaar oud wezen en bovendien een wekelijkse bijdrage van 
12 centiemen afdragen. De bijdrage werd veelal betaald met zes twee-cen
tiem muntstukken vandaar de volksnaam Socteteit van zes cen(t)s. 

Als tegenprestatie waarborgde de maatschappij haar leden: 

Medische bijstand en medicijnen tijdens de duur van de ziekte, met 
uitzcndering van chronische en zeer langdurige kwalen. 
Een financiële tegemoetkoming van 60 centiemen daags gedurende de 
eerste twee maanden van de ziekte en 40 centiemen tijdens de derde en 
vierde maand. Het toekennen van uitkering na de vierde maand werk
onbekwaamheid werd individueel vastgelegd, net zoals de medische 
verzorging na de zesde maand op de helling kwam te staan. 
Een arbeidsongeschiktheid van minder dan vier dagen kwam niet in 
aanmerking voor vergoeding, zoals evenmin beroepsziekten werden er
kend. 
Werkverlet door ongebondenheid, vechtpartijen en verwondingen be
komen bij oproer, werd uitgesloten van elke steun. 

Naast de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op het stadhuis de 
eerste zondag van februari, wan de kastoestand en de jaarwerking aan de 
werkende leden werd kenbaar gemaakt, zetelde het bestuur maandelijks om 
de lopende zaken af te handelen (10). 

Een commissie bestaande uit ere- en werkende leden fungeerde als kon
troleapparaat. Zij bezochten de zieken, hielden toezicht op de nale\'ing \-an 
het reglement en benoemden een geneesl:eer in dienst van de maatschappij. 
De laatste dokter die een kontraktuele overeenkomst had met de \Verkmans
vrienden was Dr. Karel van Brabandt. In 1910 ontving hij hi€."l'\'oor een jaar
vergoeding van 600 frank (11). 

Met ingang van 1897 waren de uitkeringen aan de leden verhoogd zonder 
de bijdragen aan te passen. Een toevallig ongunstig jaar waarin een zeer hoog 
aantal ziektedagen werden genoteerd zorgden ervoor dat het dienstjaar '97 
afsloot met een verlies van 724,66 frank. Dl' grootste mali die in het bestaan 
van de maatschappij zou worden geboekt e2 ). 

De jaren daarna bleven de Werkmansvriende!1 verlieslatend werken, wat 
het bestuur ertoe aanzette de steungelden terug te brl'!1gen op de vorige 
basis (13). 

(10) Weekblad Gazette van Eecloo. Jaarlijks werd in een februari nummer de overGc
legde rekening gepubliceerd. De leden opkomst lag blezonder hoog daal' de ver
gadering werd afgesloten met een tomboln ondel' de wel'kende leden. 

(ll) AMC - Verslagboek z.t. 
(12) SAE(M) - 226 (v.nr.) Stadsverslag 1897-1898. 

(13) rekening ontv. ultg. tekol't OIO 

1897 1952,49 FI' 2677,15 Fr - 734,66 Fr 37.11 
1899 2483,70 2729,10 - :HII,olO $,88 
190Q 19l1,93 2032,01 - UO.08 lua 
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Overzichtstabel De Werkmansvrienden 1863-1914 
Leden Aantal Rekening Kapitaal 

ere werkende zieken ziektedagen ontvangst uitgaven op 31-12 

1863 326,40 fr. 204,48 fr. 121,92 fr. 
18&! 22 317 1170,76 400,59 892,09 
1865 70 125 1013,08 
1866 70 349 127 2869 2208,96 2513,42 708,62 
1867 73 334 2218,78 1809,41 1117,99 
1868 54 293 2597,50 2085,33 1630,16 
1869 52 287 1954,34 1718,39 1866,11 
1870 53 303 124 1780 1937,48 1837,05 1966,54 
1871 48 284 102 1365 1897,40 1609,02 2254,92 
1872 104 1477 2260,50 1702,10 2813,32 
1873 50 266 108 1616 1935,18 1729,13 3019,37 
1874 50 279 108 1468 2693,89 2079,89 3633,37 
1875 
1876 66 274 2331 2227,86 2311,80 3374,12 
1877 73 332 95 1356 2291,30 1695,59 3942,83 
1878 113 1743 2683,02 2109,55 4516,40 
1879 64 358 150 2519 2728,98 2673,75 4561,53 
1880 63 362 119 1932 2520,98 2006,50 5076,01 
1881 2311 2323,70 2276,76 5198,95 
1882 112 2125 2364,58 2184,50 5379,03 
1883 56 310 110 2244 2233,14 2233,14 5385,18 
1884 56 299 102 1796 2191,62 1891,09 5685,71 
1885 53 317 123 2126 2268,50 2089,43 5864,78 
1886 51 339 158 3005 2365,26 2701,31 5528,73 
1887 51 333 87 1172 2331,12 1580,86 6278,99 
1888 
1889 45 318 104 1740 2352,98 1883,29 7325,66 
1890 42 309 133 2328 2050,79 2148,10 7228,35 
1891 43 261 103 1691 1980,35 1679,57 7529,13 
1892 
1893 88 1252 1792,64 1374,14 7808,48 
1894 
1895 2383,58 1793,60 8841,98 
1896 
1897 34 233 1952,49 2677,15 8120,27 
1898 
1899 242 2483,70 2729,10 6334,35 
1900 33 227 1911,93 2032,01 6214,27 
1901 31 219 964 1794,78 1316,94 6692,11 
1902 29 207 1233 1721,82 1780,67 6633,26 
1903 28 219 1598 1705,31 2026,97 6311,60 
1904 
1905 25 207 1395 1774,33 1724,42 6486,53 
1906 24 206 I 11 1300 1797,10 1854,45 6429,18 
1907 84 1403 1773,20 1742,69 6459,69 
1908 204 1685,68 1854,25 6291,12 
1909 6729,67 
1910 20 1023 1603,08 1450,15 6882,60 
1911 20 208 951 1907,58 1686,20 6907,85 
1912 20 220 1852 1910,84 2517,10 6037,93 
1913 22 210 1314 1980,98 2144,31 5874,60 
1914 
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Hoewel de Werkmansvrienden tot 1901 de enig wettelijk erkende maat
schappij van onderlinge bijstand te Eeklo was kende ze nooit het verhoopte 
succes. Weliswaar bestonden hier nog andere niet erkende voorzorgmaatschap
pijen zoals de Ziekenbeurs, de Vereenigde Werklieden, de Keysersbaan en 
sinds 1895 de liberale mutualiteit Werk en Hulp met een Voorzienigheids
pensioenkas erkend bij K.B. van 15 mei 1901. Hun ledenbestand was zeker 
niet van die aard om de stagnatie en het zelf geringe verval te verklaren. 

Nadat reeds in 1866 een hoogtepunt was bereikt, stagneerde de maat
schappij aanvankelijk tot circa 1890 om daarna een onafwendbaar tergend 
trage aftakeling te moeten beleven. 

Leden Leden 
ere werkende ere werkende 

1865 70 125 1890 42 309 
1866 70 349 1897 34 233 
1870 53 303 1900 33 227 
1876 66 274 1905 25 207 
1880 63 362 1911 20 208 
1885 53 317 1913 22 210 

Naar eigen zeggen was het geringe succes, niettegenstaande de uit;;onder
lijke goede voorw~arden door haar verleend, te wijten aan de onverschillig
heid bij onze werkersklas (14). Ongetwijfeld was dit deels het geval, Ander
zijds stelt zich de vraag hoe de houding van de katolieke fabrikanten was 
tegenover de Werkmansvrienden en welke drukkingsmiddelen werden aan
gewend om de werknemers uit de maatschappij te houden? 

Mogelijks ligt daarin het antwoord vervat aangaande het niet bloeien van 
deze voor de arbeiders toch aantrekkelijke societeit. 

Noch de uitbreiding in 1911 in het biezonder met betrek tot vrouwen kin
deren, noch een nieuw bestuur konden de vereniging nieuw leven inblazen (IS), 

De vrije keuze van geneesheer, - met een maximum honorarium \~n 1 
frank voor dag- en 2 frank voor nachtbezoek - en apoteker (aan 0.50 fr, per 
voorschrift) zorgden er andermaal voor dat dc rekening over 1912 met ('('n 
dcficiet van 606,26 fr. wcrd afgcsloten. Bijna het ganse spaarboekje met 787,93 
frank diende gelicht om het verlies te dekken (16), 

Zolang men met ecn dokter in vast dienstverband had gewerkt bept·rktt' 
deze last zich tot 30 à 35% van het budget. rvfet het stelsel \"l:\11 nijt' keus \'an 

(14) SAE(M) - 226 (v.nr.) Stadsverslag 1901-1902. p. 29. 
(15) AMC - Verslagboek, ZItting 13 en 18 maort 1911. 
(16) Van het spaarboekje werd 750 Fr opgenomen. 
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§ 6. .tllartnc ~app~ van on~rrlingt'll bp.rltan b. 

Dank der goede inrichting en der uitmuntende 
leiding dezer Maetschappy, gaet dezelve met groole 
schreden vooruit: 
Dien uitslag danken wy aen haer Bestuer, bestaen

de,onder het cerevoorzitterschap van den heer Bur
gemeester, uit de heeren: 

Karel Berte, voorzitter; 
August Commergo, ondervoorzitter; 
Désil'é Steyael't; 
Moïs Roegiel's; 
Pieter Dhavé; 
J. lleysse-Claeys. leden; 
Belloni De Raedt, griffier; 
Maurice Minne, ontvanger. 

Lene vergelyking tusschen de dienstjaren 1864 en 
1865 zal dien vooruitgang doen uitkomen: 

Ontvangst 1864. 186ti. 
Bydrage der eerleden fr.290-00 fr. 286 ·00 
Aendeel der werkende leden » ~48-i6 » 1629-90 
GifLen enz. » ti32-00 » 51-50 

L'ilgaef 1864. 1865. 
Geneeskundige dienst ft'. 1i8-46 fr. i1O-10 
Schadeloosstellingaen zieken» 190-20 » 10H>-9ii 
Bureelkosten » 31-93 » 120-36 

Op 1 january 1866 was de inschuld der Maetscbap
py fr. 1013-08, als: in-kas fr. 313-08; belgische 
obligatiën, ti p Cl 0, iOO ft's. 

Op 1 january 1861:1 bestond de Maetschappy uit: 
iO eer- en Hti werkende leden; op 1 january 1866 
uit: ïO eer- en 3i!) werkende leden; in 18ûti heen. 
zy dlls 22i we/'kende leden aengewonncn. 

Jaarwerking van de maatschappij opgenomen In het Stadsverslag 1865-1866. 

SAE (M) - 224 (v. nr.) Stadsverslag 1865-1866, p. 12. 
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medici liep dit plots op tot soms 68 % (17). Aan uitkernig van ziekted.1gen 
werd 40 tot 55% besteed, terwijl de resterende gelden gingen naar admini
stratieve kosten en het loon van de bode die volgens overeenkomst 5 à 7% 
van de geïnde penningen opstreek. 

Het werkverlet door ziekte vertoonde een zeer stabiel beeld. Circa 40% 
van de leden genoten jaarlijks uit het steunfonds. Gemiddeld werden zes 
ziektedagen per lid genoteerd. Uitzondering vormde 1886 alswanneer het ge
middelde opliep tot circa negen dagen steunverlening per lid (18). 

Ingevolge de wetgeving op de sociale zekerheid die bij werkverlet minstens 
gedurende zes maanden een vergoeding van 1 frank daags waarborgde diende 
de wekelijkse bijdrage minimaal met anderhalve cent verhoogd, 

In vergadering van 14 februari 1914 werd de bijdrage van 12 op 15 cen
tiemen gebracht. Diengevolge namen vier leden ontslag waarvan er twee 
overstapten naar de Werkmanskring (19). 

Hoewel het kapitaal van de vereniging de laatste jaren bij mondjesmaat 
werd aangetast liet niets vermoeden dat het einde van de Werkmansvrienden 
zo nabij was. Tenzij binnen het bestuur, waar de nieuwe bewindspieeg een 
politiek van stille afbouw voerde. Reeds in 1912 had Pussemier geweigerd het 
vijftigjarig bestaan van de maatschappij te vieren. Met meer dan 6000 frank 
in kas was dit uiteraard mogelijk geweest, ware het niet dat alle jubilarissen 
pas buiten spel waren gezet eO). 

Al deze kleine ondeugden van het bestuur, samen met het bekend raken 
dat het duo Pmsemier-Roegiers dubbelspel speelden door het mede oprichten 
van een kristelijk ziekenfonds Onze Steun, wakkerde de tegenstellingen onder 

(17) SAE(M) - 226 (v.nr.) Stadsverslag 1912. 
AMC - Verslagboek. Rekening dienstjaar 1912. 

Honorarta aan,' 
Dr. Meire 

Hamerlijnek 
Haemers 
Van Kerekvoorde 
Antonlssen 

Apotekers,' 
De Rijeke 
Roeglers 
Slmoens 

1912 
1 frank 

486,--
169,--
65,--
10,--

(18) Weekblad Gazette van Eeeloo van 27 februari 1887. 
(19) AMC - Verslagboek zitting 14 februari 1914. 

1913 

527,-- frank 
112,--
42,--
39,--

22,--
194,15 

2,50 

(20) AMC - Verslagboek. Het bezit van de Wel'kmansvrienden bestond op 1 januari 1911 
uit: 
- spaarboekje op de post 609,25 Fr 

- renteboekje van de Staat 3'/. :1000,--

- 15 obligaties van de stad Gent 1896 à 2'/, 
- 10 obligaties van de stad Antwerpen 1887 à 2'/.'/, 
- 14 Obligaties Vlln 100 Fr Gemeentekrediet 1868 3'/. 
- In kas 

} 3900,--

:173,35 

totlllli 681U,60 11'1' 
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de werkende leden alleen maar aan. Mogelijks zat men daar op te wachten! 
Terecht kunnen we het op zijn minst merkwaardig noemen dat een vijftal 
dagen nadat Onze Steun bij K.B. van 30 mei 1914 was erkend, de laatste 
\'ergadering plaatsvond van de \Verkmansvrienden. Nochtans maakt het ver
slag van 4 juni 191+ geen melding van het opschorten van de aktiviteiten. 
Een geplande vergadering op 2 juli is er schijnbaar nooit meer gekomen el). 

Het is duidelijk dat samen met het bestuur een deel van de leden zijn mee 
overgestapt naar Onze Steun. 

De maatschappij De Werkmansvrienden werd nooit ontbonden en blijk
baar heeft niemand van de oud-leden in vraag gesteld wat met de circa 6000 
frank was gebeurd die op 4 juni 1914 in bezit van de maatschappij was. 

Pas in 1925 tijdens een bitsige kiescampagne bracht het weekblad Het 
Liberale Noorden de zaak van de verdonkerde gelden weer ten berde. 

Het was vooral Charles Lccufier (vader) onder het pseudoniem Rik die 
aandrong op een gelijkmatige verdeling onder de oud-leden. Nadat in 1927 
nogmaals een aanklacht volgde, werd begin 1928 met de terugbetaling aan
gevat. Aan wie en hoeveel werd uitbetaald is nooit achterhaald. Het voor
malig bestuur weigerde immers een totaalafrekening over te leggen ( 2 ). 

Erik de Smet 

Ledenlijst De Werkmansvrienden 1911-1913 

Ereleden 
Commergo Prudence, Markt 
Dauwe Emiel, Stationsstraat 
De Rijcke Edmond, Boelare 
De Schepper Jozef, Patersstraat 
Enke Herman, Oostveldstraat 
Euerard Albert, Stationsstraat 
Goethals Desiré, Markt 
Hamerlijnck Cyriel, Kerkstraat 
Houtappel Camiel, Kerkplein 
Lippens Florent, Kerkstraat 
Pattijn August, Stationsstraat 

Werkende leden 
Aercke Jozef, MoJenstraat 
Aers Francies, Leen 
Baetsleer Petrus, Oostveldstraat 
Bekaert Camiel, Oostveldstraat 
Berthe Karel, Kaaistraat 

Louis (vader), Collegestraat 
Louis (zoon), Collegestraat 

Bdjn Emiel, Oostveldstraat 

(21) AMC Venlagboek zlttJng 4 Juni 1914. 

Pussemier Lionel, Boelare 
Roegiers Firmin, .Stationsstraat 
Ryffranck Pius, Kerkstraat 
Spaey Jan, Stationsstraat 
Sijmoens Eduard, Markt 
't Kindt de Roodenbeke, Brussel ,. 
Van Brabandt Charles, Molenstraat 
Van der Maelen Ghisleen, Boelare 
Van Doome Charles, Markt 
Van Hoorebeke Philibert, Spriet 
Willems Ghisleen, Zuidmoerstraat 

Boutte Antoon, Cocquytstraat 
Gerard, " 
Serafin, Molenstraat 

Bruggeman Desiré, Cocquytstraat 
Francies, " 

Bultijnek Charles, Zuidmoerstraat 
Buijck Edward, Cocquytstraat 

Theodoor, Tieltsestw. 

(22) Weekblad Het Liberale Noorden. 3 april 1025; 28 Januari 1927 ; 10 februari 1929. 
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Baele Kamiel, Schaperijstraat 
Claeijs Henri, Sterrestraat 

Kamiel, Collegestraat 
Karel, Molenstraat 

Clauws Alfred, Zuidmoerstraat 
Alois, Hospitaalstraat 
Gerard, Garenstraat 
Henri, " 
Henri, Peerdekerkhofstraat 

(Pastoor De Nevestr.) 
Jan, Boelare 
Karel, Garenstraat 
Polidoor, " 

Cliteur Alfons, Blommekens 
Cnudde Petrus, Cocquytstraat 
Coppens Alois, Tieltsestw. 

Damien,Oostveldstraat 
Gustaaf, " 
Henry, Kerkstraat 

Colpaert Emiel, Sterrestraat 
Corijn Benoni, Blommekens 

Desiré, " 
Crommen Edward, Molenstraat 
Callewaert Charles, Molenstraat 
Danckaert Karel, Peerdekerkhofstr. 
De Baets Louis, Kerkstraat 
De Bie August, Tieltsestw. 

Kamiel, Zuidmoerstraat 
Karel, Tieltsestw. 
Serafin, Molenstraat 

De Bruycker René, Nederboelare 
De Croock Noël, Cocquytstraat 
De Keyser August, Brugse straat 

(Kon. Albertstraat) 
Henri, Zuidmoerstraat 
Richard, " 
Serafien, " 

De Jaegere Emiel, Zuidmoerstraat 
Edward, Markt 
Victor, Teirlinckstraat 

Delagaey Alfons, Oostveldstraat 
De Latter August, Vlamingstraat 
De Leeuw Arthur, Blommekens 
De Letter Jules, Molenstraat 

Petrus, Collegestraat 
De Martelaere Edmond, Blommekens 
De Poortere Pieter, Kerkplein 
De Rie August, Tieltsestw. 

Karel, " 
De Roovcr Desiré, Collcgestraat 

Honoré, " 
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De Rijcke August, Kaaistraat 
De Smet August, Teirlinckstraat 

Ferdinand, Vlamingstraat 
De Stoop Justien, Princenhofstraat 
De Zutter Desiré, Garenstraat 

Leopold, Cocquytstraat 
Lucien, " 

D'Havé Alfons, Zuidmoerstraat 
Frans, Molenstraat 
Louis, " 
Petrus, " 

Dhuijvetter Florent, Oostveldstraat 
Karel, Kaaistraat 

Dobbelaere Benjamin, Oostveldstr. 
Doom Ivo, Raverschootstraat 
Dubois August, Princenhofstraat 
Dysserinck Arthur, Snuifmolenstraat 

August, Molenstraat 
De Baets Alfons, Peerdekerkhofstr. 

Hypoliet, " 
De Keyser-Pille August, Brugse straat 
Delagaey-Gabriel Alfons, Oostveldstr. 
De Smet-De Visschere Frans, Kaaistr. 
Eggermont Bernard, Spriet 
Ferbuyt August, Vlamingstraat 

Karel, Princenhofstraat 
Fordeyn .Tules, Snuifmolenstraat 

Karel, " 
Gabriel Arthur, Stationsstraat 

Desiré, Molenstraat 
Geernaert Emiel, Molenstraat 

Francies, " 
Jacob, Cocquytstraat 

Geleyn Bernard, Zuidmoerstraat 
Theoficl, Tieltsestw. 

Goethals Octaaf, Zuidmoerstraa.t 
Haeleman Louis, Blommekens 
Hauwe Jozef, Vlamingstraat 

Richard, " 
Heene Ferdinand, Brugse straat 
Janssens August, Boel a re 
Krijger Petrus, Tieltsestw. 
Lampaert Jan, Kerkstraat 
Lippens Bruno, Ticltsestw. 
Martens Francies, Zuidmoel"$trnat 
Masko Aloïs, BIommekens 

Octaaf, Zilvel"$tmat 
Mortier Angelus, Ra"el"$chootstmat 
!vfusschc Ferdinnnd, Snuifmolrmtr. 

I.Jouis, " 
Nijs Hil'ronynms, Colle~straat 



Pauwels Alfons, Peerdekerkhofstr. Ignatius, " 
Edmond," Jules, " 

Piepers Jan, Tieltsestw. Karel, Oostveldstraat 
Pille Honoré, Sterrestraat Van de Wale Karel, Raverschootstr. 

Jozef, Vlamingstraat Van de Woestijne Emiel, Zuidmoerstr. 
Plasschaert Henri, Collegestraat Van Doorselaere Louis, Vlamingstr. 
Plovijt Karel, Nieuwendorpe Van Gyseghem Theofiel, Kerkstraat 
Roesbeke Petrus, Teirlinckstraat Van Hecke Edmond, Roze 
Rijckaert Serafien, Teirlinckstraat Edward, Blommekens 

Theodoor, Collegestraat Petrus,Molenstraat 
Schijvinck Pieter, Blommekens Van Hoecke Originas, Nieuwstraat 
Seys Petrus, Lijnendraaierstraat Serafien, " 
Smitz Alfons, Molenstraat Van Hijfte Ferdinand, Zuidmoerstr. 

Benoni, Kaaistraat Karel, Kerkstraat 
Edward, Boelare Leopold, Nederboelare 
Henri, Collegestraat Louis, Zuidmoerstraat 

Spillebeen Karel, Kerkstraat Richard, Kerkstraat 
Spittael Alfons, Nederboelare Van Landschoot Edward, Collegestr. 
Symoens August, Collegestraat Karel, " 

Theofiel, Brugse straat Van Steenberghe Bernard, Garenstr. 
Tieberghiem Karel, Nieuwstraat Van Veerdeghem Aloïs, Leke 
Valcke AloÏs, Lijnendraaierstraat Angelus, Boelare 

Emiel, " Emiel, Vlamingstr. 
Francies," Van Vooren Isidoor, Nieuwstraat 

Van Acker Jan, Teirlinckstraat Isidoor, Nederboelare 
Van Avermaete Ferdinand, Kerkstr. Frans, Nieuwstraat 
Van Belle Louis, Tieltsestw. Van Zele August, Brugse straat 
Van Branteghem Karel, Princenhofstr. Van Zuyt Honoré, Molenstraat 

Pieter, Nederboelare Vergelder Jan, Kaaistraat 
V.d. Gejuchte Camiel, Raverschootstr. Verhas Jules, Kerkplein 

Louis, Cocquytstraat Verheecke August, Roze 
V.d. Genachte Honoré, Zuidmoerstr. Vermei re Serafien, Blommekens 
Van den Avyle Louis, Molenstraat Verschaere Petrus, Lijnendraaierstr. 
Van den Berghe .Jan, Molenstraat Victor," 

Pieter, Schaperijstr. Verstraete Charles, Raverschootstr. 
V.d. Bossche Jan, Raverschootstraat Van Hijfte Julianus, Zuidmoerstraat 

Louis, Vlamingstraat Van de Genachte August, Teirlinckstr. 
V.d. Driessche Domien, Snuifmolenstr. Van Poecke-Himschoot Kamiel, 

Edmond, " Zuidmoerstraat 
Van den Neste Emiel, Kerkstraat Verschaeve-De Langhe Victor, 

Pieter, Teirlinckstraat Lijnendraaierstraat 
Van de Poele Bernard, Molenstraat Vervaet Alfons, Blommekens 
Van der Bruggen Louis, Collegestr. Wieme Henri, Molenstraat 
Van der Ginst Louis, Collegestraat Jozef," 
Van der Haegen Ahel, Kerk!!traat Kamiel, " 
Van der Jeugd Df'siré, Leke!!traat Wicmeersch Petrus, Blommekens 
Van der Sluy!! Jan, Kaaistraat Willems Alfons, Blommekens 
Van de Voorde Elia!!, Vlaming!ltraat Clémcnt, Markt 

GllStaaf, Molenstraat Honoré, Blommekens 

AMC - Verslagoo('k De Werkmansvri('nd('n 1911-1914. 
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APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

De toevallige vondst van de programmabrochure van het 'Zangfeest van 
het Meetjesland' dat doorging op zondag 13 juni 1943 op de 'Groote Markt 
te Eekloo' bracht aan het licht - tot onze grote verrassing trouwens - dat er 
een lied bestond dat de naam 'Appeltjes van het Meetjesland' droeg. Inder
daad, op de tiende bladzijde van de brochure staat de tekst van deze muzi
kale appeltjes afgedrukt. De woorden zijn van de gekende Brugse auteur 
Maurits Sabbe terwijl het lied getoondicht werd door Remi Ghesquiere, een 
componist bekend om zijn Gezelleliederen. 

Geen enkele der bestuursleden van het Heemkundig Genootschap bleek 
op de hoogte te zijn van het bestaan van dit 'curiosum'. We laten de tekst 
ervan hier dan ook integraal volgen. Opzoekingen naar de muziek bleven 
helaas vruchteloos! 

APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 
M. Sabbe 
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Het schip moet voort naar Engeland, 
't Heeft moeit om heen te varen. 
De stoomfluit gilt, het schroefwiel stampt 
En slaat de wilde baren. 
't Is van den bodem tot het dek 
Beladen voor den Britschen djek. 
Met appeltjes rood als bloed, 
met appeltjes suikerzoet. 
Zij worden gezocht ten allen kant, 
't Zijn de appeltjes van het Meetjesland. 

Naar Vlaandren keert den stoomer weer 
Tot vreugd der schipperslieden. 
Een watervogel vlug en licht, 
kan vast niet sneller vlieden. 
De vracht is klein, die 't schip nu vaart, 
doch ze is g-ewis het dubbel waard: 
't Zijn guinjes met g-ouden klank 
En schellingen zilverblank. 
Zij werden gehaald op 't Britsche strand, 
door de appeltjes van het Meetjesland. 

Wij brengen 't boertje lof en eer! 
Hoe danken wij de vruchten, 
Al doen hem hag-el rups en wind 
Zoo vaak.het ergste duchten 
Hij waakt en zorgi met noeste vlijt 
Tot hem een heC"rlijke oogst .gedijt. 
Van appC"lties rood als hloed. 
Van appeltjes suikC"rzort. 
Dan lachC"n dl' ho('rtjes zoo pkzant 
Naar de appeltjes va'n het ~f('etjesland. 

R. Ghesquiere 



ZONDAGt 13 JUNI 1943 

ZANGfEEST 
VAN HET MEETJESLAND 

PROGRAMMA 

Uit de tekst van het lied kan afgeleid worden dat deze waarschijnlijk ter 
gelegenheid van het Zangfeest werd opgesteld: het is 'den Britschen djek' 
(I) die de appeltjes duur hetaaide wat de bezetters zeker aangenaam in de 
oren moet hehhen geklonken. Ongetwiifeld hadden ze liever zelf 'het Britsche 
strand' met een hezoekje vereerd! Het war('n echter - helaas voor hen! -
alleen de Meetjeslandse appeltjs die zover raakten. 

(I) 'djek' ot 'dJ Ik' la een apotnaam dIe men aan de Engelsen gaf. ZIe: L.-L. De Ba, 
WetWlaam.ch Idtottcon, p. 208. 
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Het is eigenlijk wel jammer dat het lied tijdens een zo beroerde periode 
tot stand kwam. Voor diegenen die de bezetting niet aan den lijve hebben 
ondervonden is het telkens weer verrassend te ontdekken dat er gedurende 
die kommervolle jaren ook 'gefeest' werd! Het 'Zangfeest van het Meetjes
land' was ingericht geworden door het 'Kultuurverbond "Het Meetjesland'" 
in samenwerking met het 'Gouwbestuur van het Vlaamsch Nationaal Zang
verbond' en stond onder de bescherming van het Stadsbestuur van Eeklo. 

Het Zangfeest vormde eigenlijk het orgelpunt van een studiedag over het 
Nationaal Volkslied. 's Voormiddags stond er een ontvangst op het Eeklose 
stadhuis op het programma waarna een 'studievergadering' volgde. De be
kende Vlaamse bard Willem De Meyere hield een voordracht over de waarde 
en de betekenis van het volkslied ; de in die jaren gekende sopraan Wiesken 
Aerts luisterde de spreekbeurt op. 

In de namiddag, om 15 uur, ging dan het 'Zangfeest' door: er werden 18 
'massaliederen met koor en orkest' uitgevoerd. Als dirigenten fungeerden Lie
ven Duvosel, Jef Tinel, Willem De Meyer en Marcel De Pauw. De verbin
dingsteksten waren van de hand van Ferdinand Verknocke, Wies Moens en 
Cyriel Verschaeve. Fik Verbrugghen van 'Zender Brussel' was 'voorspreker' 
terwijl Bert Van Wiemeersch, 'leider van 't Kultuurverbond "Het l\feetjes
land'" de feestrede uitsprak. 

Vendelzwaaiers, juffrouw Wiesken Aerts en mevrouw .T anssens-Columbien, 
het Gentse Lieven Duvoselkoor, Zingende Scholen, Arbeidsdienst, Orkest en 
V.LV.O maakten van het Zangfeest een gevarieerd spektakel. Een bloemen
hulde aan Lieven Duvosel besloot de plechtigheid. Als laatste liederen wer
den 'De Vlaamsche Leeuw' en het 'Wilhelmus' gezongen. 

Welke herinneringen een 'waardeloze' doos met familiepapieren al niet kan 
oproepen! 

Hugo Notteboom 

116 



DE VERHUIS EN WEDEROPBOUW VAN EEN 

GRAFELIJKE WINDMOLEN IN 1387 : 

EEN MICRO-ECONOMISCHE STUDIE. 

Inleiding 

Houten molens waren zeer kwetsbaar in oorlogstijden. Herhaaldelijk wer
den ze dan ook in brand gestoken en verwoest. In 1378 ontstaan er tussen 
graaf Lodewijk van Male en de stad Gent naar aanleiding van de zaak der 
Brugse Leie moeilijkheden die de aanloop werden tot een zesjarige oorlog. De 
onbeschermde steden en de dorpen waren natuurlijk een gemakklijke prooi 
voor de oorlogvoerenden. De molens van Eeklo overleefden dan ook niet het 
oorlogsgeweld (1, 2) . 

In mei 1387 laat Filips van Bourgondië een versterkt kasteel te Sluis bou
wen. De oude molen van de Sluizen aar Arnold de Ie Mare staat in de weg, 
zodat hij plaats moet ruimen voor de nieuwe vesting. 

De hertog neemt de molen van Arnold de Ie Mare over en laat hem op
nieuw oprichten aan de westzijde van Eeklo door Pieter-Gerard Van Zeg
broec. Deze woonde te Eeklo. Het verloop van die operatie kunnen we aan 
de hand van de rekening die hij heeft opgemaakt voor de algemene ontvanger 
van Vlaanderen en Artezië, J acob van Screyhem (zie Bijlage I), volgen. 

Jacob de Pape, meester timmerman krijgt 140 p. par. betaald voor het af
breken van de molen te Sluis en het wederoprichten te Eeklo "au costé de 
west". 

Afbraak en vervoer 

De molen wordt natuurlijk niet m ZIJn geheel overgebracht, maar wordt 
eerst uit elkaar genomen. 

Coppen Masier, Porte-fais, (handlanger en drager) (3) breekt samen met 
andere werkgezeJlen de molen af en brengen de onderdelen van de molen, 
samen met de 2 molenstenen naar de haven van Sluis, waar ze deze opladen 
in sloepen. Vervolgens laden ze deze onderdelen af te Pulsbroek, waar ze op 
karren worden geladen. Deze worden te Eeklo opnieuw afgeladen. 

Voor de'i:e verschillende werken ontvangen ze in totaal 40 p. en 14 Spar. 
De sloepen dienden meerdere malen over en weer te varen. 

Pulsbroek was een plaats gelegen op de Eeklose watergang, tussen Aarden
burg en Sint-Laureins, op 2 km ten zuiden van het huidige St.-Kruis. Het is 
wel eigenaardig dat ze niet verder vaarden tot Eeklo, want per schip gaat 
het veel gemakkelijker dan op de wagen. Wc moeten dus aannemen dat de 
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Eeklose watergang niet verder bevaarbaar was voor dergelijke zware scheeps
ladingen. 

De gebruikte vaarroute liep waarschijnlijk over Slepeldamme via de Ede 
naar Aardenburg en vandaar langs de Eeklose watergang naar Pulsbroek. 
Daar worden de stukken op meerdere wagens overgeladen en naar Eeklo ge
bracht. Meerdere heen- en terugritten waren ook hier nodig. 

De rekening zegt niet welke weg er gebruikt werd. Misschien gebruikten 
ze de weg Aardenburg-Eeklo vanaf de Moerhuize te Maldegem. We denken 
eerder dat de reisroute over St. Laureins en Balgerhoeke naar Eeklo verliep. 

De schippers Jan Bernart, Gilles Volkart en Jan Claessone verdienden er 
48 p. 15 s. par. mee en de voermannen Willem de Kercmeestre, Pieter Zwaef 
en Pieter Zegherssone 42 p. 16 s. par. 

Houtleveringen 

Emiel De Klerck leverde 95 geschaafde planken aan 5 s. par. per stuk, en 
250 ruwe planken aan 18 p. het honderd (4). Dit voor een totaal van 68 p. 
en 15 s. par. Dit hout moest dienen voor het timmeren van de kap en wegen 
(wanden) van het molenkot (5). Zeer waarschijnlijk ging het hier over tien
voethout, dit waren planken met een lengte van 2,8 m. 

Jan Geraard leverde 15 houten balken voor een totale som van 30 p. 8 s. 
par. Een grote hoeveelheid hout van de oude molen was immers rot, \'erv.'eerd 
en aldus onbruikbaar geworden voor de wederopbouw. We vernemen dat hier 
vooral zware balken van het gebinte van de molenvoet bedoeld zijn (6). 

Nissen Bomgart, meester-timmerman, en zijn zoon leverden nogmaals aan 
de voormelde Jacob De Pape, 250 (ongeschaafde?) planken aan 72 s. par. 
het honderd, Voor hun werk aan de heropbouw van de molen verdienden 
ze 12 p. par. Alles tesamen ontvingen ze voor werk en houtle\'ering tesamen 
21 p. par. Heine Willart en Simon Spiernic, houtdragers, ontvingen, om 
gedurende 4 dagen hout te zagen voor de molen, 20 s. par. per dag. In totaal 
dus 4 p. par. 

Leveringen van ijzer 

Loys Bomgart, smid uit Eeklo, levert 2100 "lukenagels" aan 4 s. par. het 
honderd, 1000 "lasnagels" aan 6 s. par. het honckrd, en 700 "middennagds" 
aan 8 s. par. het honderd. Verder levert hij nog 3 krammen (chcvill('s d(' 
(er), aan 8 s. par. het stuk, 4 ijzeren schenen of lemmel'S (pruJlleez de fel') 
aan 12 s. par. het stuk, 2 ijzeren beugels of windebanden (annel\ulx de fel') 
aan 8 s. par. het stuk, 100 nieuwe ijzeren nagels voor 36 s. par. ; 4 paar ijzt'. 
ren beugels (gons) en ijzeren ringen (vt'lvelh's) voor 24 s. par., 4- ijZt'l't'1l 
schenen voor 35 pont (16 kg) voor 48 s. par., en twee grote ijzt'l't'n (sch('t'rs) 
bouten (grands cloux de fel') voor 6 s. par. Dit alles Wl'rd gt'bruikt aan dl' 
vermelde molen. Totaal (van ijzerlC'vC'ringt'll) 20 p. 2 s. pal'. 
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Of' J .. 

Fig.1 Structuur van een Vlaamse staakmolen in de 14de eeuw. 
Werkhypothese. Luc Goeminne. 1982. 
Kleine één- en halfzolder. Kruisplaten rechtstreeks op de grond. Vier steek
banden. Steekstaart zonder kruirad. Gev1ucht ongeveer 18 m. Een steen
koppel 

Kostprijs 

In totaal kostte het overplaatsen van de molen aldus 416 p. en 10 s. par. 
aan de grafelijke schatkist. 

Na in gebruik nemen van de molen blijkt echter dat hij nog niet heel goed 
draait, zodat er verschillende bijkomende werken moeten uitgevoerd worden. 

Bijkomende werken 

Het tweede deel van de rekening van Pieter Gerard van Zegbroec loopt 
over de periode van 19 november 1387 tot 1 oktober 1388 en bevat al die 
bijkomende uitgaven. 

Nijs Bomgart, de meestcr-timmerman, die rceds in 1372 herstellingen voor 
de graaf uitvocrde, moct samen met zijn zoon, de pestels beter bevestigen, 
omdat de wieken slingcren tijdcns hct draaien. Deze pestcls zaten dus niet 
goed vast in de asgaten (pertuis ). Ze werden bctcr bevestigd door Nijs Bom
gart cn zijn zoon, die hieraan 1 dag werkzaam waren voor een totaal van 
20 s. par. 

Samen met zijn zoon moesten ze ook de stcenbalk (waarop de molcnstencn 
rusten) cn de klauwstijlen (claurpons) beter bevestigen cn cen nieuwe zetel 
rond de staak vervaardigen. Ze hadden hiërvoor 2 dagen nodig. 40 s. par. 
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Pieter Geraard leverde de houten balken (Merrien) voor een meuwe zetel 
en ontving hiervoor 28 s. par. 

Door Lodewijk de smid werden 10 grote nieuwe ijzeren bouten geleverd, 
waarmede de vermelde klauwstijlen aan de vernoemde steenbalke werden 
bevestigd. Jan de mandemaker (wannemakere ) leverde een graanmand of 
graanmaat om het graan af te wegen, 8 s. par. 

Willem Ghalagere leverde 100 el nieuw canevasdoek waarmede (nieuwe) 
zeilen voor de molen werden vervaardigd. De oude waren volledig waardeloos 
geworden. De prijs per el was 5 s. par. In totaal 25 p. par. Jan Drieghe ver
voerde het zeildoek van Brugge naar Eeklo voor 5 s. par. 

Jan Maugis leverde de hennepkoorden voor de zeilen tegen 20 s. par. Ar
nold de Ie Mare uit Sluis, leverde een lopende steen. De oude was in stukken 
gebroken door slijtage en was onbruikbaar geworden. Kostprijs 106 p. 16 s. 
par. 

De algemene ontvanger van Vlaanderen en Artesië, Jacob van Screyhem 
was persoonlijk bij deze belangrijke en dure aankoop aanwezig. 

Coppin Masier en andere handlangers hebben de molensteen van de molen
dam naar de haven van Sluis in het schip gesleept voor 72 s. par. 

Jan Pauwels, de "soyman" (schipper) (1) vervoerde de steen per schip 
(neif) (8) van Sluis naar Raveschoot voor 4 p. 4 s. par. 

Dit keer vaart men dus niet naar Pulsbroek, maar naar Raveschoot. De 
gebruikte vaarroute gaat van Sluis naar Damme en dan langs de Lieve naar 
Raveschoot. ' 

De Lieve was alleszins beter bevaarbaar dan de Eeklose ,·"atergang. 

Later wordt Raveschoot in de Eeklose stadsrekeningen altijd als losplaats 
van de "caudsiedesteenen" vermeld. Reeds in de rekening over 1403-1404. 

Jan Sleuhout en zijn metgezellen hebben de molensteen uit de boot geladen 
te Raveschoot en ontvingen hiervoor 24 s. par. 

Willem de Kercmeester, de voerman (charton) (9) voerde de molensteen 
met zijn wagen van Raveschoot naar de motte van de molen (ten westen van 
Eeklo) voor 48 s. par. 

Nijs Bomgart plaatst de steen in de molen voor 12 p. par. 

Boudewijn Steyaert, koordemaker, levert een zware hennep steenret'p V;\11 

51 pond (24 kg) aan 2 s. par. ppr pond. Totaalprijs 5 p. 2 s. par. 

Lodewijk, de smid, (fevre) (10) leverde 100 nieuwe ijzert'n nagels voor de 
nagcling van de steenzolder (solier ) voor 16 s. par. 

Walter, de kuipcr, vcrvaardigdc cen nieuwe :;tel'llkist met nieuwt' ijle!'ell 
windebanclen (chcrc\es) errond, voor 2 .... s. pa r. 
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Lodewijk, de smid, leverde 300 ijzeren nagels voor de nageling van deze 
steenkist. Prijs 6 s. par. het honderd. Totaalprijs 18 s. par. 

Nijs Bomgart voert met zijn zoon bepaalde werken uit zowel aan het "crus
hout" (kruisplaten ? gekruiste weegbanden ? balken van het steenbed ?), als 
aan het "schaargewant" (pasbrug) . Ook spant hij bepaalde onderdelen aan 
van het vangwiel (grand roue) en voorziet het van nieuwe kammen. Hier
voor waren 4 dagen en half nodig aan 20 s. par. per dag. Totaal werkloon 
4 p. 10 s. par. 

Dezelfde Nijs Bomgart leverde ook 15 nieuwe houten kammen voor het 
vangwiel voor 15 s. par. Hij herstelde ook een roede die na de heropbouw 
van de molen door storm aan één einde gebroken was. Ook leverde hij hier
voor een houten las. Samen 58 s. par. 

Lodewijk, de smid, hersmeedde herhaalde malen de bilhamers (scherp
hamers) voor de molenstenen, voor 54 s. par. 

Katelijne Monix leverde smeervet voor het aandrijfwerk voor 19 s. par. 

Deze (talrijke) bijkomende werken, herstellingen en vervangingen kosten 
in het geheel 182 p. 12 s. par. (in feite 181 p. 11 s. par.) 

De globale som van al deze herstellingen, met uitzondering van het loon 
van Pieter Geraard Zegbrouc, bedroeg op 14 november 1388 598 p. 12 s. par. 
Reeds op 19 mei 1388 werd door Jacob van Screyhem 594 p. par. uitbetaald 
aan Pieter Geraard Zegbrouc (Dit is dus 4 p. en 12 s. te weinig). 

Reeds vanaf 19 november 1387 echter was de molen toch kunnen beginnen 
malen. Op 1 oktober 1388 was 63 1/2 hoed "soyle" (11) of 7.500 kg rogge 
gemalen aan 34 s. par. per hoed. De totale ontvangst van Pieter Geraard 
Zegbrouc bedroeg dus 701 p. 19 s. par. d.i. het bedrag door hem ontvangen 
in mei (594 p. par.) samen met de maalopbrengst 'tot okt. 1388 (107 p. par. 
19 s. par.). Bleef dus over 103 p. 18 s. par. 

Pieter Geeraert Zegbrouc heeft dan nog aan Jan Hennequin, de molenaar, 
voor het onderhoud, de bewaking en de werking van de molen 31 p. 4 s. 
afgestaan. 

Pieter Geeraert Zcgbrouc krijgt tenslotte nog als salaris voor zijn toezicht 
op de herstellingswerken van de molen, 15 p. par. Het salaris van de molenaar 
en toezichter bedragen dus samen: 46 p. 4 s. par. 

De toczÎchter Pietcr-Geracrt Zcghrouc heeft dus uiteindelijk nog In kas 
57 p. 14 s. par., die hij aan de grafelijke schatkist moet overmaken. 

Verloop en kostprijs van het vervoer 

Het vervoer van de molenonderdelen en de twee molenst('nen rond mei
juni 1387 gt'bcurde feitelijk in 2 etappes. 

121 



Eerst een deel waterweg van Sluis over Aardenburg naar de plaats Puls
broek. We berekenen deze afstand benaderend op 12 km. 

De tweede etappe langs de baan over St.-Laureins, Balgerhoeke naar de 
broek. We berekenen deze afstand benaderend op 12 km. 

Het loon van de schippers bedroeg 48 ponden par. Het loon van de voer
mannen bedroeg bijna 43 ponden par. 

Het vervoer per schip of per wagen kwam ongeveer uit op dezelfde hoge 
kostprijs. Men dient ook op te merken dat zowel de schepen als de wagens 
meerdere reizen heen en terug dienden te maken, en dat meerdere helpers 
bij deze karweien betrokken waren. 

Hoeveel heen- en terugritten gedaan waren, is niet in de rekening vermeld. 
We weten ook niet welke sloepen werden gebruikt. 

Een soyscepe was een platte schuit met een maximaal laadvermogen van 
150 zakken graan, wat ongeveer overeenkomt met 7.000 kg. 

Het maximaal laadvermogen van een driewielige boerewagen bedroeg toen 
naar onze schatting ongeveer 2.000 kg. 

Het huidige gewicht van een staakmolen bedraagt ongeveer 35.000 kg. 

De 14° eeuwse staakmolen was wat kleiner met een korter gevlucht van 
ongeveer 18-20 meter en slechts één koppel maalstenen. We schatten het ge
wicht van de 14° eeuwse staakmolen grofweg op 20.000 kg. 

Wanneer later een enkele nieuwe molensteen van Sluis naar Eeklo ge
bracht wordt, zal dezelfde reisroute niet gevolgd worden. De schipper zal met 
deze molensteen van Sluis, over Damme langs de Lieve rechtstreeks naar 
Raveschoot varen, tot dicht bij de molenberg. 

Alhoewel de reisroute hier rUlm 28 km bedraagt, was de kostprijs voor 
laadwerk en vervoer lager, n1. rUIm 11 pond par. Hij diende e\'euwel slechts 
éénmaal te varen. 

Een dergelijke lopende molensteen woog toen ongeveer 1. 700 kg, voor een 
diameter van 170 cm, en een dikte van 30 cm. De densiteit van molenstenen 
is 2,5. 

Men gaf wellicht de voorkeur aan deze langere vaarweg, omdat het ver
voer in de winter van 1387 gebeurde en de slijkerige wegen ten noOrdt'll van 
Eeklo onberijdbaar waren. 

Men vermeed ook halverwege het tijdrovend overladen van deze zware 
molensteen. Daarenboven was de Lieve zeker l)('tt'l' bt"'aarbanr dan dl' El'klost' 
watergang. 
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De produktie en pachtoverbrengst van de 

windmolen in 1388 te Eeklo 

Op 11 maanden en 11 dagen, d.i. nagenoeg 1 jaar, had de windmolen te 
Eeklo in 1388 amper 63 1/2 hoed rogge of 7.500 kg gemalen! ( 2). 

Hoeveel dagen per jaar en hoeveel uren per dag de molen in werking is 
geweest, blijkt geenszins uit de rolrekening. 

Hoeveel dagen de molen dat jaar voor herstellingen heeft stilgestaan, is 
niet juist meer te achterhalen. Volgens de rolrekening minstens 1 week, zon
der het herplaatsen van de nieuwe molensteen. 

Hoeveel uren er aan nachtmalen werden besteed, is eveneens onbekend. 

In ons land staat de wind slechts 4.500 uren per jaar sterk genoeg om 
molenwieken te doen draaien? Een vol jaar telt 8.760 uren. 

In de veronderstelling dat niet aan nachtmalen wordt gedaan, komt dit 
overeen met 194 dagen met voldoende wind. 

De kerk verbood in het algemeen het malen op zondag en feestdagen. Dit 
vennindert het aantal mogelijke werkdagen van de molenaar tot ongeveer 
164 per jaar. Een windmolen kon dus maximaal 164 dagen per jaar in wer
king zijn volgens de beschikbare windsterkte in onze gebieden. 

In de veronderstelling dat de molen te Eeklo in 1388 slechts 100 werkdagen 
had gedraaid, zou de dagproduktie slechts 75 kg zijn geweest. Dit is een 
uiterst kleine hoeveelheid. Uit de analyse van de rolrekening blijkt dus over
duidelijk hoe er met deze duur betaalde okkasiemolen gesukkeld werd. 

Deze tegenslagen leggen ook uit waarom de algemene ontvanger van Vlaan
deren, Jacob van Screyhem, zelf tegenwoordig was te Sluis om zich te verge
wissen of de nieuwe zeer dure molensteen (bijna 107 pond par.) wel van 
goede kwaliteit was. 

Is het ook niet te verwonderen dat de toezichter-beheerder voor al zijn 
moeite en achtemageloop slechts 15 p. par. als ereloon ontving. Dit blijkt 
niet veel voor een heel jaar werk als opzichter en verantwoordelijke werf
leider voor de verplaatsing van de molen. Doch, had hij werkelijk zijn plicht 
gedaan? 

De graaf van Vlaanderen had er beter aan gedaan een nieuwe molen te 
laten houwen .... 

De graaf leed natuurlijk een financieel nadeel door het ontbreken van mo
lens te Eeklo, zodat hij derhalve de inkomsten ervan diende te ontberen (13). 

Het eerste jaar is de verpachting van zijn dure, slechtwerkende molen even
wel geen meevaller geworden. Amper 58 pond par. netto pachtopbrengst in 
1388. Dit komt overeen met een rendement van 9%. 

In 1375 ontving de heer van de Woestijnc te Aalter gemiddeld bijna 130 
pond par. per molen als pachtopbrengst (14). 
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In 1387 ontving de heer van Pit tem 162 pond par. van zijn windmolen 
(IS). Pachtrendementen van windmolens bedroegen zonder tegenslagen 15 
tot 20% in de late middeleeuwen. Eén van de bijzonderste redenen voor de 
plaatselijke heer om het banrecht van de molens streng in de hand te hou
den ... 

Totale kostprijs van de afbraak, vervoer en heropbouw 

In de volgende paragrafen willen we een analyse uitwerken over de totale 
kostprijs van de verplaatste windmolen. 

Overzicht. 

A. HOOFDWERKEN. 

1. Afbraakwerken en laadwerken 
2. Vervoerwerken 
3. Houtleveringen 
4. Timmerwerken en zaagwerken 
5. Ijzerwerken en smeedwerken 
Totaal 

B. BIJKOMENDE WERKEN. 

2. Vervoerwerken 
3. Houtleveringen 
4. Timmerwerken 
5. Ijzerwerk en smeedwerken 
6. Andere leveringen (o.a. zeilen) 
7. 1 nieuwe steen met plaatsing 
Totaal 

Algemeen totaal 

40 P 14 Spar. 
91 p 11 Spar. 

108 p 3 Spar. 
16 p par. 
20 p 2 Spar. 

416 P 10 Spar. 

119 P 13 Spar. 
1 p 8 Spar. 

12 p 7 Spar. 
4 p 18 Spar. 

32 p 9 Spar. 
118 p 16 S 
182 P 12 Spar. 

599 p par. 

De aanvankelijke prijs voor de heropbouw beliep reeds op 4-16 p. par,) 
wat werkelijk reeds een te hoge som voor een "okkasie" windmolen bete
kende. Daarbij kwamen nog 182 p. par. onverwachte en bijkomende uitga\"en 
door allerlei tegenslagen. 

Uiteindelijk kostte de molen aan de grafelijke schatkist bijna 600 p. par. 
en was de beginproduktie ronduit slecht te noemen. 

De volledige heropbouw van een staakmolen te Verrebroek (Waasland) 
in 1404 kostte ongeveer 4-92 pondt'n par. De heropbom ... ' van de molen te 
Haasdonk kostte in 1406 nagC'noeg 516 pondC'n par. (16). 

In de uiteindelijke kostprijs van de molen te Eeklo bedroegen de mate
riaalkosten bijna 286 pond par. of 4-79'~ en de daglonen 31~ pond pnr. of 
53%. Een enkele molensteen lTlC't plaatsing kostte bijna 119 p. par. of bijna 
20% van de totale prijs van de molton, \'('1'\,0('1' nit'1 inbegrepl'n ! 

Te Aalter kostte e('n koppel mo!enst(,llc'll 111l'l plaatsing 135 p. pnr., \'l'n'at'l' 
niet inbegrepen. 
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Fig. 2 Kaart van Frickx. 1733. 
De smalle Eekloose watergang loopt van Eeklo noordwaarts. Buigt rond Sint
Laureins naar het westen tot Aarden burg om vervolgens het Zwin te berei
ken, even oostwaarts van Sluis. 
De bredere Lieve loopt ten zuid-westen van Eeklo meer noordwaarts, buigt 
naar het westen om Damme te bereiken. Langs een verbinding bereikt men 
de watergang van Damme naar Sluis. 

De Eeklose watergang 

In 1240 kregen de inwoners van Eeklo van gravin Johanna van Canstan
tinopcl de toestemming om ecn watergang van Ecklo noord- en westwaarts 
te graven naar Aardenhurg, waar hij via de Ede en de Slepeldam sluis in de 
7..ee uitmonde. Deze watcrverhinding kwam tot stond rond 1280-1290 (17, 18). 

Dcze Eeklose watergang vertoonde talrijke bochten en scherpt' hoeken en 
was bovcndicn nogal smal, ook de diepgang was gering. Grote schepC'n kon
den hier dus niet varen, wel turfschuit('n C'n anc!C're kleine vaartuigen. Vanaf 
1330 en 1350 wordt hij dan ook verbreed en in 1374 ook uitgediept. 
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Rond 1380-1390 geraakte de sluis te Slepeldamme bij Aardenburg ver
waarloosd, zodat hier ook onderhoudswerken nodig waren. 

De Eeklose watergang liep van Eeklo eerst noordwaarts, liep rond het 
dorpscentrum St. Laureins, om vervolgens naar het westen om te buigen in 
de richting van het Zwin, even ten oosten van Sluis. 

De Lieve 

De Lieve werd gegraven in 1250-1262 als rechtstreekse kunstmatige water
verbindingsweg van Gent naar de zee. 

De Lieve liep ten zuiden van Eeklo, om vervolgens naar het Noord-westen 
te zwenken en uit te monden in het Zwin te Damme. 

Op 5 km ten westen van Eeklo lag de Raverschootbrug, waar een loskaai 
was. Eeklo zelf was sedert 1320-1350 ook zuidwaarts verbonden met de Lieve 
door een leede of gegraven watergracht, die voor kleine schuiten bevaarbaar 
was. Deze watergang geraakte ook dusdanig vervuild en verzand dat hij in 
1422 herdolven en verbreed werd. 

De Lieve was voor de economie van Eeklo in de Middeleeuwen niet zeer 
belangrijk. Over gans de lengte van de rivier hadden de Gentenaren ervan 
de juridictie en zelfs het eigendomsrecht (19). 

De Lieve was breder, dieper en beter bevaarbaar dan de Eeklose water
gang. Op de Lieve mocht echter van de Gentse schepenbank in 1408 niet 
gevaren worden met schepen met meer dan 15 vaten wijn (20). Dit komt 
overeen met een lading van 2.000 kg. 

Ijzerwerk aan de molen te Eeklo In 1388 

Aan een windmolen kwam in de 14° eeuw reeds veel ijzer te pas: nagels, 
bouten, ijzeren windbanden, spangen, krammen, beugels, enz. 

Verder had men nog de ijzeren handboom, het klauwijzer, de rijn, de spil, 
de spoorpot, de heinsel, de scherphamers, enz. 

a. Nagels en bouten. 

We kunnen de nagels indelen naar hun benaming, aanwending, grootte en 
derhalve prijs. 

We bespreken de soorten nagels van groot naar klein. 

Grote nagels. 
Eerder zeer zware scheersbouten of misschien zelfs treksta\'en. ~[en kocht 

er twee aan 6 S par. het stuk. 

Nagels. 
Eerder zware scheersboutell. Ze kost('n 16 tot 36 S par. het honderd. 

Middelnagels. 
Er werden er 700 gekocht aan 8 S pal'. het hondcrd. 
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Lasnagels. 
Men kocht er 1000 voor 6 S par. het honderd. Ze dienden om de zomen 

op de scheden van het hekwerk te nagelen. We schatten hun lengte op 4-5 cm. 

Lukenagels. 
Men noteert een aankoop van 2100 aan 4 S par. het honderd. Ze dienden 

wellicht om de planken van de wegen van het molen kot vast te spijkeren. We 
schatten hun lengte op 4 cm. 

Krammen. 
Zware U-vormige gesmee:lde ijzers. Men kocht er 3 aan 8 S par. het stuk. 

b. Ijzeren windebanden. 

Twee van deze banden kostten 8 S par. het stuk. 

Beugels. 
Men kocht er een achttal aan 24 S par. het stuk. 

c. Schenen of ijzeren lemmers. 

Men kocht er een achttal aan 12 S par. het stuk. 

Molenzeilen en lengte van het gevlucht 

De oude zeilen waren versleten en waardeloos geworden. Voor het ver
vaardigen van de nieuwe zeilen voor de molen werden 100 el canevas of 75 
lopende meter ruw linnen aangekocht. 

In de veronderstelling dat dit linnen geweven was op 75 cm breedte en 
het hekken 150 cm breed was, dan dienden 2 stroken longitudinaal aan elkaar 
te worden genaaid. 

Door berekening komt men aldus tot een gevlucht van ongeveer 18 meter. 
Het is ook mogelijk dat het linnen op 150 cm breedte geweven was, en 

men acht molenzeilen heeft vervaardigd, 4 in werking en 4 in reserve, zoals 
heden nog gebruikelijk is. 

Timmermlieden, ambachtslieden en molenaars te Eeklo In 1388 

Bernart Jan: schipper. 
Bomgart Loys : smid te Eeklo. 
Bomgart Nissen : meester-timmerman. 
CJaessone Jan : schipper. 
Drieghe Jan: voerman. 
Ghalafere (?) Willcm : handelaar. 
Jan: mandemaker. 
De Kercmeester Willem : voerman. 
De KI(~rck Emiel : houthand(·laar. 
Geraard Jan : houthandelaar. 
Geraard Pieter: houthandelaar. 
Henncquin Jan: molenaar te Eeklo. 
Lodcwijk : smid. 
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Masier Coppin : lastdrager te Sluis. 
Maugis (?) Jan: (koorden ?) handelaar. 
Monix Katelijne : handelaarster? 
de Ie Mare Arnold : inwoner en molenbezitter te Sluis. 
de Pape Jacob: meester-timmerman te Eeklo. 
Pauwels Jan: schipper. 
Van Screyhem Jacob: algemeen ontvanger van Vlaanderen en Artesië. 
Sleuhout Jan: lastdrager. 
Spiernic Simon: houtzager. 
Steyaert Boudewijn : koordenmaker. 
Volkart Gilles : schipper. 
Walter: kuiper. 
Willaert Heine: houtzager. 
Van Zegbrouc Pieter-Geraert : beheerder-toezichter van de graaf te Eeklo. 
Zegherssonne Pieter : voerman. 
Zwaef Pieter: voerman. 

Daglonen van ambachtslieden en timmerlieden 

Timmerlieden : 20 S par. per dag. 
Houtzagers: 20 S par. per dag. 

Deze daguren liggen iets boven deze van Aalter in 1375, waar ze 16-17 S 
par. per dag bedroegen. 

Opvallend is het groot aantal ambachtslui die bij de heropbouw ,-an de 
molen betrokken zijn (een 20-tal). 

Houtsoorten 

Deze worden niet uitdrukkelijk in de rekening aangeduid. 

Eénmaal wordt de term "ais d'anemarche" v{'rmeld. An{,11larche : d'Ane
marche = de Danemark: deens hout. ''''ellicht dennenhout. I-lien'an werden 
planken verzaagd voor de zolders en wegen ,'an het molt'nkot. 

Prijs van houtbewerking 

Een nieuwe ongeschaafde plank kosttl' ongl'v(,l'r 3 1/2 S par. het stuk, doch 
een afgewl'rktl' gl'schaafdl' plank 5 Spar. )1('t stuk. 

Graanprijzen te Eeklo in 1388 

De rogge prijs in oktohl'r 1388 bl'drol'g :H Spar. pl'r hOt'cl ",lIl 171 litt'l 
(of 118 kg). 

In de omgl'ving van Äalt('r vondt'n WI' IUSSI'Il 1375 en 1377 t'{'ll ro~~'prijs 
per hoed, schommelt'nel tU!\St'll 32 S 1'11 ·Hl S pl'r ho('(!. 
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Bijlage I 

BRUSSEL ALGEMEEN RIJKSARCHIEF. ROLREKENING 2071. 

Compte Pierre Girard de Zegbrouc des mises et receptes par li faites a 
cause du vies molin a vent Ie queil il a fait oster de forteresse de Lescluse et 
dreschier a Eeclo au coste de West et ce par vertu du pooir a lui donné par 
Jaque de Scrayhem, receveur général de Flandres et Artois ainsi qu'il appert 
par ses lettres de commission dont la teneur sensuit. 

A tous ceulx qui ses presentes lettres verront Jacques de Scrayhem, receveur 
général de Flandres et Artois salut. 

Comme par les guerres et commotions qui darainement ont ésté ou pays de 
Flandres les rr.oulins a vent qui estoient assis a Eeclo aient ésté ars et destruiz 
et par ce les moulages dillec appartenant à Mon tres redoubté ~eigneur Mon
seigneur Ie duc de Bourgoingne, conte de Flandres et a avem~s autres aient 
esté et encore seront vagues qui redonde grandement ou préjudice et dom
mage de mon dit seignel2r et des autres qui y sant participans et il soit ainsi 
que dedens Ie pourpris de la forteresse de palez de bois ou bassecourt du 
chastel nouvellement ordonné a faire a Lescluse soit assiz un vies molin a 
vent qui jadis soulont appartenir a Ernoul de Ie Mare, burgeois dicelle ville, 
Ie quel molin mon dit seigneur a fait retenir pour Ii pour estre ordonné a son 
proffit par un en faisant certaine recompensaccion a ycelli Ernoul, je consi
derant pue pour aciever I ouvrage de la dicte forteres::e Ie dit moulin com
ment estre os te du lieu ou il est assiz et que ycelli ne pouroit mieux estre 
redichie au proffit de mon dit seigneur que au dit Iieu de Ecclo comme je 
m'en sui conseillé et ainsi avecques plusieurs des gens et officiers de mon dit 
seigneur voulant les diz moulages estre demis sus ainsi que pour Ie present Ie 
vieulx faire se pourra confians plainement pour ce faire es sanz loiaultés et 
bonnes diligences du Pierre Gerard de Zegbrouc demourant audit Iieu de 
Eeclo ycelle prie ou nom de mon dit seigneur cy ordonné et commis et par la 
teneur de ces pré sentes ordonné et lowech en lui donnent pouvoir et aucto
rité de soy transporter en la dicte forteresse de Lescluse et Ie dit moulin par 
maistres charpentiers faire oster dillec et Ie en tache ou autrement si comme 
Ie plus profitablement faire se pourra a Eeclo dessusdits et par rapportant 
quittanee des missions il appartendra si requier de par mon dit seigneur a 
tOU!J S<."Z officiers que audit pierre en faisant les choses dessusdites prestent 
confort et ayde se mestieren a et ilz en soient requis par Ie tesmoing de ces 
lettres seelee-.l de mon seel Ie premier jour de may l'an mil CCC I IJ I xx et 
sept 
premierement 
paié a Jacque Ie Pape, maistrc charpentier pour sa paine et travail davoir osté 
Ie dit moulin du lieu ou il avoit esté assi en la forteresse de l'Escluse euspmble 
les deux picrrcs et ycelli redieche rcfait ct remis suz audit lieu Eeclo de mes
mes les vielles cstoffcs membres et matières (cxcf'pté la seurditc qui se dcvoit 
faire de ncuf audit moulon) par marchié a lui fait en tache CXL lb. p. 

A c.:oppin Masicr portcfais de monseigneur tant pour lui commc plusicttrs 
autres port('fais sez compaignons pour leur paille ct travail davoir porté a 
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terrne les matieres et membres dudit moulin du lieu ou il avoit esté situé en 
la dicte forteresse ensemble les deux pierres à moulin iusques au havene ou 
ilz les chargirent en bateulx qui les menerent charroy qui les menerent audit 
lieu dEec10 ou ilz les deschargirent par plusieurs fois par marchie fait a eulx 
XL lb., XlIII s. par. 

A Jehan Bernart, Gille Volkart Claissonne, bateliers tant pour eulx comme 
plusieurs autres bateliers leurs compaignons pour leur paine et travail davoir 
mené par eave en leure bateaulx par plusieurs voiages du havene de Lescluse 
jusques a Pulsbrouke les membres pierres et matieres dudit moulin ou il furent 
miz sur charroy comme dit est par marchie a eulz fait en tasche, XLVIII 
lb., XV s. p. 

A Guillaume Ie Kercmeester, Pieter Zwaef et Pieter Zegherssone, charrons 
pour leur paine et travail davoir mené a car par plusieurs voyages de Puls
brouke jusques au dit lieu dEec1o; les membres, pierres et matieres dudit 
moulin par marchie a eulxfai t en tache XLII lb. XVI s. par. 

A Emile Ie Clerc pour II II xx XV ais danemarche tous entiers et appa-
reillez aupres de .V. s. par. la piece deux grans cens et demi dais non appa
reillez auprès de XVIII lb. Ie cent de lui achaté et alloué tant en la closture 
du comble parois et costez dudit molin comme du solier et fous dicellui mon
tant les dictes parties LXVIII lb., XV s. Par. 

A Jehan Gerard pour plusieurs pieces de bois emploiez ou dit mol in au 
lieu de plusieurs autres pieces et membres de viez bois qui estoient poury et 
empiriez oudit molin tellemen quil les connut oster / XXX lb., VIII s. par. 

A Niz Bourgart, maistre charpentier tant pour lui comme son filz pour leur 
paine et travail davoir appareille ouItre et par dessus les convenanches faites 
en tache audit Jaque Ie Pape dont dessus est faite mention deux eens et demi 
dais ou pris de LXXII s. p. pou!' cent et parcillement pour leur travail dayoir 
ouvre de leur mestier de charpenterie aux ouvrages dudit lUouIin par dessus 
la dicte tach .xII. lb. montent .xXI lb. par. 

A Heine Willart et Symon Spierine, soyeurs de bois pour leur tra\'ail da\'oir 
soyé plusieurs pieces de bois servans aux ouvrages dudit ll10ulin par quatre 
jours au pris de .xX. s. par. par jour 1110ntcnt I III lb. par. 

A Loys Boingart seure demoural1s audit lieu d EcC!o pour XXI clous de fcr 
apellez Iukenagle au pris de IIII s. par. Ie ecnt mille cloux nppellez Insehe
naglen a VI s. par Ie cent VI IC cloux nppcllcz middenaglt'l1 a YIII s. par. 
Ie cent trois chevilles de fcr .XXII II. s. par puatre palmcez dt' fel' .XIX Il I. 
s. par. deux anneaulx de fel', XVI s. par. 

Cent c10ux neufs de fel' XXXVI s. par. qllattl'e paircs goml et \'(,l'Uclles, 
XXIII s. par. 
quattrc palmecs pcsant XXXV Ib, df' fel', XLVIII s. par, cl dt'ux grans 
grans cloux de fer VI s. par. tout alloué Cl ollvrages dudil moulin la il appar
tenoit XX lb. II s, par. 
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Somme IIIIc XVI lb. X s. par. 

:\ultre despense faite par ledit Pierre en la reparacion et refection dudit 
moulin depuis Ie XIX jour de novembre IIII xx et sept jusques au premier 
jour doctober IIII xx et huyt. 

Et premierement pour ce qui les deux verges dudit moulin ne tenoient pas 
lieu leur bi en es pertuiz du asse anchois aloient amont et aval y ouvreront 
looit 
Buurgart et son filz de leur mestier de charpenterie ung jour en les resortis
sant ainsi quil appartenoit pour ce audit Niz et son filz .XX. s. par. 

A lui pour Ie travail du lui et de son filz davoir fait des claurpons du grant 
poultre sur Ie quel les pierres gisent et semblablement dun nouvel zetel a 
lestandart dudit moulin en quoys il naquerent deux jours .XL. s. par. 

Audit Piere Girard pour Ie metrieu don Ie dit zetel estoit fait .XXVIII 
s. par. 

A Moy Ie se ure pour dic grans cloux neufs de fer dont les dis clampous 
furent cloués audit pontie X. s. par. 

A jehan Ie Wannemaker pour une mesure a gram servant a loffice du 
mounier .VIII. s. par. 

A Guillaume Chalclas~ene pour cent aulves de canevas nommez dont Ie 
voiles des eles dudit moulin furent fais pour ce que les vieux ne valoient riens 
au pris de .V. s. par. laulne .xXV. lb. par. 

A Jehan Drieghe pour son salaire davoir porté ledit canevas de Bruges a 
Edo .V. s. p. 

A Jehan Mangiz pour cordes de chaume servans au dites voIles .XX. s. par. 

A Ernol de la Mare pour une pierre courant oudit moulin de lui achatée 
pour tant quie celle qui premierement y avoir ésté mise estoit de pelee telle
ment quon len nen poroit plus moulre, CLI lb., XVI s. par. 

A Coppin Masier et autre ses eompaignons ouvriers a main pour leur 
paineet travail davoir mis a ferme la diete pierre de dessus la terre a Lescluse 
iUKJues en la neif en Havene, LXXIIs. 

A Jehan Pauwels soyman pour sa voiture davoir adméné la dicte pierre en 
sa neif dudit lieu de IEsduse iusques a Ravenseot, I II I lb., IJ 1I s. p. 

A Jehan Sleuhout et ses eompaignons pour leur paine et travail davoir 
dcschargié la dite pierre hors de la diete neif et yeelle mise sur terre audit 
lieu de Ravenseot XXII IJ s. par. 

A Guillaume Ie Kercmeester, charton pour son salaire davoir mené la dicte 
picrre sur ~on ehar dudit lieu de Ravcnseot iusques a la mote dudit moulin 
.xLVII I. 8. par. 
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Au dit Ris Bourgart pour son travail davoir apportées la dicte pierre et 
mise en point ou dit moulon quon en donoit moulrepar marlaye a lui fait en 
tache .XII. lb. par. 

A Boudin Steyart, cordier pour une corde de chaume servant a la dicte 
pierre pesant li livre aupres de II s. par la livre, V lb. II s. par. 

Audit Loy Ie Seure pour cent cloux neufs de fer allouez en la closture du 
soli er dudit molin quant la dicte nouvelle pierre avoit esté mise, XVI s.p. 

A Waultier Ie Civelier tant pourla paine davoir fait une nouvelle kiste ser
vant a la dicte nouvelle pierre comme davoir livré a sez fraiz les chercles a ce 
servans, XXIIII s. par. 

Audit Lloy 1/ Seur/ pour III C cloux de fer alloués en la fa con de la dicte 
kiste a.V. s. par Ie ast .XVIII. s. par. 

Audit Niz Bourgart tout pour lui comme son filz pour leurs paine davoir 
ouvre de leur mestier de charpenterie audit moulin apres ce que la dicte pierre 
avoit esté mise tant au crushout et scarghewant comme restringhier Ie grant 
reue dudit moulin et y remettre nouveaulx sammes par quattre paires et demi 
au pris de .xX. s. par. par jour, IIII lb., X. s. par. 

A lui pour XV nouveaulx sammes de bois miz en la dicte reue XV s. par. 

A lui pour son travail davoir refaite lune des dictes verges qui nagaires apres 
la refection dessusdite par grand vent a lui devant rompi et pour ce avoir 
livré une piece de bois a ce quil y appartenoit, LVII I s. par. 

ALoy Ie Seure pour avoir reforgué et refais aguz les villen ser\"ans au..", dic
tes pierres par premiere fois L I I I s. par. 

A Kateline Mouix pour graisse allone es engins audit molin .xIX. s. par. 

A Jehan Henequin pour son loyer davoir fait et executé Ie fait dudit mou
lage par Ie dit temps, XXXI lb. I II I s. par. 

Audit Pierre Girard pout' son salai1'e davoir vague cs Ollvrages dudit moulin 
par Ie dit temps. 

Somme CIIIIxX II lb. XII cl. 

Somme tout des dites mises excepté Ic salai1'c dlldit pierrc Gérard msi quil 
appert par quittanchedonnéc Ie XIIIIe jour de 110\"e111b1'e IIIl et huit ('t 
rendu V C IlII xx LXII d. p. 

Sur cc receu de Jaques de Scrayhe111 desslIsdit par quitt;1ncl1l' b;1i1lic par Ic 
dit Pierre Ie XXX jour dC' may I I xx ('t huit V C I I I I lb. par. 

Item de la rcvenuc clll moulage duclit moulin ckqllis \e XIXe jo\ll' de no
vembre IIII sC'pt quil COl11mcnca a llleuirc jUSl}Ul'S au premier jour doctobl't' 

132 



IIII C et huit LXIII heures et demi de soyle au pris de XXXIlIl et par Ie 
heure mont eVII lb. XIX s. par. 

Toute la dicte recepte VII ~ I lb. XIX d. par. Reste quil doit eIII lb. 
XVIII s. par. 

Sur quoy est a deduire audit Pierre Gherart pour Ie salaire de Jehan 
Henequin moulnier pourla garde dudit moulin durant Ie dit tamps par la 
certification dessus rendu XXXI IbB III s. 

Item pour Ie salaire du dit Pierre davoir vacqué ens diz ouvrages et refec
tions dudit moulin et prü:e garde dicelui durant ledi temps XV lb. 

Somme XLVI lb. IIII s. 

Demeure que ledit Pi ere doit LVII lb. XVIII s. par. selles ? qui valoient 
fors XL lb. XIIIIs. ; X d. qui ... onleesbaar grotendeels uitgewist. 

De eigenlijke opsteller van deze rol rekening 2071 is onbekend gebleven. 
Wellicht werd het document opgesteld door een Noord-Franse of Picardische 
klerk in samenwerking met een Vlaamse molenbouwer. 

Waar de auteur de juiste Noord-Franse molenterm niet kende heeft hij 
deze vervangen door de hier gebruikelijke Vlaamse (middelnederlandse) term. 

Bijlage II 

GLOSSARIA 

a. Glossarium van Middelnederlandse molentermen. 

1. asse : molenas 
2. billen : scherphamers, bilhamers 
3. cammen : kammen 
4. crushout : onduidelijke term. We denken aan 3 mogelijkheden: dwars

balk van het steenbed ? Kruisplaten in de molenvoet ? 
Gekruiste weegbanden in een zijweeg ? 

5. kiste: steenkist, steenkuip 
6. laschnagle : lasnagel 
7. lukcnagle : middelnagel 
8. middennagle : middelnagel 
9. scareghewant : pashrug of lichte onder de molenstenen om de loper ho

ger of lager in te stellen. 
10. zetel: zetel, balkenstel rond de staak 

b. GIO!lsarium van oud-franse molentermen. 

Talrijke woorden hebhen een andere rTlolentechnische betekenis, welke 
verschillend kan zijn van dc'ze in de algemene bouwkunde. 
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1. ais : plank 
2. anneau de fer: ijzeren band 
3. canevas : zeildoek, canevas 
4. chanvre : garen, hennepkoord 
5. chercle : cercle (lat. circulus). Reeds vermeld in 1160 : ijzeren winde

band, hoepel, beugel 
6. chevilles de fer : Lat. cavicula en clavicula: scheersbout, kram of spange 
7. claurpons : klauwstijlen in de zijweg van het molenkot. Verbinden de 

steenbalk met de waterlijsten. 
8. clou : nagel 
9. comble: molenkap 

10. corde de chanvre : steenreep 
11. es tand art : staak, standaard 
12. gons: gond. Lat. gomphus, uit het Grieks "gomphos". Ijzeren beugel. 
13. grand clou: zware scheersbout 
14. grand poutre : steenbalk 
15. grand roue : groot wiel, vangwiel 
16. merrien : mairien, Lat. materiamen, materia : houten balken, konstruk

tiehout. 
17. palmez de fer : Lat. Palma: ijzeren schenen op de molenas, ijzeren 

lemmers. 
18. paroiz : wegen van het molenkot, zijwanden 
19. pertuis : opening, geboord gat. Reeds vermeld 111 1110: asgaten 111 de 

kop van de molenas voor de pestels. 
20. pierre courante: lopende steen 
21. solier : (steen) zolder van de molen 
22. verge: molenroede 
23. vervele : vrevele. Reeds vermeld in 1175 : ijzeren beugel, ijzeren ring. 
24. voiles: molenzeilen 

c. Glossarium van andere middelnederlandse woorden. 

1. soille : rogge 
2. soyman : schipper 
3. peghel : hier diepgang. Ook peillood. 

d. Glossarium van andere oud-franse woorden. 

1. anemarche : danemark, deens 
2. charton : wagen 
3. fevre : smid 
4. neif: schip 
5. portefais: lastdrager, handlanger 
6. sollier : zolder 
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Bijlage III 

PLAA TS- EN PERSOONSNAMEN 

1. Van Zegbrouc : zegbrouc : niet geattesteerd vÓÓr 1225. Het hof te Zeg
brouck lag op de wijk Heulendonk te Adegem. Rond Eeklo waren veel 
broek-toponiemen in lage moerassige gebieden. 

2. Pulsbroek : een kleine losplaats op de Eeklose watergang, op 5 km ten 
Z.-O. van Aardenburg. Later werd hier in de 17de eeuw een verdedi
gingstoren gebouwd: Fort Pilsbroek genoemd. Pulsbroek is nog aange
duid als Pilsbroek op een kaartje van de franse cartograaf Robert van 
1748, naar een ets van Guillaume Delahaye. Het is aangeduid ten zui
den van St. Kruis. Op kaarten na 1750 wordt de plaatsnaam niet meer 
venneld. 

3. Van Screyhem : heemnaam. Screy-heeIlL Onbekend. 

4. Raveschoot : brug en losplaats op de Lieve vaarweg, op 5 km ten westen 
van Eeklo. Oude plaatsnaam reeds vermeld in 1180 (Gysseling. Topon. 
Wb II 827). 

5. Slepeldamme: een thans verdwenen plaats, gelegen aan het Zwin, on
middellijk ten oosten van Sluis en ten noord-westen van Aardenburg. 
Het was hier dat de Ede uitmondde in het Zwin. 

Bijlage IV 

METROLOGIE 

Waarden in het Brugse Vrije. 

a. Maten. 
1 voet = 27,4 cm 
1 voet = 11 duimen 
1 duim = 2,5 cm 
1 palm = 4 duimen 
1 el = 70 cm 

b. Gewichten. 
1 pond = 0,46 kg 

c. Gcldwaarden. 
1 pond = 20 schellingen 
1 achelling = 12 ucnicrcn 
1 pond = 240 denieren 

10 cm 

1 pond groten Vlaams = 12 ponden parisis 
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d. Korenmaten. 
1 Mud = 8 hoed = 1376 liter = 950 kg 
1 hoed = 4 viertel = 172 liter = 118 kg (rogge) 
1 viertel = 43 liter = 29,5 kg = 2 (n) achtelink 
1 (n) achtelink = 21,5 liter = 14,7 kg 
1 hl rogge = 69 kg 
1 hl tarwe = 76 kg 
1 hl haver = 51 kg 

e. densiteiten. 
Eik : 0,9 tot 1,2 
Molensteen: 2,5 
Aarde: 1,4 tot 2,0 

Bibliografie en nota's 

(1) P. Rogghe, De politiek van graaf Lodewijk van Male, het Gents verzet en de Brugse 
Zuidleie, Appeltjes van het Meetjesland, XV, 1965, p. 417-426. 

(2) "Comme par les guerres et commotions qui darrainement ont esté au pays de 
Flandres, les moulins a vent qui estoient assis a Eeclo, aient esté ars et destruiz". 
ARA-RR 2071. (Ars = verbrand). Dit en volgende gegevens komen uit een rekening 
van Pieter van Zegbroec. Deze rekening wordt in extenso gepubliceerd in bijlage I. 

(3) Porte-fais, porte-faix, vermeld sedert 1270 en 1334 : van Faix. Lat. fascis. last. Last
drager, handlanger. 

(4) "ais d' anemarche tous entiers et appareiliez" : Ais, uit Lat. axis of assis. plank 
(zeldzaam). Sedert de 12de eeuw. Anemarche : de Danemark. Deens hout (zie ver
der). Appareiliez : klaar gemaakt, hier geschaafd, klaar voor gebruik. 

(5) ..... en la closture du comble, paroiz et costez du dit moulin". 
(6) "Soit declaré quintes pieces de mairien". Mairien : balken. 
(7) Soyman, seye : platte schuit, boot. 

Soy scepe: soort platte schuit (Keuren van Aalst anno 1424 en 1468). Maximum 
last: 150 zakken graan. Bemanning: 2 schippers en een roefknecht. Deze kleine 
boten konden varen bij een minimum diepgang van 4-5 voet (1,2 - 1,4 m). 

(8) neif, nef (lat. navis) : schip. 
(9) charton, uit char, wagen met vier wielen; (voerman 1). 

(10) fevre, favre (lat. fabrum) : smid. 
(11) Soille, seille (lat. secale : ce qul est coupé), selgle (reeds geattesteerd in 1283): 

rogge. 
(12) 1 hoed rogge = 172 liter of 118 kg. 1 hl rogge 69 kg. 
(13) "qui redonde grandement au prejudice et dommage de mon dit seigneur et des 

autres qul y sont participans ...... 
(14) Goemlnne Luc en Stockman Luc: Struktuur, kostprijs en terminologie van de 

windmolens In de heerlijkheid Woestijne te Aalter op het einde van de 14de eeuw. 
Appeltjes van het Meetjesland, XXXII, 1981. 

(15) Mertens J. : Enkele aspecten van de heerlijke financies op het einde van de Bde 
eeuw: Pittem (1386-1390). De Lelegouw, X, I, 1968, 30. 

(16) Goemlnne Luc: Struktuur, kostprijs en terminologie van de staakmolen In dE' heer
lijkheid Beveren In het begin van de 15de eeuw. Het Land van BE'veren. XXIII, 
1930, I, 5-30. 

(17) Stockman Luc: Over het ontstaan van de Eeklose watel'gang tussen Eeklo en Sint
Laurelns. Appeltjes van het Meetjesland, 14, 1963. 154-158. 

(18) Stock man Luc: De watergang van Eeklo (1240-1406). Appeltjes van het ME'etjeslllnd. 
20, 1969, 174-193. 

(19) De Vos A. : Lokale sCheepsvaart te Eeklo. Appeltjes vnn het Meetjesland. 18. 19117, 
5-124. 

(20) Charter van de stad Gent. 14 dec. 1408. Inv. P. Van Dllyse. p. 1711. n° .9~. 
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DE ARMENZORG TE KAPRIJKE ( 1525-1796 ) 

I. Bronnenmateriaal. 

1. AARD. 

Dank zij een reorganisatie en ordening van het gedeelte "Modern Archief" 
dat nog in het gemeentehuis van Kaprijke bewaard wordt, waren wij niet 
weinig gelukkig te kunnen vaststellen dat een groot aantal van de armenre
keningen uit de l7de-18de eeuw tussen het modern archief verzeild was ge
raakt. Dit materiaal is uiteraard een belangrijke aanvulling van het reeds in 
het R.A.G. gedeponeerde "oud" archief; niet alleen vullen zij daarmee een 
tot nog toe onverklaarbare leemte aan, doch tevens laten zij ons toe, een 
sociaal-economische groep van de 17de-18de-eeuwse bevolking van Kaprijke 
in een duidelijker daglicht te plaatsen. Vanzelfsprekend bieden ons deze do
cumenten ook diverse inlichtingen over de keuze van de armmeesters, de ont
vangers, de baljuws, de verschillende ambachtelijke beroepen die van deze 
instelling profiteerden, de gezagdragers die bij de auditie van de armenreke
ning aanwezig waren, de conflicten tussen geestelijk en wereldlijk gezag naar 
aanleiding van deze auditie en dergelijke meer. 

In hoever is dit materiaal nog volledig? In totaal telden wij 71 armen
rekeningen (I) waaronder 41 voor de 17de en 30 voor de 18de eeuw; opval
lend is wel dat de tweede helft van de l8de eeuw slechts matig vertegen
woordigd is (2). Zich louter baseren op de hierboven vermelde aantallen is 
echter enigszins misleidend. Deze armenrekeningen beslaan ni. niet altijd een
zelfde boekhoudkundige periode. Zo telden wij 11 armenrekeningen die de 
neerslag vormen van één jaar, tegenover 51 tweejaarlijkse, 6 driejaarlijkse 
en 2 vierjaarlijkse verantwoordingen. 

2. STRUCTUUR. 

Welke is nu de algemene structuur van een dergelijke armenrekening ? In 
zekere zin is deze te vergelijken met een stadsrekening of "prochierekening" 
uit dezelfde periode. Grosso modo gaat het immers in beide gevallen om een 
gedetailleerde verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven. Uiteraard 
zijn de vermelde posten verschillend; toch gaat het in beide gevallen voor 
een overgroot deel om steeds dezelfde terugkerende items. 

( 1) Sommige armenreltenlngen Zijn gedeeltelijk beschadigd of onvolledig: dit ver
klaart dat soms de datum van de auditie en de namen van de auditeurs, arm
meesters en ontvangers ontbreken; In enkele gevallen ontbreekt zelfs een groot 
gedeelte van ontvangst- en uJtgaveposten. De twee oudste rekeningen bevinden 
zich In R.A.G. kerkarchtef Kaprtjke nr. 29, respectievelijk f O 20-38 en 41-64 vo; de 
armenrekening over de jaren 1770-1771 Is In privé-bezit, de overige rekeningen 
bevinden zich In het gemeentearchief van Kaprijke. 

( 2) Voor de tweede helft van de 18de eeuw ontbreken de .laren 17e2-53, 1700-01, 1764-09, 
1772-73 en 1780-96, hetgeen dus neerkomt op 44'/, van de nrmenrekenlngen voor 
deze halve eeuw. 
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2.1. Ontvangsten. 

Voor Kaprijke is het geheel van de ontvangsten het resultaat van een zestal 
onderafdelingen die als volgt werden aangeduid: 

a. "ontfanck van pennincrenten" 
b. "ontfanck van diversche ervelicke ende losrenten die in den Armenboeck 

niet en staen maer hebben tot nu toe ontfanghen ende betaelt gheweest 
vut crachte van chaerthers ende rentbrieven danof wesende" 

c. "ontfanck van coorenrenten den aermen deser stede compiterende" 
d. "ontfanck van den pachte van den lande ende gronden van erfven die de 

ghemeenen aermen deser stede ende vrijhede van Caprijcke in propere
teyte compiteren" 

e. "ontfanck extraordinaire nopende tgone bijden rendant in de kercke ende 
ghoede lieden metter schale als aermmeesters ommeghehaelt es gheweest" 

f. "anderen extraordinairen ontfanck van haelmoessen ende godtspennyn
ghen den aermen toebehoorende bevonden in de aermbussen ende inde 
herberghen sorterende onder de jurisdictie deser voors. stede" 

Alhoewel bovenstaande indeling en titulatuur schijnbaar geen "erklaring 
vergen, is een nadere toelichting zeker niet overbodig. 

Vooreerst zijn er de "pennincrenten". Zeer eenvoudig gesteld, kan men 
deze hier definiëren als een jaarlijkse door de armeninstelling te onn'angen 
rente. Alhoewel het hier zeker niet de bedoeling is een omstandige "erklaring 
te geven van het begrip "rente", is het voor een duidelijk inzicht in deze 
eerste bron van ontvangsten toch gewenst, één bepaald aspect nader te om
schrijven e). In de realiteit van het alledaagse leven deden (en doen) zich 
o.m. deze twee mogelijkheden voor: ofwel beschikte een bepaalde persoon 
niet over het nodige contant geld om een onroerend goed te yen ... erven, ofwel 
bezat men contant geld dat men niet direct nodig had en dat men om die 
reden wilde beleggen. De oplossing voor beide situaties was zeer eenvoudig: 
de kapitaalkrachtige persoon verstrekte aan de kapitaalbehoeyende het ge
wenste bedrag en kreeg daarvoor, gedurende onbepaalde tijd, op de jaarlijkse 
vervaldag van het afgesloten contract, een rente (intrest) uitbetaald, die 
berekend werd volgens een bepaalde verhouding. Indien het bedrag geleend 
werd tegen "den penninck 20", betekende dit dat op elke 20 penningt'n er 1 
penning "rente" te betalen viel, m.a.w. de "peuninck 20" stond gelijk met 
een intrest van 5%, 

Uit wat hierboven werd uiteengezet, is het gemakkelijk te begrijpen dat 
diegene die een "pennincrente" inde, normaliter een persoon of instantie was 
die op een zeker ogenblik in het verleden een bepaalde som geld had gein
vesteerd, Een dergelijke redenering is echter onvolledig: men kon ook door 
erfenis eigenaar en dus genieter worden van een "pennincrente" ~ f'\'l"Jllt't.'l' 

kon dit gebeuren door een schenking. En met deze mogdijkheid zijn we Wl'el' 

beland bij onze armen instelling. 

( 3) Voor meer details over berentlnJ{ verwlj:tcn we na nl' het standll/lI'dwt'I'k van Ph. 
GODDING, Lil drolt JonclllT à Bru.t'otlos nu mOllell dl1o. U.L.B., 11)60. 
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"Den Aermen van Caprijcke" was geen grote geldschieter geweest in het 
verleden; integendeel was zijn bezit aan renten in de loop van de voorgaande 
eeuwen gegroeid uit de vrijgevigheid en de zin voor kristelijke naastenliefde 
,-an de toenmalige generaties_ Een zekere graad van eigenbelang was hieraan 
niet \Teemd: in het aanschijn van de dood zorgde men immers voor zijn 
zielezaligheid door het schenken van een stuk grond of het afstaan van één of 
meer "pennincrenten" _ Bij deze schenking werd dan meestal voorgeschreven 
dat jaarlijks op de verjaardag van het overlijden een "mis van requiem" zou 
gecelebreerd worden door de geestelijkheid van de parochie. De armenzorg 
was inderdaad - althans in het begin - een in hoofdzaak clericale aangelegen
heid; bij een volgend punt wordt hierop verder ingegaan. Alhoewel het 
aantal te innen "pennincrenten" hoog opliep - in de armenrekening afgeslo
ten op 8 juni 1626 telden wij er 70 - was het totaalbedrag eerder aan de lage 
kant: de jaarlijkse opbrengst schommelde gemiddeld rond de 10 ponden 
groten VI. Theoretisch moest dit bedrag elk jaar hetzelfde zijn; in werke
lijkheid waren er elk jaar niet-betalers (4) zodat het totaalbedrag bijna steeds 
varieerde. 

De tweede bron van ontvangsten brengt ons bij de "ervelicke ende losren
ten die in den Armenboeck niet en staen" . Zoals uit deze formule blijkt, be
schikte de Armenkamer over een "Armenboeck". Voor eenmaal is het lot ons 
zeer gunstig geweest: wij beschikken inderdaad nog over dit uitzonderlijke 
exemplaar dat in een prachtig handschrift gesteld en in een kunstlederen band 
ingebonden, als één van de praalstukken van het Kaprijkse kerkarchief be
waard wordt (5). In 1525 namelijk besliste de geestelijkheid van Kaprijke 
om voor de toekomstige generaties een klare en duidelijke inventaris te laten 
opmaken: enerzijds wat de bezittingen van de Tafel van de H. Geest (6) aan
ging, anderzijds wat de bezittingen van de Kerk betrof n. De zojuist ver
melde "Tafel van de H. Geest" vergt een nadere verklaring. 

In de loop van de 12de-13de eeuw waren in de steden de "godshuizen" en 
de "dissen" de instellingen die zich bezig hielden met de zorg van de behoef
tigen. Zij waren ontstaan uit de mildheid van de gegoede burgers die hiertoe 
- zoals reeds hoger vermeld - ook wel waren aangespoord door hun zorg voor 
het hiernamaals. Daar deze armenzorg parochiaal was ingerich t, waren er 
dissen die rijkelijk voorzien waren, doch waren er tevens die financieel niet 
over de nodige middelen beschikten. 

( 4) Een markant voorbeeld kregen we met het Hospitaal Comtesse van Rijsel dat ook 
rentepl1chtlg was aan de Armendls van Kaprijke. In een officieel document krijgt 
ChrJlltlaen Huyghe, pachter van een deel van het Rljselhot, vanwege de baljuw 
van Kaprijke het verzoek dat ..... ntj huyghe gheene betaeUnghen en saude doen 
aen dte vanden voorn. hOBpttaeLe over syne verschenen pachten... ten waere ... 
aLvoren betaeLt zoude zyn van de Bomme van vijf ponden zeven scheLLynghen 
ende dry groten over twee Hem8 van rentkens ... verachtert van neghenenderttch 
Jaeren Heste jaer verschenen BaelmeBBe zesthten hondert vtjfenvljftlg ..... (R.A.G. 
kerkarchtef Kaprtjke nr. 18). 

5) R.A.G. kerkarchtef Kaprijke nr. 148. 

IJ) Vóór 1531 sprak men over de 'Tafel van de H. Geest' ot 'dis' en over 'H. Geest. 
meellten' ot 'dlsmeestera' ; na de hervorming door keizer Karel V In 1531 kwamen 
meer en meer de begrippen 'ghemeene aermen' en 'aermeeater' In zwang. 

( 7) R.A.G. kerkarchtel Kaprijke nr. 17. 
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Met de demografische groei van de late M.E., gepaard gaande met een 
dalende economie, werd het aantal hulpbehoevenden steeds groter, zodat een 
systematische en grondige aanpak van de armenzorg een eerste vereiste werd. 
Niet alleen de Kerk doch ook het wereldlijk gezag zou zich vanaf het tweede 
kwart van de 16de eeuw daadwerkelijk met deze problematiek gaan bezig 
houden. Op 7 oktober 1531 vaardigde keizer Karel Veen ordonnantie uit, 
waarin de reorganisatie van de armenzorg in de Nederlanden werd afgekon
digd (8). In sommige steden had men echter niet gewacht op deze officiële 
beslissing; zo waren reeds in 1525 te Bergen (9) en te Ieper eO), in 1527 te 
Rijsel (11) in 1529 te Oudenaarde ( 2 ) en in 1530 te Valencijn (13) hervor
mingen van de armenzorg doorgevoerd. 1tlet deze hervorming van Karel V 
werden de fondsen van de verschillende dissen en liefdadigheidsinstellingen 
van een stad in één centraal steunfonds bijeengebracht, dat in zijn ordon
nantie de naam droeg van "ghemeene beurse" ; naargelang de stad treft men 
daarvoor soms een andere benaming aan (14). Naast de termen "Tafels van 
de H. Geest" en "H. Geestmeesters" of "dismeesters" verschenen nu ook de 
begrippen "ghemeene beurse" en "aermeesters" ; evenzeer kwam naast het 
begrip "disaermen" de benaming "ghemeene aermen". 

In het kader van deze reorganisatie is het uiteraard interessant na te gaan 
in hoever een "smalle" stad als Kaprijke (die uiteindelijk maar één parochie
gemeenschap vormde) aan deze algemene trend beantwoordde. Een eerste 
voorwaarde is natuurlijk het voorhanden zijn van toenmalige documenten 
zoals "voorgeboden" van de schepenen, armenrekeningen, lokale kronieken 
en dergelijke meer. Voor heel wat grote steden zijn deze bewaard gebleven; 
voor Kaprijke echter zijn de meeste archiefstukken als gevolg van de gods
diensttroebelen tijdens de tweede helft van de 16de eeuw verloren gegaan. 
Wij beschikken uiteindelijk maar over één document dat ons toelaat - althans 
voor een deelaspect - enig inzicht te krijgen in de toenmalige armenzorg te 
Kaprijke, nl. het reeds hierboven vermelde renteboek van 1525. 

Vooreerst is er de aanduiding van de tijd en van de personen die hierbij 
hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks betrokken waren. Uit de aanhef van 
dit renteboek vernemen wij het volgende: 

8) RecueH des Ordonnances des Pays-Bas. Dcuxième sllrie (1506-1700). T. III (Bru;relles, 
1902), pp. 265-275. 

9) P. HEUPGEN, Documents relaUfs à la rég!ementation de I'assistance pUbliQuc d 
Mons du XVe au XVIIIe siècle (C.R.H. In 8°, Bruxelles, 1929), PP. 11 e.v. 

(10) J. NOLF, La réforme de la bienfaisance pubUque à Ypres au XVle stltcle. (Uni\'. 
de Gand. Recueil des Travaux de la Faculté de Phllosophle et Lettres. fasc. n° 45, 

Gand, 1915). 
(11) M. DE LA FONS-MELICOCQ, Ordonnallces pour les pauvres de LtlIo (1527-1556; 

Bulletin du Comité de la Langue, de I'Hlstolre et des Arts de France, T. In. 1855· 

56, pp. 700-710). 
(12) E. VANDERSTRAETEN, Recherches sur les commtmautés rllllgleuslls ot Ills Instl· 

tuttons de la btenfatsance établtes à Audenardll depllis Ie XIIc slc}clo jU$Qu'ó la 
fin du XVIIIe. 

(13) P. BONENFANT, Les origines et Ic caracfèro de la réfol'lllO d(' la bl"nlal.~allclI PII
blique aux Pays-Bas sous Ic règlle de Charles Quint. R.B.P.H. (t. V. 1926. pp. 887-

904; t. VI, 1927, pp. 207-230). 
(14) Za sprak men in Gent over de 'Armenkllmel" of 'Chnmbl't" dl's Plluvrl's'. 
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"Dit naelVolghende zijn de erfvelicke renten toebehorende dhelighe 
Gheest binnen Caprycke metten ypotequen ende besetten daertoe die
nende vermaect ende vernyeut ten versoucke van meester Jan Hercke 
priestere ende bachelier in Theologien ende meester franssois van helle
putte presbyter, pastoren "ander kercke van Caprycke, Willem Hercke 
ende Jan Joris als helich gheestmeesters midsgaders Gillis de bliec huer
lieder clerc ... Ter presentie van Jan danckaert balliu, ter kennesse van 
Jan de pape fs. gillis, Pieter Weitssins, Jan Joris, Jan Weitssins fs jacops, 
Jacop Rauvleesch, Adriaen vander beke fs. Simoens ende Luuc dier
kins scepenen in Caprycke int jaer ons heeren duust vijf hondert vive 
ende twintich." 

Het gebruik van de termen "dhelighe Gheest" en "helich gheestmeesters" 
past - ten opzichte van het jaar 1525, jaar waarin dit renteboek geschreven 
werd - volledig in het kader van de tijd. Uiteraard kan hier wel de vraag 
gesteld worden, waarom precies in dat jaar deze inventarisatie van de kerk
goederen en van de armengoederen op zo een expliciete wijze gebeurde. Be
stond er misschien enig verband tussen de geest van vernieuwing en reorga
nisatie die zich in de late twintiger jaren van de 16de eeuw in de grote 
Vlaamse steden manifesteerde en het te boek stellen van deze respectieve 
bezittingen te Kaprijke ? Persoonlijk zijn wij de mening toegedaan dat wij 
in dit renteboek nog geen voorloper moeten zien van de ordonnantie van 
1531. Kaprijke was op dat ogenblik slechts een "smalle, onbesloten stad" die 
voorzeker niet het voorbeeld zou geven aan steden als Ieper, Gent en Brugge. 
Wel moeten we vaststellen dat de armenzorg te Kaprijke onder het toezicht 
stond van en kon rekenen op de medewerking van de officiële instanties, met 
name van de baljuw en de voltallige wet. 

Na deze aanhef krijgen wij in dit renteboek een omstandige opgave van 
al de "pennincrenten" waarover deze "H. Geest van Caprycke" beschikte. De 
volgorde van deze renten werd in dit geval niet bepaald door het tijdstip van 
verwelVing, maar wel deor de woonplaats van de personen die deze renten 
moesten betalen. Zo krijgen wij achtereenvolgens de personen wonende 

"in den Middelackere" 
"in den Noortackere" 
"inde Berckene" 

- "inde Ruebins ende saeuijnsackere" 
- "inde muelenstrate, te benthille, inden Rietbec ende 

meer andere ackers daer ontrent" 
- "diveirsche personen wuenende buten Caprycke ... " 

(f" 1 - 7) 
(f" 7 - 14) 
(f" 14 - 19) 
(f" 19 - 28) 

(fO 28 - 36) 
(fO 36 - 43) 

Tenslotte vernemen we ook over welke gronden deze instelling op dat ogen
blik beschikte (C" 49-51 v") (15). 

Keren we nu terug naar onze formule van "ervelicke ende losrenten die in 
den Aerm('nboeck niet ('n staen". lIet i!l duidelijk dat het hier gaat om een 
andere groep van renten dan deze vermeld in het renteboek van 1525 ; met 

(15) Op dit 81pekt wordt nader Ingegaan bij de bespreking van de ontvangllten pag. 160. 
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name betreft het de "erfrenten" en de "losrenten" - deze laatste ook genoemd 
"croiserende obligaties" - die verworven werden na 1525. In het geval van 
de erfrenten is de manier van verwerving identiek zoals vÓÓr 1525 ; wat be
treft de losrenten gaat het hier om geldelijke bedragen die door de H. Geest
meesters van Kaprijke tegen intrest (in die tijd aangeduid met het begrip 
"crois") werden uitgezet. Deze losrenten konden door de renteverkenners op 
gelijk welk ogenblik afgelost worden, dit in tegenstelling met de vroegere 
"eeuwige ende onlosselicke erfvelicke renten". Uit wat voorafgaat, blijkt dui
delijk dat deze bron van inkomsten veel meer dan de eerste aan wijziging 
onderhevig was (16). 

De derde bron van ontvangsten werd geleverd door de "coorenrenten". Het 
basisprincipe bleef hetzelfde: een rente werd meestal betaald in klinkende 
munt, soms werd de vergoeding voorgeschreven in natura. Dit laatste deed 
zich 21 maal voor in het renteboek van 1525. De vroegste vermelding van 
uitgekeerde "coorenrenten" in de bewaarde armenrekeningen dateert van 
6/12/1613: 10 renteplichtigen voldeden toen aan hun verplichting en be
zorgden aan de armmeesters de voorgeschreven hoeveelheid rogge. 

Het leeuweaandeel van de ontvangsten sproot echter voort uit het innen 
van de landpachten. Afgezien van het feit dat enkele hiaten voorkomen in de 
armenrekeningen van de 17de en 18de eeuw, is dit archiefgedeelte uiterst 
belangri jk voor de studie van de agrarische sector en in concreto het con
junctuurverloop van de waarde en de pachtprijs van de landbouwgronden 
op lokaal niveau (17). 

Wat betreft de resterende bronnen van ontvangsten spreken de titels voor 
zichzelf en is het overbodig daarop nader in te gaan. 

2.2. Uitgaven. 

Niet minder belangrijk zijn vanzelfsprekend de uitgawn. Hierbij worden 
wij geconfronteerd met een massa detailposten die elk op zichzelf beschouwd, 
niet zo relevant zijn, doch die - in de mate dat sommige onder eenzelfde 
gemeenschappelijke noemer kunnen worden geplaatst - heel wat interessante 
gegevens verstrekken over o.m. crisisperioden tijdens deze bestudeerde pe
riode, over het weddeverloop van bezoldigde personen zoals pastoor, school
meester, orgelist, klokluider, grafdelver en chirurgijn, o\'er de al of niet uit
gesproken vriendjespolitiek in verband met levering \'an voedingswaren, tex
tiel en brandhout, over het aandeel van "pointijnghen, settinghen ende water
gheschoten" enz ... enz ... Pas wanneer een dergelijke globalisatie is gebeurd, 
kan tot een meer verantwoorde bespreking worden overgegaan. 

(16) Zie tabel pag. 161 e.v. 
(17) Te gelegener tijd en op een andere plaats zullen wij E'en d~tRllstudle wlJdt"1l aan 

de berentlngspolltlek van deze armen InstellIng gekoppeld aan C'l:'n ondl:'l'zoek naar 
het pnchtprljsverloop van hun gronden t1jdl:'ns dl' 17dl:'-18dl' t"t"uw. 
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11. Werking van de armenzorg te Kaprijke ( 1610-1796) 

Een kleine lokaliteit als Kaprijke met een bevolking die tijdens de 17de-
18de eeuw meestal schommelde rond de 2500 inwoners, vertoont uiteraard 
geen ingewikkelde bestuuz;:kaders zoals wij die aantreffen bij de grote Vlaam
se steden; evenmin treffen wij sterk gedifferentieerde geledingen aan op ge
bied \'an de annenzcrg, Hoe gering echter het aantal personen ook was dat 
bij èeze maatschappij problematiek cetrokken werd, toch is het de moeite 
waard om even in detail na te gaan wie bij deze armenzorg in het verleden, 
hetzij als controle-, hetzij als uitvoerend organisme de zaken behartigde. 

In de aanhef van elke armenrekening krijgen wij een opsomming van al 
diegenen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks aan de armenzorg deel
namen. Nemen we als willekeurig voorbeeld de annenrekening van 5 maart 
1675, In apostille lezen wij : 

"Ghepresenteert in auditie bij meestere Jan bocxstaele ontfangher van
den Aermen, aen vrauw Jenne de Schieter vrauwe ende douariere van 
wijlent mher george de Seclyn, in sijn leven Rudder, heere der Stede 
ende Vrijhede van Caprycke, heyne eta Ter presentie van heer ende 
meestere Judocus van Eduwaele deken der Cristenheyt van Ardenburch, 
heer ende meestere Joannis van Cauwenberghe pastoir, dheer jan bap
tiste de Waghenare bailliu, dheeren Cornelis Doppegieters Burchmre 
ende passchier de Causmaker schepenen der stede ende vrijhede van 
Caprycke midtsgU ter presentie van mr pieter fourdyn ende Ingelbert 
vander heyden Aermeesters". 

Wanneer wij abstractie maken van de concrete persoonsnamen, dan menen 
wij in elke annenrekening een viertal componenten te kunnen onderscheiden, 
waarbij sommige moeten beschouwd worden als controleorganisme, andere 
moeten gezien worden als uitvoerend organisme. 

Op de allereerste plaats en dit in de functie van enige auditeur - deze voor
rang zal trouwens op latere datum nog aanleiding worden tot interne con
flicten - werd het verslag van de financiële transacties ter controle voorgelegd 
aan de "Heer (Vrauwe) van Caprycke", geassi~teerd door zijn (haar) baljuw. 

Op de tweede plaats kwam de afgevaardigde van de bisschoppelijke over
heid, in concreto de deken van de dekenij Aardenburg (waaronder Kaprijke 
ressorteerde) ; zijn aanwezigheid wordt in de bronnen omschreven als "ter 
presentie" of "ter interventie". 

Op de derde plaats - en daarmee zijn wij beland op louter lokaal terrein -
kwam de plaatselijke geestelijke en wereldlijke overheid, in casu de pastoor(s) 
en de vertegenwoordiger( s) van de wel. 

Deze drie hoger vermelde nivI'aus vl'rtegenwoordigen, althans in theorie, 
het con troleorganis:.1c . 

. Ten lilott~ krijgen wij de vern~elding van diegenen die zich met de prak
tJlIChe werkmg van de armenzorg moesten bezig houden, nl. dL armmeesters 
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en de ontvanger of m.a.w. het uitvoerend organisme. Deze feitelijke toestand 
is de weerspiegeling van een evolutie in de armenzorg die haar oorsprong 
vond in de bloeitijd der middeleeuwen en die geleidelijk aan, door de tijds
omstandigheden gedwongen, meer en meer evolueerde naar een systeem en 
een structurering zoals wij die uit de archiefstukken kunnen reconstrueren. 

1. HET BEHEER VAN DE ARMENDIS. 

Van zodra de armenzorg ook een aangelegenheid van het wereldlijk gezag 
werd, was het uiteraard te verwachten dat onderrichtingen verschenen in ver
band met de structuur van deze instelling, de taken van haar bedienaars en 
de voorwaarden waaraan steungerechtigden moesten beantwoorden, wanneer 
ze op deze instelling een beroep wilden doen. Op 23 juni 1646 verscheen een 
ordonnantie van de Raad van Vlaanderen "rakende de regeringhe vande 
Kercke, Disch, H. Gheest, ende Arme Goederen" ( 8), verder aangevuld door 
de ordonnantie van 30 september 1651 (19). In een reeks \'an 11 artikelen 
werden in laatstgenoemde ordonnantie de nodige richtlijnen gegeven die op 
lokaal vlak moesten worden nageleefd. Een probleem hierbij bleek soms wel 
de keuze van de ontvanger en van de armmeesters. Het was inderdaad niet 
steeds een gemakkelijke karwei om gedurende twee, drie of meer jaren steeds 
de nodige tijd beschikbaar te hebben, om naar best vermogen zijn taak te 
behartigen. Welke personen kwamen hiervoor in aanmerking? De ordonnan
tie schreef op dat punt voor dat 

" ... tot den ontfanck, ende onderwindt van dusdanighe Goederen ge
koren, ende ghestelt zullen worden, nut ende bequaeme persoonen, kon
nende lesen, ende schrijven, indien 't doendelijck is, ende dat van nu 
voorts, niemandt ... naer dat hij behoorelijck ghekoren, ende uytghe
ropen zal wesen voor Kerck-mee-ster, Heyligh-Ghe-est Disch, ofte Aml
meester, en zal moghen weyghere-n het aenveerden, ende bedienen van 
het last daer toe staende, op de boete van thien ponden parisis. d'een 
helft te verbeuren 's Heeren profyte, ende d'ander helft tot profyte van 
de Kercke, Heyligh-Gheest, Disch, ofte Armen ... " (20). 

Wanneer de aangeduide persoon een geldige' reden had om deze fUllctie te 
weigeren, dan kon hij deze voor de vergadC'rde wet uitspreken. Ee-n gddige 
reden was bv. het feit dat men reeds een functie \'<1n baljuw, schepen of grif
fier bekleedde; indien deze- ambtenaren dit echter wenstt"n, dan mochten zij 
evenzeer deze- functie uitoefenen. 

Welke waren nu de personl'n die in onze bestudt'erde periode te Kaprijke 
de functie van ontvanger en armmeester uitodenden ? Duidelijkheidshalve 
groepeerden we de ontvangers en de armmeesters in t\\'t't' afzondt'rlijkt' ko
lommen en dit in een chronologische volgorde e'). 

(18) Derden Plnccaet-boeck van VInenderen. Gent. 1685. pag. 31-32. 
(19) Idem, pag. 32-36. 
(20) Idem. pag. 33. 
(21) In de bijlagen nr. 1 staan ze chl'Ol1oloRlseh Kel'nn~5ehlkt : In bljlllRc 3 en 3 stil"" 

belde groepen nl!nbetlsch ~cranj{sehlkt. 
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l.I. De armmeesters. 

Een eerste opmerking die vooraf moet gemaakt worden, is dat deze lijst 
\·an armmeesters onvolledig is ; voor de ontbrekende armenrekeningen van de 
1 ide-18de E. kunnen we immers geen namen vermelden (22). Groot is het 
aantal zeker niet! Vooreerst bedraagt het aantal ontbrekende armenrekenin
gen slechts 20 ; vervolgens bestaat een reële kans dat heel wat van de ontbre
kende armmeesters reeds in een van de bewaarde rekeningen voorkomen. In 
het ergste geval vertegenwoordigen zij dan ook slechts een vijfde van de 
totale groep. 

Niettegenstaande dit onvolledig karakter is het toch de moeite waard enkele 
beschouwingen te wijden aan het geheel van deze gekende functionarissen. 

Een eerste in het oog~pringend feit is de duur van hun ambtsuitoefening. 
\'\' anneer we deze groep armmeesters opsplitsen in kategorieën volgens hun 
aantal ambtsjaren - gaande van 1 tot en met 10 - dan krijgen we volgende 
onderverdeling : 

Aantal 
ambtsjaren 
Aantal 
armmeesters 

1 2 

8 44 

3 4 

8 13 

5 6 

5 4 

7 8 9 10 Totaal 

2 1 1 2 88 

Zeer duidelijk blijkt dat een tweejarige ambtstermijn de normale gang van 
zaken was (23) ; alleen in de beginfase van de 17de eeuw was de jaarlijkse 
wisseling min of meer algemene regel. Ambtstermijnen van drie jaar kwamen 
heel wat minder voor; een uitzonderlijk lange ambtstermijn van vier jaar 

(2'-) Uitzonderlijk krijgen we in de bewaarde armenrekeningen wel eens verwijzingen 
naar armmeesters uit de periodes waarvoor geen armenrekeningen voorhanden 
zijn. Zo vernemen we bv. uit de rekening over de jaren 1770-1771 dat tijdens de 
periode 1768-1769 als armmeesters fungeerden: Cornells Judocus van den Berghe 
en Jan Ddptlste Huyghe. Zij werden daarom ook opgenomen in bijlage 1. maar 
komen dus niet voor In de chronologische lijst (pag. 187). 

(23) Niet alleen de praktijk toont dit aan. ook de voorschriften dienaangaande bevesti
gen dit verSChijnsel. Op 7 oktober 1711 had aldus een extraordinaire vergadering 
plaats tussen Jo' Huberius Nieulant (gehuwd met Jenne de Schietere. vrouwe van 
Kaprijke) en . '" de heeren Balduinus Dheere ende Reynler Vorst beede pastoirs 
deser stede'. Bij deze gelegenheid werd ..... gheresolveert ende goet ghevonden 
mldts den Janghen laps van tijde van kerk ende aerm". mldtsgaeders onttangher 
selts op hun respectief versoeck te vernieuwen. alsmede vaste ghestelt dat soo 
vande kercke ais vanden Aermen gheenen particulieren ontfangher en sal ghe
nomeert worden; ten waere bij naerder resolutie ofte eenlghe veranderynghe. 
Nemaer sal den eersten ghedenomeerden kerckm" aen onttancq nemen. Innen 
ende collecteren gheiyck die bij den voorgaenden ontfangher placht ghenomen 
ende ghelnt te worden ... midtIl nochtanfl alle twee jaeren precies ... ende anders
IIlntll dies versocht synde te doen rekenynl(he ...• ROO van ghetycken gheobtlgtert 
"al wesen den eersten gllenomc'!rden aerm" eade oock sal belast bt1Jven met den 
ont/anck ende rekenllnghe alR1JuOren. daertoe Ril Rullen hebben e/ck eenen secon
darwende dat 1I0nder eenlghen loon Ofte pensioen daerover te moghen profflc
teren al8 we"ende van borÇ1herlllck tWlt t""elcke teleken tijde ot naer het expireren 
vande twee jaeren ter discretie van dheeren hierboven vermeit sol vernieuwt 
worden ..... CR.A.G. fonds Kaprijke nr. 11 t" 90 et vOl. 
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was slechts tweemaal het geval. Uit wat voorafgaat, blijkt dat onze boven
staande tabel indirect ook aantoont dat sommige armmeesters meer dan eens 
tot deze functie werden verkozen. Het is m.a.w. interes:ant na te gaan hoe 
dikwijls iemand tot deze arnbtsuitoefening werd aangeduid. Hiertoe bekijken 
we onderstaande tabel. 

Aantal ambtsperiodes 
Aantal armmeesters 

1 
56 

2 
20 

3 
8 

4 
2 

5 
2 

Totaal 
88 

Het wordt onmiddellijk duidelijk dat een eenmalige ambtsperiode de nor
male termijn was. Wanneer sommige personen echter meer dan eens tot der
gelijke functie werden aangeduid, dan rijst als vanzelf de vraag naar de iden
titeit van deze verkozenen. Lagen factoren zoals sociaal aanzien, economische 
positie, beroep, familiale binding en dergelijke meer, misschien aan de basis 
van deze herhaalde uitverkiezing? Bekijken we individueel de gevallen met 
3 of meer ambtsperiodes, dan worden we geconfronteerd met vertegenwoor
digers van de families De Coorebyter, De Wever, Fordeyn en Janssens voor 
de 17de, de families Claeys, De Causmaker, De Pape en Huyghe voor de 
17de én de 18de en de familie Laureyns uitsluitend voor de 18de eeuw. 

Uit de staten van goed blijkt inderdaad dat de meesten onder hen behoor
den tot de invloedrijkste families van Kaprijke ; zij waren in enkele gevallen 
pachter van een geestelijke instelling (24) enjof beschikten over een aanzien
lijk eigen landbouwareaal (25). Indien een dergelijke gang van zaken zich 
voordeed bij de keuze van "armmeester", hoeveel meer nog zal de keuze van 
de ontvangers hierdoor bepaald zijn geweest. 

Naast deze sociaal-economische factor bij de keuze van de armmeesters is 
er nog een tweede in het oog springend element, nl. de factor "continuïteit" 
in het armenbeheer. Bij nader toezicht van de hoger vermelde lijst van de 
armmeesters blijkt inderdaad - althans voor bepaalde periodes - dat de heer 
van Kaprijke en de pastoors er voor zorgden, dat een "afgaende" annmees
ter opnieuw werd verkozen samen met een "aencommende" : de eerste had 
reeds de nodige ervaring opgedaan en was op de hoogte van de problemen 
die zich tijdens de vorige ambtstermijn stelden en nog hun beslag moesten 
krijgen in de toekomst; de nieuwkomer kon op deze manier gemakkelijker 
ingeschakeld worden in de algemene trend van de armenzorg. 

1.2. De ontvangers. 

De bij uitstek vf'rantwooreldijke persoon bij elf' armenzorg was e<'ht('r de 
ontvanger: deze zou immers moeten instaan voor hl"t financiëk bl'lH'('r \'an 
deze instelling, in concreto het in ontvangst nemen \'an gelden en giften in 

(24) Passchier de Causmaker, vader van Carel de Causmaker, was pachtel' van de Fater!! 
Jezuïeten te Brugge (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 351 fO 151); Chrlstiaen HU}'lIhe tso 
Chrlstiaen was pachter van het hospitaal Comtesse te Rijsel (R.A.G, fond$ Kap
rijke nr. 354 lu 360 V") en Ca rel Huyghe fs. Jacobus WilS pachter van de abdU Van 
Oosteeklo vanaf 1756 (R.A.G. - Abdij van Oostcoklo nr. 44). 

(25) Het systematisch onderzoek viln de wettelijke vel'kopln~t'n, van de bel't'ntlnjtl'l\ t'n 
van de staten van goed hebben ons d~ tastbllre bewlj&l'n ~t"lc.'vel·d voor de kRpl· 
taal kracht vnn de hierboven j{eclteli"rde fnmllltls. 
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natura, de betaling van kleine en grote schulden, het inzamelen van de schuld
biljetten het aanschrijven van achterstallice pachters en renteverkenners en 
dergelijke meer. E~sentieel hierbij was dat de ontvanger hoofdelijk aanspra
kelijk werd gesteld in geval van niet-efficiënt beheer. 

Dat een dergelijk ambt veel minder aan wisseling onderhevig was, ligt 
voor de hand. In totaal waren er voor de l7de en l8de eeuw slechts 19 ver
schillende ontvangers (26). Hier was immers de kwaliteit van de aangestelde 
ontvanger primordiaal: een zekere graad van verstandelijke ontwikkeling, 
gepaard gaande met een morele onkreukbaarheid, mogen ons inziens zeker 
als elementaire voorwaarden verondersteld worden; daarnaast echter zal een 
goede economi~che positie evenzeer een doorslaggevende faktor geweest zijn. 
Een blik op de lijst van deze ontvangers staaft deze laatste bewering: de fa
milies Weytssens (27), Speeckaert ( 8 ), Boxtael (29), Huyghe eO) en Claeys 

(26) Zie bijlage nr. 3. 
I Z7) De familie We:ttsens was in de magistraat vertegenwoordigd door Lieven Weytsens 

fs. Inghe's als schepen in 1621. 1625-1626 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 62) en als bur
gemeester in 1631, 1639 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 62), in 1643 (R.A.G. fonds Kap
rijke nr. 64) en in 1654-1655 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 65) ; Jacobus Weytsens als 
schepen in de periode 3/03/1711-28/09/1713 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 11 f O 89 VO) en 
Conl(,lis Weytsens als schepen V2n 28/09/1713 tot 3110/1714 (R.A.G. fonds Kaprtjke 
nr. :1 f O 129). 

(28) De fam1l1e Speeckaert telde 4 vertegenwoordigers: Adam Speeckaert, schepen in 
1633 en 1634 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 62) ; Jan Speeckaert, schepen van 16/10/1664-
25'10·1666 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 68); Jacobus Speeckael't, schepen van 25/10/ 
1666-6/12/1667 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 68) en Maximiliaen Speeckaert, schepen 
van 710:1/1735-14/11/1737 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 649 jo 138 en 142). 

(29) De familie Bocxtael leverde 5 vertegenwoordigers die allen thuishoren in de 18de 
eeuw: Philippe Bocxtael, schepen van 22/10/1707-9/08/1709 en van 11/11/1716-13/12/1718 
(R.A.G. fonds Kaprijke nr. 11 JO 4 vu en 158 V"); Philippe Bocxtael fs Jans, sche
pen van 26/09.'1736-14/0811739 en van 27/09/1748-29/02/1752 (R.A.G. jonds Kaprtjke nr. 
649 f o 142 en 158 VO); Jan Baptiste Bocxtael, schepen van 8/02/1746-27/09/1748 (R.A.G. 
fonds Kaprijke nr. 649 f O 242) ; Henricus Bocxtael, schepen van 20/10/1759-20/10/1763 
RA.G. fonds Kaprijke nr. (60) ; PhilIppus Jacobus Bocxtael, schepen van 20/10/1770-
28'12'1774 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 661) en ten slotte Joannes Franclscus Bocx
tael, schepen van 2/12/1780-18103/1784 (RA.G. fonds Kaprtjke nr. 650). 

(30) Een van de meest geziene families was de famille Huyghe : zij was In de loop van 
de 17de-18de eeuw door niet minder dan 15 personen vertegenwoordigd: Gabrlel 
Huyghe schepen In 1621 (RA.G fonds Kaprljke nr. 62); Jooris Huyghe, schepen 
In 1627 en 1629 (R.A.G fonds Kaprtjke nr. 62); Jan Huyghe fs. Adrlaen, schepen 
In 1631 en 1634 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 62); en van 21/10/1643-23/10/1646 (R.A.G. 
londs Kaprtjke nr. 64); Jan Huyghe fs. Gabrlel, SChepen In 1635 en 1636 (R.A.G. 
londs Kaprtjke nr. 62); Chrlstlaen Huyghe, schepen In 1637 en 1638 (R.A.G. fondb 
Kaprtjke nr. 62); Adrlaen Huyghe, schepen van 6/12/1667-29/!O/1669 R.A.G. fonds 
Kaprijke n1'. (18) E'n van 24/09/1657-. .11011658 (R.A.G. fonds Kaprtjke nr. 65); Lieven 
Huyghe, SChepen van . .110/1658-5/10111161 en van 16/10/1664-25/10/1666 (R.A.G. fonds 
Kaprtjke n1'. 65 en IJ8); Chrlstlaen Huyghe, SChepen van 22/1<1/1707-3/03/1711, en van 
13·'12/1718-15/09/1721 en van 6/04 /1724-18/05/1726 (R.A.G. fonds Kaprtjke nr. 11 f O 4 VO 

en I~ 180; nr. 649 f" 28) ; Jaecquell Huyghe, burgem(>ester vltn 9/08/1709-7/06/1710 (t) 
(R.A.G. fonds Kaprtjke nr. 11 f" 61 VO); Cornells Huyghe, burgemeester van 11/11/ 
1716-13'12/1718 en van 6/04'1724-18/05/1726 (RA.U fonds Kaprtjke nr. 11 f" 158 V" en 
nr. 649 fO 28) ; Pleter Huyghe, SChepen von 13/12/1718-18/05/1726 (R.A.G. fonds Kaprijke 
nr. 11 1° 180, 218 en nr. /HO f" 28) ; Francols Huyghe. ~chepen van 25/08/1727-20/08/1730 

(R.A.G. fonds Kaprtjke nr 010 f· 81 V"); Corel Huyghe, SChepen van 4/09/1742-
27'1)911748 (R.A.G. fonds Kaprtjke nr. 640 I" 105 v o , 230 en 242) ; Maxlmillaen Huyghe, 
IIChepen van J8I03iI784-3/04117UO CR .A.G. fonds KCIJ!rtjke nr. 650) en ten slotte Pleter 
Anthone Huyghe, lchepen van 25'07/17112-1796 (H.A.G. fonds Kaprtjkc nr.663 10 15 VO) 
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el) zIJn inderdaad toonaangevende families bij het bekleden van het ma
gistraatsambt te Kaprijke tijdens de 17de enjof de 18de eeuw. Uit de resul
taten van diverse studies die het onderzoek van de sociaal-economiEche positie 
van de magistraatsleden tot doel had, blijkt overduidelijk dat een goede eco
nomische positie bijna steeds een conditio sine qua non was voor de uitver
kiezing tot dergelijk ambt ( 2 ). 

Naast de hierboven vermelde families komen onder deze ontvangers ook 
nog 2 baljuws voor, met name Pieter van Hecke en Jan Baptiste Gheerts. 
Vanzelfsprekend was een dergelijk ambtenaar - optredend in naam van de 
heer van Kaprijke enjof Heine (33) - per definitie een individu dat tot de 
gegoede klasse van de bevolking behoorde, hetzij als autochtoon (34) , hetzij 
als inwijkeling eS). 

1.3. De auditeurs. 

Zoals reeds hoger werd vermeld, kende het auditeurschap van de armen
rekeningen te Kaprijke een evolutie in de loop van de 17de-18de eeuw: waar 
het rond 1650 hoofdzakelijk berustte bij de "Heer" of "VroU\\'e" van Kap
rijke, krijgen wij naar het einde van de 17de-begin 18de eeuw een conflict
situatie tussen het geestelijk gezag en de "heerlijke" instantie die uiteinde
lijk zou uitmonden in een gelijkberechtigde auditeurspositie. Was het sop de 
kool wel waard ? Lagen noemenswaardige voordelen aan de grondslag van 
deze tegenstelling? Of ging het uitsluitend om een principiële kwestie? Laten 
we vooraleer een definitief antwoord te geven, liever de bronnen zelf aan het 
woord. 

(31) De familie Claeys telde, ovel de beide eeuwen beschouwd. 6 vertegenwoordigers : 
Christoffel Claeys, schepen van 16.10.1664-25.10/1666 (R.A.G. fonds KapTi;ke nr. 68); 
Lieven Claeys, schepen van 22/09/1732-26/09/1736 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 649 fO 
121 v·, 127 v o en 138) ; Jacobus Claeys, schepen van 1/10/1733-26.'0911736 (R.A.G. fonds 
Kaprijke nr. 649 fO 127 v· en 138) ; Francois Claeys, schepen van 14/11'1737-14.08'1739 
(R.A.G. fonds Kaprijke nr. 649 f O 158 vOl en burgemeester van 27/09.1748-811'1753 
(R.A.G. fonds Kaprijke nr. 660); Camelis Claeys, schepen van 20:1011770-28112'1774 
(R.A.G. fonds Kaprijke nr. 661) en ten slotte Carolus Claeys, schepen van 16'071 

1792-1796 (R.A.G. fonds Kaprijke nr. 663 f O 15 vOl. 
(32) Wij verwijzen hier naar onze studie: De magistraat t'an Eeklo. Bijdragen tot de 

sociaal-economische geschiedenis van de l8de eeuw. Brussel, Gemeentekrediet van 
Belgi~ (Historische uitgaven, nl'. 63. 1983). 

(33) Van 1642-1744 waren afstammelingen van de familie 'van Seclyn' heel' (VI'OUW) van 
Kaprijke ; vóór 1642 waren zij slechts 'heer van Helne'. Met 'Helne' wordt hier 
bedoeld de enclave die binnen het gebied van Kaprijke lag (en ook gedeeltelijk 
binnen Eeklo). Het tot op heden verrichte onderzoek bracht voorlopig nog geen 
zekerheid over de vraag of deze enclave misschien ook deel uitmaakte van de 
heerlijkheid 'Elne' (bij Oudenaarde). Dat een dergelijke hypothese best mogelijk 
Is, berust o.m. op het feit dat vertegenwoordigers van de familie 'van Seclyn' hert 
poortersrecht bezaten van de stad Oudenaarde tijdens de 15de en 16de eeuw. De&o 
problematiek komt echter meer uitgebreid aan bod in t't'n volltende bijdrlljile, ge
wijd aan 'De heren van Kaprijke' . 

(34) Als autochtone baljuw vermelden we Jan Huyghe. (R.A.G, fonds Kaprijke 111'. 354 
1" 346 Vil). 

(35) In dit geval verkeerden o.m. de baljuws Jo' Al'naut Hauweel, Ge(\I'l/:c Goda!'t, J.B. 
de WaghenDl'e, PhilIppus Anthone Ampe. J.B. Ghet'rts, JfIIl Baptiste d(' Mey con 
Jan Francols de Mey. 
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Zoals uiteraard verwacht mag worden, werd de armenrekening door de 
ontvanger vooraf klaar gemaakt en door de griffier uitgeschreven. Tijdens de 
auditie zelf werden dan de op- of aanmerkingen bij de verschillende posten 
\-aI1 de armenrekening "in apostille" of "in margine" vermeld. En een eerste 
apostille werd steeds bovenaan folio 1 van een dergelijke rekening aange
bracht, met name de vermelding van al diegenen die bij deze armenrekening 
werkelijk aanwezig waren, hetzij als uitvoerend -, hetzij als controleorgaan. 

Afgezien van concrete namen was een dergelijke apostille tijdens de tweede 
helft van de 17de eeuw steeds van de volgende vorm: 

"Ghepresenteert in auditie bij den rendant aen de Heer/Vrauwe der 
stede ende vryhede van Caprycke Heyne eet. ter interventie van den 
eerw. heer deken vande Christenheyt van Ardenburch ende dheeren 
pastors van Caprycke mitsgrs ter presentie van dheer balliu ende dhee
ren schepenen mitsgro de aermeesters des en (datum)". 

De drievoudige titulatuur (in auditie, ter interventie, ter presentie) was 
het stramien dat vanaf 19/09/1651 tot 27/10/1684 zonder één enkel pro~ 
bleem gehandhaafd bleef. Na deze laatste auditie kwam een eerste kentering! 

Tijdens de auditie van 15/10/1687 verzocht de landdeken Judocus van Edu
wale in het hoofd van de rekening te noteren dat 

"Den heere lantdeken protesteert te moeten int prehemio staen als 
auditeur beneffens den he ere van Caprycke ghelyck oock protesteren 
dheeren pastors ... ". 

Een klare en duidelijke eis! Niet langer "ter interventie" maar voortaan 
"in auditie". Hoe een dergelijke gedragswijziging verklaren? Zoals uit bij
lage 3 is af te lezen, was Judocus van Eduwale reeds vanaf 20/10/1665 on
onderbroken als landdeken bij de auditie van de armenrekening aanwezig en 
in die voorbije 22 jaar was er nooit enige aanspraak op een gelijkberechtigd 
auditeurschap gemaakt. De reden van deze plotse ommezwaai ligt o.i. niet 
zozeer bij Judocus van Eduwale zelf, maar wel bij. J. Fr. Kerremans, pastoor 
te Eeklo sinds 8 februari 1678 (36). In een boeiend artikel schetste A. DE 
VOS de polemieken tussen de magistraat van Eeklo en pastoor J. Fr. Kerre
mans naar aanleiding van het auditierecht bij de armen- en kerkrekeningen 
te Eeklo (37). Deze confrontatie uitte zich daar voor het eerst in 1686 en zou -
als een juridisch steekspel tussen beide betrokken partijen - slechts een einde 
kennen op 3/4/1693. 

Wij hoeven met andere woorden niet ver te zoeken naar de gewijzigde 
houding van deken Judocus van Eduwale. Gesterkt door het voorbeeld van 
pastoor Kcrremans, zou ook J. van Eduwalc voor zijn rechten en voor deze 
van de pastoors te Kaprijke opkomen. Bracht zijn eerste verzoek op 15/10/1687 
veel aarde aan de dijk? Wij menen van niet, want bij de eerstvolgende au-

(311) A. OE vos, De pal/tooTs Gheuns en KeTTeman8. Twee! antipoden tn het paToclltaal 
leven te Eeklo, In : A.M., nr. Il! (lUIM), p. 365. 

(3'7) Idem, pag. 368-372. 
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ditie op 25/10/1689 vinden WIJ In apostille opnieuw dezelfde elS geformu
leerd. 

Wat door Judocus van Eduwale als een schuchtere poging was begonnen, 
kreeg heel wat meer allure tijdens de daarop volgende auditie van 23/10/1691. 
Vanaf dit jaar immers kwam pastoor Kerremans in hoedanigheid van land
deken naar de auditie van de armenrekening te Kaprijke. 

Dat het deze maal niet zou blijven bij een onschuldige eis zoals deze van 
zijn voorganger, wordt vooreerst duidelijk in het feit dat het prohemium ont
breekt. De reden hiervan werd door de griffier zelf genoteerd: "Alsoo tus
schen de ghecomitteerde van wed ers sijden different is nopende het stellen 
vande presentatie, is het hooft deser rekenynghe achterghelaeten sonder pre
juditie van elckx Recht ende dat in toecommende d'een of d'ander hem daer
mede contrarie aende voorgaende Rekenynghe niet en sal behelpen". Daar 
waar J. Fr. Kerremans in zijn conflict met de magistraat van Eeklo opkwam 
voor het auditeursrecht in zijn hoedanigheid van pastoor, gaat zijn aanspraak 
te Kaprijke in eerste instantie op zijn auditeursrecht als landdeken. In apo
stille lezen wij dan ook dat "Den heere Lantsdeken sustineert als ghecornit
teerde van sijn hoochweirdicheyt den Bisschop van Brugghe over dese Re
kenynghe te moeten staen als auditeur". De baljuw als afgevaardigde \'an de 
heer van Kaprijke liet zich echter niet onbetuigd en riposteerde dat het " ... 
niet verboden en is te protesteren maer dat den heere protestant sijn solutie 
sal vinden inden eersten placaetboeck aengaende het sinode van cameryck 
folio 19 articulo 2° et 3° mitsgaeders ooek bij hetgonne van mechelen folio 
130 articulo 25° sulcx datter ghelooft wort dat den heere protestant syn tonghe 
niet meer verslijten en sal met dierghelyeke protesten te doene" (38). Bepaald 
vriendelijk was een dergelijk antwoord niet. De landdeken wachtte echter zijn 
kans af, want hij refereerde " ... naer d'acte vanden processe daero\'er han
ghende wiesaengaende hij niet en wilt altereeren den sal verwachten de sen
tentie vanden juge" (39). 

De eerstvolgende auditie van de armenrekening had plaats op 17/11/1693. 
Francois de Seclyn, heer van Kaprijke, was op 22/03/1692 o\'erledt'l1 (40) en 
zijn weduwe, Marie Cathérine Woutns hertrouwde op 27 juni 1693 lll('t 
Hubert Francois Nieulant, he('r van Pottelsberglw (4t). Brt was dez(' laatste 
die op 17/11/1693 de auditie van de armenrekening \'oorzat. Niettegenstaan
de cle landdeken .J. Fr. Kerremans opnieuw eiste " ... als ghec-omittt'erclen \·tIIl 

Syn I-Ioogwt Den Bisc-hop van Brllgghe over dese Rekenynghe te mOt'ten 
staen als auditl"lIr" sc-heen HlIl)('rt Franc-ois Nil'lIlant zich daara:m weinig 
gelegen te laten, want in h('t hoofd van de arl11e\1l't'kening liet hij de griffier 
opnieuw uitdrukkelijk noteren " ... ter inter\'entie \'andrn Errw. Deken der 
Christenheyt van het district van Arcknbourgh". E\'t'nzl't'l' was dit het gt'\'al 

(38) G.A. Kaprijke, armenl'ekenlnl( van 23'10/1691. 
(39) Met dit proces zinspeelde J. Fr. KeITemans op zijn ~est'hll met dl' ml\~lsn'I\At \'IIn 

Eeklo dat op 3 april 1693 In de Grote Rand v/ln Mc('helcn zijn bl'!\IAR zou krUI:t>n 
S.A.E. nr. 160.1 - n.A.G. K(')'kart'hjef Eeklo, nr. 98). 

(40) DE HERCKENRODE, NoblUalre des Pt7111l-Ball lil cllI C'Olllttl eh" Rourl1ol1'u'. cll. IJ 
p. 1770. 

(41) IDEM, p. 1770. 
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bij de auditie vall 15/11/1695, 26/11/1697, 9/10/1699, 30/05/1702, 
2/09/1704-, 21/06/1708, 19/08/1711,22/08/1713,20/08/1715 en 18/08/1717. 

~Iet Petrus de Corte als landdeken nam de zaak een nieuwe wending. Bij 
de auditie van 23/08/1719 eiste hij" ... alhier in texte te moeten staen absolut 
als auditeur over syn hooghwt ende niet als intervenierende auditeur, doch 
inghe\'aIle men alhier hem niet en belieft tanveirden als auditeur benevens 
den heere van Caprycke ofte sijnen ghecomitteerden dat hij protesteert van 
nulliteyt soo vande rekenijnghe die men seght ghedaen ende ghesloten te 
wesen den 17en ougste 1717 als vande rekenynghe die men hedent hier be
ghint te doene, sijnde niet anders van intentie te vacheren over deselve, midts 
die gheschiet niet conforme aen de placcaeten van syne Maj. ende regulativen 
ghemaeckt met syn hooghwt myn heer den Bisschop van Brugghe, pastors, 
heer ende we th van daten den Xen january 1615". 

Dat de verhouding tussen de heer van Kaprijke en de landdeken er niet 
op verbeterde, kunnen we opmaken uit het feit dat bij de auditie van 
21/08/1721 " ... den voorn. he ere deken ghecompareert binnen den stadt
huyse ... naer een luttel verblyf is vertrocken ... ". Hoe de verdere evolutie in 
de eerstvolgende jaren verliep, is uit de armenrekeningen niet af te leiden : 
precies nu ontbreken de rekeningen over de jaren 1720 tot en met 1723. Dank 
zij echter de volledig bewaarde verzameling kerkrekeningen van Kaprijke 
(42), die steeds gelijktijdig in auditie kwamen, kunnen we vaststellen dat 
vanaf de auditie van 29/08/1723 de landdeken Petrus de Corte als gelijk
berechtigd auditeur naast de heer van Kaprijke optrad (43). Dat het echter 
niet al te best boterde tussen beide gezagdragers blijkt uit een gedeeltelijk 
bewaarde armenrekening van 1728, waarin we geconfronteerd worden met 
een geschil betreffende het vaststellen van de dag van de auditie. Daarin 
vernemen we dat den rendant 

" ... ten voorleden jaere 1727 in de maendt van Augusty al ordinaire 
heeft ghestelt syne rekenynghe vande jaeren 1724 ende 1725 ... welcke 
rekenynghe den rendant alsdan niet en heeft connen doen ten respecte 
tusschen den Edelen heere deser stede ende den heere landtdeken als 
Auditeurs vande selve disput is voorghevallen op het stellen vanden 
dagh tot het doen van ghemelde rekenynghe soo verre dat daerover 
proces is gheweest inden Raede van Vlaenderen ... ". 

Vanaf 1723 verdween dus de vroegere drieledige titulatuur en maakte 
plaats voor het tweevoudig onderscheid "in auditie" en "ter presentie" ; deze 
laatste aanduiding gold dan de haljuw, de schepenen en de armmeesters (44). 
Zesendertig jaar lang hadden geestelijk en wereldlijk gezag te Kaprijke elkaar 

(42) R.A.G. Kerkarchtej Kaprtjke nr8. 30-105. 
(43) R.A.G. KerkarchteJ Kaprtjke nr. 78. 
(44) Hierbij moet wel opgemerkt worden dat In de kerkrekening over de jaren 1724-

25-26 (Folio 1 van de armenrekening over dezeJtde jaren ontbreekt I) pastoor Rey
nier Vorllt wordt aangeduid alJi "ter presentie". Hetzelfde doet zich ook nog voor 
In de rekening over de jaren 1727-28 ; vanaf de eerstvolgende auditie van 20/11/1732 

- en dit tot het einde van het Ancien Réglme - stollt (staan) de pastoor(s) stecd/l 
vermeld al. roter auditie". 
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het leven lastig gemaakt bij de auditie van de armenrekeningen. En waarvoor 
uiteindelijk? Omwille van het democratisch principe van "gelijkheid" ? Om
wille van het naleven van plakkaten of ordonnanties? Of omwille van per
soonlijke eerzucht of ijdelheid? Wat ook de motivering moge geweest zijn, 
zeker is dat het geld dat besteed werd aan het voeren van processen bij de 
Raad van Vlaanderen en de Grote Raad van Mechelen voor dergelijke bek
vechterijen, heel wat nuttiger ware aangewend in o.m. de aankoop van voed
sel, kledij en brandhout voor de lokale, behoeftige bevolking. 

Ook al geeft de hierboven geschetste problematiek i.v.m. het auditierecht 
misschien de indruk dat men zich alleen druk maakte over beuzelarijen, toch 
was de realiteit heel anders. Men kan immers niet ontkennen dat het precies 
dezelfde mensen waren die ervoor zorgden dat elke uitgegeven penning ver· 
antwoord werd, dat zij het waren die erover waakten dat de renten en pach
ten steeds getrouw werden geïnd en dat het geld op de meest gunstige wijze 
werd geïnvesteerd. Kortom, zowel de landdeken en de pastoors als de plaat
selijke heer namen hun taak ernstig ter harte. 

Naast de hierboven behandelde personen waren er bij de auditie echter 
nog meer individuen betrokken, nl. de baljuw en de magistraatsleden. In hoe
ver namen zij effectief aan deze auditie deel? In hoever stelden zij er prijs 
op, bij deze auditie aanwezig te zijn? Uiteraard moet hier een duidelijk on
derscheid gemaakt worden tussen de baljuw enerzijds en de magistraatsleden 
anderzijds. Waar het voor eerstgenoemde een plicht was - als vertegenwoor
diger van de heer - bij deze auditie aanwezig te zijn, was het voor de ma
gistraatsleden enkel een recht. 

Het onderzoek van de bronnen bracht in dit verband een paar opmerke
lijke situaties aan het licht. Daar is vooreerst het geval van de magistraats
leden die al dan niet op de auditie aanwezig waren. 

Zoals in voetnoot nr. 1 reeds werd aangestipt, zijn de twee oudste armen
rekeningen niet als afzonderlijke rekeningen bewaard; zij vormen slechts een 
onderdeel van cle kerkrekeningen uit dezelfde periode (~5). Dat zoiets de nor
male gang van zaken was, bij het begin van de 17de eeuw, blijkt uit een 
memoriepost van de armenrekening over de jaren 1610 en 1611 : 

"Eerst den doender deser gheeft alhier te kenlll'n alsnoch gheen by
zonder rekenynghe ghedaen te hebben van d'incompstl' vanden Aermen 
deser stede maer heeft tot nu toe alle ghebrocht inde rekenynghe vande 
kercke deser stede soot blyct bij zyn voorgaende rekenynghc ende zyn 
gheemploeyeert tot onderhauden ende reparatie der voors. kercke" ('1(\). 

Ook de armenrekening over de jaren 1612-1613 werd in het register "un 
de kerkrekeningen opgenomen (47). Pas met de auditie van 11/06/16~O krij
gen we de oudst bewaarde, afzonderlijk voorkomende arllll'url'kl'ning. Dit jam 

(45) R.A.G. Kerkarclltef Kaprtjke nr. 29 fn 20-38 en J" 41-64 V". 

(46) R.A.G. Kerkarchtel Kapl·tjke nr. !~ 1° 20. 
(47) R.A.G, l(erlwrcltte/ Kaprijke !lr. 29 I" 41-64 V", 
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luidt trouwens ook een periode in, waarin de aanwezigheid van enkele ma
gistraatsleden bij de auditie als vanzelfsprekend is. Natuurlijk is het aantal 
aanwezige leden niet steeds hetzelfde : niet alleen ziekte, maar veel meer nog 
de een of andere zending naar Gent of Brugge verklaren dat dit aantal voort
durend varieerde. Gemakkelijkheidshalve stelden we het aantal aanwezige 
magistraatsleden per auditie grafisch voor (48). Dat de lage aanwezigheids
kwotes meestal voorkomen tijdens periodes van politieke onveiligheid is uiter
aard te verwachten. En toch stellen zich hier een paar vraagtekens! 

Een eerste houdt verband met de totale afwezigheid van de schepenen bij 
de auditie van 23/09/17+6. Alhoewel dit jaar voor Kaprijke zeker als een 
politiek ongunstig jaar mag worden bestempeld (49), toch moet de verklaring 
in dit geval elders worden gezocht. Tijdens dit bewuste jaar was namelijk 
een conflict ontstaan tm:sen Frans Joseph de Schietere, de nieuwe heer van 
Kaprijke sinds 17+1-, en zijn toenmalige magistraatsleden naar aanleiding van 
een door de heer gepubliceerde ordonnantie (50). Het ligt m.a.w. voor de 
hand dat de totale afwezigheid van de wet in dit geval verklaard wordt door 
een intern conflict. 

Heel wat problematischer is de totale afwezigheid van de magistraatsleden 
vanaf 26/08/1760 en dit tot en met de laatst bewaarde armenrekening van 
7/08/1786. Welke motieven lagen hieraan ten grondslag? 

Vanuit politiek standpunt beschouwd was deze periode een van de meest 
gunstige uit de 18de eeuw, zodat totale afwezigheid omwille van politieke 
zendingen uitgesloten is. 

Ook economisch staan we - zeker voor een landelijke parochie - voor een 
uiterst gunstige evolutie. Dit laatste betekent echter niet dat de armenzorg 
nu minder belangrijk was. Integendeel! Op 7/01/1759 waren pastoor Caro
lus de Bouck en de armmeesters Pieter van de Cotte en Jooris van Vooren 
voor de vergaderde wet verschenen om hun beklag te doen 

"... dat den last vanden aermendisch deser stede soo groot gheworden 
is dat die het revenue van diere passeert ende incas daerinne niet en 
wordt voorsien nog meerderen last te verwachten staet ende ditte bij 
middel van de menigvuldige vremdelinghen die binnen dese stede ont
hier ende eenighe jaeren errewaerts sijn commen te trauwen ende hun 
hebben gheplasseert ende daeghelijckx alwo plasseren ... " (SI). 

Een analoge situatie deed zich opnieuw voor op 15/04/1767. En deze maal 
plaatste de pastoor de magistraatslieden zeer uitdrukkelijk voor de financiële 
gevolgen, toen hij verklaarde dat hij 

(48) De Jaartallen die op deze grafiek zijn aangebracht, geven het jaar aan waarin de 
auditie plaats had. 

(411) R.A.G. fond. Kaprijke nr. 640, pa8llim. 
(50) Zie hierover ons artikel "Een merkwaardiue heer van KaprIjke", In : Ons Meetjes

land, 111R4, nr. 3, pag. 109-118. 
(~1) R.A.G. fondl/ Kaprtjke nr. 660. 

15::J 



" ... serieuselijck was versoekende dat den collegie daerinne saude willen 
voorsien want in cas sulckx niet en wordt gedaen dat het te vreesen is 
dat het last vande aermen soodanigh sal aengroeijen dat de revenuen 
van diere op verre naer niet in staet en sullen sijn om de aerme eenig
sints soo tbehoort te allimenteren waeruyt saude volghen dat dese stede 
geschepen saude sijn den selven aermen te moeten secureren ... " (52). 

Het is m.a.w. duidelijk dat de bestendige afwezigheid van de magistraats
leden niet kan worden toegeschreven aan het ontbreken van armenproble
matiek. Ons inziens ligt de verklaring opnieuw in een conflictsituatie tussen 
de heer van Kaprijke enerzijds en de baljuw en magistraatsleden anderzijds. 

Vooreerst waren er de moeilijkheden met de baljuw. Op 3 mei 1776 vroeg 
Jan Francois de Mey, baljuw van Kaprijke, aan Karel Albert de Schietere -
de laatste in de rij van de heren van Kaprijke - ontslag van zijn functie we
gens ouderdom en ziekte. Dit ontslag werd hem toegestaan, maar 

" ... soo nogtans dat den act van seker der bedieninge ende misbedie
ninge vande gemelde bailliuaegie van daeten 25en january 1 H 7 als
mede de gedaene wettelycke clachte door die vanden have ten dacte 
vanden 15en february 1758 blyven standhouden tot naer een finael 
adjustement van het openstaende gemeens raeckende de voormelde 
bailliuaegie dat hij met den selven demey is hebbende voorts dat de 
geseyde bekentmaekinge alleenelyck dient tot effecte van den collegie te 
verwittigen van den selven gedaenen ende gegeven afscheydt alsmede 
om sig daernaer te regyleren ... " (53). 

Zoals uit bovenstaand citaat blijkt, dateert het geschil tussen de heer en 
de baljuw sedert 15/02/1758. Vergelijken we deze datum met de data van 
de auditie zoals vermeld in bijlage 3, dan kan men moeilijk ontkennen dat 
de afwezigheid van de baljuw sedert de auditie van 18/08/1758 - en dit tot 
het einde van zijn loopbaan in 1776 - volledig in de lijn ligt van de conflict
situatie tussen hen beiden. 

Wanneer we rekening houden met het feit dat dit geschil zich manifes
teerde in de loop van 1758 (met als gevolg dat hij niet meer verschijnt op de 
auditie van de armen rekeningen ) en wanneer we daarbij constateren dat 
precies vanaf dit jaar ook de voltallige wet steeds afwezig bleef op de audities. 
dan is dit laatste zeker geen toeval, maar intrgendeel een uiting van loyaliteit 
vanwege de wet tegenover de baljuw. 

Deze hypothese van eensgezinde anti-houding tegenovrr de heer van Kap
rijke wordt trouwens nog eens bevestigd door een nieuw conflict in 1791. 

De Franse Revolutie en haar onmiddellijke nasleep had ook bij cic Kap
rijkse bevolking haar sporen nagelatrn. De uitgaven van cic armt'ndis owr
troffen ver zijn inkomsten (54) en de voorgestelde oplossing om dl' balans in 

(52) Ibidem. 
(53) R.A.G. fonds Kaprtjkc nr. 650. 
(54) R.A.G. fonds Kaprijke nr. 662: zitting van 23/2/17111. 
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ewnwicht te krijgen gaf het ontstaan aan twee diametraal tegengestelde op
vattingen. De ene groep bestaande uit de heer van Kaprijke, de landdeken 
en de pastoors vond dat " ... het schaedelyck slot van den Disch van Caprycke 
... moet gedraegen en in binnencosten moet ommeghestelt worden ten laste 
van het gemeente "an dese stede" (55) ; de andere groep bestond uit de ma
gistraatsleden die voorstander waren " ... de renten competeren de den gesey
den disch ofte andere goederen te laeten vercoopen om met de pennynghen 
daelyan provenierende de voormelde schulden te laeten quyten" (56). Een 
dergelijke stellingname vanwege deze laatste greep lag voor de hand: ook 
zij immers zouden in het eerste geval wat meer belastingen mogen betalen. 
Over de afloop van deze tegenstelling hoefde de magistraat zich echter geen 
illusies te maken; het raadplegen van advokaten had immers uitgewezen dat 
men " ... dieswegens sal moeten achtervolgen het gedisponeerde bij het plac
caet van 12 january 1734" e7 ), hetgeen betekende dat de eerstgenoemde op
lossing juridisch de enig juiste was. Eens te meer echter was de eensgezinde 
houding van de schepenen een bewijs voor het feit dat de spanning die waar
schijnlijk reeds sedert jaren tussen heer en magistraat heerste, zich af en toe 
op een dergelijke wijze manifesteerde. 

Terecht kan hier de opmerking gemaakt worden dat deze eensgezinde hou
ding van de ~chepenen i.v.m. hun afwezigheid op de auditie wel aanvaard
baar lijkt tijdens het baljuwschap van Jan Francois de Mey, maar daarom 
nog geen verklaring geeft voor de afwezigheid van de nieuwe baljuw tijdens 
de periode 1776-1786 ; vanaf 13/08/1777 immers was Franciscus van Zele -
reeds baljuw van Eeklo - ten voorlopigen titel ook als baljuw van Kaprijke 
aangesteld (58). ( Hij zou het trouwens blijven tot aan het einde van het 
Ancien Régime). 

Dat deze baljuw nooit op de auditie aanwezig was, vindt zijn verklaring 
waarschijnlijk in het feit dat hij 1° in Eeklo woonde (59) en daar werkelijk 
op de magistraatsvergaderingen aanwezig was (60) en 2° de heer van Kaprijke 
toch steeds in eigen persoon op de auditie aanwezig was. 

Wanneer we ons dan uiteindelijk, na al deze voorafgaande beschouwingen, 
de vraag stellen wie het bij de auditie van de armenrekeningen te Kaprijke 
voor het zeggen had, dan moeten we besluiten dat de werkelijke inspraak in 
handen lag van de lokale heer als wereldlijk hoofd en van de landdeken -
afgevaardigde van de bisschop van Brugge - als geestelijk hoofd. Tegenover 

(55) Ibidem. 
(56) n.A.G. fonds Kaprtjke nr. 662 : zitting van 21/5/1791. 
(57) n.A.G. fonds Krlprijke nr. 662: zitting van 23/2/1791. 
(58) n.A.G.londll Kaprtjke nr. 650: missive van de Heer van Kllprljke van 13/8/1777. 
(59) n.A.G. fonds Kaprtjke nr. /J63 bevat een brief waarin de Heer van Kaprijke een 

schrijven richt tot Francles van Zele, "BuiWu van Caprycke tot Eecloo". DE 
POTTER en BROECKERT. a.w., p. 105 geeft In Chronologische volgorde de lijst 
van baljuws van Kaprijke ; uit de vergelljklng vlln onze bijlage nr. 4 met hun 
lij at van baljuws voor de 17de en lade eeuw wordt duidelijk dat aan de vermel
ding van hun Jaartallen niet de minste waarde moet worden gehecht. 

(flO) S.A.E. nn. 34 en 35; dat hIJ trouwenll uiterst zelden op de magistraatszittIngen te 
KaprIJke aanwezig was, wordt bewezen door de notulen die uit deze ambtsperiode 
dateren (R.A.G. londB KaprIjke. nn. 850, 002 en 06.1). 
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?eze ?eide gezagdra?ers waren de schepenen zeker, de baljuw en de pastoors 
m mmdere mate, met veel meer dan figuranten bij de controle van de ar
menrekening. 

2. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE ARMENDIS. 

In het kader van voorliggend artikel is het natuurlijk niet de bedoeling een 
minutieus onderzoek te verrichten naar de aard en de evolutie van elke ont
vangst- en uitgavepo~t. Veeleer poogden wij - het weze dan ook slechts par
tieel - enkele aspecten van de armenzorg te Kaprijke vanuit financieel stand
punt nader te belichten. En bij een dergelijke onderneming stellen zich direct 
enkele vragen. De meest voor de hand liggende is natuurlijk de vraag naar 
de kastoestand. Dekten de inkomsten de uitgaveposten ? Waren er uitzonde
ringsjaren waarin de drukkende lasten ver de mogelijkheden van de armendis 
te boven gingen? Wat gebeurde in dergelijk geval? Van welke aard waren 
de uitgaven? Welke uitgaveposten eisten procentueel het grootste aandeel op ? 

Een antwoord op bovengenoemde problemen vergt echter een eerste toe
lichting i.v.m. de boekhoudkundige methode van het Ancien Régime. 

Zoals bij de behandeling van de ontvangers reeds werd vermeld, was het 
voor deze personen o.m. de plicht op de dag van de auditie verantwoording 
af te leggen over elke ontvangen en uitgegeven penning en dit vanaf de datum 
van de voorgaande tot de dag van de eerstvolgende auditie. We mogen m.a.w. 
niet rekenen met een boekhoudkundig jaar dat begint op 1 januari en eindigt 
op 31 december. Inkomsten en uitgaven zijn trouwens nooit het resultaat "an 
identiek dezelfde periode. Wij illustreren dit aan de hand van een willekeurig 
gekozen voorbeeld. 

De auditie van de armenrekening van 16/03/1683 besloot een boekhoud
kundige periode van ± 2 jaar en 4 maanden. Bij de ontvangsten noteren wij 
de intresten van de oude pennincrenten (jaar 1680), van de losrenten (jaren 
1680 en 1681) en van de landpachten (jaar 1680). Bekijken we echter de uit
gaven, dan krijgen we een massa detailposten die zich in de tijd uitstrekten 
van 6/11/1680 tot 16/03/1683. Het is m.a.w. niet mogelijk om een jaarlijkse 
evolutie van de kastoestand weer te geven. 

Niet alleen de boekhoudkundige periode, doch ook de gebruikte munt stelt, 
bij vergelijking, haar problemen. In de armenrekeningen van de 17de-18de 
eeuw kunnen we, naargelang het tijdstip, uitgaven of ont\'angsten uitgedrukt 
vinden in ponden parisis, in ponden grot(,l1 Vlaams sterk ", .. isselgeld, in pon
den groten Vlaams courant en in gulden (61). Een dt'rgt'lijk vt'rschil in waar
deverhouding stelt bij vergelijking van detailposten natuurlijk hed wat pro
blemen. Daarom rt'kendcn wij, naargelang het nodig was, elk bedrag om in 
ponden groten Vlaams courant. Deze rekenmunt is trouwens ook diegeIlt' die 
vanwege de auditeurs werd voorgeschreven vanaf 13/11/16+7 (62). 

(b1) 1 pond gr. VI. courant - 12 ponden parisis - 6 ~ulden ; 
6 ponden gr. VI. sterk wlssel~eld 7 ponden ~r, VI. COlll'nnt, 

(62) De armenrekening over de jaren 1645-1646 vermcldt ondcl' de slotformule \'all de 
rekening : "Ten selvcn daege' Is geordonnccrt dat de llaercommende I't'ktmyn~hen 
zullen geslen In ponden schellynghen ende pcnnynghcn .z1'Ooten "IRem!! ende dat 
bij de· Auditeurs deset' rekenynghe", 
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Bekijken we thans, na deze voorafgaande beschouwingen, vooreerst het 
totaalbeeld van activa en passiva over de beide behandelde eeuwen (63). 
Reeds bij een eerste oogopslag wordt het duidelijk dat zowel de 17de als de 
18de eeuw gekenmerkt wordt door deficitaire periodes; tevens kan niet ge
loochend worden dat deze deficitaire periodes een meer continu en lang
duriger verloop kennen tijdens het einde van de 17de en eerste helft van de 
18de eeuw. 

De verklaring voor deze negatieve saldi alleen zoeken in politieke en kli
matologisch ongunstige o;:}standigheden is o.i. de zaak al te simplistisch voor
stellen. Natuurlijk ligt het voor de hand dat deze faktoren inderdaad een rol 
gespeeld hebben. Een markant voorbeeld hiervan is trouwens het alom ge
kende ongeluksjaar 1709 : niet alleen werd dit jaar gekenmerkt door oorlogs
troebelen ; ook de langdurige wintervorst van dit bewuste jaar droeg ertoe 
bij dat het voor de Kaprijkse bevolking in het algemeen - en voor de armen 
heel in het bijzonder - een benarde tijd werd. Zo lezen wij in de notulen van 
17/04/1709 (64) : 

"... dat diveirsche aerme lieden hun alreede verthoonen ende segghen 
midtsgaders declareren dat sij in dese jeghenwoordighe conjuncture des 
tijdts hun bevinden sonder graenen ter causen van grooten noot ende 
extraordinaire dier te, ruinen ende andersins bij de companien vande 
twee respective leghers vooren ghevallen alsmede oock den grooten 
ende extraordinairen ghepasseerden wintere, daermede iedereen is ghe
stelt in d'uutterste extremiteyt tot becommen subsistentie van levens
middelen tot onderhaut van hun menagie met vrauwe ende kinderen 
ende dat men oock voorsiet dat de graenen jeghenwoordich seer slecht 
te velde staen, ende dat die jeghenwoordich sijn gheldende de taerwe 
18 a 20 guldens den sack ende den rogghe tot 13 a 14 guldens onbe
taelbaer voor d'aerme ghemeynten ... " 

Een dergelijke situatie vereiste natuurlijk een belangrijke financiële tus
senkomst van de armendis. hetgeen zich weerspiegelt in het negatief saldo 
van 69-1-4-9 lb gr. Vlaams courant (65). Alleen reeds bij deze gelegenheid 
stelde de armendis een bedrag van 100-0-0 lb gr. ter beschikking om de groot
ste noden te lenigen (66). 

Een analoge toestand deed zich opnieuw voor tijdens het jaar 1740. Reeds 
op 26/05/1740 vernemen wij uit de notulen van de wet (67) 

" ... dat den heere pastor derselver stede (Kaprijke) beneffens de aer
meesters aenden voors. collegie mondelynghe hebben verthoont den 
grooten noodt die in dese conjoncture des tijdts is onder de arme 
mensschen deser jurisdictie ende dat het incommen van de armengoe
deren alsnu gheensints bcstant en is omme de arme mcnsschen te con-

C 113) ZIe bIjlage nr. 5. 
C 114) n.A.G. fond. Kaprtjke nr. 11 I" 5lJ vO-57. 
(116) Zie bIjlage nr. 5, rekening van 19/08/1711. 
C llIS) n.A.G. lond. Kaprtjke nr. 11 ,. 57. 
(87) n.A.G. Jond. Kaprtjke nr. 649 /" 175 v n • 
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nen subsisteren jae selfs dat den ontfangher vanden selven aermen goe
deren heeft bij calculatie bewesen dat de betaelynghe bij hem ghedaen 
soo aen deselve ende andersints per ordonnantie vande selve aermees
ters meer als synen ontfanck importeert tot negentich ponden groot en 
ende dat be th voorts denselven aermen noch aende backers ende wyn
ckeliers debet is tot ontrent de tachtentich ponden ... " 

Ook tijdens het daaropvolgende jaar was de noodsituatie nog niet voorbij, 
want op 22/02/1741 noteerde de griffier " ... dat den aermen deser stede in 
d'uytterste extrimiteyt is ende dat de aermegoederen emmers het incommen 
van diere niet suffisant soude syn tot aliementatie der selver mits den ont
fangher vande selve goederen seght gheene pennynghen in burse te hebben ... " 
(68). Logischerwijze vinden wij daarvan dan ook de bevestiging in het eind
saldo van de rekening van 21/08/1742 (69). 

Uit wat voorafgaat, blijkt duidelijk dat politieke en klimatologische fac
toren inderdaad een belangrijke invloed uitoefenden op het eindsaldo van de 
armenrekeningen. Toch zou het verkeerd zijn te menen dat positieve eindsaldi 
meteen bewijzen dat de tijdsomstandigheden heel wat gunstiger waren. Op 
7/01/1751 immers noteerde de griffier dat " ... de swaere ende excessive lasten 
waermede den aermen door dese conjecture des tijdts sich is vindende belast 
ende beswaert alsmede d'onmogelycheyt vanden selven aermen te subsisteren 
ende te betaelen de verachterde ende opgecommen lasten indien daer ontrent 
ge ene remedie en wiert gestelt ... " eO). Toch sloot de rekening van 1752 nog 
af met een batig saldo van 5-13-10-1 lb. gr. (1'). 

Naast de hierboven geciteerde oorzaken is er echter nog een andere ver
klaring voor sommige negatieve saldi. Het is immers duidelijk dat bv. de 
periode 1724-1740, een periode met continu nadelig saldo, niet gekenmerkt 
werd door oorlogen, noch door een ongunstig klimaat. De verklaring ligt hier 
veeleer in een zogezegd "vals" deficiet. Van zodra men immers minder wer
kelijke noden moest lenigen, kreeg men de kans om het surplus "an de in
komsten t.O.V. de noodzakelijke uitgaven te beleggen. De meest courante \"orm 
was het berenten van beschikbare geldvoorraden. 

Laten we een concreet voorbeeld ne111l:'n. De rekcninp; die werd afp;esloten 
op 6/11/1728 vertoonde e('n nadelig saldo van 39-5-7-6 lb, gr. (72). Wanneer 
we echter de uitgaven van d('ze r('kening b('kijken, dan zien we dat de ont
vanger rentekop('r was t.o.v. drie verschillende Fersonen en dit \"001' ("('n to
taalbedrag van 106-13-4 lb. gr. (13). Het zogezegde defici('t van 39-5-7-6 lb. 
gr. wordt m.a.w. ruimschoots g('dekt door dit geïnvesteerde bedrap; \'an 

(68) R.A.G. fonds KapI·tjke nl'. 649 fO 186. 
(69) Zie bijlage nr. 5. 
(70) R.A.G. fonds Kaprtjke nr. 660. 
(71) Zie bl.1lage nr. 5. 
(72) Ibidem. 
(73) Op 10/0/1726 was Lieven van Queckelberj;(hc rcntcvel'kennt'1' VOOI' I'l"n bl"dl'lIll \'lIn 

20-0-0 lb. gl'. sterk wiss. ; op 19/6/1728 WilS .ran d(' Pool'tel't'. molenllllr tt' t.embl.'kt" 
l'entevel'kenner voor eenzelfde bedl'nl-l en op 3/12/17116 WRll Pleter \'lIn At'ke-I'O. ('hl
l'ul'gljn. te Kaprijke. I'enteverkenner voor ('('n bedl'all van tlO-0-0 lb. ar. CO\lI', 
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106-13-4 lb. gr. Men heeft weliswaar deze som moeten uitgeven, maar toch 
blijft ze een vorm van "actief" én deor de jaarlijkse rente die ze voortbracht 
én door het nominaal bedrag dat zou worden terugbetaald bij eventuele af
lossing van deze rente. 

Een zelfde oorzaak vinden we in de eerstvolgende armenrekening van 
6/11/1730 ( 4 ). Waar de beide nadelige saldi van 6/11/1728 en 6/11/1730 
nog betrekkelijk gering waren, wordt het deficiet heel wat groter bij de eind
balans van de eerstvolgende drie rekeningen. En opnieuw is de verklaring 
dezelfde: op 28/03/1732 was Marten van den Bossche renteverkenner voor 
een kapitaal van 187-13-4 lb. gr. courant eS). Alhoewel van 1732 tot 1740 
geen nieuwe kapitalen meer werden belegd, bleven de eindsaldi toch nega
tief : bij gelijkblijvende inkomsten waren immers een aantal jaren nodig om 
een dergelijke uitgavepost weg te werken. 

Uiteindelijk zijn dus negatieve saldi in sommige gevallen een bewijs voor 
een gunstig evoluerende conjunctuur. Omgekeerd echter zijn ook de positieve 
saldi geen absoluut bewijs voor een gunstige conjunctuur. Een overtuigend 
bewijs hiervoor is de armenrekening van 20/08/1748. Uit de notulen over 
de jaren 1746 en 1747 blijkt zeer duidelijk dat deze beide jaren op militair 
gebied bepaald ongunstig waren (16). Logischerwijze zou dit moeten duidelijk 
worden in een negatief saldo; we krijgen integendeel een batig saldo van 
132-18-0-9 lb. gr. (71). Abnormaal? In geen geval! De verklaring ligt hier 
in het feit dat enkele renteverkenners hun kapitaal hadden afgelost en dit 
voor een totaalbedrag van 243-0-0 lb. gr. ( 8 ). 

We kunnen m.a.w. besluiten dat de kastoestand van de armendis te Kap
rijke er voor het grootste deel van de 17de en 18de eeuw betrekkelijk gunstig 
voor stond; alleen in werkelijke crisisjaren (1709, 1740-1741) was de bij
stand van de stedelijke tresorie sterk gewenst of bepaald noodzakelijk. 

2.1. Ontvangsten. 

Zoals hierboven werd aangetoond, wist de armendis meestal wel het hoofd 
te bieden aan de lokale noden. Dit betekent dus dat men beschikte over een 
vaste bron van inkomsten die toelieten in de meest dringende behoeften te 
voorzien. 

In de inleiding werd reeds een overzicht gegeven van de verschillende vor
men van inkomsten; de belangrijkste hierbij waren uiteraard de inkomsten 
van landerijen, bossen en huizen enerzijds en deze van de erf- en lo~rcnten 
anderzijds. 

(74) Op 16/411729 verkende Ple~er Anthone van Heulendonck een rente In profljte van 
den Armen voor een kapitaal van 70-0-0 lb. gr. cour. ; op 91711730 was Marten van 
den Bosllche rentcverkenner voor een kapitaal van 20-0-0 lb. gr. sterk wisselgeld. 

(75) G.A.K. armenrekening van 25/11/1732. 
(71J) n.A.G. londs Kaprfjke nr. 649 '" 241-273. 
(77) Zie bijlage nr. 5. 
(78) G.A.K. armen rekening van 20/08/1748. 
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Vanzelfsprekend onderging dit onroerend bezit in de loop van bijna 200 
jaar heel wat wijzigingen. Zeker wat het grondbezit betreft, is het te ver
wachten dat de aangroei ervan eerder geleidelijk gebeurde. De oudst gekende 
inventaris van het grondbezit dateert van 1525. In het reeds besproken rente
boek krijgen we aldus een opsomming van al de percelen waarover de toen
malige Tafel van de H. Geest beschikte: in zijn geheel omvatte dit 10 g 260 
r land te Kaprijke, 7 g 150 r land op Bentille, 8 g heide op Bassevelde en 
ten slotte 5 g 18 r land naast 1 g 91 r bos op Sint-Laureins (19). 

Op 28 september 1753 werd een nieuwe inventaris opgemaakt van al de 
goederen die werden verworven sedert het opstellen van de eerste inventaris 
in 1525. Hieruit vernemen we dat hun onroerend bezit was toegenomen met 
7 g land op Kaprijke, 1 g 150 r op Bassevelde en 5 g 100 r op Bentille ; het 
bosareaal was toegenomen met 4 g 175 r op Sint-Laureins en met 4 g op 
Kaprijke. Enkele kleine cijnsgronden waarvan de uitgestrektheid in sommige 
items niet eens werd omschreven, vulden dit bezit verder aan. Wanneer we 
een kleine optelling maken, betekent dit dus dat de armendis normaliter in
komsten mocht verwachten van 45 g 78 r land en van 9 g 266 r bos; op de 
kleine cijnsgronden stond meestal een huisje dat - voornamelijk tijdens de 
18de eeuw - bewoond werd door disgenoten, zodat deze als bron van inkom
sten praktisch niet in aanmerking kwamen. 

De opbrengsten van dit onroerend bezit vertonen naargelang het onder
scheid "land-bos" een verschillend karakter. 

De landerijen werden steeds verpacht aan de meest biedende en dit voor 
een termijn van 3, 6 of 9 jaar (80) ; de bossen daarentegen werden steeds in 
eigen uitbating genomen. 

Wat betreft de opbrengst van de pachtgelden, was deze zeer sterk con
junctuur- en tijdsgebonden. Oorlogsperikelen - ste('ds gepaard gaande met 
de onvermijdelijke contributies - en eventuele misoogsten omwille "an zeer 
strenge winters hadden altijd een vermindering van de wrschuldigde pacht
som voor gevolg (81). 

(79) R.A.G. kerkarcntef Kaprijke nr. HS. 
(80) Zeer uitzonderlijk treft men ook wel eens een afwijkende pachttermijn aan: zo 

lezen wij In G.A.K. armenrek. van 23/8/1719 f" 23 v": "Dit hofstedeken Is op den 
lBen april 1717 verpacht Den den voors. Zej;{her van Verdeghem voor se\'en jaeren 
het eerste In te ga en kerssavont 1716 voor 3-0-0 lb. gr. tslaers ...... 
Een wel uitzonderlijk lange termijn treffen we aan In G.A.1\:. armanrek. t'an ISIUI 
1732 waarin we vernemen dat: "Op den Ben octobl'e 1729 ... de voorgaende Del'

meesters Franchois van Damme ende Jaeques van Vooren de voorschre\'en crf\'e 
In cheynse ghegheven (hebben] aenden voorn. VerhetseJ voor :t9 jaeren doen'an 
het eerste jaer synen InlJcnck ghenomen heert kerssavont 1729 \'oor 0-15-0 lb. gr, 
tslaers ... ". 

(81) Onder de vele voorbeelden citeren we dl:: kwljtscheldlnjt die wel'd toe~estl\an In 
G.A.K. armenrek. van 12/12/1618 : "VOOI'ts a1so den I'I,,"dant hlervoore-I\ Int ghe-heelc 
heeft verantwort ende In ontianghe jtebra!o\t de voors. vCl'schem·n landP'lchtl'n 
ende dat hij nochtans deselvc pachters al tesaeme-Il ovel' de vool·n. twee JlIl'ren 
[1676 en 1677] pacht ter t'lIuscn vlln de fransche contrtbutlen ('ndl' holhmtsche- lallle
rljnghe die de selve ghenootsllekct Ryn j.(ewee-st j.(edm'l'ndl' drn tljt \'lIndl' st"h'c 
twee jlleren te betse-Ien op de selve hemlIeden pl1e-hten hertt mOt 'ten IlIt'ten "aU
deren tssemen tel' som me van 19-6-2 lb. 10:1"". 
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Geheel in tegenstelling hiermee waren de opbrengsten van de bossen. Niet
tegenstaande deze geen jaarlijkse opbrengst verschaften, leverden zij toch 
steeds een vaste en over de beide eeuwen beschouwd, groeiende bron van in
komsten. 

Hoe groot was nu het aandeel van deze eerste vorm van bezit t.O.V. de 
totale ontvangsten? Een pasklaar antwoord hierop is een moeilijke zaak. Hier 
spelen immers een aantal faktoren mee die een voortdurende procentuele 
schommeling van dit aandeel voor gevolg hebben. Om slechts de meest voor 
de hand liggende te noemen, zijn daar o.m. militaire gebeurtenissen, overstro
mingen, zeer strenge winters, het al of niet in rekening brengen van de ver
koop \"an het boshout, het al of niet betalen van de pacht en dergelijke meer. 
Toch is het interessant een benaderende waarde van dit aandeel over de 
beide eeuwen te berekenen. Bekijken we daartoe onderstaande tabel. 

Jaren Tot. ontvangst in Procentueel aan- Proc. aandeel 
lb. gr. courant VI. deel van land- van de renten 

pachten en bos 
1610-11 104-10- 1-11 12 68 
1612-13 55-14- 0-10 36 40 
1616-17 75-10- 9 48 31 
1618 33- 9- 0- 3 51 36 
1619 54- 9- 6- 2 28 17 
1621 64-19- 6- 4 34 19 
1624 40-14- 8- 7 43 28 
1625 39- 6- 1- 6 48 31 
1626 39-11- 2- 3 54 38 
1627 48- 1- 1- 7 33 35 
1628-29 104-14- 5- 2 48 22 
1632 70- 9- 3-11 44 18 
1633-34 138- 1- 0- 5 54 20 
1635-36-37 157- 1- 7- 3 67 23 
1638 100- 8-10- 1 36 12 
1639-40 152- 0- 8- 3 53 18 
1641 120- 7- 0-11 35 11 
1645-46 143-18-10- 1 49 31 
1649-50 124-18- 2-10 69 26 
1651-52 118- 3- 5 71 28 
1653-54 117-16- 1- 4 59 38 
1655-56 248-16-10- 4 32 58 
1659-60 293-13- 1- 6 39 26 
1661-62 316-19- 9- 6 29 54 
1663-64 316- 8- 7- 9 31 68 
1665-66-67 384-14-11- 6 38 9 
1668-69 323- 6- 9 26 24 
1672-73 385- 9- 1 26 22 
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1674-75 345- 6- 1- 6 29 23 
1676-77 283- 9- 7- 5 25 29 
1678-79 277- 2- 8- 4 34 34 
1680 288-14-10- 9 15 42 
1681-82 232-11- 4- 2 32 44 

1683-84-85 361- 8-10- 9 30 39 
1686-87 245- 7- 6- 7 30 42 
1688-89 305- 8-11 27 38 
1690-91 346-18- 6- 6 24 42 

1692-93 265-17- 9- 6 28 45 

1694-95 431- 4- 2- 6 26 46 

1696-97 273-15- 2 43 52 

1698-99 242-13-11- 6 32 62 

1703-04-05 323-19- 5- 6 36 64 

1706-07-08-09 485-12-11- 6 39 61 

1710-11 213- 9- 5- 6 42 58 

1712-13 494-15- 0 34 66 

1714-15 211-15- 3- 5 36 56 

1716-17 353-19- 1 47 53 

1718-19 301-11-11- 9 41 46 

1724-25-26 500- 5- 4- 6 27 70 

1727-28 435- 8- 5-10 25 71 

1729-30 529- 7-10- 8 36 64 

1731-32 436-11- 2- 8 40 60 

1733-34 243- 2- 0- 8 29 67 

1737-38 220-10- 1- 8 40 54 

1739-40 230- 3- 0- 8 44- 56 

1741-42 320- 7- 7- 8 24- 51 

1743-44-45 971- 3- 8- 9 18 15 

1746-47 580-19- 6- 6 26 32 

1748-49 590-15- 6- 7 18 36 

1750-51 347- 7- 1- 7 44- 54 

1754-55 366-14- 5- 4 26 41 

1756-57 313- 0- 2- 2 46 46 

1758-59 298- 7- 0- 4 37 46 

1762-63 354- 9- 7 48 44 

1770-71 342-11- 8- 4 51 44 

1774-75 558-11- 6- 2 63 37 
1776-77 450- 2-11- 7 61 36 

1778-79 317-18- 3- 3 50 37 
1780-81 523- 5- 4- 8 51 30 

1782-83-84-85 978- 9- 3-11 35 31 
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Het is duidelijk dat een vaste trend op het eerste gezicht niet is af te lezen . 
. -\l1een een groepsgewijze ordening laat toe een min of meer valabel cijfer 
\·oorop te stellen. Bekijken we daartoe onderstaande tabel. 

Kategorieën van 
percentages 

1 tot 10 
11 " 20 
21 " 30 
31 " 40 
41 " 50 
51 " 60 
61 " 70 
71 " 80 

Aantal procentuele aandelen van de 
landpachten tijdens de 

17de eeuw 1700-1740 1741-1786 

o 
2 

12 
12 

7 
5 
2 
1 

o 
o 
3 
7 
4 
o 
o 
o 

o 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
o 

Twee zaken dringen zich onmiddellijk op : vooreerst constateren we dat 
het procentueel aandeel van de landpachten t.o.v. de totale ontvangsten voor 
meer dan de helft begrepen lag tussen 20 en 40% ; vervolgens wordt duidelijk 
dat er zich geen opmerkelijk verschil manifesteert tussen de beide eeuwen. 

Een heel andere situatie krijgen we bij het procentuele aandeel van de 
renten. Bekijken we hiertoe eveneens een analoge groepering in onderstaande 
tabel. 

Kategorieën van 
percentages 

1 tot 10 
11 " 20 
21 " 30 
31 " 40 
41 " 50 
51 " 60 
61 " 70 
71 " 80 

Aantal procentuele aandelen van de 
renten tijdens de 

17deeeuw 1700-1740 1741-1786 

1 
7 

10 
11 

6 
3 
3 
o 

o 
o 
o 
o 
1 
6 
6 
1 

o 
1 
2 
5 
5 
2 
o 
o 

Wat de 17de eeuw betreft, ligt ook hier de helft van de procentuele aan
delen begrepen tussen de 20 en 40% ; toch moet men toegeven dat het ver
schil der kategoricën 21-30 (>n 31-40 t.o.v. die der overige kategorieën minder 
uitgesproken is dan bij de landpachten. Ander.lijds doet zich een merkwaar
dig verschijnsel voor tijdens de 18de eeuw. 

Tijden!! de eerste helft van die c('uw was het procentueel aandecl nooit 
lager dan 40% ; in de tweede helft lag het integendeel slechts tweemaal hoger 
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dan 50%. Uiteindelijk echter is dit opvallende contrast een juiste weergave 
van de evolutie tijdens de 18de eeuw. Daar waar de periode 1700-1740 slechts 
een langzame heropflakkering van de conjunctuur betekende, was de tweede 
helft van de 18de eeuw - economisch gezien - een heel wat gunstiger fase. Het 
geld kende een veel grotere circulatie dan voorheen: dit wordt bij de armen
dis o.m. duidelijk in een stijging van het aantal bezette en onbezette renten, 
waarvan de jaarlijkse intrest het procentueel aandeel t.o.v. de totale ontvang
sten deed stijgen. 

Een tweede aanwijzing van deze vluggere geldcirculatie wordt duidelijk in 
het feit dat rentekapitalen veel vlugger werden afgelost dan voorheen. Het 
gevolg hiervan was dat in de armenrekening van 23/9/1746 voor het eerst 
een nieuwe post" Afgeloste capitalen" werd ingeschakeld (82). 

Naast de hierboven behandelde inkomsten zijn er natuurlijk nog de "coo
renrenten" en de "extraordinaire ontvangsten". Het spreekt vanzelf dat hun 
procentueel aandeel eerder aan de lage kant lag; precieze cijfers kunnen hier 
trouwens niet verschaft worden, zeker niet voor het geheel van de hier be
handelde periode. De reden hiervoor is duidelijk. Vooreerst werden de coo
renrenten in natura geleverd en naargelang de noodzaak aan de armen uitge
deeld ; slechts in de beginfase van de 17de eeuw werden deze ontvangsten in 
klinkende munt uitgedrukt (83). 

Vervolgens zijn er de ontvangsten van de omhalingen in de kerk en de 
opbrengsten van de armenbussen in enkele herbergen. Ook hier tasten we 
voor het grootste deel van de behandelde periode in het duister. De nonnale 
gang van zaken was, dat de pastoor(s) en de armmeesters deze opbrengsten 
gebruikten om direct kleine noden te kunnen lenigen; vandaar dat deze ont
vangsten in de meeste armen rekeningen alleen "pro memorie" werden \'er
meld (84). 

2.2. Uitgaven. 

Een dergelijke rubriek vertoont uiteraard een veel groter heterogeniteit dan 
de reeds behandelde "Ontvangsten". Hier worden we inderdaad geconfron
teerd met een eindeloze reeks items die de meest \'erschillende terreinen be
slaan. Uit deze massa detailposten probeerden we enkele algemene noemers 
te lichten die, niettegenstaande hun onvolledig karakter, toch een vold(){'ude 
duidelijk beeld ophangen van de activiteiten van een eerder beschdden, lo
kale armenzorg. 

(82) G.A.K. armenre/(. van 23/9/1746 over de jaren 1743-44-45. 
(83) Zo vermeldt de armenrekening over de jaren 1RI0-1611 (R.A.G. kcrkarchicrl KapTI)ke 

nr. 29 1" 20-38) een ontvangst van 133-4-6 lb. parisis en de7.e over de jaren 1612-1613 
een bedrag van 34· 2-û lb. parls!s (R.A.G. /(cr/(archiof l<aprljkc IIT. !9 f" 41-64 t,·). 
Voor de verdere jaren gebeurde de Inning steeds In nllhll·ll. 

(84) Met de armenrekening van 21/8/1"184 begint een nieuwe fase In de notitie van dc7.c 
ontvangstpost: een driemaandelijkse vel'llIltwoordlng "all dc7.c ontvl\n~sten wordt 
vanaf deze auditie algemene regel. 
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Armenzorg be~ekende in de eerste plaats huisvesting, kledij en voedsel. 
Hierbij mag men echter niet uit het oog verliezen dat de in de armenreke
ningen bij naam vermelde disgenoten niet de totaliteit van de ondersteunden 
\·ertegenwoordigden .. Men zou in dit verband kunnen spreken van "publieke" 
en '\'erdoken" armen. ~Iet "publieke armen" wordt dan bedoeld de personen 
die door iedereen als officieel ondersteunde behoeftigen konden worden ge
identificeerd; het dragen van dusdanige herkenningstekens was trouwens 
\'erplicht (85). Daarnaast waren er echter nog heel wat hulpbehoevenden die 
eerder occasioneel op de ondersteuning vanwege de armendis konden reke
nen. Heel wat items uit de armenrekeningen geven hierover summiere aan
duidingen. 

2.2.1. Huisvesting. 

Bekijken we vooreerst het probleem van de huisvesting. Behoeftigen die 
niet in staat waren de huur van een woonhuis te betalen - en in dit geval 
verkeerden heel wat weduwen - konden op een drievoudige wijze geholpen 
worden. 

Ofwel mochten ze een huis betrekken dat eigendom was van de armendis 
en waren ze gewoonlijk vrijgesteld van huishuur. Ofwel kregen ze een wo
ning toegewezen die eigendom was van een of ander privé persoon en werd 
de huishuur in dit geval door de armendis aan de eigenaar uitbetaald (86). 
Een derde mogelijkheid van huisvesting - en deze was het sterkst vertegen
woordigd - bestond in de "haudenisse" : in voorkomend geval werden de 
behoeftige personen uitbesteed bij privé-personen en gingen op deze manier 
dus bij hen inwonen. De vergoeding die daarvoor werd uitbetaald, varieerde 
naargelang de behoeftige al dan niet, in mindere of in meerdere mate werk
(on) bekwaam was. 

Hoe werd van deze drievoudige mogelijkheid gebruik gemaakt tijdens de 
17de en 18de eeuw? Welke waren eventueel de formaliteiten die daarmee 
gepaard gingen? Wat vertegenwoordigde deze uitgavepost op het geheel van 
de uitgaven ? 

Vooreerst ligt het voor de hand dat de huisvesting van arme lieden in een 
aan de armendis toebehorend huis een zeer gering aandeel vertegenwoordigde 
op de totaliteit van de te huisvesten personen. De verklaring ligt voor de 
hand: het huizenbezit van de armendis was praktisch te verwaarlozen. Slechts 

(85) G.A,K, armenrek, over de jaren 1680-1681 vermeldt aldus: "Insghel1cx wort ghe
ordonneert aenden aermecsters deser stede dat 81j van nu voorrewnerts de kin
deren vanden aermen ghehlluden. sullen moeten ghelyckellck cJeeden van eenen 
eouleur van alsulck couleuren als biJ de heeren pastoirs ende aermeesters sullen 
gheradlch vinden, Actum den XVlen maerle xV:c dl'ljentachtentlch". 

(86) Onder de talloze voorbeelden citeren wc : "Item betaclt oen Joos de Vos 10-13-4 
gr. over dlverssche hUYliheuren by de aermeesters verantwort daermee wneren 
woonende dlvcrlIfiche aerme vJ'auwpcrsoonen levende op desen dlseh..... (G.A.K. 
armenrek. van 19/8/1711). 
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sporadisch komt in de armenrekeningen een expliciete aanduiding voor, waar
bij de naam van een dergelijke huurder-disgenoot vermeld wordt (87). 

Heel wat meer gegevens staan ter beschikking voor de kategorie waarbij 
de armendis de huur aan de eigenaars van de huizen uitbetaalde. Deze wijze 
van huisvesting kwam voor het eerst aan bod in de armenrekening van 
6/7/1621. Daarin lezen wij: "Item betaelt aen Guillamme de Smet over de 
huyshuere van niclaes Rauvleesch aermen deser stede verschenen te meye 
1621 bij ordonnantie ende quictantie de somme van XIII L. par." 

De hierboven geciteerde uitgavepost was in deze rekening de emge die 
melding maakte van een dergelijke huisvestingswijze. Naarmate echter de 
jaren vorderden - en de tijdsomstandigheden nu eens in gunstige, dan weer 
in ongunstige zin evolueerden - kwamen meer en meer vermeldingen van 
dergelijke huisvesting voor. Voornamelijk tijdens de 18de eeuw - en heel in 
het Lijzonder tijdens het laatste kwart van die eeuw - vertegenwoordigde deze 
huisvestingswijze een relatief groot aandeel bij de uitgaven (88). \Vij maakten 
reeds melding van het feit dat de meeste, op dergelijke wijze ondersteunde 
personen, weduwen of alleenstaande vrouwen waren. Een voorbeeld hiervan 
is o.m. de armenrekening van 3/8/1781 : 13 personen kregen huisvesting op 
kosten van de armen dis ; van deze 13 waren er 9 personen van het vrouwelijk 
geslacht waaronder 1 ongehuwde en 8 weduwen. 

Dé tegemoetkomingswijze bij uitstek was echter de "haudenisse" of het 
uitbesteden van personen - in de praktijk bijna uitsluitend kinderen. 

Door een gelukkig toeval bleef één enkel exemplaar van de jaarlijkse 
"Conditien van bestedynghe" bewaard en meer bepaald dit van het jaar 
1716. Hieruit vernemen wij dat het uitbesteden van "arme kinderen ende 
ander impotente persoonen onderhauden van den disch deser stede ... " het 
werk was van de pastoor en de arnm1eesters. Vanzelfsprekend waren aan een 
dergelijke uitbesteding voorwaarden verbonden. Deze waren drieërlei: 

(87) G.A.K. armenrek. van 21/6/1708 vermeldt aldus: ..... Wat belanckt het hofste:1eken 
aen den aermen ghecedeert bij laurelns vanden Bossche. groot ontrr:nt de 50 roe
den gheleghen binnen de heerlychede van heyne ... daerlnne Is by consente VImde 
heeren pastoirs alsnu woonende eene aerme weduwe van Jan Ronse met haere 
cleene kinderkens tot meye eerstcommende alhier voor memorie". 
Het feit dat een arme In een woning van de armendls was gehuisvest, betekende 
niet dat hij automatisch v:m elke pacht ontslagen was. Het tegendeel wordt be
wezen door een Item uit de nrmenrekenlng over het janr 1680 waarin wij lezen, 
"... Van het huyseken daerln dat ghewoont heeft Adrlaen Favoreel daervan en 
wort alhier geenen ontfanck ghebracht ten regaerde tselve vague ende ledleh ~he
sta en het jaer 1680, 1681 ende 1682 ghelyt'k het noeh Is", De IIrmenrekenlng ovC'r 
de jaren 1678-79 leert ons echter dat hIJ voor de7.e belde jaren ecn pacht VlIIl 3-0-0 
lb. gr. betaalde. Uit dezelfde rekening vernemen we ook dat het kind van Adrlaen 
Favoreel werd uitbesteed bij Pleter de Groote : de armendls belanlde hem hier
voor de som van 2-13-4 lb. gr. sjanrs. Armenzorg mag m,a.w. niet stt'cds gelijk
gesteld worden met het op zich nemen van de Integrale disgenotenlast. 

(88) Relatief hoge bedragen werden nldus verantwC'ord In dl" l\I·mt"l\I·t'kt'ntl\~t'n "tUl 

3/8/1781 en van 7/8/1786 waarin respectievelijk tH-ll-O lb. I:\'. cn 8tl-lll-~ lb. lIl'. UI' 
huishuur werden uitgegeven. 
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1. "Alvooren soo is elcken aennemer geobligiert syn anghenommen 
kindt geheel het jaer behoorelijck ende wel t'allimenteren ende on
derhauden soo in cost als dranck, sieck ende gesont, sonder hetselve 
kindt om eenighe reden te moghen wegh senden op peyne van gheen 
vergheldt te moghen pretenderen van syne haudenisse. 

2. Ghelyck sy oock verobligiert syn hunne cleederen te repareren ende 
lappen alsmede hun lynwaet te wasschen ende hun te leeren de Chris
telycke gheboden Godts ende hun daertoe te senden naer den cathe
ClSmus. 

3. Ende oft gheviele dat eenighe vande aennemers deselve hunne kin
deren niet wel ende behoorelyck en traite ren sullen d'armmeesters 
deselve kinderen vermoghen te weeren sonder de redenen ofte d'an
bringhers te moeten declareren ende maer alleenelyck betaelen naer 
raete van tyde hunder haudenisse". 

Zoals uit de hierboven geciteerde artikelen blijkt, handelen de voorwaarden 
uitsluitend over kinderen. waarschijnlijk waren de dismeesters en pastoors 
van oordeel dat eventuele meerderjarige 'impotente persoonen' wel mondig 
genoeg waren, om in geval van overdreven uitbuiting of mishandeling zelf de 
nodige stappen te doen. 

Wat kostte een dergelijke aanbesteding per kind? En hoeveel kinderen wer
den er jaarlijks uitbesteed? Een pasklaar antwoord kan hierop niet verstrekt 
worden. Vooreerst varieerde dit aantal van jaar tot jaar; vervolgens waren 
de leeftijd en het geslacht faktoren die meespeelden in de tewerkstelling van 
de bestedeling. Ten titel van illustratie geven wij hieronder een overzicht van 
de uitbestede personen en van de vergoeding die daarvoor, hetzij in natura, 
hetzij in speciën werd verstrekt voor de periode mei 1716 - mei 1717. 

Bestedeling( e) 

kind van Jan de Bruyne 
Pieter de Muynck fs. 

Christoffels 
Pieter de Cam fs. 

Jaeques 
kind v. Amaut Fobel 
Blinde Anna 
het meeste kint van Jan 

de Bruyne 
kind van Joanna van Wetter 
Margriete Brouckaert 
Anne Marie Bombeke 
2 kinderen van PetroneIla 

Haerts 
Adriaen Dhaene 
tmei~ken van Herman van 

Lierde 

Aannemer 

Adriaan van Acker 

Guillaeme Stevens 

Guillaeme van Acker 
? 
Francois Bollengiers 

Marten de Pre 
Christoffel Dhondt 
Pieter Praet 
Pieter de R ycke 

Joosyne Haerts 
Pietcr Dhaene 

Jan de Taye 

Vergoeding 

cost 

sratis 

cost 
? 
2- 0-0 lb.g 

2- 0-0 lb.g. 
1- 0-0 lb.g. 
2- 0-0 lb.g. 
2- 0-0 lb.g. 
9 deniers per 
week 
3- 6-8 lb.g. 
cost en clee
deren + 4 
hemdekens v. 
den dis 
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tmeeste kint van Jan Bombeke Cornelis Leiman 1- 0-0 lb.g. 
tmeeste meisken van Pieter Fiers 
tminste meisken van Piet er Fiers Cornelis Hilegeer 3- 0-0 lb.g. 
tkint van Pieter Bijvoet Bauduyn de Vos 2-16-8 lb.g. 
tmeeste knechtien van Jan 

Jaspaert Wed. Adriaen Lanckaert 1-16-8 lb.g. 
tminste meisken van " J ooris de Visschere 3- 0-0 lb.g. 
tmeeste meysken van Jan 

Machtelynck de jonghe "ondraeght sich selven" 
het knecht jen van denselven Jan Dewachter 1- 0-0 lb.g. 
het minste meysken " Geeraert de Vliegher 4- 6-8 lb.g. 
Frans de Mulder Pieter van Peteghem 7-10-0 lb.g. 
het knechtje van Pieter van 

Hecke Jan Flamen 3-10-0 lb.g. 
de wed. Daniel Pacqué (niet vermeld) 
het kind van Gislain Pauwels Jacobus de Brabander 

(over 1/2 jaar) 4- 0-0 lb.g. 
Adriana Calagne Andries de R ycke 

(alleen voor logement) 0-10-0 lb.g. 

Zoals uit de bovenstaande tabel duidelijk is af te lezen, krijgen wij een 
gamma vergoedingen, gaande van gratis onderhoud tot en met een maximale 
uitkering van 7-10-0 lb.gr. per jaar. Een vaste lijn trekken is m.a.w. geheel 
onmogelijk. Niettegenstaande het feit dat het totaalbedrag voor al die beste
delingen tijdens deze bewuste periode niet minder dan 51-11-0 lb.gr. bedroeg, 
toch was deze manier van werken blijkbaar de meest gunstige in de ogen van 
het armenbeheer. Op deze wijze werden immers 21 verschillende, behoeftige 
gezinnen van het onderhoud van één of meer kinderen ontlast. 

Wat vertegenwoordigde een dergelijk bedrag aan houdenisse t.O.V. de uit
gaven voor ldedij en voeding? In hoever is er vervolgens een e"olutie waar te 
nemen in de jaarlijkse uitkeringen voor huisvesting in de ruimste betekenis 
van het woord? Bekijken we daartoe eerst enkele cijfergegevt>ns. 

Jaar 

1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
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Houdenisse 

Bedrag van de 
jaarlijkse 
uitbesteding 

30- 8- 4 
29-12- 0 
17- 1- 4 
25-14- 0 
37- 7- 8 
44-13- 4 
56-17- 0 
50-18- 0 
58- 6- 8 
56- 3- tl 
41- 8- 4 

Bijkomende 
uitgaven per 
armt>nrekening 

2- 0- 0 

Huishuur 

10-1 :~- 0 



1716 57- 9- 4 ~ 
1717 43- 6- 4 ~ 3- 9- 8 
1718 34-15- 3 
1719 41- 1-10- ï? 
1720 38-12- 8 ~ 

0-18- 8 

1726 41- 5- 0 t 1727 35-15- 0 
1728 42-13- 4 ~ 

35-10- 7 
1729 47- 7- 6 
1730 61-10- 0 

) 4- 0- 0 3- 3- 4 
1731 41- 3- 4 \ 
1732 37- 1- 8 ~ 8- 5-10 9- 15- 0 
1733 34-- 5-10 ~ 

1734- 25-15- 0 
, 

7-19-10 4-16- 8 
~ 1735 15-15- 0 
~ 1736 16- 6- 2 29- 6- 0 1- 0- 0 

1739 23-15-10 ~ 1740 22-18- 7 15- 3- 2 4- 3- 4 
1741 40-12- 4 ~ 1742 38-10- 0 1-18- 9 3- 6- 8 
1743 32-16- 2 
1744 30-11- 8 3- 0- 0 5- 3- 4 
1745 22- 6- 8 
1746 22-15- 4 4-10- 0 12- 5- 0 
1747 22- 6- 0 
1748 23-18- 8 6-10- 0 17-13- 4 
1749 51- 1- 8 , 
1750 28- 5- 0 \ 21- 1- 6- 6 15- 3- 4 
1751 21- 7- 4 , 
1752 63- 2- 9 \ 28-18- 1 19- 3- 4 

1755 91- 7-10- 6) 
1756 75-12-10 ~ 3-16- 8 
1757 58- 8-10 ) 
1758 54-11- 8 , 5-13 4 
1759 67-14- 4- 6) 
1760 56- 1- 6 ) 1-10- 0 

1763 58- 9- 0 I 
1764 61- 2- 6 \ 13- 8- 0 16-10- 0 

1771 43-16- 6 } 
1772 41- 7- 4 ) 16- 9- 5 24- 3- 0 

1775 31- 8- 6 I 1776 34- 5- 0 1-10- 0 44-12- 8 
1777 44- 5- 0 ~ 1778 24- 8- 6 ) 
1779 39- 0- 0 ~ 5-10- 6 61-11- 0 
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1780 54- 0- 0 ~ 1781 29-14- 4 18-12- 4 
1782 35-14- 4 I 
1783 25- 6- 4 \ 47- 8- 4 
1784 26-15- 0 t 1785 27-16- 0 

~ 
.18-16- 6 86-16- 5 

1786 7- 0- 0 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, kan niet zo maar direct een jaarlijks 
bedrag worden afgelezen. Bij de houdenis~e doet zich n1. een dubbele moge
lijkheid voor: vooreerst zijn er de jaarlijkse bedragen van de uitbestedingen; 
vervolgens zijn er nog de bijkomende uitgaven voor houdenisse. 

Eind april van elk jaar werden de arme kinderen naar de kerk ontboden, 
om daar aan goedgunstige lieden tegen betaling van een overeengekomen be
drag uitbesteed te worden (89). Wanneer de71e formaliteit voorbij was, wist 
men dus onmiddellijk hoeveel precies aan houdenisse zou moeten worden 
betaald. Daarmee was de kous niet af! In de loop van het jaar konden nieu
we noodsituaties ontstaan, hetzij door het overlijden van één der ouders of 
van beide ouders, hetzij door werkeloosheid, ziekte en dergelijke meer. In 
voorkomend geval vormden deze sukkelaars een nieuwe bron van uitgaven en 
deze personen werden dan ook steeds nominatim vernoemd. Meestal echter 
werd daar niet bij vermeld tot welk boekhoudkundig jaar deze uitgaven be
hoorden, zodat in de tabel alleen maar het totaalbedrag per armenrekening 
kon worden aangeduid. 

Wat betreft de huishuur, constateren we dat pas vanaf ca. 1730 deze twee
de wijze van huisvesting courant werd toegepast. Voornamelijk tijdens het 
laatste kwart van de 18de eeuw werden de uitgaven voor huishuur zeer aan
zienlijk. 

Wanneer we met andere woorden e~n idee willen krijgen over de impact 
van de huisvesting, moeten we het totaal maken van de uitgaven voor hou
denisse én huishuur. Dit betekent dat we niet langer een uitgave per jaar, 
maar wel per armen rekening moeten berekenen, aangezien de bijkomende 
uitgaven voor houdenisse en huishuur niet per jaar, maar wel per auditie
periode werden aangeduid. De resultaten van deze laatste methode krijgen 
we in onderstaande tabel. 

(89) G.A.K. armenrek. van 6/11/1680 vermeldt in apostllll': "Gheordonnel"rt al'n daer
meesters alle de kinderen van den aermen ghehauden te doen commen \'eerthien 
daeghen voor mey In de oude kercke omme aldaer besteet te worden ten minsten 
prijs". 
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Periode Bedrag 

1705-06-07 78- 1- 8 
1708-09-10-11 177- 5- 4 
1712-13 109- 4- 8 
1714-15 97-12- 3 
1716-17 104- 5- 4 
1718 34-15- 3 
1719-20 80-13- 2- 7 
............. 
1726-27-28 155- 3-11 
1729-30 116- 0-10 
1731-32 96- 5-10 
1733 72-17- 4 
1735-36 62- 7- 2 
.............. 
1739-40 66- 0-10 
1741-42 84- 7- 9 
1743-44 71-11- 2 
1745-46 61-17- 0 
1747-48 70- 8- 0 
1749-50 115-11- 6- 6 
1751-52 132-11- 6 
.............. 
1755-56 170-17- 4- 6 
1757-58 118-13-10 
1759-60 125- 5-10- 6 
.............. 
1763-64 149- 9- 6 
.............. 
1771-72 125-16- 3 
.............. 
1775-76-77 156- 1- 2 
1778-79 130-10- 0 
1780-81 107- 9- 0 
1782-83-84-85 207- 3-11 

De grafische voorstelling (90) toont duidelijk aan dat de uitgaven tijdens 
de tweede helft van de 18de eeuw globaal een veel hoger niveau bereiken 
dan deze uit de lste helft. De twee uitschieters van 177-5-4Ib.gr. en 155-3-11 
zijn de weergave van respectievelijk vier en drie jaar huisvesting. Wanneer 
we deze bedragen zouden hp.rleiden tot perioden van twee jaar - zoals dit 
voor de overige annenrekcningen het geval is - dan liggen ook deze zogezegde 
uitschieters volledig in de lijn van de normale bedragen. 

2.2.2. De voeding. 

Onder de algemene noemer 'Voeding' globaliseren wij de voedingswaren 
die in de bronnen worden omschreven als "boter, ca.cs, winckelwarren en 
broot". Een zeer belangrijk onderdeel hierbij was uitf'raard het brood. Dit is 

(9/)) ZIe grafIek nr. 2. 
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trouwe~s ook het enige product dat, op een paar uitzonderingen na, steeds af
zonderlIjk werd vermeld en dat juist hierdoor de kans biedt om een onder
zoek te verrichten naar de evolutie in de uitgaven voor brood tijdens de 17de 
en 18de eeuw. 

Vooraf echter een opmerking i.v.m. de broodbedelingen. Deze vertonen 
een dubbel aspect: enerzijds zijn er de broodbedelingen die verricht werden 
n.a.v. de jaargetijden voor overledenen; anderzijds zijn er de bedelingen die 
occasioneel plaats hadden. 

Bij de eerstgenoemde soort stelden WIJ een merkwaardig verschijnsel vast 
l.v.m. de leveranciers van dit brood. 

Tijdens de 17de eeuw werden deze broodleveringen verricht door een rela
tief ruime groep van Kaprijkse bakkers die elkaar min of meer afwisselden 
(91). Om het met bakkersrermen uit te drukken: de koek werd eerlijk ver
deeld. 

De 18de eeuw geeft een totaal verschillend beeld. Vanaf 1706 tot het ein
de van het Ancien Régime was deze levering voorbehouden aan één enkele 
familie, met name de familie Bocxtael. 

1706-1716 : J oannes Bocxtael 
1717-1748: Philips Bocxtael 
1749-1786 : Henricus Bocxtael 

De reden van een dergelijk verschijnsel is onzes inziens niet ver te zoeken. 
Vanaf 1630 tot het einde van het Ancien Régime was het ambt van koster te 
Kaprijke het monopolie van de familie Bocxtael (92). Van zodra één van deze 
telgen zich als bakker ging vestigen, is het ook te veru'achten dat de 'koster' 
Bocxtael wel een woordje ten beste zal gesproken hebben voor de 'bakker' 
Bocxtael. 

Wat betreft de occasionele broodbedelingen, ging men blijkbaar meer de
mocratisch te werk en waren ook tijdens deze 18de eeuw heel wat meer bak
kers bij deze leveringen betrokken. 

Zoals reeds bij de 1::ehandeling van de huisvesting werd aangestipt, zijn de 
armenrekeningen van de 17c1e eeuw geen gemakkelijk te "erwerken archief
materiaal. De uitgaveposten zijn ofwC'! te vaag omschreven, ofwel geven ze 
globale bedragen (voeding + kledij) zodat het moeilijk wordt om een pre
cieze evolutie van één bepaald product tt' blijven volgen. Dit is dan ook de 
reden waarom we ons bij het ,onderzoek van de uitgaven voor yOt'ding - opge
splitst in 'brood' en 'andere voedingswan'n' - beperken tot de 18de l'euw. 

(91) In de loop van de 17de eeuw noteerden we - In alfabetische volgorde - nis bakkers 
voor fundatIeleveringen : Bocxtael Pleter, Bruynsteen Melchiol', Clae;\'s Jacobus, 
de Grootte Heyndrlck, de Rycke Jacobus, de Vrlendt S~·moen. DoPpc~ll'tE'rs Cor
nells, Fiers Jacobus, Gallant Lnureyns, Janssens PleUn', Lambrecht Jan, Lonchnt'l't 
Adrlaen, Schuerman Jool'ls, Seghers Adrlaen. van Damme Anthonis. Vel'bost Actl'l
aen en Vergauwe Adrlaen. 

(92) Zie tabel pag. 181 
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Uitgaven voor voding tijdens de 18de eeuw. 

Periode 

1702-03-04-
1705 
1706-07-08-09 
1710-11 
1712-13 
1714-15 
1716-17 
1718-19 
1720 

1724-25-26 
1727-28 
1729-30 
1731-32 
1733- 34 
1735 

1737-38 
1739-40 
1741-42 

1745 
1746-47 
1748-49 
1750-51 
1752 
1754-55 
1756-57 
1758 
1759-60 

1763-64 

1770-71 

1774-75 
1776-77 
1778-79 
1780-81 
1782-83-84-85 

Bedrag van brood
bedelingen n.a.v. 
jaargetijden 

20-19- 0 
5-18- 0 

27- 2- 0 
15- 6- 0 
17- 7- 0 
19- 8- 0 
22- 3- 0 
26- 1- 0 
13-10- 0 

43- 6- 0 
28-14- 8 
28- 6- 8 
25- 4- 8 
25-14- 4 
14-13- 0 

22-11- 4 
21- 5- 8 
22- 7- 0 

15- 1- 0 
47-18- 4 
18-13- 0 (*) 
14-18-11 (..) 
16-14-10 

? 
16-14- 3 ( * .. ) 
18-16- 9- 6 
33-18-10- 6 

34-11- 7- 6 

36-13- 7 

58- 1- 7 
36- 7- 4- 6 
38- 4-10 

? 
? 

(. ) Dit hedrag gceft allcC'n de uitgavC'n voor 1748 
( •• ) Dit hedrag geeft alleen de uitgavcn voor 1751 
C· .. ) Dit hedrag geeft alleen de uitgaven voor 1757 

Occasionele brood
bedelingen + 
andere 
voedingswaren 

105-14- 6 
1-10- 2 

18- 0- 8 
36-13- 0 
29-13- 8- 6 
8-18- 5- 6 

10-18- 0 
42- 5- 1 
26- 3- 2 

1- 0- 1 
54-11- 9 
17-16- 6 
27-10- 7 

48- 4- 7 
15- 0- 7 

8- 5- 4- 6 

67-19- 3 
3- 9- 2 

163- 2- 5- 6 
161- 5- 1 
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Niettegenstaande de meer precieze omschrijving van deze uitgaveposten 
tijdens de 18de eeuw worden we toch herhaaldelijk geconfronteerd met pro
blemen van structurele en chronologische aard. 

Primo zijn de bedragen van de 'Occadonele brood bedelingen + andere 
voedingsmiddelen' de weergave van de uitgaven tussen twee opeenvolgende 
audities; de bedragen van de broodbedelingen naar aanleiding van de jaar
getijden zijn echter jaarlijkse verantwoordingen zodat de respectieve uitgaven 
niet precies dezelfde periode dekken. Het gevolg hiervan is dat bij voorbeeld 
voor de jaren 1749, 1750 en 1756 geen bedrag kon vermeld worden. 

Secundo zijn er de jaren waarin zogezegd geen 'occasionele broodbedelin
gen' gebeurd zijn. Alhoewel er in de armenrekeningen van deze bedoelde ja
ren inderdaad geen uitgaven voor voeding voorkwamen, zijn we er stellig van 
overtuigd dat sommige disarmen toch ondersteund werden bij hun uitgaven 
voor voedingsmiddelen. Dit kon nl. gebeuren in de vorm van geldelijke steun. 
Het uitdelen van dergelijke aalmoezen gebeurde trouwens courant (93). 

Uiteindelijk is dus alleen de kolom van de 'Occasionele broodbedelingen' 
instructief, wanneer we in de uitgaven conjonctuurschommelingen willen 
weerspiegeld zien. Bij nader onderzoek blijkt echter ook deze methode relatief 
weinig houvast te bieden. Zo is het bij voorbeeld moeilijk te begrijpen dat in 
de periode 1712-1720 geen uitgaven voorhanden zijn, daar waar tijdens po
litiek en economisch heel wat gunstiger fasen wel relatief belangrijke uitgaven 
aan brood voorkomen. Slechts tweemaal krijgen we een meer uitg-esproken 
aanwijzing voor een groter tegemoetkoming, met name de perioden 1706-1709 
en 1746-1747. Dit zijn trouwens ook de bij uitstek ongunstige jaren uit res
pectievelijk de Spaanse en Oostenrijkse Successieoorlog. Bedragen die even
eens als uitschieters mogen beschouwd worden. zijn te situeren in 1754-55 en 
1774-76. Ook hier weer zijn deze bedragen echter niet uitzonderlijk: beide 
intervals maken immers deel uit van, voor de agrarische bevolking, zeer on
gunstige jaren. 

In hoever deze bedragen al dan niet een b('langrijk aandeel ,'ormen op het 
totaal van de ondersteuning, komt me('r gedetailh'('rd aan bod in het volgende 
kapittel. 

2.2.3. De kledij. 

Als derde component van de armenzorg is er de "kledij". Onder dez(' be
naming rangschikten wij zow('l d(' afg('w('rkt(' texti('lproductl'l1 (hemden, kou
sen, sokken) als "lynelaeck('ns" ('11 srho('is('l (schoenen en "holl te srhOt'll('n"), 

De uitgaven die hieraan werden beste('cl, v('rtOnt'll een weinig continu v-er
loop. Li('ver dan dez(' b('drag('n op zichzelf te onderzoek('n, \'l'rdient l'l'1l \'l'l'

gelijk('nde analys(' hipl' de voorkeur. DaartO(' plaatsteIl wij dl' uitg:\\'en voor 
"huisvesting", "voedsel" cn "kkdi j" van eenzelf dl' n'kl'njaar nanst !l1eka:u" 

(93) Dit verklaart wam'om de ontvanRsten vlln schlllt'n. offerblokken en IIl·mt'nb\l$.~t'n 
In herberRen tot 1784 "pro memorie' wl'rden vCl'lnl'ld. 
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Boekhoudkundige Uitgaven voor 
periode 

Huisvesting Voeding Kledij 

2/ 9/1704-
21/ 6/1708 78- 1- 8 4-12- 8 
21/ 6/08-19/ 8/11 177- 5- 4 97-14- 6 13-11- 4 
19/ 8/11-22/ 8/13 109- 4- 8 1-10- 2 7- 2- 8 
22/ 8/13-20/ 8/15 97-12- 3 35-18- 8 
20/ 8/15-18/ 8/17 104- 5- 4 25- 3- 2 
18/ 8/17-23/ 8/19 81-11- 3 25- 5- 0 12- 3- 6 
23/ 8/19-21/ 8/21 80-13- 2- 7 26-12- 0 2-16-11- 6 
................ 
20/ 8/26- 6/11/28 155- 3-11 61- 6- 8 46- 2- 8 
6/11/28- 6/11/30 117-10-10 50-19- 0 49-17-11- 6 
6/11/30-25/11/32 97- 8- 0 81-15- 5- 6 53-19- 8 

25/11/32-16/ 8/35 72-17- 4 31- 1- 1- 6 95-15- 7- 6 
16/ 8/35-19/ 8/36 62- 7- 6 31- 8- 9 45-10- 8 
................ 

? -19/ 8/40 66- 0-10 33- 9- 4 51- 1- 7 
19/ 8/40-21/ 8/42 84- 7- 9 52- 5- 1 18-18- 0 
21/ 8/42-22/ 9/44 71-11- 2 48-10- 2 16-18- 2 
22/ 9/44-23/ 9/46 61-17- 0 45-19- 5 97-14- 9- 6 
23/ 9/46-20/ 8/48 70- 8- 0 54-11- 9 42- 5- 7 
20/ 8/48- 9/12/50 115-11- 6- 6 40- 3- 1- 6 30-15- 2 
9/12/50- 1752 132-11- 6 69- 8- 4 30-19- 0- 6 

................ 
? - 5/ 8/56 170-17- 4- 6 48- 4- 7 ? 

5/ 8/56-18/ 8/58 118-13-10 40- 3- 0- 6 ? 
18/ 8/58-26/ 8/60 125- 5-10- 6 33-18-10- 6 25- 1- 0 
................ 

? -18/ 9/64 149- 9- 6 34-11- 7- 6 ? 
................ 
10/ 9/70-24/ 8/72 125-16- 3 44-18-11- 6 27-15 0 
................ 
12/12/74-11/ 6/77 156- 1- 2 177-11- 4 6-14- 7 
11/ 6/77-18/ 7/80 130-10- 0 39-16- 6- 6 2- 5- 5 
18/ 7/80- 3/ 8/81 105- 9- 8 38- 4-10 
3/ 8/81-21/ 8/84 107- 9- 0 163- 2- 5- 6 29- 5- 7- 6 

21/ 8/84- 7/ 8/86 207- 3-11 161- 5- 1 104-12-11 

Alhoewel uit deu cijfergpgevens reeds een eerste indruk kan opgedaan 
worden, is een grafische voorstelling van het procentueel aandeel van deze 
drie componenten van ondersteuning hec\ wat mc('r vprhelderend (Zie gra
fiek nr. 3). Zo blijkt zeer duidelijk dat de component "huisvesting" het 
zwaarst doorwoog - en dit over geheel de 18de cpuw. Uitcraard vertoont deze 
curve geen gelijkmatig wrloop : politipk en klimatologisch ongunstige jaren 
hebben all! gevolg dat de 'houdcnis!lc' ze('r sterk gaat stijgen; dit is duidelijk 
het geval tijdens de periode van de Spaanse Succcssicoorlog en tijdens de 
vijftiger jaren van de 18de eeuw. 
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Daar waar de uitgaven voor "huisvesting" zich bewegen tussen minimaal 
30% en maximaal 95%, zijn de minima en maxima voor "kledij" en "voe
ding" heel wa: I?inder hoog oplopend: hier krijgen we respectievelijk 0,5% 
en 0,8% als mInIma tegenover 48% en 52% als maxima. Wel komt zeer goed 
tot uiting dat de "voeding" een veel evenwichtiger verloop) kent dan de "kle
dij". Deze laatste vertoont een dusdanig grillig verloop dat een verklaring 
hiervoor wellicht moet gezocht worden in zeer toevallige en moeilijk te ach
terhalen omstandigheden. 

2.2.4. Bezoldiging. 

Een niet te verwaarlozen uitgavepost was de bezoldiging van de personen 
die vanwege de armendis een 'pensioen' kregen uitbetaald; met 'pensioen' 
wordt hier bedoeld het loon of de wedde die als een jaarlijkse vergoeding 
werd toegekend. De personen die hiervoor in aanmerking kwamen, waren 
o.m. de pastoor, de koster, de klokluider-grafdelver, de orgelist, de onderwij
zer, de chirurgijn en de griffier. 

Enkele van deze personen kunnen worden beschouwd als een soort be
gunstigden van een 'geestelijk' testament of 'fundatie'. In het aanschijn van 
de dood trachtte n1. de economich meer gegoede burger(es) zijn (haar) 
zielerust veilig te stellen. Op de verjaardag van het overlijden moest daartoe 
een mis van requiem worden opgedragen tot lafenis van de ziel; bij deze 
gelegenheid werden ook de armen van de parochie niet f\'ergeten en daarom 
werd in deze wilsbeschikking voorgeschreven hoeveel broden aan de behoef
tige lieden zouden worden uitgedeeld (94). Deze requiem-mis kon variëren 
van een eenvoudige gelezen mis (95) tot een plechtige gezongen mis met het 
branden van een aantal daartoe bestemde waskaarsen (96). En dit verklaart 
meteen de betrokkenheid van enkele van de hierboven geciteerde beroepen. 
De pastoor (s), de koster, de orgelist en de kerkbaljuw waren uiteraard on
middellijk betrokken bij deze mis van requiem. 'Ook \'oor de bakker was dit 
een bron van inkomen, want de levering van het voorgeschrew'n aantal bro
den maakte deel uit van de bepalingen van de fundatie. Daarin werd echter 
nooit voorgeschreven wie deze broden zou leveren ; het gevolg daarvan was 

( 94) 

( 95) 

( 96) 
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Normaliter bestond deze gift aan de armen uit een zak ro~~e "geconverteert in 
broodt". Toch zijn op deze algemene regel ultzonderlnr:en: zo noteerden wij in 
de wilsbeschikking van Geeraert Bocxtael tso Symoen van 12/10/1717 dat na de mis 
van requiem zouden worden uitgedeeld : ..... kleederen caussens ende schoentjens 
aende arme kinderen van den voors. dlsch neerstlgh ('nde best commc-nde naer de 
leerynghe van den catechismus ..... (R.A.G. kerkarcllief KaprijkIl nr. U). 
Zo noteerden wij In het testament van Janneken Pallets dat er na haar dood ..... 
sullen ghelesen worden voor 9 guldens zielmissen iI 8 stuyvers tder mlsse". (R.A.G, 
kerkarchtef Kaprtjke nr. 21). 
Een opmerkelijk voorbeeld hiervan biedt ons het testament van Ellsabeth Doppe
gieters vldua Llvlnus vlll1de Steene van 22 februari 1725 waarin zij voorschrUft dat 
..... In de kercke van Caprycke sullen ghecetebreert worden c-ent' dertl~hste endo 
gheduerende dien op mijn graf sullen staen ende branden vier stalkelt'SSt'n Ider 
vier pondt swaer ende dat mijn doodt lichaam ten .nUnen huyse mN d~ st'l\'(!' 
kelrssen sal ghehaett ende gheconvoyeerl worcten Indl'n vel'standt' dat dt' st'l\'c 
stalkelrssen sullen branden by myn lljck boven het ordlnalr \\,a&('1\ dat mt'n Rhe
woone Is In dlerghelyeke diensten te ghebl'uYI.'ken·' (R.~\.G. kl1rkul'<'Plic-1 K(lJlrtjk~ 
nr. 22). 



dat de beslissing van de pastoor kon leiden tot een monopoliepositie van een 
of andere bakker. Dat een dergelijke situatie ook in' de praktijk mogelijk was, 
kwam reeds hoger ter sprake. 

Hoe groot was nu de vergoeding die aan elk van deze geciteerde beroepen 
werd uitbetaald? 

Y ooreerst kan men hier niet gewagen van een vast bedrag. Het aantal 
fundaties groeide immers met de tijd en als gevolg daarvan ook de respec
tieve uitkeringen. Vervolgens is er ook de vaststelling dat de armenrekeningen 
van de 17de eeuw t.o.v. die van de 18de eeuw heel wat verschillen vertonen. 

Primo worden in de armenrekeningen van de 17de eeuw globale bedragen 
gegeven zodat het niet moeilijk is <daaruit af te leiden, hoeveel aan elk van 
hen moest worden betaald. (In het geval de testamentaire beschikkingen be
waard bleven, is dit voor de meeste wel mogelijk). 

Secundo is de omschrijving van de uitgaven tijdens de 17de eeuw veel 
minder gedetailleerd : zo is het practisch een onbegonnen werk uit te ma
ken wie voor de fundatie-leveringen instond; naast deze fundatieleveringen 
werden immers occasioneel ook andere niet gefundeerde broodbedelingen 
verricht. 

Vanaf het begin van de 18de eeuw echter vertoont de structuur van de 
armenrekening een vast omlijnd plan en wordt de uitgavepost chronologisch 
steeds gedetailleerd omschreven. Dit maakt het m.a.w. mogelijk om -althans 
voor de 18de eeuw - een continue reeks van vergoedingen voor hoger geci
teerde beroepen op te maken die bns toelaten: 
1

0 

te onderzoeken in hoever de vergoedingen werden aangepast in de loop 
van een eeuw 

2
0 

uit te maken in welke mate .sommige van deze beroepen aan bepaalde 
families voorbehouden bleken. 

2.2.4.1. De pastoor(s) 

. Het jaarlijks inkomen van de pastoor(s) vertoonde - wat betreft de vergoe
dingen door de armendis -- een drievoudige oorsprong : de vergoeding voor 
de oude fundaties, de vergoeding voor de nieuwe fundaties en tenslotte de 
vergoeding voor het begraven van de disgenoten. 

a. De oude fundaties: 

Met deze benaming worden bedoeld de gefundeerde jaargetijden die date
ren ~it de periode voor ca. 1610. Het zijn 'geestelijke' testamenten waarvan 
de stichters of 'fondatc'un' nooit expliciet in de armenrekeningen worden 
vermeld, doch waarvan voor enkele gevallen de schenkingsakte nog bewaard 
bleef (97). Groot wa<; dit aandeel 'l-eker niet: over geheel de 18de eeuw be
droeg de jaarlijkse vergoeding trouwens maar 1-2-1-6 Ib.gr. Vlaams. 

(,." De ou dIt bewaarde tundatleakte dateert vlin 14 mllart 1483 (n.8.) (R.A.G. kerkarchte! 
Kaprtjke, verzameltno charter.). 
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b. De nieuwe fundaties: 

Deze strekken zich uit over een periode van bijna 200 jaar en vertonen tij
dens dit interval uiteraard een stijgende lijn. 

Wie waren diegenen die in de loop van de 17de en 18de eeuw een deel 
van hun bezit veil hadden voor een dergelijke fundatie? Op basis van de be
waard gebleven archiefstukken - en deze zijn zeker niet volledig - krijgen we, 
chronologisch gerangschikt: 
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1657 : Jan de Pape fs. Christiaens 
1662 : Jaeques de Brauwere fs. Jaecques (St.-Laureins) 
1663 : Jan Moens fs. Assueris 
1666 : Wed. Jan de Pape fs. Christiaens 
1667 : Pieter de Pape fs. Jans 
1669 : Lieven de Causmaeker 
1674 : Jooris van Vooren fs. Jooris 
1681 : Pauwels Marthier fs. Jooris, burgemeester van Heine 
1682 : Mher Jooris de Seclyn en Jenne de Schietere, heer en vrouwe 

van Kaprijke 
1691 : Pieter de Laet, griffier 
1692 : Joannes Cas fs. Joos (X Anna Huyghe) 
1694: Passchier du Mont 

Pieter Dhondt, burgemeester van Kaprijke 
J anneken Pallets 

1700 : Wed. Christiaen de Wevere 
1708 : Carolus Robijn, pastoor van Kaprijke 
1712 : Balduinus de Heere, pastoor van Kaprijke 
1715 : Anthonius Leonardus de Secleyn, heer van Kaprijke 
1717 : Geeraert Bocxtael fs. Symoen, jongeman 
1724: Carel de Causmaeker 

Adriana de Causmaeker 
Elisabeth Speeckaert fa. Jan 

1725 : Wed. Livinus van de Steene 
1729 : Theresia de Causmaeker fa. Jaequess 

Wed. Jan van Acker 
1730 : Joannes van Vooren 

Pieternelle de Smet fa. Lieven 
1733 : Jacobus Dossche, jongman 

Pieter Dhaese 
1734 : Elisabeth Packheys 

Jacobus Bodens, jongman 
1737 : Jaeques Roete 

Wed. Pieter Huyghe (Livijne de Pape) 
1748 : Gillis de Brahander 
1755 : Carolus Suppré, pastoor van Kaprijke 
176 f : Livinus van Damme 
1766 : Elisabeth Borxtael fa. Jan 
1773 : Pieter Borxtael en Marie Catharine de BuC' 
1782 : Wed. Bf'rnard de CoorebvtC'r 

.Tacobus van Overtvelt . .i~ng11lan 
1794: Pieter Minnaert en zijn vrotlw (Elk lIuyghe) 

Pasrhasia Claeys fa. Guilbemt' 



Hoger maakten we reeds melding van het feit dat deze "fondateurs" eco
nomisch min of meer gegoede personen waren. Reeds bij een eerste oogopslag 
krijgen we hiervan onmiddellijk de bevestiging: 3 "heren" van Kaprijke, 1 
griffier, 2 burgemeesters, 4 vertegenwoordigers uit de familie de Pape, 4 uit 
de familie de Causmaeker, 3 uit de familie Bocxtael en 1 de Coorebyter ver
tegenwoordigen reeds meer dan 50% van het totaal. (Het tot op heden ver
richte archiefonderzoek bewijst trouwens dat de hierboven geciteerde Kap
rijkse families, economisch toonaangevende ges lach ten waren!). 

Natuurlijk is er een enorme verscheidenheid in de bepalingen van al deze 
fundaties. Soms zijn de voorschriften zo specifiek dat het de moeite loont, 
even een greep te doen uit de meest in het oog springende. 

Op 29 april 1666 maakte Pietronelle Weytssens haar geestelijk testament 
(98). Naast de gewone voorschriften over een aantal te celebreren zielmissen 
en het uitdelen van het brood aan de arme lieden laat zij noteren dat 30 ziel
missen te Kaprijke zuIlen gecelebreerd worden " ... dewelcke bij myne kin
deren tot Caprycke ende Bassevelde woonende daegelijcx sullen worden ge
hoort sonder eenich tegenseggen ten waere merckelyck belet geduerende wel
eken tyt ende noch twee maenden daernaer myn sterfhuys sal blyven in ge
meensaemhede ... ". Vreesde zij ruzie onder haar kinderen bij de successie van 
haar goederen? Wilde zij zeker zijn dat al haar kinderen daadwerkelijk voor 
haar kwamen bidden? In elk geval bleef zij de gebiedende moeder, zelfs van
uit haar graf! 

Het ene plezier is 't ander waard. Zo dacht Maria Pietercaerles er op 
2/6/1700 waarschijnlijk ook over, want in haar testament liet zij o.m. note
ren: " ... dat de gildebroeders ende susters van den Soeten Naem Jesus sul
len begroet worden ten uytvaerde ende datmen voor hunnen dienst aende 
selve sal gheeven int tstadthuys van Caprycke een ton ne goet bier ende eeni
ghe stucken vlees, boter ende caes etc ... " (99). 

c. Begraven van de arme lieden. 

Deze bron van inkomsten onderging in de loop van de 18de eeuw geen 
enkele wijziging: het vastgestelde beclrag van 6-0-0 lb.gr. Vlaams per jaar 
bleef steeds gehandhaafd. Toch bleken de auditeurs van de armenrekeningen 
niet altijd zeer ingenomen met dit bedrag. 

In de annenrekenine; over de jaren 1724-26 eiste de landdeken van Aar
denburg immers dat dit jaarlijks bedrag van 6-0-0 lb.gr. zou geschrapt wor
den. De pastoor ging hiennee niet akkoord en beweerde dat deze vergoeding 
wel moest uitgekeerd woroen "". omdat hij duytvacrden der aermen deser 
stede ghedaen heeft vuyt eracht van een dccret ebiseopael ende dat Syn je
ghenwordighe hooghweirdicheyt aen hem pastor gheseyt heeft dat het ghe
melde decret moet blyven in vigeur ... ". Om zijn bewering nog meer kracht 
hij te zetten, voegde hij er nog aan toe " .. dat hy meer als die somme jaere
Iycx moet gheven aend(' aermc lieden ende dat hij soo Janghc als hij pastere 

(fI3) KA.G. kerkarchtef Kaprtjke nr. 21. 
(119) n.A.G. kerkarchtef Kaprtjke nr. 22. 

179 



is gheweest noch niet een oort vande meesters en heeft ghevraeght om aenden 
Aermen vuyt te deelen ... ". De landdeken bleef echter bij zijn eis en ook de 
pastoor" ... persisteerde by sijne antworde". 

Dit meningsverschil was trouwens niet het eerste op dat vlak. Reeds op 
18/8/1717 beweerden de auditeurs " ... niet te connen begrypen hoe dat den 
heer pastor deser stede met consorten jaerelyckx connen versoucken eenen 
bylech van VI lb.gr. tsiaers daer het claerelyck blyckt hetselve te wesen hun
ne plicht pastoreel ende devoir eensweeghs het ghebodt godts Dienvolghens 
sullen sy in toecommende overbringhen een specifique declaratie met naeme 
ende toenaeme daerofte ontrent de audde van persoonen omme inghevolghe 
van diere by ons onderschreven alsulck regaert te nemen alsmen sullen vin
den in raede op peyne van radiatie ... " (100). 

Niettegenstaande de verdere rekeningen steeds het jaarlijks bedrag van 
6-0-0 lb.gr. bleven toekennen, constateren wij toch een voortdurende, nauw
gezette controle vanwege de auditeurs. Op 24/8/1772 gingen zelfs de arm
meesters er zich mee bemoeien, want in apostille vernemen wij dat: 

" ... bij de voorgaende aermmeesters te weten Cornelis Judocus vanden 
Berghe ende Jan Baptiste Huyghe pertinente notitie is gehauden van 
het sterfven van aerme disgenotten dit tsedert den jaere 1766 tot ende 
met den jaere 1772, bij dese aermmeesters men bevindt dat op den sel
ven tijdt binnen dese stede syn begraeven seventhien bejaerde aerm
persoonen ende vyfthien onbejaerde waervooren aen heer pastoir jaere
lycx betaelt word ter wmme van 6-0-0 lb.gr. hetwekke op de ,·oors. 
ses jaeren bedraegt ter somme van .:E 36-0-0 gr. aIsoo de ,'oors. ses pon
den gr. tsiaers merckelyck te hooghe syn daer aen op vernaer soo ,'eeIe 
niet verdient en wordt, sustineert men andermael ma er meer te sullen 
betaelen separatelvck tgonne aen ideren aermen mensch tsy bejaert ofte 
onbejaert gemeriteert en is ... " (10\). 

Deze bekvechteriien brachten echter geen verandering aan het gestelde 
barema en tot het einde van de H~de E. bleef de iaarlijkse ,'ergoeding vast
gesteld on hetzelfde hedrag van 6-0-0 lh.gr. ','\Te kunnr-n' m.a.w. hesluiten dat 
de iaarliîkse venroerling V,111 dl' nastoors evoluf'erde van 15-18-5-6 lb.gr. in 
1701 tot 21-4-1-10 Ih.p.T. in 1786. Wanneer we daarhij br-denken dat hun 
jaarliiks inkomen uit ne 'kerkrekeninO'l'n' bii het br-gin van de 18de r-euw 
~chommelele ronel elf' 10n-O-O lb.gr. (102). dan kan men zekl'r niet br-Wf'rf'n dat 
ele p~~toors - in verO'('liiking met het iaarlijks inkomf'n van een da~loner 
(ca. 7-0-0 lh.gr.) - slecht betaald wprden. 

2.2.4.2. De koster en ele klokluider. 

De vergoeding van de kostt'r f'n van dr- klokluider lag uiteraard heel wat 
lager. 

Voor de koster was de iaarlijk~e vergoeding voor de oude fondntien fn het 
begraven van de armr- lir-elen mmf'n. ol1vr-randerlijk vastgt'stt'ld op 1- 15-0 

(100) G,A.K. armenrekentng over de jaren 1714-17UI. 
(101) G.A.K. armcnrekentng over dl' jaren 1770-1771. r" 1I3. 
(102) R.A.G. kerkarchfe/ Kaprijke nr. 69. 
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lb.gr. ; de vergoeding \'oor de nieuwe fondaties leverde hem tijdens de eerste 
45 jaar van de 18de eeuw 1-17-0 lb.gr. op. Tijdens de tweede helft van de 
18de eeuw groeide deze vergoeding geleidelijk aan en bereikte zelfs in 1786 
een bedrag van 4-12-7 lb.gr. 

Ook hier moet de opmerking gemaakt worden dat deze respectieve vergoe
dingen niet mogen beschouwd worden als het totaal jaarlijks inkomen: zijn 
verdiensten afkomstig van de kerkfabriek lagen immers veel hoger en moe
ten opgeteld worden bij deze afkomstig van de armendis, wil men zich een 
idee vormen over zijn reëel jaarlijks inkomen. 

Naast dit financieel aspect is er ook een familiale continuïteit in de uitoefe
ning van het "costereel" ambt. In hoever was dit beroep familiegebonden? 
Bekijken we daartoe even onderstaande tabel. 

Periode 

1610-1627 
1628-1629 
1630-1646 
1647-1660 
1661-1702 
1703-1705 
1706-1722 
1722-1743 
1744-1745 
1746-1786 

Bediening van het 'costereel' ambt 

Koster 

Jan vanden Haute 
Joos de Boo 
Geeraert Bocxtael 
Andries Bocxtael fs. Geeraert 
Symoen Bocxtael fs. Geeraert 
Carel Bocxtael fs. Symoen 
Pieter Bocxtael fs. Symoen 
Beemaert Bocxtael fs. Pieter 
Pieter Beemaert fs. Pieter 
Philippus Anthone Beernaert Bocxtael 

Zeer duidelijk blijkt dat het ambt van koster te Kaprijke zonder meer een 
voorrecht was van de familie Bocxtael. Dit betekent echter niet dat de op
volging zo maar automatisch gebeurde. Integendeel! Alhoewel zeker niet kan 
geloochend worden dat een kandidaat van de familie Bocxtael in een be
voorrechte positie stond t.O.V. eventuele niet-parochiale kandidaten, toch was 
ook hier een schriftelijke kandidatuurstelling vereist. Zo richtte Beernaert 
Bocxtael fs. Pieter in augustus 1722 een schrijven tot de heer van Kaprijke 
waarin hij hem verzocht: 

" ... ghedient te wesen den suppliant tot de bedienynghe van de voor
seyde costerye te admitteren, daertoe wel naementlyck in consideratie 
nemende dat door de goede gunstigheyd van Ued. huysvrauwe voor
hauders hecren ende vrauwen der voorseyde stede de voors. costerye 
door suppliants voorvaderen wel hondert jaeren is bedient gheweest. .. " 
(103) • 

Zoals uit de vergelijking van dit citaat met de bovenstaande tabel blijkt, 
was de bewering van Bef'maert Bocxtael wel een klein beetje overdreven, 
maar een ononderbroken opvolging gedurende 92 jaar kon inderdaad niet 
romaar over het hoofd worden gezien. 

(lOl) R.A.O. fond. Kapr1jke nr. 11 I" 227 V". 
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Wat betreft het ambt van klokluider zien wij een tweevoudig onderscheid 
met dit van het kosterambt. 

Vooreerst lag de vergoeding iets lager gekwoteerd : van 1700 tot 1746 werd 
hem onveranderlijk 2-17-0 lb.gr. toegekend. Ook hier stellen we in de loop 
van de tweede helft van de 18de eeuw een geleidelijke groei vast. In 1786 
bedroeg zijn jaarlijkse vergoeding de som van 4-0-0 lb.gr. 

Wat betreft een eventuele familiale continuïteit is deze enkel vast te stellen 
tijdens de 18de eeuw. 

Periode 

1619-1664 
1665-1677 
1678-1691 
1692-1702 
1703-1715 
1716-1726 
1727-1747 
1748-1786 

Bedienaar van het ambt van klokluider 

Guillaeme de Smet 
Laureyns Gallant 
Laureyns Hies 
Piet er F ordvn 
Laureyns v~n Coppeghestelle 
Cornelis van Coppeghestelle 
Francies van Coppeghestelle 
Carel van Coppeghestelle 

2.2.4.3. De chirurgijn. 

Naast de ondersteuning met voedsel en kledij was er ook de medische ver
zorging van de arme lieden. Evenals voor de hierboven besproken ambtena
ren werd ook aan de chirurgijn(s) een jaarlijkse vergoeding uitbetaald. Deze 
laatste was sterk aan schommelingen onderhevig: reden hiervoor was het feit 
dat onvoorziene extra-uitgaven bij de hulpverlening dit bedrag met een paar 
ponden deed toenemen; hierbij werd echter geen onderscheid gemaakt tus
sen vaste en bijkomende vergoeding. Dit verklaart meteen dat de evolutie in 
deze ulitkeringen een weinig reëel beeld geeft over de vaste \'ergoedingen in 
de loop van de 17de en 18de eeuw. 

Wie waren nu de chirurgijns die tijdms de hier behandelde periode voor 
deze armenzorg moesten instaan? Voor zover concrete \'ermeldingen van chi
rurgijns beschikbaar waren, krijgen we chronologisch gerangschikt volgende 
personen: 
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1621-1623 
1624 

1627 
1632 
1637-1640 

1641-1645 
1646-1660 
1661-1662 
1663-1689 
1690-1691 

Mr. Gillis V. Keleghem 
Mr. Gillis V. Keleghem 
Mr. Jan Sjonekers 
Mr. Gillis V. Keleghem 
Mr. Hubrecht V. Kdeghel11 
Mr. GuiIlaeme Sjonekers 
Mr. Hubrecht V. Kdf'ghem (overleden 1638) 
Mr. GuiIlaeme Sjonckf'\'S 
Mr. Jan Gautvliet 
Mr. Jaspat'rt l\IIaeye 
Mr. Pietf'r Fordeyn 
Mr. Pictf'r Fordeyn 
1\11'. Lieven FordC'yn 
Mr. Pif'ter vnn Acker 



1692-1693 

1694 
1695-1711 
1712 
1713-1728 
1729-1734 
1735-1763 

1770-1776 
1777-1778 

1779-1782 
1782-1786 

Mr. Pieter F ordeyn 
Mr. Lieven Fordeyn 
1fr. Piet er van Acker 
Mr. Jacques Veldekens 
Mr. Pieter Fordeyn 
Mr. Pieter van Acker 
Dr. Heyndrick De Roore 
Mr. Pieter van Acker 
Mr. J udocus van Acker 
Mr. Jacobus de Smet 

Mr. Jacobus Paulus de Smet 
Mr. Jacobus Paulus de Smet 
Mr. J oannes Emmanuel de Bie 
Mr. Joannes Emmanuel de Bie 
Mr. Jacobus Paulus de Smet 
Mr. Joannes Emmanuel de Bie 

Zoals uit bovenstaande tabel kan worden afgelezen, is familiale continuïteit 
in de uitoefening van dit ambt wel aanwezig, doch heel wat minder uitge
sproken dan dit het geval was bij het kosterambt ; alleen de eerste helft van 
de 17de eeuwen de tweede helft van de 18de eeuw komen hiervoor in aan
merking. 

2.2.4.4. De onderwijzer. 

Met deze figuur belanden wij bij een personage dat - samen met de pas
toor en de koster - in het verleden kon worden beschouwd als het spreek
woordelijk symbool van de 'geletterde drieëenheid' op parochiaal vlak. En 
deze drieëenheid is dan in de praktijk meestal slechts een duo, aangezien 'kos
ter' en 'onderwijzer' zeer dikwijls één en dezelfde persoon waren. 

Wanneer precies de aanvang van de 'scholasterije' in dienst van de armen 
moet worden gesitueerd, is niet met zekerheid vast te stellen. Op basis van 
de armenrekeningen zou dit begonnen zijn op 1/1/1715 met de onderwijzer 
Egbertus Hemeryckx (104). Aangezien elke uitgavepost door geschreven be
wijsstukken moest worden gestaafd, verwachten de auditeurs van Hemeryckx 
dan ook de nodige documenten. Blijkbaar vond Egbertus deze administra
tieve rompslomp niet nodig en het gevolg was dat de griffier in de eerstvol
gende armenrekening noteerde dat: 

"D'auditeurcn segghen dat het jaerelyckx pensioen in texte vuytghcste
ken ten proffytte van Egbertus hemeryckx voor het leeren vande aerme 
kinderen als schol meester dpser stede int regaert vanden rendant voor 
dese reyse wel wiHen laetcn passeren, sal hy hemeryck op peyne van 

(104) G.A.K. armenrekenIng van 20/0/1715. "Den ontfangher van desen aermen sal be
taelen by ghemeene resolutle depo8t ghenomen de somme van 2-0-0 lb. gl·. tslaers 
aen mee.ter hemeryck schoolmeester over het leeren van daerme kInderen Inghe
"aen prima January 17111 welcke somme hem In aansta ende rekenynghe sal vali
deren", 
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voorder gheniet in toecommende inbringhen eene lyste vande selve met 
dach, maende ende jaere, naeme ende toenaeme van daerop by ons 
onderschreven te disponeren als naer raede" (lOS). 

Dat deze Egbertus allesbehalve een plichtbewuste en nauwgezette onder
wijzer was, blijkt uit een conflict tussen hem en de wet van Kaprijke bij het 
begin van de twintiger jaren. Uit het wetsverslag van 6/7/1721 vernemen 
we n1. dat: . 

"... men daeghelyckx ondervindt dat Egbertus hemeryck scholmeester 
ende organist hem niet en is quytende naementlyck in syne fonctie van 
scholmeester ghelyck eenen scholmeester verplicht ende verobligiert es, 
jae dat hy selfs gheene kinderen in syne sc hole en is hebbende ende 
nochtans ghebruyckt het huys deser stede ghedestineert tot de schole 
van de woonste van eenen ervaeren scholmeester ende over hem veel 
dachten syn ghedaen tgonne aen Ued. bekent is ende aende ghemeyn
tenaeren ende insetenen deser stede d'incommoditevt ende oock dat 
daer doore veele kinderen naementlyck de ghonne 'van aerme lieden 
moeten ongheleert blyven vuyt reden hun ontbreeckt de middelen omme 
hunne kinders elders ende in schollen buyten dese stede te doen leeren, 
soo wort ghebeden daerop eensaemdelyck oock te resolveren dat men 
in dit cas tot het ghemeene welvaeren moet ghetracht worden vuyt te 
wercken, synde oock by de voorschreven presente ghemeentenaeren ab
solutelyck gheresolveert van alle moghelycke middelen in het werck te 
legghen om me inde plaetse van den voorn. hem(1)'ck te worden ghestelt 
eenen anderen habelen ende capabelen scholmeester" (106). 

Egbertus Hemeryck was daarenboven ook geen katje om zonder hand
schoenen aan te pakken. Ontzetting uit zijn ambt betekende immers, dat hij 
ook de woning die hij als schoollokaal gebruikte, zou moeten verlaten. Met 
alle mogelijke middelen en uitvluchten probeerde hij de zaak te laten aansle
pen, zodat de magistraatsleden zich verplicht zagen, zich tot de heer van Kap
rijke en zelfs tot de bisschop van Brugge te wenden. Van onderwijs aan de 
kinderen kon hier immers geen sprake zijn, aangezien dat 

" ... Egbertus Hemeryckx ontrent de tWl'lf jaeren het selve huys hadde 
ghebruyckt als beoledende de fonc,tie van schohnel'stere sonder dat hy 
danof hem daerinne hadde ghequl't('n ofte de kinderen glu·leert .. ," e07). 

De bisschop van Brugg(' wenteldl' de zaak ('chter af op de magistraat ('11 

liet aan de wet van Kaprijke wetl'n dat zij de juridisch(' weg moesten "Olg(,ll, 
Toen de magistraatsleden d(' procedure wilden inzC'ttell, weigerd(,ll d(' nota
belen en grote gelanden daarmee in te stemmen (108). 

De zaak werd nog problematischer to('n door de h('('r ,'nn Kaprijk(' e('n 
meuwe onderwijz('r w('rd aang('stl'ld "". di(' alsnu ooek difficulte('rt ",Ul 0\'t'1' 

(l05) G.A.K. nrmcnrekenlng vnn 18/8/1717. 
(106) R.A.G. fonds Kaprtjkc nr. 11 fn 216. 
(107) R.A.G. fonds KaprIjke nr. 11 fn 231. 
(l08) R.A.G. fonds Kaprijke nr. 6~9 In 6 V" ot 7. 
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te commen omme dieswille het voormelde scholhuys niet ijdel en is omme al
soo by hem te nemen syne libere woonynghe ende possessie" ( 09

). 

Weliswaar was Egbertus Hemeryck uit Kaprijke vertrokken, maar hij had 
niettemin doelbewust zijn huismeubelen in het schoolhuis achtergelaten om 
op deze wijze eerst nog wat tijd te winnen en vervolgens nog een achterstal
lig loon te kunnen opstrijken. Tot hun niet geringe verbazing kreeg de Kap
rijkse wet vanwege het college van Burgemeester en Schepenen van het Brug
se Vrije te horen, dat Egbertt:l> Hemeryck " ... hem alsnoch lovende schol
meester ende organist der voors. stede van Caprycke", een bedrag van 36-0-0 
lb.gr. opeiste" ... tot betaelynghe over dry jaeren pensioen ten advenante van 
12-0-0 lb.gr. tsiaers over spelen op de orghele tleste vandien verschenen july 
1722" eIO

). De zaak kreeg op 22/2/1724 haar beslag: de magistraat van 
Kaprijke moest Egbertus Hemeryckx genoegdoening geven. Het bedrag werd 
betaald en de nieuwe onderwijzer, Jacobus Emanuel Wydooghe, kon zijn taak 
én als onderwijzer én als organist van Kaprijke ter harte nemen. 

De nieuwe leerkracht bleek heel wat meer liefde voor het vak aan de dag 
te leggen; dit blijkt althans zeer duidelijk uit de positieve reactie van de au
diteurs op een verzoek van deze Wydooghe. Deze laatste beweerde ni. : 

"... dat alhier menighvuldighe Aermkinderen syn ende schole ghehou
den worden daervan hy niet het alderminste tot hiertoe en heeft gheno
ten". De auditeurs waren dan ook bereid " ... in consideratie nemende 
syne neersticheyt dat hy proffiteren sal tot dry ponden gr. tsiaers tot het 
leeren lesen ende schryven vande selve Aermkinderen ... " en). 

Dit jaarlijks pensioen van 3-0-0 lb.gr. werd een regelmatig terugkerende 
uitgavepost tot en met het jaar 1750. Vanaf dit jaar krijgen we een nieuwe 
onderwijzer en tevens een nieuwe wedderegeling (112). 

Noch uit de armenrekeningen, noch uit de resolutieboeken blijkt dat tijdens 
de tweede helft van de 18de eeuw onderwijsproblemen aan bod kwamen. De 
rust was opnieuw teruggekeerd; de toekomst - en meer in het bijzonder de 
eerste helft van de 19de eeuw - zou nieuwe en tevens andere onderwijspro
blemen met zich meebrengen. 

(109) Ibidem. 
(110) R.A.G. londs Kaprtjke nr. 649 I" 12. 
(111) G.A.K. armenrekening over de jaren 1724-25-26. 
(112) G.A.K. armen rekening van 3/10/1758 : "Item betaelt aen Gregorlu8 Bovljn, school

meellter deser stede 7-16-0 lb. gr. over den Inhouden van eene specificatie van ge
leert ende gelnltrueert thebben differente kinderen van dellen dlsch gcnllmenteert 
worden dit t.edert den jaere 1750 end!! In toecommende de betaelynghe allenelyck 
ged,en In advenante van 1-0-0 lb. gr. talaera". 
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111. Besluit 

In deze bijdrage stelden wij ons tot doel, een inzicht te geven in het be
heer en in de werking van een eerder bescheiden plattelands-armendis. Niet
tegenstaande de oudste documenten teruggingen tot 1525, viel noodgedwon
gen het hoofdaccent toch op de 17de en 18de eeuw. 

Zeer duidelijk kwam tot uiting dat een nauwgezette controle werd uitge
oefend door de heer van Kaprijke en door de bisschop van Brugge (in 
de persoon van de deken van Aardenburg) ; de aanwezigheid van de plaatse
lijke magistraat bleek eerder een formaliteit dan een noodzaak. Dé werkers 
bij uitstek waren echter de armmeesters en de ontvangers; alleen zij werden 
permanent met armenzorg en armenproblematiek geconfronteerd. 

Niettegenstaande er heel wat bronnen van inkomsten waren, bleken voor 
sommige periodes, de uitgaven toch nog de inkomsten te overtreffen. Bij de 
inkomsten waren de landpachten en de losrenten de meest doorslaggevende; 
bij de uitgaven liepen 'huisvesting, voeding en kledij' met het leeuweaandeel 
weg. Ook de bezoldiging van een aantal ambtenaren vormde een niet te ver
waarlozen uitgavepost. 

Globaal beschouwd mogen we concluderen dat in vredestijd inkomsten 
en uitgaven elkaar dekten; alleen oorlogsjaren en misoogsten schiepen af en 
toe tijdelijke noodsituaties. 

R. Bu)"ck 
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Bijlage 2 : ALFABETISCHE LIJST VAN ARMMEESTERS TE 
KAPRIJKE TIJDENS DE 17de-18de EEUW (1). 

BANCK Pauwels 
BERTENS Jacobus 
BOCXT AEL Guillaeme 
BREDNUS Francies 
CA THELIJN J. Baptiste 
CLAEYS Comelis 
CLAEYS Francies 
CLA EYS Jacobus 
CL/.EYS Pieter 
COPPEJANS Comelis 
DAUWE Jacobus 
DE BUCK Pieter 
DE CAUSMAKER Carel fs. Paesschier 
DE CAUSMAKER Lieven 
DE COOREBYTER Gheleyn 
DE COOREBYTER Jan 
DE COOREBYTER Pieter 
DE DECKER Jacobus 
DE DECKER Jan 
DE DECKER Joannes 
DE OONCKERE Jan 
DE MOL Anthonis 
DE PAPE Christiaen 
DE PAPEJan 
DE PAPE Joannes 
DE PAPE Vincent 
DE ROOVER Pieter 
DE VLIEG ERE Martinus 
DE WEVER Christiaen 
OOPPEGIETERS Comelis 
FORDEYN Pieter 
GEERAERT Jan Baptiste 
GEERAERT Laureyns 
GOETHALS Joos 
HEETESONNE Judocus 
HEYNE Pietcr fs. Pietcr 
HUYGHE Carel 
HUYGHE Christiaen 
HUYGHE Come1is 
HUYGHE Jan fs. Adriaen 
HUYGHE Jan Baptiste 
HUYGHE Jooris 
HUYMANS Pieter 
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Ambtsjaren 

1610-1613 
1724-1726; 1733-1734 
1680-1682 
1784-1785 
1774-1775 
1777-1778 
1777-1778 
1739-1745 
1638-1640 
1727-1730 
1739-1742 
1635-1637 
1706-1709 
1638-1641 
1659-1660 
1698-1699 
1651-1656 
1774-1775 
1645-1646 
1748-1749 
1618 
1661-1662 
1625-1627 
1692-1697 
1731-1734 
1618; 1632; 1649-1650 
1750-1751; 1756-1757 
1781-1782 
1692-1697 
1665-1667 
1665-1669; 1672-1675 
1781-1782 
1731-1732 
1612-1613 
1779-1780 
1686-1687; 1690-1691 
1770-1771 
1698-1699 
17\0-1719 
1649- 1656; 1659- 1660 
1768-1769 
1628-1629 
1624 

Ambts
periodes 

2 
2 
2 

I 
3 
2 
2 
2 

I 
3 

I 
3 

3 
3 
2 
3 
2 

3 
I 
4 
I 

2 

5 
5 
I 
I 



IMMESOETE Jan 
JANSSENS Joos 
LAUREYNS Jacobus 
LAUREYNS Joannes 
LEFEBERE Joannes 
MA ITHYS NicIaeys 
MINNAERT Livinus 
MORTHIER Jan 
MORTHIER Pauwels 
PEERS Joannes 
PIESSENS Guillame 
PIESSENS Jacques 
SCHAMP Cornelis 
SEGHERS Adriaen 
SPEECKAERT Jacques 
ST ANDAERT Augustinus 
ST ANDAERT Uvinus 
VAN DAPEL lngel 
VAN DAPELJan 
VAN DAPEL Pieter 
V AN DE COTTE Pieter 
VAN DE WA TERE Leoen 
V AN DEN BERGHE Cornelis Judocus 
VAN DEN BERGHE Judocus 
V AN DEN BOSSCHE Marten 
V AN DEN BOSSCHE Pieter 
V AN DER HEYDEN lngelbert 
VAN DER ST ADT Bernaert 
VAN DER W AERHEDEN Andries 
VAN EENAEME Bartholomeus 
VAN GANSBEKE Philips 
VAN HEEKE Josephus 
VAN HERREWEGHE Bertholomeeus 
VAN HEULENDONCK Matthijs 
VAN HYFTE Jooris 
VAN NfEUWENHUYSE Adriaen 
VAN NIEUWENHUYSE Jacob 
VAN NIEUWENHUYSE Lieven 
VAN OVERTVELT Jacobus 
VAN VOOR EN Jooris 
VAN W AES Gabriel 
VAN W AES Gillis 
WAUTERS Jacob 
WEYTSSENS Lieven 
ZEGHERS Guillaeme 

Ambtsjaren 

In4-ln6 
1661-1664: 1674-1677 
1710-1715 
1748- 1749 
1784-1785 
1718- 1719 
1782-1783 
1633-1637 
1681-1685 
1762-1763 
1624-1625 
1703-1705 
1616-1617 
1663-1664 
1628-1629 
1779-1780 
1750-1751 
1645-1646 
1619 
1668-1669; 1690-1691 
1756-1759 
1626-1627 
1768-1769 
1746-1747 
1727-1730 
1770-1771 
1672-1673 
1737-1738 
1737-1738 
1610-1611 
1754-1755 
1782-1783 
1754-1755 
1619 
1683-1687 
1641 
1621 
1621 
1743-1747 
1758-1759 
1703-1709 
Ifl32-1634 
1 fl76-1 fl79 
1621 
1678-1679 

Ambts
periodes 

4 
3 

I 
2 
2 

J 
I 
I 
2 
2 
2 

2 

1 
2 

2 
I 
2 
2 
2 

( I' De kolom van de ambt<;jaren geeft steeds de PERIODE weer waarin de armmeesters hun 
taak uitoefenden; het eindjaar is steeds in die periode inbegrepen. 
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Bijlage 3 ALFABETISCHE LIJST VAN DE ONTVANGERS 
VAN DE ARMENDIS TE KAPRIJKE (17de-18de eeuw) 

Bertens Jacobus 
Bocxtael Andries 
Bocxtael Jan 
Brednus Francies 
Bruynsteen Jan fs. Melchior 
Claeys Cornelis 
Claeys Jan Baptiste 
Fourdeyn Francies 
Gheeraert Lauwereins 
Gheerts Jan Baptiste 
Huyghe Bauduyn 
Huyghe Carolus fs. Jaeques 
Huyghe Jan Baptiste 
Speeckaert Jacobus 
Stoppeleere Jacob 
Van den Haute Jan 
Van Hecke Pieter 
Van Overtvelt Jacobus 
~eytssens Inghel 

194 

1752-1753 
1665-3/12/1666 
1672-1711 
1774-1785 
1628-1664 
1762-1763 
1768-1772 
1756-1757 
1614-1615 
1723-1743 
1712-1723 
1754-1755; 1758-1759 
1750-1751 
1616-1621 
1612-1613 
1624-1627 
3/12/1666-1672 
1743-\750; \760-\76\ 
16\0-\6\\ 
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I. Bronnenmateriaal. 

1. AARD. 

2. STRUCTUUR. 
2.1. Ontvangsten. 
2.2. Uitgaven. 

Inhoudstafel 

". Werking van de armenzorg te Kaprijke (1610-1796). 

1. HET BEHEER VAN DE ARMENDIS. 

1.1. De armmeesters. 
1.2. De ontvangers. 
1.3. De auditeurs. 

2. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE ARMENDIS. 

2.1. Ontvangsten. 

2.2. Uitgaven. 

2.2.1. Huisvesting. 

2.2.2. Voeding. 

2.2.3. Kledij. 

2.2.4. Bezoldiging. 

2.2.4.1. De pastoor(s). 

2.2.4.2. De koster en de klokluider. 

2.2.4.3. De chirurgijn. 

2.2.4.4. De onderwijzer. 

lil. Besluit. 

Bijlagen. 

Grafieken. 
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EEN EERSTE VERKENNING INZAKE DE 

VROEGKERKELIJK'E GESCHIEDENIS VAN KNESSELARE 

De naam Knesselare wordt het eerst vermeld in het relaas van Galbert 
van Brugge over de gebeurtenissen in het graafschap tussen de moord op Ka
rel de Goede (2 maart 1127) en de opvolging door Diederik van de Elzas 
(juli 1128). Het betreft Froulf van Knesselare die verder ook voorkomt in het 
cartularium van Ter Duinen (1129) en in dit van Affligem (1153). 

Zo wordt eveneens een broeder van hem, Walter vernoemd in Arcruves du 
Nord 1 H 37/409 (dd. 1139) en een zoon Boudewijn in het Archief van het 
Bisdom Brugge/St-Donaas (dd. 1165) e). 

Of Johannes (dd. 1083) en J osseran (dd. 1085 en 1096) wel op originele 
bronnen teruggaan weet ik niet precies e). 

Feit is zeker dat de parochie Kne~selare slechts later in de bronnen op
duikt. Normaliter verwachten we dit in charters in verband met tienden en 
dit is ook het geval. Zo zijn er immers bij de vleet opgemaakt, doch de oud
ste kwamen sporadisch ,tot ons. De meeste kennen we slechts omdat abdijen 
en kapittels zorgvuldig deze oorkonden - van hen uitgaande of waarbij zij als 
betrokken partij fungeerden - in hun cartularia overschreven. Deze oorkon
denboeken werden en worden nog met heel veel zorg bev.'aard. 

A DE TIENDEN. 

1 Het oudste charter 

Zo noteerde ik uit het cartularium C van het Kapittel van de Onze-Lie\'e
Vrouwekathedraal te Doornik het afschrift (vroeg t 3° eeuws) van een kort 
charter uitgaande van Walter, bisschop van Doornik (1166-1172) gedateerd 
1171, zonder indictie, dag noch maand. 

De inhoud is al even beknopt. Voormelde kt'rkheer sdleukt hierbij djf al
taren aan het refectorium van het kapittel. m.a.w. aan dl' mensa van dl' k:l-

(1) ZIe Warlop : The Flemish. nobtltty belate 1300. p. Ul8. 
(2) Ryserhove. A. : Kncs8clarc. p. 34. 
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nunniken. Het betreft het altaar van somergem, dit van merendre, dit van 
chillislar, van oersle en van gottem e). 

We vinden hier dus, misschien we! in een verbasterde spelling, de eerste 
vermelding van het bestaan van de parochie (4). 

Immers, wanneer men tienden schenkt, dan impliceert dit alleszins het be
staan van een kerk met doop- en begrafenisrecht, van een bedienaar met zie
lelast, van een min of meer afgebakend gebied, m.a.w. van een parochie. Het 
is trouwens enkel een parochiekerk welke volgens de canons recht op de tiend 
bezit; onderhorige kerken, in deze periode overigens meestal capellae ge
noemd, hebben dit niet. 

(3) Moelaert, R.: Uit oude oorkonden over tienden te Urset, (Bos en Beverveld, jg. 
1979. p. 129). Verdere verwijzingen aldaar. 
'CHINISLAR' kan ook anders gelezen worden (vier identieke stokjes tussen de h 
en de s) CHNUSLAR, CHUUSLAR. .. De copiïst is vermoedelijk met de streek niet 
bekend. Kathedraalkapittel Doornik, cartularium C, n" 40. 

RUBRICA : de donatione . V . altarium ad usus refectorii. 
In nomine sanctae et individuae Trinitatis Patris et FUtj et Spiritus Sancti. Amen. 
Gualterus Dei gratia Tornacensis episcopus tam modernis quam posteTis in perpe
tuum. 
Quta labilitas et infirmitas est memoria hominis, etc ... 
Quamobrem presentis script i patrocinio munitum necessarium duximus certam et 
immutabHem habere nottciam quod expensas refectorii sunt quinque altaria que 
vacabant in manu nos tra vidtlicet unum de Somergem, alterum de Merendre, ter
cium de Chinislar, quartum de Oerste, quintum de Gotthem, Tornacensis eccle
siae cut Deo auctore posstdemus propt er celebratione anniversarit nos tri libera ac 
legtt!ma donatione contuUmus. 
Exoptantes etiam missarum orationum et elemosinarum saluberrimum participium 
quibus fratres modo dictt refectorii ad placandum benefactoribus suis Supernum 
Judtcem jugiter in vtgtlare dignoscuntur. 

Signum Gualteri Tornacensts eptscopus; S. Letbertt, decani; S. Guerardi, archtdia
cont; S. Roberti, archidiaconi; S. Letberti, canonici; 
S. Symonts et Amulrtci, presbiterum; S. Raineri ac Thome, diaconorum; S. Lam
bert!, GOduini, Gtllebertt, Bubdiaconorum. 
Actum anno tncarnattonis dominice M CL XXI. 

RUBRIEK: van de gift van 5 altaren ten gebruike van de refter. 
In de naam van de Heilige en ene Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Amen. 
Walter, bij de genade van God bisschop van Doornik, maakt voor altijd kond, zo 
aan de tegenwoordige als aan de toekomende. 
Gezien het mensel1jk geheugen onstandvastig en zwak is, enz ... 
Daarom deze beschermingbiedende charter, waarbij wij het patronaat over de vijf 
altaren, te weten het eerste van Zomergem, het tweede van Merendree, het derde 
van Knesselare, het vierde van Ursel, het vijfde van Gottem, van het bisdom Door
nik, en waarover wij bij Gods genade beschikken, vrij bij gift overmaken ten voor
dele van de refter van de kanunniken, om onze jaarl1jkse herdenkingsmis te vieren. 
WIJ verwachten dan ook de deelname In de vruchten van missen, gebeden en heil
zame aalmoezen, die de broederll van genoemde refter, ten gunste van hun wel
doeners en tot erkenning vnn hun Allerhoogste Rechter volbrengen. 

(.) De datum 1171 geelt natuurlijk geen uJtlilultsel nopens de ouderdom van de paro
chie. Merendree, In dezelfde tekst voorkomend, Is reeds als parochie geattesteerd 
omAtreek. 750. Zie Moelaert, R. : St-Gerol! in Qe8chtedenls en Legende, In A.M. 28 
(1977). 
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Het voornaamste inkomen van de parochie is de tiend. Tienden dienden 
. om de onkosten van de parochie te dekken: d.w.z. 

- om de armen en behoeftigen bij te staan. 
- om aan de materiële noodwendigheden van het kerkgebouw te gemoed te 

komen. 

- om de pastoor een voldoende inkomen te verzekeren. 

Tijdens de periode van de feodaliteit met het eigenkerkwezen, was gans 
het parochiaal systeem ontwricht geworden. Tot bij de kerkhervorming, nog 
VÓÓr 1000 ingezet, bezat de eigenaar, de lekekerkheer, werkelijk alles: het 
kerkgebouw, de goederen, het inkomen; zelfs de aanstelling van de bedienaar 
kwam hem toe. De bisschop had nog enkele rechten als bijvoorbeeld het vi
sitatierecht en natuurlijk ook de wijdingsmacht. 

Onder invloed van de kerkelijke vernieuwing in die jaren, mede door de 
strengere toepassing van de wetgeving, vnI. in verband met de tienden, ont

. stond het geestelijk patronaat (abdijen en kapittels), in meerdere gevallen 
zelfs nog een tijdje samen met het vroegere personaat. 

De leken waren op het eind van de 11 ° eeuw begonnen, en doorgegaan in 
in de 12° eeuw, met de geüsurpeerde tienden welke ze reeds jaren, veelal 
door erfenis in bezit hadden - meestal was dit onder \'orm \'an leen - terug 
te geven of te verkopen wanneer een gunstige gelegenheid zich \'oor deed. 
Deels gebeurde dit uit schrik voor kerkelijke straffen, deels vermoedelijk om
dat ze door de omstandigheden wel werden gedwongen. 

De altaria - meestal met een daaraangehecht derde deel van de tiend -
werden in de loop van de 12° eeuw, sommige al vroeger, over het algemeen 
teruggeschonken. In ons gebied zien we zo Bct'rnem in 822, wat een uitzon
dering is, Maldegem in 1063, Ruiselede in 1108, Aalter in 1112, Nen'le, 
Hansbeke, Landegem, Vorselare vÓÓr 1145, Ursel, Knesselare, Zomergem, 
Merendree in 1171, Poeke en Lotenhulle vóór 1206, in kerkelijk bezit o\'er
gaan. 

Slechts van de bisschop, suzerein in zijn bisdom, mochten kapittels en ab
dijen deze tiendegiften/altaria in ontvangst nemen in deze periode. De bis
schop doet daarom steeds zelf de schenking el1 maakt \'an de afstanddoende 
wereldlijke heer zelfs geen gewag; gewoonlijk bedingt hij bij deze gelegen
heid nog iets extra voor zichzelf ! 

In 117 t zijn we reeds volop in de ti id van cle nieuwe stroming in de kerk 
inzake kerkelijk bezit (het patronaat). 1 n dit zo e\'en geschetst kader moelen 
we dan ook de verelel' besproken donatie van het altart' van KIlt'sselnI1' zien. 

Wanneer op dit ogenblik de bisschop l'en alfan' schenkt, dnn hetekent dit 
DE SCHENKING VAN TIET A!\'lRT VAN PASTOOR !\fET DE D.\:\R
AAN VERBONDEN RECHTEN: 

- de obvrntiours of giften van ciC' !l:l'lovigl'1l (lllt'pstal brndt'I1, dnch onk nn
dt're zakl'n in natura) veelal tel' g(,lt'gel1lwid \'an \wpnaldt' kt'rkt'lijkt' ft,t'st-

. dagl'n. 
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- het presbyteratus zijnde het derde deel van de grote of oude tiend (dat 
trouwens het langst uit lekenhand was gebleven l). 
- meestal ook de smalle of kleine tiend geheven op bepaalde produkten bui
ten de granen om ; op voortbrengselen van dieren, als wol, eieren, of op die
ren zelf, als kippen. schapen, enz ... ; dit volgens het gewoonterecht van de 
streek afhankelijk, waarover we op heden zo goed als niets weten. 
- soms ook de temporalia, dit zijn de gewone kerkelijke eigendommen als ge
bouwen, gronden enz .. , 

Het kapittel werd van dit alles door deze schenking de rechtmatige eige
naar! 

"'e vinden dan ook dezelfde reeks van vijf altaria vermeld tussen vele an
dere, in de bul van Clemens lIl, gericht aan het Doornikse kapittel. Hij is 
gedateerd 10 kalendas julii, indictie 8°, 1190, wat als gewone datering 22 juli 
1190 geeft (5). Deze paus beve::tigt het kapittel in het bezit van de genoemde 
altaria, 

In hetzelfde cartularium C staat ook deze tekst overgeschreven - het origi
neel is niet meer voorhanden - en de schrijfwijze benadert reeds de huidige: 
CH~ESSELARE. 

Dat de kapittelheren werkelijk en deel van de tiend sinds die tijd te Knes
selare bezaten, wordt nog eens duidelijk bewezen in 1201. Twee charters wor
den op de burcht Ter Woestijne, het verblijf van Willem van Zomergem, 
heer van Woestijne, opgemaakt. Deze bewerkstelligde de overeenkomst in een 
ge:chil tussen de inwoners van Knesselare en genoemd kapittel. De 'decima 
de Kneslar' zo goed als door de bewoners geüsurpeerd, diende onmiddellijk 
teruggegeven. Het geval bleek een heet hangijzer te zijn, want men had ge
dreigd de tiend in brand te steken! Er volgde zelfs een borgstelling tot stand 
gekomen in het bijzijn van een hele groep personen - waaronder de voor
naamste edelen uit de streek en de pastoors van de omliggende parochiën, 
Oedelem, Ursel en Aalter, naast Kneselare zelf - voor het geval zich dat zou 
voordoen. Sint-Joris bestond toen als parochie nog niet. (Zie verder) (6). 

Ah hier gesproken wordt over de 'decima de Kneslar' mag men niet den
ken dat men de gehele tiend op het oog had. In de tweede helft van de 13· 
eeuw vinden we nog transakties over tienden : Ameldonk, Hillare, de tiend 
van Filip van de Woestijne, enz... (zie verder) (1). 

Zelfs op het eind van de 16° eeuw hlijkt uit de penningcoltieren dat nog maar 
85% van dc tiend in kerkelijke hand is. 

In één van die charters van juli 1201 wordt ook gehandeld over drie bun
der land te Knesselare welke Doornik zich aanmatigt. Was dit misschien een 
recente schenking? J n elk geval zif'n we dat geoordeeld wordt dat d('ze bun-

(5) Moelaert. R. Uit oude oorkonden ... ; Cartularlum C. tol 31 r" en V". Ook gepubli
ceerd In Analectes pour IIcrvtr d l'hhtolre eccléslalltlque de Bell7tque, IV, p. 270. 

(fI) Stockman, L.; EeTt dorpsraad tc KnellBelarc In 12017 A.M. 32 (1981), p. 83. 
(7) KAD' c81'tuJarium D, fol. 202 en VOlgende. 
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ders aan het kapittel toekomen, gezien het ze verkoopt aan de kerk voor tien 
mark. Het wordt dus wel degelijk als de rechtmatige eigenaar van ook de 
tijdelijke goederen erkend. 

Anderzijds blijken de bewoners er dus iets voor over te hebben om een ei
gen kerkpatrimonium, los van het kapittel, uit te bouwen! 

Het kapittel nu als nieuwe bezitter is de pastor prinnitivus. Het bezit het 
patronaatsrecht en het daaruit voortspruitend presentatierecht. Het kan nu 
zelf een pastoor (vicarius perpetuus) ter benoeming aan de bisschop voordra
gen. Vermits het in rechte alle inkomsten mag opstrijken diende het nu ook 
deze vervangende geestelijke te vergoeden (Presbyter J. Hoe dit nu praktisch 
hier zijn verloop kreeg weten we niet met zekerheid. Doch in de praktijk bleek 
de regeling in de parochiën ten dien tijde als volgt: de dienstverrichtende 
presbyter streek de inkomsten aan zijn ambt verbonden op maar betaalde 
een bij zijn in bezitname ervan overeengekomen jaarlijkse cijns. 

Een voorbeeld waar we in detail over zijn ingelicht: 
te Ursel houd.t in 1239 Alard, presbyter, zijn ambt voor 40 ponden pansIs 
jaarlijks van de abdij van Drongen in cijns. Hij geniet erbij van de obventio
nes, de kleine tiend en één zesde deel van de grote tiend van Ursel, zowel op 
de oude als op de novale gronden (8). 

De tiend werd zeker nog op het eind van de 15° eeuw in natura ingezameld. 

Daartoe kwam de tiendesteker op het veld, één schoof op tien, bij het inha
len opladen op de tiendekar, en voerde dit naar de tiendeschuur (10%) ; 
later werden de tienden in pacht gegeven. De meeropbrengst mocht behou
den worden. Zo blijkt Doornik te Knesselare over een tiendeschuur te heb
ben beschikt, zeker toch halfweg de 13° eeuw (9). 

2 Dertiende-eeuwse tiendecharters 

Uit de dertiger jaren van de 13° eeuw dateren in ons gebied \'erschillende 
charters in verband met het overmaken van het deel 'bodium' van de tien
den. Dit zijn de twee derden, één bestemd voor de armen en één bestemd 
voor het onderhoud van het kerkgebouw. Deze tienden waren in lckehanden 
gekomen en werden in beneficium gehouden of zoals men later zei in feodum 
of leen. 

Na het vierde Concilie van Lateranen (1215) worden de I("ken langsom 
meer verplicht om deze tienden af te staan. Zo konll'n de parochies geleide
lijk aan meer en meer onder kerkelijk tiendebpheer, zij het dan e,'enwrl via 
abdijen en kapittels. Voor de plaatselijke kprkbesturel1 bracht dit e('htt'r al 
niet veel beternis met zich. 

In tijdsorde geven we hier voor wat Knpsselare brtrt'ft reil sUl11ll1il'r o\'er
zicht zoals we h('t bij }1('t globaal overkijk('n van de tekstl'l1 uil ('artularÎum 
D van het kapitt('1 te Doornik not('('1"(I('n. 

(8) KAD: eartularlum D, fol. 205 vno 
(9) KAD: eartularlum D, tol. 204 v"; tweemaal '1/1'al1l:ll1 de Knelllar'. 
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Uit de meimaand 1236 dateren zo VIer charters over de tiend te Knesse
/are: (l0) 

Filip van de Woestijne gehuwd met Mahaut de Winberghe (= van 8t
Winnoksbergen ) verkocht de tienden, welke hij in leen hield, aan het kapit
tel yan Doornik. Hij maakt echter uitzondering voor de gebieden welke hij 
zelf in achterleen heeft uitgegeven aan: 

- de kapelaan van Woestijne 
- Hannius Colstoc 
- Heidekinus de Pieten 
- Radulphus de Hilla 
- de St-Maartensadbij te Doornik. 

Zijn erfgenamen, Aelidis, die later dame van Woestijne zal worden, en 
lsabella gehuwd met Daniëlis de Machlines, bekrachtigen de verkoop eveneens 
met een oorkonde. 

Uit een volgend charter uitgaande van gravin Johanna, leren we dat Filip 
deze tiend in leen houdt van Theodorus van Oekene (onder Rumbeke), die 
ze zelf houdt van de gravin. 

Over de tiend van RaduZphus de Hilla vernemen we al spoedig verder 
nieuws. In november 1236 verkoopt hij zijn tiend eveneens aan het kapittel. 
Twee bijkomende oorkondf'n leren ons dat deze gehouden werd door Zeger 
van Wulfsberge die ze op zijn beurt van Filip van de Woestijne in leen had 
(11) . 

Het gebied waarop deze tiend zich bestrekt mogen we situeren in de om
geving van de Hulle of Hulhoek. In de onmiddellijke buurt komt trouwens 
nog een Hillarestraatje voor. 

Ook over de tiend van Ameldonk duikt iets op : 

Door een viertal afschriften van oorkonden weten we dat in april 1258 Aeli
dis en Sarra, dochters van Willem Drus~ete bepaalde rechten op één zesde 
van dit gebied aan het kapittel overmaken. Ook hier blijkt Aelidis van de 
W oesti jne als leenvrouw op te treden (12). 

3 De twintig tiendebelopen 

Ten Knesselare heeft men in latere jaren twintig tiendebelopen samenge
steld. Toevallig vonden we een ongedateerd stuk met de volledige beschrij
ving ervan. Het document heeft waarschijnlijk hij een tiendeproces behoord 
en dateert wellicht van om~treeks 1740. 

(10) KAD; cartularlum 0, tol. 202-203. 

(11) KAD: cartularlum D. fol. 203; Radolf bezit geen zegel. 
(12) KAD: cartularlum 0, tol. 203-204. 
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We laten ze hier, omwile van de duidelijkheid, in een andere orde dan deze 
van het besproken document volgen en gebruiken de huidige straatnamen 
bij de beschrijving en'an (!3). 

Een as dwars door Knesselare en door iedereen gekend, wordt aangegeven 
door de weg Flabbaert, over De Plaats naar Westvoorde en Pilkem. Noord
oost van deze weg hebben we vier omschrijvingen. 

A Het GELEED TIEND en de WATERLOPEN (beloop 1). 
Het is een gebied van hoofdzakelijk heideveld en bos, gelegen tussen de grens 
met Oedelem, deze met :Nfaldegem, de Westvoordestraat en de Drongengoed
beek. Hierbij behoren ook de Waterlopen, een strook begrensd door de West
voordestraat, de scheidingslijnen met de gemeenten Maldegem en Ursel, als
mede door de Urselse Weg. 

B De PAUWELSKOUTERTIEND (12) 
Dit gebied is omboord door de Kloosterstraat vanaf de grot ; de grens met 
Oedelem.; de Drongengoedbeek tot de duiker onder de Waterstraat ; verder 
de Maldegemse Weg (= Haringweg). Langsheen het H. Sakramentsstraatje 
bereiken we dan opnieuw de grot. 

e De LAMMENSAKKERTIEND (10). 
Liggend binnen de omschrijving: gemeenteschool, De Plaats, grot, H. Sakra
mentsstraat, Maldegemse Weg. 

D De KLEIT TIEND (13). 
Hier is de omloop: gemeenteschool, Maldegemse Weg, Waterstraat, Dron
gengoedbeek, Westvoordestraat (= Aardenburgse Heerweg), Urselse Weg tot 
aan de gemeenteschool. 
Van de laatst genoemde weg takt de huidige Driesstraat af. Op deze plaats 
stond vroeger een 'Hand', als een wegwij:t'jer bedoeld welke de reizigers kond 
maakte dat ze langshier op de goede weg naar Gent waren. De Driesstraat 
noemde immers Gentse Heirweg. 

E De BERGELANDTIEND (9). 
Vanaf het Blauwgoed (Mr. Van Borst), over de Kapel en d'Hand, langsheen 
de Urselse Weg en zo terug langsheen de grens met Ursel. 

F De VINKTTIEND (8). 
Vanaf de duiker bij de voormalige Kapel o.-L.-Vrouw-ter-Pieten, de grens 
met Aalter volgend tot op de Hulhoek ; verder langs de huidige Grote Ka
pelstraat en de Gentse Heirweg tot de omgeving van het Blauwgoed ; verder 
dan de grens met U rsel. 

Een aanpalende tiendewijk is 

G De STEKELWIJKTIEND (5). 
Begrepen tussen de Stalen Anker, de Stekelhock, dc Aalterse Weg, de I-Iul
hock en de Buntelaarstraat. 

(13) KAD: elOOI! Kaprijke 2 D 5/1 voor het beflproken document. Zie verder de bijgaan
de kaart voor de tIendebelopen en de toponymische kaart van A. Ryserhove In 
A.M. 15 (964). 
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H De HEUTETIEND (7). 
Gelegen tussen volgende omlijning: gemeenteschool, Urselse Weg, Dries
straat, Grote Kapelstraat, Hulhoek, Aalterse Weg, voorbij de hoek van de 
Molenstraat en tot de gemeenteschool. Dit laatste stuk weg noemde in die 
tijd de dreef van juffrouw Beaumont. 

I De KLAVERDRIESTIEND (6). 
Is omboord door het Kneukelstraatje, de Hoekstraat, de weg van het Kruis 
tot de hoek van de Molenstraat en verder de Aalterse Weg. 
Zuidelijk van dit beloop hebben we de Ameldonktiend omschreven door vol
gende wegen en plaatsen: Stalen Anker, Buntelaarstraat, Vaarttragel, Hoek
straat, Kneukelstraat en Stekelhoek. Dit geheel is in drie belopen onderver
deeld. De scheidingslijnen geven we hierbij: 

j De HALVE AMELDONKTIEND (1). 
Van ongeveer halfweg de Stekelhoek in de richting van het Kromstuk ; ver
der over de Ameldonkdreef en parallel er aan naar de Buntelaarstraat. 

K De BERRENTWljKTIEND (2). 
Zelfde begin en via de Westbroekmeersen naar en langs de Leendreef tot de 
Hoekstraat. 

L De LEENWIJKTIEND (3). 
Van en langs de Leendreef tot de Koninksbilk en verder parallel aan de 
Ameldonkdreef naar de Buntelaarstraat. 
Links van de Ameldonkwijktiend ligt de Malsemwijktiend. Ook deze is in 
drie kavels onderverdeeld en ligt tussen volgende straten: de Hoekstraat, de 
Vaarttragel, de grens met St-Joris-ten-Distel, de Langendonkstraat. Tussen
grenzen langs percelen verlopend zijn: 

M De MALSEMTIEND I (18). 
Dreef halfweg de Langendonkstraat, Hoek, Hoekstraat richting kanaal tot 
ongeveer halfweg, over het einde van de Molenwegel, langs de Malsemstraat 
en de Locke tot op de Langendonkstraat. 

N De MALSEMTIEND Il (19). 
Langs de Vaarttregel van aan de brug tot aan het perceel de Spanjaard wat 
dieper in en parallel langsheen het kanaal en zo omdraaiende via de Bedd
ven en de Malsemstraat naar de omgC'ving van de l\!olenwegel ; zo naar de 
Hoekstraat. 

o De MALSEMTIEND III (20). 
Van aan de Spanjaard op het kanaal, verder wat dirper het land in en even
wijdig met het kanaal; omdraaiende via d~ Bedelven naar de l\Ialsl'mstraat ; 
de Locke en langs het dreef je halfw('g de Langendonkstraat. 
Eveneens een groot blok vormt de Hoog-Langendonktiend. Ze is in tWl'l' wij, 
ken onderverdeeld ('n omsloten door volgende plaatsen en straten: \'an Flah
baart tot de herberg de Vier Heimanskincleren gelegen op de hoek \.\11 De 
Plaats met de huidige Hellestraat ; via deze straat el1 de Kwadamstraat tot 
de Langendonkstraat. Dr r('st V:ln de grrns wordt "enkr door dl' Drongl'u
goedbeek gevormd, welke hier de grens met Oedelel1l vormt. 
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P De HOOGLASGENDONKTIEND I (16). 
Dit is het meest noordelijk gelegen beloop van de twee. Zuidelijk is dit ge
scheiden door een lijn langsheen het oude Hellestraatje ; verder langs enkele 
percelen en dan rechtlijnig op de Zeldonkmeersen. 

Q De HOOGLANGENDONKTIEND II (17). 
Is zuidelijk daarvan gelegen. 

R De LOCHTINGvVljKTIEND (14). 
Bestaande uit twee blokken : van de Kerkstraat tot de gemeenteschool, dan 
naar het Kruis en terug langs de Kerkstraat. Het andere stuk is omsloten 
door de Kerkstraat, Hellestraat, Kwadamstraat en zo over enkele percelen 
opnieuw naar de Kerkstraat. De Hemelrijkwijk met andere woorden. 

S De VOSKENSvVljKTIEND (15). 
Hier hebben we dezelfde noordergrens (Hemelrijk) en verder is deze wijk 
omboord door de Kwadamstraat, de Langendonkstraat, de Hoekstraat en een 
stukje Helm - alias Kerkstraat. 

T De NOVAALTIEND (4). 
Volgt de grenzen van Aalter, St-Joris en natuurlijk het kanaal. Dit in latere 
tijden tot ontginning gebracht gebied is steeds een bron van inkomen geweest 
voor de pastoor, buiten zijn derde deel van de oude tiend, welke hem recht
matig toekwam, om. Novale tienden behoren in principe aan de dorpsher
der! Terloops weze ook gezegd dat de 'Verkensbroeken', in beloop 20 ver
noemd, wellicht de percelen zijn west van de Hellemeersen gelegen (in beloop 
17). 

4 Wat krijgt de pastoor uit de tiend te Knesselare geïnd? 

Dit inkomen varieert natuurlijk in de tijd naargelang de diverse tiende
regelingen die getroffen werden en de processen die gevoerd zijn. Het is 
voor het ogenblik een onvoldoende onderzocht gebied. Het kapittelarchief be
vat vier dozen losse stukken die hoofdzakelijk tiendeprocessen behelzen en 
nog niet geraadpleegd zijn. 

Op een bepaald ogenblik van de 17° eeuw, het stuk kunnen we moeilijk da
teren, was de toestand zo : (14) 

a) de novaaltiend over de Leie. 
b) een derde deel van de Geleedtiend, gelegen binnen de Grafelijkheid nabij 

St-Joris. De heer van Praet en Joos Eckaert (onder vorm van leen) heb
ben elk een ander derde. 

c) het zesde deel in de grote tiend. 
d) een zesde deel in de Ameldonktiend ; de heer van Praet 2/6 ; het kapittel 

2/6 en P Snoek - onder vorm van leen 1/6. 
e) een tiend Verkenshocken. 

De eerste drie gegevens blijken op 4 juli 1770 nog juist; het ZC'sde deel in 
de Ameldonktiend wordt dan als de 33" schoof aangegeven' de rest wordt 
niet meer vernoemd. ' 
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Wanneer de kapelaan van Ter Pieten niet meer resideerde en de weke
lijkse missen door de pastoors van de drie parochies Aalter, Knesselare en Ur
sel werden gecelebreerd, is de pastoor ook in bezit geraakt van één derde uit 
de Pieten tiend (zie verder) of anders gezegd één negende van de Woestijnse 
Tiend. Later is deze tiend volledig besteed aan de vergoeding voor de onder
pastoor van Aalter. 

B HET KERKELIJk PATRIMONIUM. 

Behalve de tiend bezat de kerk nog andere inkomsten. 
Zo zien we dat aan de pastoor in de 17° eeuw 10 pond groot betaald werd 
door het kapittel. Dit is natuurlijk en regeling getroffen tussen de pastoor en 
het kapittel, omdat deze om een of andere reden zijn derde deel uit de tiend 
niet volledig ontvangt. 

De offergiften (obventiones) zowel binnen als buiten de kerk ontvangen wa
ren ook een voorname bron van inkomen, waarover zoals hoger gezegd, na
genoeg niets geweten is. 

Een ander voornaam deel van haar inkomsten putte de kerk uit haar tijde
lijke goederen (temporalia). Bij het stichten van een kerk wordt deze reeds 
van een dotatie voorzien, welke natuurlijk in de loop der tijden aangroeit 
door giften uit godsvrucht of bij testament. Dit tijdelijk bezit is gedurende de 
periode van het eigenkerkwezen natuurlijk zo goed als verdwenen. 

Voor Knesselare vinden we toch een paar gegevens die misschien nog naar 
het oude dotatiegoed verwijzen. In een oorkonde van 15 juli 1201, ,,,'aarowr 
we het terloops hierhoger al hadden, doet Willem van Zomergem, heer van 
Woestijne, uitspraak in een geschil tussen het kapittel en Lambertus, wellicht 
meier van Knesselare, en zijn gezellen, nopens het eigendomsrecht van de tiend 
en een stuk grond van drie bunders. Dit stuk grond werd aan de kerk voor 
tien mark toegewezen. In 1253 zijn een drietal oorkonden opgesteld nopens 
de verkoop door Willem, presbyter de Knesselare. van één bunder grond 
(misschien van die drie) behorend tot de pastorele competf'ntie. Het kapittel 
werd nu de nieuwe eigenaar voor 7 pond nieuw \laams. Het bunder lag 
naast de tiendeschuur, de grangia decimalis. van het kapittel te Knesselare. 
In de 17" eeuw bezat de pastoor (14) : 

- het pastoreel huis, waaraan omstreeks t 767 heel wat I't'paraties werden uit-
gevoerd. 

- vijf gemeten, sinds 25 jaar vaag liggC'nd. 
- één gemet. 
- een half gemet. 
- honderd roeden. 
- vierhonderd roeden, eveneens verlaten. 

Voor het beheer van de kerkgoederen staan de kerkmC't'sters in .. -\driat'n 
Ruebens wordt zo in 1477 als kerkmeester vermeld, in \'erband met dl' bl'
taling van schilderijen, voor de kerk van Knesselarl' geborsteld. In 1620 "in
den we Jacobus Eelschauter (15). 

(14) KAD: doos Knesselare 1 C 2/2. 
(15) SAG: Registers van de Keul'e. 1476/78. rol. ~1 i Ryserhove A.: Kllc.'~s~,{lr('. tol. 6.~ 

en 94. 
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C DE ALTARTERMINATIO. 

Hieronder verstaan we de afbakening van het gebied waarbinnen de rech
ten aan een bepaald alt are zijn toegekend m.a.w. het tiendegebied van een 
parochie of wat op hetzelfde neerkomt de parochieomschrijving zelf. 

Wanneer een parochie wordt opgericht krijgt ze uiteraard een gebied toe
gekend waarbinnen ze de tienden mag ontvangen, en waarbinnen haar be
dienaar, de zielzorg za! uitoefenen en bepaalde daaraanklevende inkomsten 
mag mnen. 

In het begin van het ontstaan van de parochies is hierbij geen parcellaire 
afbakening vereist. vermits het slechts gaat over nederzettingen, hoeven met 
enkele daaromheenliggende huisjes, als enclaven verspreid tussen het veld. 

In de verschillende oorkonden welke we gebruikten wordt herhaaldelijk 
gesproken over 'wastina' , veld ; dan in de betekenis van heide, doorspekt met 
hier en daar verspreide kleine bosjes. Nergens vonden we nog gewag gemaakt 
van de vroegere grote boscomplexen die er zeker geweest zijn. We denken 
aan UrseLE, PapingLO, HulseLO, BurkeL, welke alle toponiemen zijn waar
in we de oude LO-stam nog herkennen. Deze waren door roofbouw verdwe
nen ; gebruikt als brandhout, voor de timmer van de huizen in vakwerk, enz .. 

Gedetailleerde grenzen trok men pas uit noodzaak, wanneer de ontginnin
gen verder waren doorgevoerd, de verschillende gebieden elkaar begonnen 
te raken, men elkanders rechten kon gaan betwisten. 

Het is dus via de tiendekavels dat de parochiegrenzen zijn ontstaan. In 
volgende lijnen trachten We daar wat dieper op in te gaan. 

Tijdens de maand maart 1236 (= NS 1237) berichtten deken en kapittel 
van Doornik aan de abdij van Drongen dat ze bereid zijn de afpaling van 
Ursel te doen ten WESTEN MET KNESSELARE en ten oosten met Zomer
gem. Van beide aangrenzende parochies zijn ze immers patronus en bezitten 
er reeds grote delen van de tienden. Ze kunnen hier dus gemakkelijk zelf op
treden om een grens te trekken of meer te detailleren. 

~Iet de noordelijkt' parochies Maldegem en Adegem is dit niet het geval. 
Zf' behoren aan het kapittel van Harelbeke toe. Daarom zeggen ze dan ook 
dat ze bereid zijn een woord je ten beste te spreken bij de bisschop van Door
nik, omdat deze daar bemiddelend ZOII optreden. Over de zuidelijke grens 
wordt met geen woord gerept. 

Drongen heeft daar onmiddellijk op inge·speeld. De' abdij is hic>r de tiende
hdfcr voor een groot gedeelte en dit sinds vele jarC'n. 

Het kapittel geeft dezelfde maand ('('n charter uit waarin het zegt dat het 
de bezitter is van het ganse tiendegebied van Urs('), alsmede van de> volledige 
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competentie van de pastoor. Dit alles wordt meteen in eeuwigdurende CIjns 

uitgegeven aan de abdij van O.-L.-Vrouw te Drongen. 

Hierbij wordt nu duidelijk de zuidelijke grens vastgelegd met de plaats
namen: Imenevelt, Bredrebroch en Hasselt sive Berneth. Imenevelt is dui
delijk het Gemene Veld of zoals de bewoners de Herrisbroekmeersen nu nog 
noemen: 'Het Gemeente'. Het was vroeger de gewoonte, weten sommigen 
nu nog te vertellen, dat na het inhalen van het hooi, de omwonenden hun 
dieren daar vrij mochten laten grazen. Bredrebroch is het meerscomplex ge
legen bij het drie-gemeenten-punt: Ursel, Zomergem en Bellem. Als we de 
volgorde bij de opsomming logischerwijze zouden volgen, dienen we Hasselt 
sive Berneth meer in de richting van Hoetsel te zoeken. Is Hasselt geen ver
basterde schrijfwijze door een Vlaamsonkundige en met de streek niet be
kende Doornikse copiist voor Hoetsel? Wellicht niet! Het gaat over de af
paling van Ursel ; dit toponiem moeten we eerder in de richting van Ber
ken zoeken. 

De bovenstaande regeling waarbij Drongen ook aan Alard, pastoor van Ur
sel, zijn competentie in cijns gaf, ging slechts in op 24 juli 1239 (16). 

De grenzen van Ursel moeten omstreeks deze tijd volledig grosso-modo 
zijn vastgelegd wat ook blijkt uit volgende gegevens: 

Wanneer bisschop Walter van Marvis op 27 maart 1248 (NS) optreedt ter 
gelegenheid van een tiendetwist tus:en de abdij van Drongen en Alard, pas
toor van Ursel enerzijdg en het kapittel van Harelbeke (17) en de pastoor van 
Maldegem anderzijds, wordt expliciet gesproken van een 'vroegere afpaling'. 
We hebben ook een vermelding in de koopakte van Papinglo van 12-1-0, waar 
gesproken wordt van een kruis 'versus Ursale' in de richting van Ursel, wat 
dus misschien ook op een grenskruis en de facto een afbakening wijst ( 8

). 

Voor de Zomergemse kant zijn vermoedelijk ook afspraken gemaakt. In 
1235 is er een reglement over de tienden opgesteld; in 1236 staat Filip van 
de Woestijne zijn novaaltienden binnen Zomergem aan het kapittel af; in 
1244 krijgt hetzelfde kapittel de gewone tienden van '''ïllem ,"an l\Ialdegem 
en wordt ook een regeling getroffen voor de op te richten parochies van 
Waarschoot en Oostwinkel. Daarom werd deze laatste parochie bij de hoger 
besproken grensafpaling niet vernoemd. Langs deze kant zijn dus ongetwij
feld heel wat regelingen getroffen tijdens die periode (19). 

Bij de omreis van dezelfde bisschop Walte'r de Man·is. de maandag na St
Matteusdag 1242, waarbij hij in de omgeving van het Bulskarnpveld verschil
lende parochies nauwkeuriger afpaalt, wordt duidelijk gezegd dat Walt er van 
Latcm, , Assert en Mrncvelt' van de oude parochies reeds had afgescheiden 

(16) KAD: cartularlum D, fol. 205 r" en v. en Slockman, L. : Do parochlo t'(ln Bd!c11n 
wijten gheheeten Bethteem In A.M. 31 (19HO), p. 1899. 

(17) Naar de nota's van archlvRl'ls Goctstouwel's van de abdij Drongen. 
(18) Serrure: Cartulatre de Saint-Bavon. p. 217. 
(19) KAD: cartularlum D, fol. 206-210. 
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voordien. Het is wellicht Walt er, deken van de kristenheid Gent, welke te 
~Ierendree in juni 1236 een oorkonde bekrachtigde nopens tienden op Spen
houtjZomergem die hier bedoeld wordt (20). 

\Ve mogen ook niet vergeten dat de cijnsname door Drongen, van het veld 
in de samenkomst van de parochies Maldegem, Ursel en Knesselare, zoals de 
koopakt van 1242 vermeld, ook een heel deel grens duidelijk heeft vastge
legd ; grafelijke ambtenaars deden hier opeenvolgende opmetingen in die ja
ren. Dit gebied w~rd het latere Drongengoed en behoorde volledig tot Ursel 
(21) . 

Als uit al het voorgaande een volledige afpaling van Ursel blijkt, dan mogm 
we geredelijk aannemen dat ook de OOSTGRENS VAN KNESSELARE 
omstreeks 1236 in grote lijnen was vastgelegd. 

Komen We tot de zuidgrens van de gemeente. 
Hier hebben we te maken met het tiendegebied van de heer van Woestijne. 
We zien dat Willem, zoon van Zeger van Zomergem, en (22) heer van Woes
tijne, in 1203 (= NS 1204) twee derden van zijn tiend op de ontgonnen of 
nog te ontginnen gronden, gelegen benoorden de Dorrna, lees Hoge Kale of 
huidig kanaal, aan de St-Maartensabdij te Doornik schenkt. Dit doet hij om
dat de abdij hem toegestaan heeft een eigen kapelaan te bezitten in de door 
zijn vader opgerichte kastraalkapel ter Woestijne. Het is omdat Willem ook 
deze tiend van de graaf in leenverband hield dat Boudewijn IX dit ook door 
een oorkonde, te Male verleden, bekrachtigt (23). 

Het patronaatsrecht te Aalter berustte in handen van de vermelde abdij en 
daarom heeft deze haar zeg. Het stuk werd opgesteld in het huis ter Woestijne 
en één derde bleef dus aan deze heer. 

Van die twee andere derden moet er één naar de slotkapelaan zijn overge
heveld. Het overige derde van de abdij was in leen uitgegeven, want in 1365 
schenk \\'outer van Knesselare, een Brugs poorter, dit aan zijn leenheer te
rug om er een kapelanie mede te begiftigen met als zetel de kapel O.-L.
Vrouw-ter-Pieten op de Pietendries. De kapel werd weldra opgericht en Ze
ger van Embrick was de eerste kapelaan, door Wouter zelf trouwens voorge
dragen. 

Het volledig tiendegebied beslaat alles binnen Aalter benoorden de Durme 
gelegen en noemt de Woestijne Tiend. Het derde deel ervan gehecht aan de 
kapel, wordt de Pietentiend genoemd. Dit is vermoedelijk de kant Oastmolen. 
De middenstrook behoorde in elk geval later aan Michiel, slotkapelaan, ver-

(20) KAO: cartularlum O. tol. 82 en 0 fol. 210 r" en Slockman. L. o.C. 
(21) Moelaer!, R.: Het grondbeztt van de O.-IJ.-Vrouweabdlj van Drongen en andere 

k.erkeUjke bezittingen te UTBe! In ani Meetjesland, Jg. 13 (1980). tol. 68 met kaartje 
van het Drongengoed. 

(22) Moelaert, R. : De kape!anlj O.L.-Vr.-ter-Pleten te Au/ter In A.M. 13 (1982) met kaart 
van de Woeltljnse Tiend en ligging van de kapel. 

CU) O'Hermomez: CharteB de !'abballe de Salnt-Martln de Tourllal, 177; dd. 1246 Idem 
5711. 

219 



oedelem 

aalter 
... ~ 
\-1 

~:"~ 

'J.~ lilT VELP YAIf 

It/J1L TU VAN ElNE 

Bij de stichting van de nieuwe parochie St-Joris-ten-Distel (1242). 

mits deze in 1246 met de St-Maartensabdij een regeling treft, waarbij ze elk 
de helft van de novaaltiend op de Pietakker in de wacht slepen, Deze Piet
akker nu is begrensd door het Meersstraatje, het Rozestraatje, de huidige 
Knokkeweg en de baan Aalterbrugj:Meersstraatje. Het verste deel tot Grand'
mère behoorde naar vermoeden dus aan de hcer ,'an "'oestijne, 

Dit Woestijns tiendegebied beslaat zeker een rccds vroeg tot cultuurgebracht 
gebied. De grens moet er dus ook al vrOl'g zijn bepaald. Ze verloopt van de 
duiker van de Woestijnebet'k onder dl' Pietl"ndrit'sstraat, dus min of meer 
over de gemeenschappelijke Dries. Verder verliep de grens tot de Hulhoek 
via diezelfde beek. Tot het kanaal is dan de Runtl'laarstraat de grens. Hier 
bepaalde Walter van MaIvis een punt. Hij nwrkte ('CI1 boom lllet l't'n kruis, 
staande voor de schuut' van "Volpardi de Houtr aPlid Ba 11 clan''', "'aar de 
schuur van Volpaard van Haute precies te Buntl'lare stond is natuurlijk niet 
gekend, doch daar sclwidde in pik geval Aalter ('Il Knl'sselarl'. "'e llloeten 
dus veronderstellen dat deze schuur langsheen de Runtelaarstrnat stond e4

), 

(24) Verhoustl'sete, A. :De l·olldret.~ van Waltcr van Jlfarpls, bisschop I'(HI Doornik tIlt 

1242 In A.M. 12 (1961), p. 282. 
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De ZUIDGRENS VAN KNESSELARE lag dus zeker gedeeltelijk al zeer 
vroeg vast. doch 'Valter van Marvis deed zich toch nog in 1242 de moeite, 
om daar nog een punt te bepalen. Het moet zijn dat er in die omgeving, in 
de omgeving trouwens van de Wastina de I-Iilla, nog twijfel mogelijk was. 

In het NOORDEN hebben we de Oude Bruggeweg. Hij werd als begren
zing van het Drongengoed gebruikt in 1242 en gold ook als grens met Knes
selare en .Maldegem. Het was trouwens tot zeer recent een heidegebied waar 
geen tienden konden geïnd worden en waar niemand zijn woning had ge
vestigd. Deze weg vormde eertijds naar alle vermoeden de scheiding tussen 
de pagi Rodanensis (= Aardenburg ) en Mempiscus. 

De NOORDWESTGRENS van Knesselare vormt een ander probleem! 
Than:; is deze gevormd door de Zwartgatl::eek, verder in haar loop ook Flab
baartbeek en Drongengoedbeek genoemd. Een natuurlijke grens zal je zeggen, 
en dus wel oud. De genoemde beek is trouwens de bovenloop van de oude 
Dorma (of Hoge Kale), sinds lang echter voor het overige deel gekanaliseerd. 

We maken hier best een kleine uitweiding over de historische geografie van 
de streek. Wanneer we een oro-hydrografisch planchet van de nieuwe basis
kaart bekijken dan kunnen we uit het zeer grillige spel van de niveaucurven 
in de omgeving van St-Joris-ten-Distel twee valleien beneden de 11 meter on
derkennen welke mekaar op één kilometer na, benaderen in de omgeving van 
de Puipaart op het grondgebied van Beernem, met een drempel van boven de 
12 meter (25). 

Het is enerzijds de vallei van de Brugse Zuidleie met als bovenloop de Mi
seriebeek en vermoedelijk nog een beek die in de bedding van de voorlopers 
van het huidige kanaal werd opgenomen. Deze liep naar de depressie van de 
Warande (8 meter). We denken dit om een dubbele reden: hoe anders de 
bocht welke het kanaal hier naar het noorden maakt op een redelijke manier 
te verklaren en waarom zou de grens hier een eindweegs midden in het ka
naal verlopen? 

Anderzijds is daar de vallei van de Hoge Kale (Dorma) in wiens bedding 
ook de Zwartegatbeek stroomt. 

De bodem bij de uitmonding van de Miseriebeek en de Zwartegatb<:'ek in 
het kanaal, ligt telkens iets ondel' de 11 meter. De hoogterug van St-Joris 
welke moest doorgestoken worden om de verbinding te verwezenlijken waar 
de Bruggelingen op stonden, reikt boven de 16 meter. De afstand Miseriebc<:'k
Zwartegatbeek is jui!it 2,5 km in vogelvlucht en kon door lager gebi<:'d wor
den aangelegd dan nu gebeurd is. De uitgevoerde doorsteek is 3 km lang, 
maakt een bocht en omweg en gaat door hoger gelegen gebied. We dienen 
hier wel rekening te houden met aardeophopingen van de graafwerken af
komstig. We zien het kanaal als 't ware door ('en ribbel lopen boven 12 en 
tot 16 meter! De huidigc! hoogtelijnen op dl' nieuwe topografische basiskaart, 

(25) Zie bijgevoegde schets. 
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de snijlijnen van het terrein met vlakken met gelijk hoogteverschil, werden in 
laag Belgi,ë, in tegenstelling met Midden- en Hoog-België, niet volgens de 
fotogrammetrische restitutie getekend. Ze werden bepaald door interpollatie 
tussen punten met gekende hoogte, zoals op de oude kaart. Toch merken we 
in de omgeving van St-Joris-brug heel wat wijzigingen ten opzichte van 
vroeger. 

Deze doorsteek zou kort vÓÓr 1291 door de Bruggelingen verwezenlijkt zijn. 
In de tijd van het ontstaan van de parochiegrenzen werd St-Joris dus niet 
door een riviertje doorsneden! 

Komen We nu, na deze korte uitweiding, op ons betoog terug. 
Wanneer nu Walter van Marvis op Wulfsberge vertrekt (= Zeldonk) in de 
richting Zotschore (lees omgeving van Miserie te Beernem), dan volgt hij lo
gischerwijze de huidige Zeldonkstraat en de verlengde, de Veldstraat. Zo 
loopt hij recht op Zotschore uit. Met andere woorden hij volgt de huidige 
parochiegrenzen tu~sen Beernem en Oedelem telkens met St-Joris. 

Hij scheidt nu eerst 'totam Wastinam domini Walteri de Ames (= l'an 
Eine) , qui dicitur Diesele, a parachiis de Keniers, Odelem et Bernehem, et 
de inde profisciens post Sotscore', "gans het veld van Walter van Eine, ge
naamd Diesele, van Knesselare, Oedelem en Beernem, en vervoegde Zot
schore". 

Dit veld ligt dus aan zijn linkerkant, het huidige dorpscentrum van St
Joris, naar wat het genoemd is,normaal inbegrepen. 

We nemen geredelijk aan dat het meest noordelijk driehoekig stuk \'an dit 
veld uit Oedelem werd afgesplitst - het kan niet anders - begrensd door de 
huidige Zeldonkstraat, de Langendonkstraat en de tegenwoordige parochie
grens. 

De configuratie op de kaart laat ons tevens toe te ,'eronderstellen. met 
enige zekerheid zelfs, dat de voormalige gr('ns tussen Beernem en Oedelem 
langsheen de Langendonkstraat !iep tot op haar kruising met de Flahbaart
beek. 

Deze laatste heek moet dus ook voordirn rrrds dt" scht"iding hebben uitgr
maakt met Knpsselare, zoals ze het ook nadit'n bleef doen. De huidige uit
sprong van Oedelpm aldaar bn anders mot'ilijk zinvol wrklaard wordt>n (T), 

Doch het overgrotp depl van St-Joris werd hoogstwaarschijnlijk uit Bt'pr
nem gt"nomen. Bpnoorden het kanaal, waarschijnlijk ht't stuk tussen dit laat
ste en de Zwartrgathrek uitgt"zonciNd. Hpt gphipd widt'lijk ,'an 11t't kanaal 
was vóór 1934 niet zo groot. BN"r!1pm, "ia dt'ht"t'rlijklwicl Zotschore, sprong 
hit"r zeer diep in, tot bijna aan clt' kprk. Wa!tpl' van ?\lan'Îs had uitdrukkl'
Ii ik Zotschore aan Bepr!1em g<,lat<,n. H<,t oucl-Bet'rm'lIlst" gl'bied hilUwn St
Joris was misschien door elp huidige Lattpklit'\'('I'S:;traat en clt' wrlt'lU(dt' tot 
de bocht in elp rppds mpermaals g<,no<,mclt' Zwartg'ntbel'k ht'gTt'nsel (1T), 
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En tenslotte was er ook eeu stuk Knesselare in St-Joris opgenomen. We 
kunnen geen ander plaats uitdenken waar we een Knesselaars gebied bij St
Joris zouden kunnen voegen, dan westelijk van Overleie. Zo komen we tot 
een aaneengesloten geheel : bocht Zwartegatbeek, Brug, oude grens met Beer
nem "an vÓÓr 1934 en terugkerend langsheen de tegenwoordige provincie
grens tot rechtover de monding van laatstgenoemde beek. We zouden kunnen 
zeggen de wij de omgeving van het kas teel (I II ) . 

Zo kan de grens van Knesselare, zuidelijk van het kanaal gedeeltelijk ver
klaard worden als dan ontstaan. I-Iet andere gedeelte ervan, volledig door 
een onbewoond gebied verlopend, tot zelfs recent, is een rechte lijn getrokken 
van het punt waar de Buntelaarstraat nabij Grand'Mère op de Hoge Kale 
kwam, recht naar een kruispunt op de van ouds gekende Neren Bruggeweg. 
Thans raakt de gemeente hier de spoorweg. 

Û\'er de rest van de noordwestgrens vanaf het Prinsenhof tot op de oude 
Brugstraat, eveneens door een heidegebied verlopend, zijn mij geen gegevens 
bekend. 

Komen we nog eens op de tocht van de bisschop terug. Het verhaal geeft 
de indruk als zou alles op één dag zijn gebeurd. Ik deed me even de moeite 
om met de curvimeter dit traject op het schema van de heer Verhoustraete 
te volgen. De schaal benadert er volgens berekening 1/65.000. Zo kom ik tot 
ongeveer 70 km in vogelvlucht! Voorwaar geen sinecure om met een groep 
ruiters dit in een gestrekt drafje op één dag tot een goed einde te brengen! 
Ofwel is deze rit de officiële bekrachtiging geweest, door de bisschop en zijn 
gevolg, van wat door de kapittelheren, tiendeheffers en lokale geestelijkheid 
in de voorgaande weken werd bedisseld; ofwel loopt dit verhaal in feite over 
verschillende dagen. Wij opteren alvast voor de eerste mogelijkheid. 

o DE PASTOORS. 

Voor de pastoors van Sint-Willebrordusparochie tijdens het oud regiem 
kunnen we verwijzen naar de liist in Appeltjes n" 32, door pastoor F. Michem 
van Vinkt gepubliceerd. Daar komen er reeds een twintigtal met verwijzing 
naar de bronnen voor. 

E BESLUITEN. 

1) In een eerste fase werden de altaren met eventueel wat rechten voor de 
pa~;toor veilig gesteld. Dit was over het algemeen, en ook te Knesselare, om
streeks het laatste kwart van de 12" eeuw een feit. 

2) De delen 'bodium' van de tienden, dus het derde voor de armen en het 
derde voor het onderhoud van het kerkgebouw bestemd, komen slechts na 
het 4" Concilie van Lateranen (1215) stilaan opnir'uw in kerkelijk bezit; in 
on7-C streek grotendeels omstrC'eks 1235. Waar een kerkelijk sticht het altarc 
bC-.l.at, zocht het over het algemeen ook de delen 'bodium' te verwerven. Som
mige kavels bleven tot op het einde van het oud regiem nog in lekchand. 
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3) De tienden worden gewoonlijk in 'leen' gehouden. Het is algemeen ge
weten dat deze figureerden onder de meest gezochte zaken om in leen te ver
krijgen. Door de leengave verzekerde de leenheer zich hoofdzaklijk van mili
taire bijstand. Wanneer ze nu aan een kerkelijk stift terugkwamen, was dit 
in volle eigendom. Bij heruitgave is dit steeds onder vorm van cijns, veelal 
eeuwigdurende, of in noodgevallen voor een kortere periode. Het is soms 
moeilijk om de bezitter in rechte te kennen. Te Ursel bijvo':>rbeeld is het ka
pittel de rechtmatige bezitter, met eeuwigdurende cijns aan Drongen. Het ge
volg was hier dan ook het alternatief presentatierecht van de pastoor. 

4) Door de opeenvolgende infeodaties te volgen komen we gewoonlijk bij de 
erven van de vroegere usurpator terecht. Hier in onze streek zou dit de 
Vlaamse graaf zijn 1 Die infeodaties kunnen we goed volgen wanneer een 
leenman zijn tiend verkoopt of schenkt aan het kapittel. Dan moeten alle 
leenheren (respectievelijk zijn ze dan ook weer leenman) boven hem dit be
krachtigen door de uitgifte van een charter. De tiend houdt immers op dit 
ogenblik op van leen te zijn. Ze wordt volle eigendom van het kapittel. 

5) Bij het overmaken van de tienden 'bodium' speelt het bisdom in de eer
ste helft van de dertiende eeuw geen rol meer. Anders was dit voorheen bij 
het overmaken van het deel 'altare' . Ook zien we te Knesselare de deken van 
de kristenheid Brugge optreden, wat laat vermoeden dat de parochie in de 
vroege tijden van het bisdom Doornik tot deze dekenij en dit aartsdiakonaat 
behoorde. 

6) De parochiegrenzen gaan in hoofdzaak op oe oude tiendegrenzen terug. 
De kapittels regelen de grenskwesties ter plaatse binnen hun gebieden. De bis
schop zien we slechts optreden bij betwisting tussen kerkelijke stichten onder
ling, of bij de oprichting van nieuwe parochies in de loca deserta. Gewoonlijk 
is dit door afsplitsing van de moederparochid s) en deze parochies zijn tt"n 
opzichte van de oude ook veel minder in uitgestrektheid. Bel1em en St-Joris 
als voorbeeld, We zullen de waarheid geen geweld aandoen wanneer wt" zeg
gen dat omstreeks 1240 èe grenzen praktisch volledig in grott' trt"kkt"n W3rt"n 
vast gelegel. 

7) Onrechtstrepks wetpn we ook dat hpt een periode was van grote ontgin
ning, grote bevolkin~stoenan'('. De stichting van twee nieuwt' parochies is 
er een gevolg van, De kerkelijke stichten krpg('n door het \'PI\,'(,I\'en van de 
tienden natuurlijk ook l11eer armslag zodat z(' al vlug o\'erga:'II1 tot de a:'II1-
koop van woeste grond (Dron~engoed, Papinglo), waarop ze dan w('el' nit'u
wc nederzpttingpn ondpr vorm van pen of meerdere hoe\'en stichtten, Zo 
droegpn ze hun stppntjp hij tot dp vol\pclige ontginning van de stn'ek. 

8) In algpmene n'gel wprd het pastoorsamht tot dp 12~ e('uw, en 7elfs nog 
later, in bpndicip gehouden, Van bij hpt 11t'gin \'an de 130 

('l'UW zi('n Wt' de 
uitgave cloor de kapittpis en abdij!'n ~ebeurt'n onder vorm van djns. 

In voorgaand!' heb ik g'etracht cpn O\,t'I7.icht tt' g-t'\'t'n V/ln wat tot nu tOl' 

gew!'t ('n is owr (Jp vroPQ,' kerkt'l ijkt, ~("'(' 11 il'dl'11 is va n dl' parochit' Kut'sst'\;u'('. 
De talrijkp ander!' cnrtularia Pil bo('kholldkulldi~(' dUC'lIll\enh'n \'/Ul Iwt ka
theclraalkapittel bevatteIl zek('r no~ 1\('(') wnt p;t'srh1'iflt'll nopt'lts d(' Sint
Wil1phrordparochip. Dl' vit,\, eloZt'1l lossp arC'hidstukkl'll 1ijn hij n:widlt hoofd-
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zakelijk gevuld met zaken in verband met tiendeprocessen. Een analyse van 
deze bundels is een groot en moeilijk werk, dat soms met verrassende resulta
ten wordt beloond. Hopelijk zullen we deze ook eens nader bekijken (26). 
Daarom kan deze korte bijdrage slechts gezien worden als een eerste verken
ning op een zo moeilijk terrein als de kerkelijke geschiedenis en deze van de 
tienden in het bijzonder wel is. 

Dit artikel heb ik ceëindigd de zondag voor Halfoogst, Pietendrieskermis, een 
\'erre herinnering aan het wijdingsfeest van de Kapel O.-L.-Vrouw-ter-Pieten 
in 1365! Dan was het ook kermis op de Stalen Anker IBuntelare/Hulhoek). 
Op Halfoogst zelf was het dan de beurt aan Oostmolen. Het zijn de drie 
oude wijken omheen de Pietenkapel. 

Moelaert Roger 

cu) Pa.teure, A.: lnventatre de. Archtvc. du Chapttre de !a Cathédrale de TOurnat 
In Archivei, Blbllothéquell et Musée de Belglque, tOme XXV (1954), pp. 26-~5 en 
J85-2lU. 
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KLOOSTERS IN HET MEETJESLAND 

Het godsdienstig leven in het Meetjesland, parochies, parochiaal leven, 
heiligenverering en zo meer ... werden reeds ruimschoots behandeld in Appel
tjes van het Meetjesland. Enkele keren werden ook kloosters en kloosterdo
meinen behandeld e). Toch lijkt het ons wenselijk een algemeen overzicht 
te geven van de kloosters in het Meetjesland. Daaruit zal blijken dat, al kan 
het Meetjesland niet groot gaan op een of andere eerbiedwaardige abdij of 
monasterie waar nu nog intens religieus leven zou uitstralen, en dat uit de 
middeleeuwen tot ons kwam, er toch stichtingen zijn geweest, zo voor vrou
wen als voor mannen die in hun tijd haarden van vroomheid en intens gees
telijk leven geweest zijn.1 Allen zijn helaas, met de Franse Revolutie verdwe
nen, sommige al eerder. Sinds 1800 echter heeft het kloosterleven in het Meet
jesland opnieuw weelderig gebloeid. 

Zo kunnen wij dat religieus verschijnsel bij ons in twee goed onderschei
den delen splitsen. Het Oud Regime zoals dat heet, en de moderne tijd. Het 
Oud Regime vanaf de middeleeuwen tot aan de Franse Revolutie toen alles 
verdween. De moderne tijd vanaf het herstel van de Kerk en haar rechten 
onder Napoleon en het Concordaat tot heden. 

Wat de oude kloosters betreft: waren de twee oudsten de priorijen van 
Elmare en Papinglo beide van de benedictijnerorde. De abdij van Zoetendale 
van Orde van de Reguliere Kanunniken van Sint- Augustinus. De Wilhel
mieten en de cisterciënzerpriorij te Waarschoot. Beide laatsten haalden het 
einde van de achttiende eeuw, zij het dan overgeplaatst respectie\'elijk naar 
Gent en Brugge-Nijvel. Twee vrouwenabdijen : Oosteeklo en Doornzele alle 
twee eveneens overgeplaatst binnen de muren van Gent waar zij bleven le
ven tot aan de Franse Revolutie. Voeg daar nog bij het klooster van Onze
Lieve-Vrouw-ten-Doorn van de Grauwzusters-Penitenten te Eeklo eveneens 
overgplaatst van Eeklo naar Gent en in de zeventiende eeuw ter plaatse op
gevolg door de Minderbroeders. Een paar gemeenten hadden een hospitaal: 
Eeklo en Maldegem. Tenslotte heeft er een begijnhof bestaan te- Asse-ne-de 
en te Maldegem; en had de staatsgrens België-Ne-de-rland Noord-Vlaande-ren 
niet zo de-erlijk ve-rminkt, dan hadde-n wij nog ren 1x>gijnhof méér te- Aar
denburg. Er zijn ook nogal wat kluizen en kluizenaars gewe('st in het 1\leet
jesland. Maar die hebben weinig sporen nagelaten en, bij mijn weten, is 
daar nog maar weinig of niets over gepubliceerd. Er is tenslotte- nog de stich
ting van een Kluizenarij van d(' Ongeschoeide- Karme-liNen te Papinglo, 
Maldegem-Kleit, die niet van de- grond kwam. De stichting w('rd vt'rhinderd 
door de Franse Revolutie-. 

Sinds het begin van de negentiende ('euw echte-r h('('ft h('t kloost('rl(,\"(,11 
in het Meetjesland opnieuw we-eld('rig ge-blot'Îd, zij hrt dan vooral in \'1'011-

(1) Zie: Luk Stockman, Indices op de jaarboeken Appeltjes van het Ml"etjeshmd. 1-15 
(1949-1974). 
en Inhoud van elk jaarboek. 
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wenkloosters van een nieuw type. Deze meer actief gerichte gemeenschappen 
die zich zo verdienstelijk hebben gemaakt in het onderwijs van het volks
kind en in de caritatieve instellingen voor bejaarden en ziekenzorg. Meerdere 
diocesane congregaties zijn bij ons ontstaan, en de grote congregatie van de 
Zusters van Liefde werd gesticht te Lovendegem in het Meetjesland. 

De oude mOTll1.Stieke stichtingen. 

EL\L\RE - 1144. 

De oudste monastieke stichting binnen de grenzen van het Meetjesland, 
maar ook de kortste van duur, is de priorij Elmare el. Ze heeft maar ge
leefd van 1144 tot 1390, ongeveer 246 jaar. Maar daarom is Elmare niet in 
de vergeethoek geraakt, integgendeel de hrinnering aan Elmare bleef voort
leven dank zij een paar verzen in de ons aller bekende "Historie van den 
Vos Reinaerde". 

Elmare werd gesticht door de grote Sint-Pietersabdij van Gent, waarschijn
lijk met de eerste bedoeling haar belangrijke bezittingen in het noorden van 
Vlaanderen na te gaan en meer rendabel te maken. Over de stichting en het 
leven te Elmare zijn wij goed ingelicht dank zij dt> charters en rekeningen 
bewaard in het archief van de Sint-Pietersabdij, nu in het rijksarchief te 
Gent, maar vooral door de Annalen van Elmare zelf (3). 

In deze Annalen wordt de stichting van Elmare plechtig verhaald:" In 
het jaar onzes Heren 1144, als Lodewijk (4) over Frankrijk regeerde, Diede
rik (5) Vlaanderen bestuurde, heer Simon (6) bischop van Noyon en Door
nik was, als Syger e) de kerk van Sint Pieters op de Blandijnberg leidde, op 
de XVI van de kalenden van april, ging Notholdus, monnik van voornoemde 
kerk, met verlof van abt Syger, en met toestemming van Diederik zich ves
tigen in Vlaanderm op een plaats Elmara, genoemd naar een riviertje dat 
daar stroomt. Hij bouwde er de nodige woningen voor de dienaren van God 
en een kapel ter ere van de heilige Maria, met Gods hulp en de steun van 
de giften van de gelovigen. Hij zong er de eerste heilige mis op het feest van 
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. .. " (8). 

In 1159 stierf Notholdvs; er zouden nog drie prioren volgen. Reingerus 
was de vierde en laatste prior van Elmare, geïnstalleerd in 1198. Na hem zijn 

(2) E.H. J. De Wilde, De Priorij van Elmare, In "Appeltjes van het Meetjesland", jaar
boek Nr. 13 - 1962 blzn. 149-171. 
E.H. J. De Wilde, "prleuré d'Elmare", In "Monastlcon Beige" Tome VII, provlnce 
de Flandre Orlentale, p. 7-9. Llège 1977. 

(3) Les Annales de Saint-Pierre de Gand et Salnt-Amand, Annales Blandlnlenses -
Annales Elmarenses etc. par P. Grlerson. Bruxelles, 1937. 

(4) Lodewljk VII de Jonge 1137-1180. 
(5) Dlederlk v. de Elzas, graat van Vlaanderen 1128-1168. 
(8) Slmon v. Vermandoll, bisschop van Noyon en Doornik 1123-1148. 
(7) Siger I1, abt van Sint-Pieters 1138-1159. elr. LIber Tradltlonum Sancti Petrl Blan

dinlenlll, éd. A. Fayen, Gand 1906. 
(8) Annales EJmarenBes, blz. 108-109. 
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er nog wel beheerders van de goederen tevens belast met de zielzorg van de 
omwonenden. Elmare is nu helemaal afhankelijk van de moeder-abdij Sint
Pieters te Gent, en is nog een soort landbouwontginning met tiendeschuur, 
een soort administratief centrum van Sint-Pieters in de streek. Ondertussen 
zijn er in de buurt nieuwe parochies ontstaan, o.a. Sint Nicolaas in Vaame 
nu Waterland-Oudeman. 

Nu verliest Elmare ook zijn belang als religieus centrum. Alleen de eco
nomie is nog van belang. In 1342 wordt de kerk nog hersteld door de abt 
van Sint-Pieters, maar er wonen geen monnikken meer. Omstreeks 1375 werd 
gans het noorden van de streek overstroomd, het water bleef stijgen en de 
situatie werd hopeloos (9). In 1377 werd de molen van Elmare overgebracht 
naar Rus~chevliet, in wat nu Zeeuws-Vlaanderen wordt genoemd. Met het 
afbreken van de kerk in 1390 verdween Elmare voorgoed. De overstromingen 
die later nog het gewest teisterden hebben alle sporen van de voormalige 
priorij weggespoeld. Zelfs het riviertje Elmara verdween uit het landschap 
en over de precieze ligging van Elmare wordt gediscussieerd. 

PAPINGLO - 1170. 

De tweede monastieke stichting in het Meetjesland is de Proosdij van Pa
pinglo te Maldegem-Kleit. Papinglo is enkele jaren jonger dan Elmare en 
heeft als klooster eveneens een korte levensduur gehad. Gesticht door de Sint
Baafsabdij te Gent rond 1170, hield het op klooster te zijn met de afschaf
fing van Sint-Baafs in 1537 eO). 

Het oudst gekende document over Papinglo is van 1170. Het gaat O\oer een 
geschil tussen Robin, aartsdiaken van Doornik en de abt van Sint-Baafs, Betto 
el) over de parochiale rechten van de pastoor van l\Ialdegem. Wat er op 
wijst dat de monnikken zeker vóór 1170 op de heuvel van Papinglo gevestigd 
waren. Er is tot nu toe geen gedateerd stichtingsdocument gekend; bij de 
stichting zullen de monnikken van Sint-Baafs waarschijnlijk op de eerste plaats 
gedacht hebben aan het benutten van hun domein in het l\faldegenweld. 
Zij hebben daarvoor de Cleythil gekozen die de ganse' streek beheerst. De 
vraag kan hier gesteld worden welk toponiem het oudste is, Cle'ythil of Pa
pinglo; dit laatste zou "bosje van de lieden van Papo" betekenen (12). De 
oudste vermelding is "Papinlo" en in 1571 "Papelo". Zo wordt het ook nu 
nog door de mensen van de strel'k gespeld en uitgt'sproken. Zou dat niet 
kunnen verwijzen naar "papen" - "10" het bos van de papen, van de' mOl1-

(9) M.K.E. Gottschalk, "Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen" J, 
163-166. 2° druk Dieren, 1983. 

(10) G. De Smet en D. Verstraete, De Proosdij van Paplnglo te Maldegem-Kleit. Malde
gem 1951. 
D. verstraete, "Prévoté de Paplnglo à Maldegem", In MonastIcon BelJ,1e, Tome VII. 
provlnce de Flandre Orientale, p. 129-135. Llège 1977. 

(11) A. Van Lokeren, Hlstolre de l'Abbaye de Salnt-Bavon à Gand. p. 74-77. 
Betto, 1151-1177 was de dertigste abt van Sint-Baafs. cfr. Dlctlonnah-e d'Hlstolre tlt 
de Géographlc eccléslasUqlles. Tome XIX, col. 1030-1031. Pal'ls. 1981. 

(12) M. Gyssellng, Zomergems oudste namen. Appeltjes van het MeetJesland, Nr. 7 -
1956-1956, blz. 13. 
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nikken? In elk geval zijn de monnikken op de Cleythil voor 1170; In 1183 
draagt het huis al de titel van proosdij en beginnen de ontginningswerken. 
In 1187 schenkt de kastelein van Gent, de goederen gelegen te Zeveren 
(Deinze) op voorwaarde dat er op de Cleythil een "altaar" zal komen en een 
priester die dagelijks de heilige mis zal celebreren. Twee jaar later, in 1189 
doet Jan, kastelein \"an Brugge, een gift "aan de broeders en zusters" van 
Papinglo, wat er op wijst dat er in het begin een "dubbelklooster" zou ge
weest zijn. Naa!:t sommige kloosters leefden in de XII eeuw "mulieres Deo 
de\'otae" of "Conversae", "aan de dienst van God toegewijde vrouwen"; zij 
waren echter geen lid van de gemeenschap. Wel in dienst ervan. Volgens 
Dom U. Berlière was dit ook het geval voor Sint-Baafs te Gent (13). 

Dat de kastelein van Gent in 1187 als voorwaarde voor zijn schenking de eis 
stelt dat er een priester onder de monniken moet zijn is heel gewoon. Im
mers niet alle monniken waren priester. Het statuut van "lekbroeder" was nog 
maar onlangs ingevoerd door de Cisterciënzers. (14). Deze "nieuwigheid" was 
toen nog niet in alle kloosters ingevoerd. Niet alleen werd de jonge stichting 
op de Cletythil rijkelijk bedacht door de adel, zij wilden er ook in de kerk 
hun begraafplaats hebben. Ivo, de zoon van Jan, kastelein van Brugge, werd 
er begraven, en naast hem Cono, broer van Jan, eveneens gewezen kastelein 
van Brugge en graaf van Soissons. In het begin van de zestiende eeuw, in 
1538, lag de grafsteen van de "castellan" van Brugge nog in kerk van Pa
pinglo ( 5 ). Het klooster moet hoog in aanzien geweest zijn, vermits deze 
voorname mensen er wilden begraven worden. Ondertussen breidt het do
mein van de priorij zich uit. In 1240 heeft Sint-Baafs meer dan 400 bunder 
wastinae in de omgeving van Papinglo van de graven van Vlaanderen aan
gekocht. Onder abt Theodoricus van Maldegem (16) begint men ernstig met 
de ontginning van de gronden. In 1422 wordt de hoeve van de proosdij ver
pacht, en hiermede begint een nieuwe fase in de geschiedenis van het kloos
ter. Er zijn, behalve de monnik-priester die de kerk bedient, geen broeders 
meer op Papinglo. De proost schijnt een voorname heer te zijn die de uitba
ting van het domein leidt. Deze is niet altijd een monnik, maar soms een dio
cesaan priester. De gronden in de onmiddellijke omgeving van het huis zul
len pas in de XVIII eeuw ontgonnen worden. Maar dan is de Sint-Baafs
abdij sinds lang geseculariseerd, en de goederen, ook Papinglo, eigendom ge
worden van het bisdom Gent. 

Sinds de tweede helft van de XIII eeuw draagt de overste van Papinglo 
de titel van "Proost", een niet onbelangrijke titel. De proost van Papinglo 
had in de moederabdij nogal wat voeten in de aarde. Hij had er zelfs een 
eigen appartement, en voor meer dan één onder hen was het de weg naar 
de prelatuur van de machtige ahdij. De eerste proost is Daniël Cock, ver-

(13) D.U. BerlIere, Les Monastères doubles aux XII et XIII" slècles. Bruxelles, 1923. 
(14) "Origine de (reres convers" In "Aux 80urces de la vle Cartuslenne" Trolslème 

partIe, Chapltre 1. Grande Chartreuse 1960. 
Dlctlonnalre de Drolt Canonlque. Art. Convers, col. 1-587. 

(1$) G. De Smet-Do Verstraete, De ProosdIJ van Poplnglo te Maldegem-KleIt, blz. 14. 
(18) TheodorlcuB van Maldegem was de 43" abt van Sint-Baats, van 1251 tot 1262. HIJ 

wal! een zeer geleerd en bemInlIjk man. Crr. Jean de Thlelrode, Chronlcon Sancti 
Bavonl., Gand 1835. p. 25. 
A. Van Lokeren, 0 C. blzn. 98-102. 
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moedelijk van Maldegemse afkomst. Hij zal nog twaalf opvolgers hebben, 
waaronder naamdragers van bekende Gentse families. Onder Lieven Hu
ghenoos, proost tussen 1530 en 1540, worden de gebouwen van Papinglo her
steld en de kerk rijkelijk versierd. Daniël Dierman is de laatste proost, want 
in 1537 wordt de abdij geseculariseerd en de monniken vormen vort aan het 
kapittel van de kollegiale Sint-Janskerk binnen Gent die de nieuwe titel zal 
voeren van Sint-Baafskerk, de toekomstige kathedraal van Gent. Nu komt het 
volledig verval. De kerk wordt niet meer onderhouden ... weldra blijft er nog 
een desolate ruïne over. De voormalige proosdij is nog maar een middelma
tig landbouwbedrijf. 

Sinds 1560 is het bisdom Gent eigenaar van Papinglo. In 1756 komt er nieuw 
leven rond de Cleythil, er wordt een nieuwe hoeve gebouwd, en de ontgin
ning van het domein zal van nu af aan regelmatig verder gezet worden. 

Een laatste poging om op Papingllo een haard van intens religieus leven 
te stichten mislukte. De Ongeschoeide Carmelieten van Brugge vroegen in 
1793 toelating een kluizenarij te bouwen op het vroegere kloosterdomein. Zij 
kregen de toelating maar de Franse Revolutie heeft het belet. De Fransen 
hebben het domein geconfisquerd en als staatseigendom verkocht. Alles ging 
over in handen van particulieren. 

Op de heuvel staat nog de hoeve van 1754. Uit het vervallen torentje ver
dween gedurende de tweede wereldoorlog het klokje uit de vijftiende eeuw. 
Het beton van de baan Aalter-Knokke verminkt deerlijk de Cleythil... en de 
mensen van de streek verhalen d~ legende van de verdronken klokken van het 
klooster van Papelo. Elke heilige Kerstnacht om twaalf uur precies hoort men 
ze luiden op de bodem van de put. 

ZOETENDALE - 1215. 

De derde monastieke stichting in het Meetjesland is de abdij van Zoeten
daIe, van de Regu1ire Kanunniken van Sint-Augustinus, Orde van Arrouaise 
(.17). Dit klooster was gelegen ten noorden van J\laldegem. in de buurt van 
het hof van (Padde) poele, dicht bij de Lieve en de Briewrsweg, en op de 
grens van Maldegem, Moerkerke- en Heiie, later Midddburg. Zoetendale is 
gesticht in 1215. Op 8 september van dat jaar schenkt Beatrix van Pode sa
men met haar zoon Jan het hof van Zortendale "mrt zijn toeht'hoorten aan 
Lambrcht van Waasten" eS) van de Orde van Arrouais('. Dt' stichtillgl'oor
konde van Zoetendale zrgt uitdrukk('lijk dat zij dat doet " ... wt>gms hun ont
zag en liefde tot God en hUil hoop op lwt eeuwig 1(,\'(,11. ('n \"Oor hun eig(,11 
zieleheil en dat van hun voorouders ... " Naar kloosterlijk gebruik zal abt Lam
berttls van Waast en door Aht Jan II van Arrouaise ('9) aangrduid rn llt"
noemd zijn om de schenking van Zo('tendal(' in ontvangst tt' l\('men en d(' 

(17) E.Van MIngroot. De abdij van Zoetcndnle te Maldegem (1215-1584). Ult~a\'e Davids
fonds Maldegem, 1983. 

(18) Lambrecht van Waasten, abt van de Sint-Petrus en Pnulnusnbdlj te WnRstcn Ul!-
1217. Monastlcon BeIge, Tome lIl, p. 825. Llège 1974. 

(19) Jan II was de 16n abt van Arroualse, 1209-1224. L. MllIs, La Fin de l'Abbl\~'e d'Ar
roualse, Arras 1972. 
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stichting van de abdij te leiden. Samen met zeven broeders uit het moeder
klooster van de Orde te Arrousaie komt Lambertus in de loop van het jaar 
1216 te Zoetendale aan. Wie Beatrix van (de) Poele, de stichteres van het 
nieuwe klooster eigenlijk was is tot nu toe nog niet uitgemaakt. Maar onzes 
inziens ligt het voor de hand dat zij niet vreemd was van Poele (Paddepoele) 
in de onmiddellijke omgeving van het geschonken hof Zoetendale. De Van 
Poele's waren een tak van de aloude en illustere familie van de heren van 
:Maldegem. Volgens gravin de Lalaing is Diederik IV de stamvader van het 
huis van Poele (20). Enkele dagen na de overdracht van het hof van Zoe
tendale aan abt Lambertus, volgt een tweede plechtigheid, de toestemming 
en de bevestiging van de schenking door de gravin van Vlaanderen Johanna 
,"an Constanetinopel (1205-1244). Bij deze plechtigheid die plaats heeft in 
de Sint-Trudoabdij te Odegem is ook de abt van de Eekhoute te Brugge aan
wezig. Voortaan zal de Brugse abdij een voorname rol spelen in de geschie
denis van Zoetendale. In 1216 komen een zevental broeders van Arrouaise, 
het hoofdklooster van de Orde, onder leiding van abt Lambertus Zoetendale 
betrekken. Het nieuwe huis wordt natuurlijk ingericht naar het model en de 
levenswijze van Arrouaise. Alles was ten andere nauwkeurig bepaald door de 
Constituties van de Orde el). Het regulier leven kan beginnen. Koorgebed 
over dag en 's nachts, stilzwijgen en vasten, arbeid in de tuin en op het veld, 
zoals toen gebruikelijk in andere Ordes zoals de Cisterciënzers en de Prémon
stratenzers. De Constituties van Arrouaise vertonen trouwens duidelijk de in
vloed van de wetgeving in genoemde Ordes. Zoetendale was, wat eigendom
men en landerijen betreft, goed begonnen. Bij de stichting schenkt Beatrix 
van Poele ruim 88 hectaren grond. Johanna van Constantinopel voegt er nog 
21 hactaren bij en zo gaat het verder. Daarenboven geeft dezelfde gravin een 
jaarlijkse, niet onaanzienlijke levering van graan uit het Spijker te Brugge. 
De bisschop van Doornik, Walter de Marvis, (22) blijft niet ten achter, hij 
staat zijn rechten af, de novaaltienden, die hij heeft op nieuw ontgonnen 
gronden. De lijst van weldoeners van Zoetendale zal trouwens nog aangroeien 
en samen met het wijs beleid van de abten zal het klooster uitgroeien tot een 
"middel-grote" abdij, althans wat eigendommen, renten en inkomsten betreft. 

Zoetendale genoot tevens groot aanzien om zijn religieuze observantie. 
Arrouaise was toen, in d'ê eerste eeuw van zijn geschiedenis, nog in zijn eer
ste vurigheid. Jaar na jaar werd de Orde uitgebouwd tot een internationaal 
geheel met huizen in Engeland, Ierland, de Nederlanden en tot in Polen. Het 
intellectueel leven te Zoetendale in die tijd is niet te verwaarlozen; er was 
een bedrijvig scriptorium en een bibliotheek al is daar maar weinig van over
gebleven. De abten van Zoetendale die jaarlijks het generaal Kapittel te 
Arrouaise bijwoonden, werden meer dan eens belast met belangrijke zendin
gen. In de ontvoogdingsstrijd van Vlaanderen tegen Frankrijk (1300-1302) 
neemt de abt van Zoetendale een uitgesproken Vlaamse houding aan, hij 
staat hierin trouw naast de heren van Maldegem om de Graaf van Vlaande
ren te steunen. 

(20) Dldler ou Thlrktn de Maldeghem tut Ie chet de la maison de Poele. C. de Lalatng, 
Maldeghem la Loyale p. 71. BruxelJeli 1849. 

(ZI) Constltutlones CanonIcorum RelCularlum Ordlnls Arroalilensls, Corpus Chrlstlano
rum, Contlnuatlo MediaevalIs. Ed. L. Milia - J. Bccquet. Turnhout 1970. 

(22) Walter JI de Marvis, bisschop van Doornik 1210-1252. 
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Onder de zevende abt, Alard (Hal<l!erd) 1309-1338/40, bereikt de bloei 
van Zoetendale haar hoogtepunt. Daarna begint het verval. Men kiest de 
abten uit andere kloosters, vooral uit de Eekhoute te Brugge, wat er op wijst 
dat men in eigen convent niet over de geschikte kandidaten beschikt. Bij het 
overlijden van abt Jacob de Beer in 1419, wordt de keuze van het convent van 
Zoetendale ongedaan gemaakt en wordt een kanunnik van de Orde van Sint
Victor, Vaast van Beughem door Rome benoemd (23). Heeft van Beughem 
zich niet thuis gevoeld in het landelijke Zoetendale? Hij verbleef meestal bui
ten zijn klooster. In 1428 liet hij zich inschrijven bij de faculteit van Kerke
lijk Recht aan de pas gestichte Universiteit van Leuven (24). Na het behalen 
van zijn graad in Kerkelijk Recht bleef de abt van Zoetendale in Leuven en 
speelde er een niet onaanzienlijke rol in de jonge Universiteit. Dat gaf wel 
een bepaalde klank aan de naam van de abdij, maar de afwezigheid van de 
abt was schadelijk voor het convent. Met van Beughem had Zoetendale de 
weg naar de Universiteit gevonden, maar na hem ook weer gauw vergeten. 
Nog éénmaal is een kanunnik van Zoetendale naar Leuven gaan studeren, 
maar spijtig genoeg heeft de abdij de weg naar hoger intellectueel leven gauw 
verlaten. Met de kwijnende Orde van Arrouaise en het centraal bestuur heeft 
Zoetendale nu nog weinig relatie. Men leunt vooral aan bij de Brugse Eek
houteabdij. De meeste betrekkingen met de buitenwereld gaan trouwens over 
Brugge (25). Van de helft van de vijftiende tot de helft van de zestiende eeuw 
is Zoetendale getekend door achteruitgang en verval. De financiële toestand 
is ongunstig, er is onrust in de communiteit en met de observantie neemt men 
het niet nauw meer. Een van de bijzonderst'~ oorzaken bij deze gang van za
ken is ongetwijfeld een tekort aan leiding vanwege de hogere overheid \'an 
Arrouaise, Men is in Zoetendale op zichzelf aangewezen en de herhaalde en 
snelle voordracht van het gezag in de abdij, de abten volgen elkaar zeer vlug 
op en komen uit andere kloosters, is een teken aan de wand. Eenmaal zelfs 
wordt een benedictijnermonnik uit de abdij van Oudenburg abt van de Regu
lieren te Zoetedale. Een gegeven ogenblik scheen er '.:oen gunstige gelegenheid 
voor Zoetendale om zich te vernieuwen. Te Damme was een priorij van Re
gulieren "O.L.Vrouw-ten-Nazaretten" gesticht rond 1456 eb). Zonder bij 
Windesheim aangedoten te zijn, volgde men er de Statuten van laatstgenoem
de Congregatie. De stichting te Damme kwam eigenlijk nooit goed van de 
grond. In 1498 zocht Nazaretten aansluiting bij Zoetendale. Leden van beide 
communiteiten werden uitgewisseld, er ontstond wrijving en onenigheid, Komt 
daarbij de bemoeizucht van de magistraat van Damme met de negatie\'e ge
volgen voor het geheel, zodat het hele geval eerder nadelige ge\'olgen had 
voor de, abdij. Na het overlijdC'n van abt Corndius Pontcastel (1511-1541) 
scheen het dat voor Zoetendale een keC'rpunt ten goede in de geschiedenis 
was aangebroken. Tot abt koos men een man uit eigC'n rangen, Zacheus \":1n-

(23) Vaast van Beughem, veertiende abt van Zoetendale, 1419-1439. Het ze~el \'an abt 
Van Beughem beschreven In "De Abdij van Zoetendale" blz. 78 stelt ~ecn O.-L.
Vrouw met Kind voor. Het stelt Sint-Augustinus voor dragende In de rechterhand 
een brandend hart en met de linker een staf voor zich houdend. 

(24) De Universiteit van Leuven werd gestiCht door Jan IV Hel'to~ van Brabant (10115-
1427) In 1425/26 en door paus Martlnus V (1417-1431). 

(25) E. Van MIngroot, Zoetendale en Brugge. Het relaas van Cl'll "hooftvaart" In Sacrls 
Erudlrl, XXV 1982. Steenbrugge. 

(26) J. Opdedrlnck, Het Klooster der Nazarettell, te Damme. BIckorf, 26, .. tc jllal', 1920, 
bIn. 49-59. 
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den Broucke. Geboren in 1-1-9+ was hij in 1508, hij was toen 14 jaar oud, te 
Zoetendale ingetreden. In 1520 ging hij aan de Alma Mater van Leuven 
studeren, in 1535 is hij terug in zijn klooster en op 2 februari van 1542 werd 
hij tot abt gekozen. Waren de \'erwachtingen te hoog geweest? De werkelijk
heid viel minder, veel minder goed uit. Abt Van den Broucke was zeer per
soonlijk in zijn bestuur, haalde alles naar zich toe en handelde op eigen ge
zag zonder het convent te raadplegen. Daarbij was hij veel uithuizig wat zeer 
nadelig was voor de regelt echt. De zestig voorbij laat zijn gezondheid te wen
sen over. Hij vraagt en krijgt een coadjutor. Joris Wittebroot wordt aange
waen. Gesproten uit een oude Brugse familie, was hij amper 15 jaar oud, te 
Zoetendale ingetreden. Hij was een graag geziene medebroeder en trouw aan 
de observantie. In 1566 volgt hij Vanden Broucke op maar gaat een slechte 
tijd tegemoet. Met de financies van het klooster gaat het niet goed, de ob
!:en"antie is verre van voorbeeldig en de tijden zijn aan het veranderen. De 
""esterse wereld is in beroering. Het opkomende protestantisme verscheurt 
deerlijk de eenheid van de Kerk. In 1566, het jaar dat Joris Wittebroot abt 
van Zoetendale wordt, breekt de beeldenstorm los en raast als een vernielen
de wervelwind van zuid tot noord over de Nederlanden. Daarna volgt de 
godsdienstoorlog. Water- en bosgeuzen maken vooral het noorden van Vlaan
deren onveilig. Vanuit Sluis doen ze regelmatig hun invallen in de vlaamse 
dorp:n, jagen op de geestelijken en als zij die in handen krijgen voeren zij 
die mee om ze tegen een hoge lo:prijs weer vrij te laten. De kanunniken van 
Zoetendale zijn uit hun klooster verjaagd en op vlucht. Abt Wittebroot huurt 
een schamel kamertje in Brugge en leeft er armtierig. Hij doet zijn best om 
contact te houden met de verspreide medebroeders. De leefbaarheid van zijn 
abdij was niet uitgesloten. Het mocht niet baten. De eigendommen van Zoe
tendale, ruim 400 hectaren, zouden naar anderen overgaan. 

In 1574 hadden de Jezuïeten een college geopnd te Brugge, hierbij gehol
pen door de tweede bisschop van Brugge, Remi Drieux (1569-1594). Vier 
jaar later krijgen de Calvinisten de macht in handen te Brugge, verjagen 
alle kloosterlingen, sluiten het colleg.e van de Jezuïeten en voeren bisschop 
Drieux gevangen naar Gent. Als het tij gekeerd is, komt de bisschop terug 
en zet zich dapper in om de aangebrachte schade te herstellen. Zo ook het 
college der Jezuïeten gefinancierd met de fondsen van Zoetendale. Op 23 
juni 1584 werd de abdij door paus Gregorius XIII opgeheven (Z7), en alle 
bezittingen aan de Jezuïeten van Brugge overgedragen. Op 7 november van 
hetzelfde jaar keurde koning Filips 11 van Spanje (28) de opheffing goed e9 ). 

Abt Joris Wittebroot heeft de rechten van zijn klooster tot het uiterste ver
dedigd. Het mocht niet baten. De laatst overlevende kanunniken van Zoe
tendale werden een vergoeding voor hun levensonderhoud toegezegd. 

Op 4 oktober 1584 hebben vissers het lijk gevonden van Joris Wittebroot, 
verdronken in de Dam!le Vaart. Hieromtrent kunnen vele vragen gesteld wor
den die onbeantwoord blijven. D:, vijfentwintigste en laatste abt werd bijge
zet in de abdijkerk van de Eekhaute te Brugge. Zoett'ndale had ongeveer 370 
jaar bestaan. 

(27) Gregorlu. XIII, 1572-158~. 
(28) P'1IIP11 11, 1~55-1598. 
(29) E. Van MlnJ(root. "Teloorgang en afschaftJn" (1584) van de abdij Zoetendale te Mal

degem". Appeltjes van het Meetjesland XXIX. 1978. bin. 88-125. 
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OOSTEEKLO - Abdij Onze-Lieve-Vrouw - 1217. 

In 1217 wordt het eerste vrouwenklooster in het Meetjesland gesticht. De 
abdij van Onze-Lieve-Vrouw te Oosteeklo van de Orde van Cîteaux (30). De 
juiste datum van de stichting van het klocster is niet gekend. In de XVlr 
eeuw wist men uit de traditie dat de abdij toen 390 jaar oud was, en dus in 
1217 zou gsticht zijn. In die tijd werden in ons land talrijke Cisterciënzerin
n~nkloosters gesticht, de volle bloei van de Orde van Cîteaux bij ons. 

Het oudst bewaarde document over Oosteeklo is de bulle van Paus Grego
rius IX van 1232 el) waarbij hij aan de jonge abdij bepaalde voorrechten 
en vrijstellingen geeft. Een andEr document is van 1254. Ridder Jan van 
Damme bevestigt de gIft van zijn vader Diederik van Damme van Gent 
"twintig jaar of meer geleden". In al deze stukken wordt de juiste stichtings
datum niet vermeld maar ze wijzen naar het begin van de dertiende eeuw. 
De streek in het noorden van het Meetjesland zag er toen anders uit dan nu. 
Magere zandgrond en onvruchtbare heide zonder grote waarde. Daar werd het 
nieuwe klooster gesticht, midden in het "velt", de helde, enkele kilometers 
ten oosten van Eeklo: "Oosteeklo". Bij de stichting had men gehoopt dat de 
monialen het land vruchtbaar zouden maken, later kon met vaststellen dat 
men zich niet vergist had. 

De eerste gekende abdis van de O.L.Vrouwabdij te Oosteeklo is Elisabeth 
van Vlaanderen, wij kennen enkel het jaar van haar overlijden, 1267. Het 
is niet onmogelijk dat zij tot de grafelijke familie van Vlaanderen behoorde. 
Zeker is echter dat de jonge stichting steun heeft gekregen van hooggeplaat
ste personen. Pauselijke privileges voor het klooster dateren van 1232, 1244 
en 1246. Johanna van Con:tantinopel, (1205-1244) begiftigde de abdij in 
1228 en in 1250 nam haar zuster Margareta van Constantinopel (1244-1278) 
Oosteeklo onder haar br scherming; op 5 mei 1271 doet ~Iargareta nog een 
gift aan het klooster (32). Over de volgende abdissen en hun bestuur is men 
maar schaars ingelicht. Maar de abdij wordt toch r.:gelmatig met giften en 
renten bedacht. Onder abdis Ida Dammand (1290-1301) geeft paus Bonifa
tius VIII e3 ) aan de abdij van Oosteeklo het niet te onderschatten voorrecht 
vrij haar rectoren te kiezen, onafhankelijk van de eventuele goedkeuring van 
het Hof. Niettegenstaande de vde en milde schenkingen ~chijnt de financiële 
toestand der abdij onder Margareta van den Berghe (1382-1396) minder 
gunstig te zijn. In 1430-37 is het nog ergrl', de economische toestand gaat 
steeds achteruit en in het cegin van de XVII:' eeuw, onder abdis Catharina de 
Beer (1504-1528) schijnt de toestand gpwoon bl:'treurenswaardig te 7ijn. De 
zusters leren weven en gaan hun produkten op de markt te gelde maken, en 
door het ontginnen van braakliggende gronden tracht men de economie om
hoog te helpen. 

(30) J.M. Canivez, L'Ol'dre de Citeaux en Belgique, 2me édlt. Forges-Iez-Chlmay 1926. 
Abbaye d'Oost-Eecloo pp. 488-493. 
Th. Ploegaerts, Les Moniales de l'Ordre de Citeaux dans les Pays-Bas mérldlonllux. 
Westmalle, 1937 ... L'Abbaye d'Oost-Eecloo pp. 163-191. 
Monasticon BeIge, Tome VII Province de Flandre Ol'lentllle vol. 3 Llège 1980, L'Ab
baye d'Oosteeklo, pp. 437-446. 

(31) Gregorlus IX, 1227-1242. 
(32) Monasticon BeIge, VII, p. 438, (2). 
(33) Bonlfatius VIII, 1294-1303. 
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Onder abdis Johanna Sanders (1536-1583) is de financiële toestand mer
kelijk verbeterd, maar de toestand in het hele land is meer dan zorgwekkend: 
beeldenstorm en opstand maken het land onveilig. In 1577 wordt Oosteeklo 
door de Geuzen ven\:oest. De zusto'S vluchten en laten de verwoeste abdij 
achter. Abdis Johanna slaagt erin met enkele zusters binnen de muren van 
Gent een kleine communiteit te vormen en de religieuze observantie te her
stellen. Op 25 mei 1585 volgt Elisabeth Fransman (1585-1610) Johanna 
Sanders op en vestigt zich met zeven overgebleven monialen definitief in de 
Posteë:rnestraat te Gent. Niettegenstaande de abdij zeer verarmd was, veel 
\'an de bezittingen waren verloren gegaan, zette abdis Fransman zich moedig 
aan het werk. In 1607 reeds begon zij met de bouw van de kerk. Terecht kan 
men deze kranige abdis bEschouwen als de tweede stichteres van Oosteeklo 
(34). In de loop van haar vijfentwintigjarig bestuur heeft deze abdis 12 novi
cen aanvaard en de abdij tot blcei gebracht binnen de veilige muren van 
Gent. Abdis Fransman wordt opgevolgd door Johanna de Hertoghe (1610-
1630) ; zij liet de kerk consacreren door bisschop J acob Boonen (35), en ging 
haar zusters voor in geest van vroomheid en gebed. 

Francisca van de Steene (1635-1668) werd abdis gekozen op 17 november 
1635. Zij bouwde verder het klooster op maar haar eerste zorg ging naar 
het inwendig leven van haar zusters dat onder haar leiding weelderig op
bloeide. Men noemde de abdij van Oosteeklo "een seminarie van heiligheid", 
meerdere monialen stierven in roep van heiligheid. Abdis van de Steene liet 
ook op de puinen van het oude Oosteeklo buitm Gent een buitenverblijf bou
wen met kapel, voor haar en haar zusters want onder het nederige habijt van 
CÎteaux bewaarden zij steeds aristocratische allures. Er volgden nog vijf ab
dissen van Oost eeklo binnen Gent, Victoria van de Wiele (1775-1812) was de 
laatste, Op 7 november 1796 werd zij samen met haar zusters uit haar kloos
ter gedreven door de Franse bezetter. De abdij en haar eigendommen werden 
geconfisqueerd en als nationaal bezit verkocht. De zusters kochten hun kloos
ter terug om het in 1797 opnieuw te betrekken. In 1812 was abdis van de 
Wiele overleden en werd als overste opgevolgd door Egidia Van den Bossche 
(1814-1838-. Op 1 augustus 1814 hernemen zij het kloosterkleed, maar groei
kracht scheen er niet meer in te zitten. De laatste moniale van Oosteeklo 
stierf in 1847 en met haar verdween de abdij voorgoed. Sinds 1842 waren de 
gebouwen al eig~ndom geworden van de Jezuïeten. 

DOORNZELE - Abdij O.L. Vrouw-ter-Gulden CeIle - 1234. 

De abdij O.-L.-Vrouw "ter-gulden-celle" te Doornzel(' heeft een veel min
der p<>ëtische oorsprong dan de legende het verhaalt. Haar oorsprong ligt 
eigenlijk in de st·erke drang van enkele monialen van de Sinte-Godelieveabdij 
te Gistel naar strenger leven (36). "De grote werfkracht die van de bloeiende 
Cisterciënscrinnenabdijen uitgaat, maakt ook te Gistel een groep zusters en
toesiast voor het strengere ideaal. Zij verlaten Gistel en vestigen zich te 

(U) Th. Ploegaertll, 0 C., p. 167. 
(35) Jacobus Boonen, 1616/17 - aartsbisschop van MeChelen in 1621. 
(311) Mmlastlcml BeIge, Tome lIl, Provlnce de Flandre occidentale, vol 1. Abbaye de 

Salnte-Godelleve à Ghilitelles, pp. 239-269. Llège 1960. 
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Doornzele bij Oosteeklo" (37). De juist~ datum van de stichting van Doorn
ze Ie kennen wij niet, doch de gemeenschap bestaat reeds in 1226-27. Door 
tussenkomst van Walter de Marvis, bisschop van Doornik (38), erkennen de 
zusters van Gistel de onafhankelijkheid van Doornzele, december 1234. Te
vens staan zij af aan de zusters van Doornzele de goederen die zij bezitten te 
Evergem en in de Vier Ambachten e9 ). Rond die tijd bezoekt Drogo, abt van 
Clairvaux (1233-1235) de jonge stichting en neemt de gemeenschap op in de 
Orde van Cîteaux. (40), hij zal tevens het geestelijk vaderschap over de abdij 
waarnemen. Later zullen de abten van Baudelo en Ter Doest beurtelings de 
gees teli j ke leiding verzekeren. 

In de beginjaren van haar b::staan, 1234-1251 verwerft de abdij van Doom
zele, hetzij door schenkingen hetzij door aankopen een merkwaardig grond
bezit, gelegen in de Vier Ambachten, hoofdzakdijk in Assenede en Axel. Over 
de zeven eerste abdissen van Dcornzeele hebben wij weinig zekerheid. Som
mige bronnen en documenten zijn bepaald onduidelijk, zo niet in tegenspraak 
met elkander. De eerste abdis van wie bepaalde data met zekerheid gekend 
zijn is Catharina Vylain, van de bekende Gentse patriciërsfamilie, zij is over
leden op 28 mei 1331. De verwarring aangaande de abdissen gaat daarna weer 
verder. Het lijkt wel of de nam=n willekeurig en onverantwoord naast elkaar 
geplaatst zijn zonder verantwoorde chronologische gegevens aangaande ver
kiezingen, benoemingen of overlijJens. Het geheel laat een zeer verwarde in
druk achter. Met Johanna Rabauts (1474-1492) wordt het beter. Haar naam 
vinden wijtrug in charters en rekeningen en in overeenstemming hiermee 
ook in obituaria en kronieken. Haar bestuur .en dat van de twee volgende 
abdissen verliep veilig en vreedzaam. De abdij O.L.Vrouw-ter-Gulden-Celle 
bereikte onder het bestuur van abdis Katelijne de Buc (1519-1553) een bloei 
wier hoogtepunt later nooit meer bereikt zou worden. Nu volgt voor Doom
zele, zoals voor gans de Kerk in de Nederlanden een moeilijke tijd: de Her
vorming en de daaruit volgende godsdienstoorlogen. Maria \"an Boergonje 
(1553-1585) volgt Katelijne de Buc op. Er leven op dat moment 18 stem
gerechtigde monia}.~n te Doornzele. In de stichtingsakte was ten andere be
paald dat er nooit meer dan 20 monialen te Doornzeil" mochten zijn (41). De 
moeilijke tijd begon in Doornzeil" in de jaren 1577-78. De abdij wordt ge
plunderd en v·:rwoest door de Calvinisten, en wat overbleef van de schat van 
het klooster werd in 1578 naar Gent overgebracht. De ontreddering in het 
klooster is algemeen. De abdis gaat zich te GOl'S (N{'derland) vestigen, de 
meeste zusters zoeken een toevlucht in de buurt. sommigen tredl"n uit en hu
wen. Na de inname van Gent door Farnese (1578-1592) in 1584 vestigen de 
trouwgeblev.en zusters zich binnen de stad. in de buurt van de pas opgerichte' 
parochiekerk van 's Heilig Kerst op dl" :rvluide. ~Iaria van Boergonje was de 
laatste abdis van Doornzele buiten Gent. De herste'ltle abdij binnen de stad 

(37) A. Hoste o.s.b. t Clooster van Sinte Godelleve eel't1jdts buljten Ghlstele nu binnen 
Brugghe, blz. 4, Brugge 1973. 

(38) Walterus Ir de Marvis, bisschop van Doornik van 1219 tot 1252. 
(39) MonastIcon Beige, Tome VII, Pl'ovlnce de Flandl'e ol'lentale vol 3, Llèjte 1980. Abbaye 

d'Aura cella à Doornzele, pUls à Gand. pp. 287-306. 
(40) Dlctlonnalre d'Hlstoll'e et de Géographle èccléslastlques. Tome XlI, col. 1050-1061. 

Parls 1953. 
(41) Th. Ploegaerts, Les Monlales de l'Ol'dre de C!teaux dans I('!I PII~'s-BRS mérldlonaux. 

Llvre second, Les abbayes en Flandl'c, p. 119. (I). Westmalle, 1937. 
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heeft zij niet meer gezien. Zij gaf haar ontslag en stierf op 18 januari 1583. 
In 1589 waren nog negen religieuzen van Doornzele in leven. Zes ervan leef
den in het nieuwe refugiehuis in de Papestraat te Gent. Op de puinen van 
het oude zouden zij het nienwe Doornzèle opbouwen. Unaniem kozen zij 
zuster Gertrudis de rvIontenegro (1583-1623) tot abdis. De zusters waren arm 
en verdienden met werken hun brood. Abdis de Montenegro zou met nog 
andere moeilijkheden te kampen hebben. Het wordt een treurige bladzijde 
uit de geschiedenis van Doornzele (42). Oorzaak: de wispelturigheid en het 
minder stichtend gedrag van Zuster Marie de Salas. In 1619 neemt de ab
dis ontslag. Na veel moeilijkheden wordt Maria Duermans tot abdis geko
zen (1620-1630- (43). Ook zij krijgt moelijkheden met haar communiteit en 
geeft vrijwillig haar ontslag. Zij ziet zich door drie opeenvolgende abdissen 
opvolgen. Margaretha Coene (1631-1639) komt uit Maagdèndale bij Oude
naarde (44). Adriana Le Grand komt eveneens uit Maagdendale (1640) en 
sterft enkele maanden na haar benoeming. Op 6 mei 1640 wordt Jacoba van 
Bueren tot abdis gekozen; ook zij sterft in hetz:lfde jaar op 2 september. Om 
de eenheid onder de tien zusters te herstellen wordt opnieuw beroep gedaan 
op een zuster uit een ander huis. Catharina Cocquelet (1641-1660) komt van 
Ter Kameren bij Brussel (45). Om uit de armoede te geraken opent zij in de 
abdij een kostschool en een rusthuis voor dames en de lekezusters gaan in de 
stad zieken verzorgen. In 1660 wordt ze opgevolgd door Margaretha Gau
dier (1660-1691). Deze abdis had vooral te kampen met moeilijkheden ver
oorzaakt door verwaaarlozing van administratie en plundering van de hoeven 
en eigendommen, in al dez~ verwarring-en sterft ze in 1691. Beatrijs Gillaert 
( 1691-1 711) volgt abdis Gaudier op. Het was een alles behalve gemakkelijke 
opvolging zeer bemoeilijkt door de financiële ontreddering. Het wordt dan 
ook haar grote bekommernis de schulden van het klooster af te lossen. Nu 
volgen nog vier abdissen. Beatrijs van Loo (1711-1753) wist door een voor
beeldig bestuur de eenheid in de gemeenschap te herstellen. Lutgardis Gérard 
(1753-1776) liet de kerk bouwen die in 1772 in gebruik genomen werd. Vier 
jaar later stierf zij en werd op~evol~d door Cecilia Lammens (1776-1781). 
Na haar kwam Caroline van den Berghe (1781-1806) de laatste abdis van 
Doornzele. Onder haar bestuur werd de abdij opgeheven in 1796. De gebou
wen werden verkocht maar kwamen terug in handen van de zusters die ech
ter geen mogelijkheid zagen het monastieke leven te herstellen. Mgr. de Brog
!ie (1807-1821 ), bisschop van Gent. kocht in 1808 de gehouwen en liet er een 
kostschool in openen. Zuster Dorothea, de laatste moniale van de abdij 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Gulden-CeIle, stierf in 1848. 

WATERVLIET - De Wilhelrnieten - 1249. 

In chronologische orde neemt het Wilhelmietenklooster te Watervliet de 
zesde plaats in onder de middeleeuwse kloosters in het Meetjesland. De 

(42) A. De Vos, SpannIngen In de abdij van Doornzele tijdens de 17" eeuw. In Appeltjes 
van het Meetjesland. Nr. 27 - 1976. 171-180. 

(43) Th. Ploegaerts, 0 C , pp. 128-135. 
(44) MonastIcon BeIge Tome VII. Ahbaye de Maagdendale, pp. 355-373 

Canlvez. O.C., pp. 441-445. 

(45) de Ryckman de Betz, Thlbaut de Malslères, Dan8art, L'abbaye Cisterclenne de la 
Cambre. p. 192. Anvers, 1948. 

MonastIcon BeIge, Tome IV, Provlnce de Brabant, pp. 441-4118. Liège 1964. 
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Orde van de Broeders Eremieten van Sint Wilhelmus is minder gekend, nu 
zowat vergeten in de Nederlanden. Alhoewel er al heel gauw nederzettingen 
van die, in Italië gestichte Orde, bij ons waren (46). 

Het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Woestijn te Watervliet werd ge
sticht in 1249. Waarschijnlijk leefden er al kluizenaars in de "Wastina"
de eenzaamheid te Watervliet. Er waren in die tijd vele kluizenaars in onze 
streken, en meer dan één klooster dankt zijn ontstaan aan een vrome eremiet. 
Het oudst gekende document over het klooster te Watervliet van 1249 spreekt 
alleen over de Wilhelmieten. In dat jaar komt Broeder Hugo van Antwerpen, 
monnik van Bazeldonk bij 's Hertogenbos, met goedkeuring van zijn provin
ciaal Broeder Johannes, met zeven broeders naar Vlaanderen om ten zuiden 
van Biervliet, in het ambacht van Boekhoute bezit te nemen van vier bunder 
"wastina" geschonken door gravin Margareta van Vlaanderen (47). Zij zuI
len daar in de eenzaamheid een klooster bouwen en leven volgens de Regel 
en de gewoonten van hun Orde, in streng·e eenzaamheid, gebed en boete. 
Broeder Hugo heeft zijn klooster toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouwen er de 
betekenisvolle naam "ter Woestijn" aan toegevoegd. Hierrr.ede zinspelend op 
de eenzaamheid van het "eremitorium" en tevens op de eenzame en dorre 
grond die ze vruchtbaar zouden maken. In 1265 wordt het huis nog genoemd 
"Beatae Mariae de moro juxta Pietam" - "O.L.Vrouw ter moere bij ter 
Piet". Uit charters en documenten kan moeilijk uitgemaakt worden waar het 
klooster precies gelegen was. Doch met z~kerheid weten wij dat het op de 
grens lag van de "keure van Watervliet" en de Vier Ambachten. De Cl ei
lantsweg vóór de kloosterpoort was de grens tussen Watervliet en Boekhaute. 
Daarenboven situeert de prior van het klooster in 1278 de ligging van zijn 
huis "in de prochie van Boekhaute aan de Piete". Het kloostertje zal wel 
zeer arm en primitief p;eweest zijn, misschien uit hout opgetrokken. Zeker is 
dat er in 1258 een kerk was, dat blijkt uit een schenkingsaktie van Uarga
reta van Vlaanderen, waarin zij spreekt van het plechtig vieren "an het jaar
getijde van haar echtgenoot in de "kerk" van het klooster. 

AI heel gauw breidde het grondbezit van de \Vilhelmieten zich uit, vooral 
door schenkingen van .gravin Margareta van Vlaanderen. Op 6 juli 1250 
schenkt zij 50 gemeten land: vijf jaar later, op 12 maart 1255, één bunder 
moergrond voor eigen gebruik van de broeders. Op 16 februari 1263, nogeens 
20 bunder in de "Wastine" en 80 bunder in de "Nieuwe Keure" \'an \\'ater
vliet. Op 8 augustus 1274,43 gemeten "in de Alv('rÏrspolr<," in de Vier Am
bachten. Tenslotte werden de Wilhelrnieten vier iaar later, in 1278, ontslap;en 
van ane cijnzen op meerdere stukken ~rond te Waterdiet en in de omge\'ing 
(48). Hoeveel monniken er toen in Watervliet le('fden is mOt'ilijk uit te ma
ken. Spijtig genoeg zijn tot nu toe g('('n bewaardt' profes<;it'bot'kt'n of necro
logia van het klooster gekt-nd. In de archievl'n kunnt'n wii allt'el1 enkele na
men terug vinden, maar geen volledige lijst, noch van de broedel'S. noch van 
de prioren van het huis. Wel gePit Dl' Potter in ziin gesrhiedenis van \\'akr
vliet "de lijst van de hem l)('kend(' prioren van dit sticht...". vijftien namen 

(46) L.M. Goegebuer, De Wllhelmleten. Appeltjes van het Meetjesland. H. 19t1:l. 1311-148. 
(47) Margareta van Constantlnopel, 1244-1278. 
(48) M.K.E. Gottschalk, HIstorIsche GeografIe van Westelijk ZcclIws-Vlllanrl&l"t'll. I bI. 

83-85. 2° druk. DIeren 1983. 
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van 1265 tot aan de opheffing in 1764. Deze lijst is ongetwijfeld onvolledig 
(49). Het leven in het klooster was regelmatig : gebed en arbeid wisselden 
elkander af. Arbeid op het veld vooral, om hun gronden vruchtbaar en ren
dabel te maken. Graaf Gwijde van Dampierre (1278-1305) gaf in 1293 toe
stemming "om langs de wegen, die hun land:rijen omzoomden, wilgen en 
andere bomen te planten ter bescherming van hun akkers ... Zij legden ook 
boomgaarden aan en misschien gebruikten zij de minder gunstige gebieden 
\'oor bosaanplant" (50_). Over het intellectueel leven in dit nederig "eremi
toriurn" is weinig geweten. De Potter zegt van prior Van den Driessche dat 
hij een geleerd man was, " ... hij schreef onder andere een "Chronicon Flan
driae" el). ""at die andere werken zouden zijn weet hij niet, hij weet even
min of het "Chronicon Flandriae" bewaard is. Het rustig leven van de Wil
helrnieten te Watervliet werd de eerste keer verstoord door de stormvloed 
van 1375, die " ... een enorme ravage teweeg bracht ... Daarbij gingen tal van 
plaatsen ten gronde, ... en alle nieuwe nederzettingen: Ter Piet, het klooster 
der \Yilhelmieten, Watervliet ... " (52). De gevolgen van de eerste ramp wa
ren nog niet vergeten of daar kwam, op 19 november 1404, een tweede, de 
beruchte Sint-Elisabethsvloed, die vooral in Vlaanderen enorme verwoestin
gen aanrichtte. Deze stormvloed was volgens Meyerus nog veel katastrofaler 
dan alle vorige; de zee drong drie mijlen ver in het land, zegt hij (53). 

Ongetwijfeld hadden de monniken reeds de handen aan het werk gestoken 
om hun huis weer bewoonbaar te maken en hun gronden in te dijken, als de 
Sint-Elisabethsvloed andermaal in zo korte tijd de vrucht van hun werk ver
nietigde. Aan deze tweede ramp zijn de Wilhelrnieten te Watervliet ten on
der gegaan. Waarschijnlijk hebben zij na 1404 nog pogingen gedaan om hun 
have en goed te redden, maar hun kapitaal was opgebruikt voor het herstel 
van de geleden schade van de eerste stormvloed, zodat zij bij de tweede ramp 
niet meer verder konden. In de verkoopakte van hun goederen aan het Sint 
:Margaretaklooster, gezeid "Bethleem", van de Augustinessen-kanunnikessen 
te Deinze, vinden wij een klaar beeld van hun triestige situatie. De broeders 
zeggen dat zij zo arm zijn dat zij " ... gheensins vermeughen tselve land te 
bedijken ende recupereren ... " (54). De verkoop is geschikt en geregeld "den 
21 dach van Sporde 1465". Toen hadden de Wilhelrnieten Watervliet al ver
laten. De prior noemt zich "Prior van Sint-Anthonisdal binnen de stad van 
Brugghe ... " (55). Sint-Anthonisdal was g-elegen juist binnen de Gentpoort. In 
1433 kregen de broeders van de magistraat van Brugge een toelage om hun 
huis af te bouwen. Hier doen zij 'voortaan aan zi·elzorg en onderwijs. Hun 
!chool had zelfs zeer goede faam, maar de bloeitijd van 'de Wilhelrnieten is 
voorbij. In 1580 worden zij, zoals alle kloosterlingen in Brugge, door de Cal-

(49) De Potter, Geschiedenis van de Gemeenten van Oost-Vlaanderen, lIl, Watervllet, 
blz. 69. 

(50) M.K.E. Gottschalk, o.c., I, blz. 85. 
(51) De Potter, o.c., lIl, blz. 89. 
(52) M K.E. Gottllchalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen In Nederland, I, periOde 

vóór 1400, blz. 428. AlI8en 1971. 
(53) MeyeruIl, Commentarll IIlve Annaics rerum Flandrlcarum, p. 220. Antverplae, 1561. 
(M) A. CUlllman, Kanttekeningen op Syoens kloosterkroniek, Ons Geestelijk Erf, XII 

1938, blz. 96. 
(55) De Potter 0 c. lIl, bI. 64-65, geelt In extenso de verkoopakte van de goederen te 

Watervllet. 
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vinisten verjaagd. Na vier jaar zijn zij terug in hun' geruïneerd klooster; hun 
l'schola nobilis" hun "edele school" is voorgoed . verdwenen. Er komt nog een 
kortstondige bloei van het kloostertje, daarop volgt in 1757 de . laatste inzin
king het "verval op heel de lijn" (56) .. Er waren nog zes paters. Om hun 
schulden te delgen verkopen zij hun laatste hoeve te' Sijsele en op 18 decem
ber 1764 wordt het klooster opgeheven. De laatste' Wilhelrnieten van Brugge 
vertrekken naar Nijvel. Dat was het einde van "Ozne-Lieve-Vrouw ·ter Woes
tijn - Sint-Anthonisdal". 

WAARSCHOOT - O.L.Vrouw-ten-Hove. 1444. 

Bijna tweehonderd I jaar na de stichting van het laatste klooster in het 
Meetjesland, de Wilhelrnieten te Watervliet in 1249, werd een nieuw klooster 
gesticht te Waarschoot : de priorij' Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hove voor Cis ter
ciënzermonniken. Dit huis is echter van een ander type als de klassieke kloos
ters van die Orde:bestuurd door een voor het leven gekozen abt. Waarschoot 
is gesticht als priorij met de bedoeling nooit tot de waardigheid van abdij 
verheven Ite worden. Al zal men later de geest van ootmoed en eenvoud van 
het begin vergeten en zullen de prioren van Waarschoot de ietwat versierde 
titel dragen van Prior-prelaat, en de insignes van prelaat gebruiken. 

Simon Utenhove de stichter van de priorij was gehuwd met ?",fargriete 
sBusers. Daar zij geen kinderen hadden besloten zij een klooster te stichten 
op hun goed in de bo~sen van Waarschoot (57). Alle nodige schikkingen wer
den getroffen zo imet de geestelijke als burgerlijke autoriteiten. Na alles goed 
onderzocht te hebben wordt de toestemming gegeven. Het was het 724° man
nenklooster van de Cisterciënzerorde (58). 

Onder leiding van Broeder Judocus, prior van 1447 tot 1449, komen zeven 
broeders uit Warmond,; in Zuidholland (59), de nieuwe stichting bevolken. 
" ... welke paters feitelijk uit het 'gemene leven' gegroeid waren", zegt A. 
Cassiman (60). Dat is; nu het specifieke van de priorij van Waarschoot, het 
is gegroeid uit de grote beweging van de Moderne Devotie. Het klooster van 
Warmond i dat W(larschoot bevolkte had zich in 1418 aangeslotenf' bii de 
"Colligatie" van Sibculo. De priorij "Galilea 'Major" te Sibcu!o, onder Har
denberg in Overijsel, was een klooster :van Augustijnerkoorheren die O\'erge
gaan waren naar de Orde van Cîteaux. met behoud van de geest van dt' 
Moderne Devotie en bepaalde voorschriften van hun \Toegere gemeenschap. 
De geest van gehed en eenzaamheid. van armoede en eenvoud. Er mochten 
geen abten of prelaten zijn, alleen prioren mochten hun kloosters bt'sturen. 

(56) M. Engllsh, Parochieblad van Brugge, 11 februari 1962. 
(57) Memorie-Boeck van Het Clooster van Waerschoot t'sedert den len Januarhls 1690. 

Fotocople archief Abdij Westmalle. MIJ welwlllend in bruikleen ge~e\'en door 
Z.E.P. J.B. Van Damme o.e.r. archivaris van de abdij. Waarvoor mijn beste dank. 
A. Casslman, O.L.V. Ten Hove of de Priorij te Waarschoot, Appeltjes van het 
MeetjeSland. I, 1948, 11-26. 
A. De Vos, Monasticon Bell'(e, tome VII, vol. 3, 271-286. Llège 1980. 

(58) J. Canivez. L'Ordre de Ctteaux en Belglque. 497-503. Chlmay 1926. 
(59) Mlcha~l Schoengen, Monastlcon Batavum, Deel lIl, 139. Amsterdam 1~2. 
(60) A. Casslman o.c. 17. 
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Dit ",,-as door de Moderne Devoten overgenomen van de Kartuizers (61). Uit 
de te boek gestelde besluiten van de besprekingen gehouden ten huize van 
Simon Utenhove, waar ook de prior van Warmond, Jan vander Weijden 
aanwezig was, weten wij dat te Waarschoot de strenge armoede zal onder
houden worden. Het klooster mag van de gift van Simon niet meer behou
den dan 100 p. gr. sjaars. De overschot zal aan de armen uitgedeeld worden. 
De priorij Warmond zal het visitatierecht hebben. Er zullen zeven monniken 
zijn wat wijst naar nederigheid en bescheidenheid (62). Op 20 september 1449 
stelde Johannes, abt van Cîteaux, en hoofd van de Orde, Waarschoot onder 
het vaderschap van Warmond (63). Hierbij was Waarschoot kerkrechtelijk 
en definitief in de Cisterciënzerorde opgenomen onder de betekenisvolle naam: 
Priorij Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hove, daarbij doelend op de naam van de 
stichter Utenhove. Einde 1449 trad Simon Utenhove, accoord met zijn vrouw, 
binnen als lekebroeder in het door hem gestichte klooster. Op 20 februari 
1450 had de graaf van Charolais de eerste steen van de nieuwe kerk gelegd. 
Tien jaar later, op 20 maart 1460, werd ze gewijd door Johannes VII Che
\Tot, bisschop van Doornik (1436-september 1460). Simon Utenhove stierf 
op 3 maart 1462 en werd voor het hoogaltaar van de kerk begraven. 

De eerste prioren van Waarschoot kwamen uit het noorden. Willem Zael, 
de negende prior, was geprofest in het Sint-Salvatorsklooster te Antwerpen. 
Onder Nicolaas van Katwijk (1486-1488) ontstonden er moeilijkheden met 
de parochiegeestelijkheid van Waarschoot, die evenwel in der minne opge
lost werden. Onder het bestuur van Hendrik Variaers (1489-1504) werd het 
klooster zwaar beproefd. Op 23 april 1499 werd het in brand gestoken door 
de Franse troepen op doortocht naar Gelderland. In 1513 waren kerk en 
klooster hersteld door prior Jan Fernier (1504-1513), in 1513 nam hij ont
slag en werd opgevolgd door Olivier De Vos (1513-1523- en Jan Fernier 
(1523-1530) werd opnieuw tot prior gekozen. In 1530 werd Jan Faber alias 
Temmerman tot prior gekozen maar stierf na een korststondig bestuur van 
amper drie maanden. In Waarschoot vond men geen geschikte opvolger voor 
jan Temmerman. Jacobus De Draeyere, monnik van Baudelo (64) werd in 
1530 door Willem VII Ie Fauconnier, abt van Cîteaux (1520-1540) tot prior 
benoemd. In 1551 werd hij abt gekozen van Baudelo. Als dusdanig werd hij 
belast met het kanoniek bezoek in zijn vroegere priorij en met de hervor
ming van het convent dat toen zeven monniken telde. Steeds opnieuw wer
den monniken van Baudelo prior te Waarschoot : Frans de Winter (1551-
1556), Andreas Coymans (1561-1571), Filips de Steercke (1572-1587). Op 
26 augustus 1580 werd het klooster van Waarschoot door de Calvinisten ge
plunderd cn verwoest. Prior de Steerckc werd gevangen gehouden te Brugge, 
men heeft hem enkel tegen een hoge losprijs kunnen vrij krijgen. Vanaf 1580 
werd Ten Hove afhankelijk gemaakt van Bauclelo. De' heropbouw bleek zeer 
moeilijk te zijn en men dacht eraan de priorij naar Gent over te brengen. 
Dat zal echter pas in 1662 gebeuren. Na cic dood van prior De Steercke wa!; 

(~1) L.M. Goegebuer. Wat 111 Moderne Devotie, Historia et SpiritualItas Cartuslensls. 
Colloqull Quartl InternatIonalIs Acta, 235-245. Destelbergen 1983. 

(~2) A. Call1liman, o.c. 18. 
(~3) Jean IX Vlon, de Gevrey. abt van Clteaux van 1440 tot 1458. Dlctlonnalre d'Hlstolre 

et de Géogrophle eccléllastlques, Tome XII, 867. Parls 1959. 
(114) Monaltlcon Beige, Tome VII, Provlnce de Flandre Orlcntale, vol. 3, 239-269. 
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de tQestand van het klooster zeer ongunstig : de gebouwen lagen in puin en 
de kleine communiteit was uiteen gegaan. Abt Jacobus del Rio (1562-1610) 
van Baudelo nam tijdelijk het bestuur waar. Eindelijk op 3 juli 1595 werd 
Willem de Castillo, eveneens monnik van Baudelo, de 25ste prior van Waar
schoot. De abt van Cîteau:x, Edme de la Croix (1584-1604) bevestigde zijn 
benoeming op 18 december 1600. Prior de Castillo gaf zijn ontslag op het 
einde van 1618 en werd op 1 januari 1619 opgevolgd door Filips Boonen 
(1619-1621). Theodoor Pybes, van oude Friese adel, was na een nogal be
wogen leven, ingetreden in Ter Duinen te Brugge. Zijn benoeming tot abt 
van Aduard, bij Groningen (65) kon om politieke redenen niet doorgaan. Als 
compensatie werd hij prior van Waarschoot benoemd in 1628. Hij slaagde 
er niet in de voorgenomen hervorming van zijn klooster door te voeren en 
stierf op 15 november 1632. Zijn opvolger Judocus du Corron, benoemd op 
16 maart 1633, woonde in het oude huis te Waarschoot; daar het niet lan
ger mogelijk was voor de monniken daar te verblijven, keek hij uit naar een 
refugiehuis binnen de stad Gent. De opvolger van du Corron, ondertussen 
abt geworden van Ter Duinen, Joannes van Watervliet, eveneens monnik 
van Ter Duinen" (1645-1671) bracht de priorij van Waarschoot binnen de 
muren van Gent in 1650. De puinen van het verwoeste klooster werden af
gebroken, alleen het priorshuis werd hersteld en zou als buitenverblijf dienst 
doen. In 1672 werd Joannes Richart prior van Waarschoot binnen Gent. Hij 
was monnik van de priorij en " ... den oudsten van desen clooster, religieus 
van leven en hebbende grote geleertheit, soo inde godtheyt als inde philoso
phie ... ". Richart had grote plannen voor de toekomst van zijn klooster, zo 
wilde hij onder andere het koorgebed herstellen dat sinds 90 jaar, bij gebrek 
aan personeel, verwaarloosd was. Hij organiseerde en gaf zelf goed ge\"olgde 
cursussen van filosofie. Er waren soms meer dan vijftig leerlingen. Dat alles 
zou overschaduwd worden door een zware beproeving. Hij werd namelijk be
schuldigd van Jansenisme door zijn confrater Franciscus van Ravenbroeck, 
die heimelijk het prioraat van Waarschoot nastreefde. De zaak werd voor 
Rome en Madrid gebracht alsook voor de abt van Vaucelles. afgevaardigde 
ván de abt van Cîteaux. Het werd steeds ingev.'Ïkkelder. Na drie jaar ver
banning werd zijn onschuld bewezen en kon hij naar zijn klooster terug ke
ren" (66). Hij overleed op 22 februari 1695. Hij was 2-t- jaar prior \"an Waar-

schoot geweest. 

Er zullen nog zes priorell volgen, maar Waarschoot zal geen hoge \"lucht 
meer nemen. ,JUdOCtlS van der Cruycen (1642-1706) eertijds de rechtere arm 
van prior Richart, bouwde de nieuwe kerk van dp priorij: 1699-1700. An
dreas Goethals (1707-1719) en Lpo de Mahieu (1719-7+9) komen beidt' uit 
Baudelo. Leo Cambier (1749-1768) was monnik van Ten HO\·e. Zijn zor~n 
gingen vooral naar het domein van de priori i k ''''aarschoot. waar hij stierf 
op 1 januari 1768. Zijn opvolgpr was Luclm'Îcus Wauters (1768-1792) mon
nik van Ter Duinen. Hij wprd in zijn ambt bevestigd door François Trou\"t~ 
( 1748-1797) abt van Cîteaux. Er waren nog zes monniken in dl' priorij. 

(65) Michaêl Schoengen, o.c.lU, 44-45. 
(66) Luclen Ceyssens, JansenistIen Mlnorn, Tome Il, XVI Het Jllnse-nlSIUI!' \'an JohllTln{'!1 

Rlchart. prior van het Cistercltlnserklooster vnn Wllat'sl'hoot te- Ot-ot (1675-1GtIl), 
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De laatste prior van O.L.Vrouw-ten-Hove, Petrus Riemslagh, (1792-1817-
was ingetreden onder prior Cambier. In 1796 werden de laatste negen mon
niken door de Franse bezetter uit hun klooster verdreven. Prior Riemslagh 
werd naar het eiland Ré gedeporteerd, hij kwam echter terug en stierf te 
Brussel in 1817 (67),. Op 7 juni 1797 werd de priorij openbaar verkocht, de 
monniken hebben hun huis wel teruggekocht maar tot een herstel kwam het 
niet. In 1948 werd de kerk, en wat nog van het klooster overbleef te Gent, 
afgebroken. Te yVaarschoot staat nog het priorshuis in zeer vervallen toe
stand: "Het Rattekasteel". 

EEKLO - O.L.Vrouw-ten-Doorn - 1449. 

Vijf jaar na de priorij van O.L.Vrouw-ten-Hove te Waarschoot werd te 
Eeklo het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn gesticht, in 1449. Het 
begint, zoals dikwijls gebeurt in de ge~chiedenis van onze Vlaamse kloOsters, 
met een vrome legende die vertElt van engelenzang rond een "bloeyenden 
haegdoorn" en een beeld van Onze-Lieve-Vrouw; van priesters die het beeld 
in hun kerk willen en engelen die het beeld terug naar de haagdoorn bren
gen, 's nachts natuurlijk; men probeert het beeld in het "hospitael" te plaat
sen met hetzelfde gevolg, de terugkeer naar de boom. In de Zuidmoerstraat 
te Eeklo stond bij een haagdoorn een vervallen kapelletje met de schone naam 
"Engelendale" vanwege de legende (68). De magistraat van Eeklo liet het 
kapelletje herstellen en meteen herleeft de Mariaverering. 

De werkelijkheid over het ontstaan van O.L.Vrouw-ten-Doorn is wel wat 
meer zakelijk. In 1449 kwamen vier zusters van het Sinte-Catharinaklooster, 
gelegen buiten de muren van Sint-Omaars (69), waar zij leefden in gebed en 
boete onder de Derde Regel van Sint-Franciscus. Zuster Laurette Dierkens 
had de leiding. Was zuster Dierkens afkomstig van Eeklo? Wii weten het niet 
met zekerheid maar in die tijd was er te Eeklo een familie Dierkens : Daniël 
Dierkens was vier maal burgemeeester van de stad, in 1440, 1483, 1489 en 
1496 (70). De zusters dienen bij de magistraat van Eeklo een verzoekschrift 
in waarin zij vragen in de stad aanvaard te worden en er te mogen leven 
volgens hun Regel. Burgemeester Pieter de Munter (11) stemde toe en stelde 
de kapel van Engelendale, in de Zuidmoerstraat ter hunner beschikking; hij 
gaf daarbij een stuk grond waarop zij hun kerk en klooster zouden bouwen, 
onder de naam: Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn. Daarenboven schonk hij hun 
in 1456 "een huzinghe ende hofstede met eender plaetse van land groot sijn
de veertien hondert roeden". Tane, de weduwe van Willem Livins schenkt 

(67) Van Bavegem, Het Martelaarsboek ot Heldhaftig gedrag der Belgische Geestelijk
heid ten tijde der Fransche Omwentellng. Nieuwe Uitgaaf, 146. Gent 1875. 

(68) Dezelfde legende en naam vinden wij ook In Assebroek een paar eeuwen vroeger. 
Daar kwamen DominIcanessen zich vestigen te Engelendale. Z.G. Van Den Wljn
gaert - P J. De Pue, GeschiedenlIl van de Zusters Dominicanessen Engelendale 
ASlebroek en Brugge. Brugge. 

(IW) Nu Salnt-Omer, Pal! de Calals. Salnt-Omaarll was Vlaanderen tot 1668. 
(70) E. Neelemans. Tijdrekenkundige Naemlljllt der Baljuws etc... van Eecloo. Gent

Eecloo 18/15. 
(71) E. Neelemanll. o.c. 37, 
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eveneens "negen gemete bos, moere en woestine" (72). In dat jaar 1456 schre
ven de zusters in hun "Cronicke van tcloestere" - "Hedent werd tEecloo 
tcloestere Ons er Vrouwen ten Doern canonyk ghefondeert". Op 31 augustus 
1479 kwam de de hulpbisschop van Ferricus de Clugni, bisschop van Door
nik (1473-1483) Gillis de Baerdemaeckere titelvoerend bisschop van Sarepta 
de kerk van Ten Doorn wijden (13). Hij werd door de magistraat ontvangen 
"ende was ghepresenteerd III cannen wijns van VIII grooten den stoop" 
(14). Het klooster stond hoog in aanzien bij het volk van Eeklo. De dochters 
van de meest vooraanstaande families van de stad en de omgeving, zoals de 
Dierkins en de Parasijs verwisselden er hun weelderige kledij met de grauwe 
pij van de zusters in het "besloten cloostere". Een eerste beproeving voor 
Ten Doorn kwam in 1453. Na de nederlaag van de Gentenaars te Gavere 
werden sommige Vlaamse steden en dorpen zwaar geteisterd door de ver
slagen opstandelingen, waaronder Eeklo en het klooster. Rond die tijd speelt 
zich een drama af binnen de communiteit van Ten Doorn. Er is onenigheid 
onder de zusters en meteen verslapping van de regeltucht. De hervorming 
van de Franciscaanse Orde door de H. Coleta te Gent ingevoerd was in Ten 
Doorn bekend geworden langs broeders die Coleta en haar hervorming voor
stonden. Sommige zusters, onder leiding van de overste Zuster Maria Pari
siis (Van Parijs), lieten zich overhalen en zouden er zich bij aansluiten. Er 
kwam een brief van Paus Alexander VI (1492-1503) waarbij de zusters aan
gemaand werden de oude Ob~ervantie trouw te blijven en de vrede in hun 
huis te herstellen eS). De zestiende eeuw zou echter nog groter beproevingen 
brengen. De opkomst van het Protestantisme en de strijd van de Nederlanden 
voor onafhankelijkheid werden bron van veel leed. Reeds in de tweede helft 
van de zestiende eeuw waren er te Eeklo en omgeving aanhangers van de 
Hervorming werkzaam (16). De hagepreken op het Oostveld en de Pokmoere 
trokken veel volk, men werd driester en de nieuwe leer werd zelfs op de 
markt, op het kerkhof en later tot in de kerk verkondigd. Na de val \"an Den 
Briel in 1572 zakten de Watergeuzen naar Vlaanderen af, zij kwamen ook 
te Eeklo plunderden de kerk en staken het klooster van Ten Doorn in brand. 
De zusters waren gevlucht en hielden zich verborgen bij familie of \Tienden. 
De overste was naar Brugge gevlucht waar zij de schat \"an haar klooster, 
het beeldje van O.L..Vrou'W van Ten Doorn, verborgen had. In 1583 werd 
Eeklo door Farnèse ingenomen. Zodra de rust hersteld w-as kwamen de 
Grauwzusters weer samen, maar Eeklo te' dicht bij Sluis, waar de Cah'inisten 
hun hoofdkwartier hadden, leek de geschikte plaats niet om het kloosterle\'en 
te hernemen. De elf overgebleven zusters ging,en zich binnen de veilige muren 
van Gent vestigen. Het was toen dat Pater Petrus 1\ [archant, pro\'Ïndaal 
van de Minderbroeders Recoletten, samrn met zuster Joanna \'an Jezus, 
meerdere kloosters van Grauwzusters hervormde tot "Penitent('n \'an Sint
Franciscus". D(' zusters van Ten Doorn binnen G('nt slot('n zich bij de her
vorming aan op 2 februari 1627. Zij woond('n sinds korte tijd op de "Nt'dt'r-

(72) E. Neelemans, Geschiedenis der Stad Eec1oo, Eecloo-Gent 1859. Bewijsstukken Nr. 
19. 233. 

(73) U. Berllère, Les Evêques auxlllaires de Cambral ct Tom'nal, 137-139. Bruges-LUle 19~. 
(74) Stadsrekeningen van 1479. 
(75) Franclscana, VO Jaargang 1950, 1-2. 
(76) A. De Vos, Godsdlcnstbel'oel'ten te Eeklo tijdens de XVI" ecuw, In Appt'ltjell \'an 

het Meetjesland, 12 - 1961, 57-138. 
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kouter" op Sint-Pieters. Hier leeft de gemeenschap verder tot in 1782 wan
neer keizer Jozef II van Oostenrijk (1780-1790) alle contemplatieve kloosters 
in zijn Rijk afschaft. Ook de Penitenten van Ten Doorn vielen onder dit 
decret; in 1784 wordt de gemeenschap ontbonden. De Franse Revolutie zal 
kort nadien het definitieve einde brengen. 

EEKLO - De Minderbroeders. - 1649. 

Het laatste klooster gesticht in het Meetjesland onder het Oud Régime is 
het Minderbroedersklooster te Eeklo. De Minderbroeders zijn de enige die 
tot aan de Franse Revolutie in het Meetjesland gebleven zijn. Zij 'zijn er 
trouwens na de Revolutie ook teruggekeerd na een afwezigheid van 69 jaar. 
Wanneer de Minderbroeders zich te Eeklo komen vestigen zijn zij geen on
bekenden voor het volk. Sinds de xnr eeuw waren zij reeds in de voor
naamste steden van Vlaanderen en sinds die tijd ook trokken zij naar dorp en 
stad om het woord Gods te verkondigen. .Men kende ze onder de naam van 
"Fremineuren" of de "Graeubroeders". Hun pij was grijs en niet bruin zoals 
wij ze nu, tot na het Concilie althans, in onze steden mochten ontmoeten. In 
moelijke tijden waren de bedelorden steeds op bres om door predikatie of 
assistentie de parochiale clerus bij te staan. Zo was het ook te Eeklo toen in 
1634 pastoor Gheuns de stad moest verlaten en de Minderbroeders uit Brugge 
hier de parochiale diensten verzekerden. Toen in de eerste helft van de ze
ventiende eeuw de rust in ons land hersteld was, met de vrede van Munster 
op 30 januari 1648, drukte de toenmalige bisschop van Brugge (77), tot wiens 
bisdom Eeklo toen behoorde, de wens uit dat de Minderbroeders in Eeklo 
een klooster zouden stichten. De Provinciaal van de Minderbroeders in Vlaan
deren ging op dat verzoek in. Hij hoopte het geruïneerde klooster van Ten 
Doorn te herstellen voor zijn paters. In 1648 gaf het stadsbestuur de toelating 
en de heer van Eeklo, ].B. della Faille keurde het goed. In 1649 gaf de bis
schop van Brugge zijn goedkeuring ( 8

). Er mochten vijf Minderbroeders in 
Eeklo wonen, drie priesters en twee lekebroeders. Voorlopig huurden zij een 
huis in het Croostraatje, dicht bij de puinen van Ten Doorn. Het ontbrak 
niet aan weldoeners die de stichting steunden, en op de eerste plaats de zus
ters Penitenten te Gent. Op 9 mei 1656 werd het kloostertje bij besluit van 
het provinciaal kapittel een zelfstandig huis. 

In 1664 krijgen de paters toestemming het klooster van O.L.Vrouw-ten-Doorn 
te herstellen, en op 12 october van hetzelfde jaar namen zij het officieel in 
bezit. Daags nadien werd begonnen met de bouw van de nieuwe kerk en het 
klooster. De opbouw vorderde maar traag, pas in 1706 kon de kerk gecon
sacreerd worden. Naast hun streng leven van gebed en boete waren de "pa
terkes" van Eeklo zeer actief als predikanten in eigen kerk en in de parochies 

(77) Nlcolaus de Haudlon (1641-1649) was de achtste bisschop van Brugge. 
(78) E. Neelemans, Geschiedenis der stad Eecloo. EecJoo-Gent 1859. 

A. Verschuere, De Minderbroeders te Eeklo 1649-1949. Mechelen 1949. 
P. De Meyer, De Minderbroeders In het Meetjesland. Appeltjes van het Meetjes
land, 4 (1952) 11-68. 
P. De Meyer, De Minderbroeders te Eeklo, APpeltjes van het Meetjesland, 10 (1952) 
2011-211. 
L. Lampaert, De Geschiedenis van Eeklo. Eeklo 1067-1973. 
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van de hele streek. Zij waren de grote verspreiders van de Mariadevotie, 
vooral toen, na de afschaffing van het klooster der Penitenten te Gent, het 
oude wonderbeeldje van O.L.Vrouw-ten-Doorn naar Eeklo terug kwam. 

In het begin van de achttiende eeuw was er reeds spraak van een college 
te stichten te Eeklo, maar de tijd bleek niet rijp te zijn voor deze onderne
ming. Het was vooral de magistraat van de stad die daar zeer veel belang 
aan hechtte. In 1748 werden hun pogingen eindelijk met succes bekroond. 
Eeklo. had zijn "latijnse schoole". De Minderbro2ders zouden er de leiding 
van hebben tot in 1797, vijftig jaar lang. Groot was het college niet, maar 
er was strenge tucht en men volgde het officiële leerplan. Bij de opstand te
gen Jozef II in 1789 stonden de Minderbroeders aan de kant van de Patri
otten, maar de gedroomde vrijheid bleef uit. Weldra liepen de Fransen ons 
land onder de voet, en algauw wist men wat ons volk en de Kerk te wach
ten stond. De vervolging tegen de kloosters begon met de eis van dt' bezet
ters een inventaris op te maken van alle bezittingen. Alles werd nauwkeurig 
opgetekend zo in de keuken als in de sacristie, in de bibliotheek met haar 
1500 boeken als in de cellen van de paters. Voorlopig bleef het daarbij. 
Maar na de overwinning van de Fransen te Fleurus werden de Oostenrijkse 
Nederlanden door Frankrijk geannexeerd. De bezetting zou twintig jaar du
ren. In 1796 werden in Frankrijk en de geannexeerde landen alle kloosters 
afgeschaft. Te Eeklo gebeurde dat op 5 februari. "Tegen den avond van 5 
februari 1796 werden de Minderbroeders door de Franse militairen uitg:>
dreven en het klooster verkocht". De gardiaan Pater Ildefons Van Damme 
kocht het terug maar slaagde er niet in zijn gemeenschap te doen herleven. 
Hij verkocht de eigendom aan Kanunnik Triest, de stichter "an de Zusters 
van Liefde. Dit was het einde van het oud~ klooster der },Iinderhroeders 
O.L.Vrouw-ten-Doorn. Het was ook het laatste van het Meetjesland "an 
vóór de Franse Revolutie. 

P.L. Goegebuer o.s.a. 
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SPROKKELING. 

EEN BRIEF VAN HENRICUS JOSEPHUS JACQUES 

SOLDAAT ONDER NAPOLEON, 

UIT WATERVLIET 

Soldatenbrieven zijn blijkbaar buitengewoon interessant voor de literatuur
en plaatselijke geschiedenis, heem- en familiekunde. Hiervan getuigen tal van 
bijdragen in onze heemkundige tijdschriften, en dienen zelfs meermalen als 
een belangrijk onderurerp voor een voordracht e). 

Latm we nu onze soldaat uit Watervliet, zelf aan het woord. We publice
eeren dit enig tijdsdocument in bijlage. 

BIJLAGE 

(Losse stukken, ongeklasseerd gemeentearchief - gemeentehuis Watervliet). 

"Gedaen tot pamplona, dezen 27 october 1808. 

Seer Beminde vaeder ende moeder ende broeder, ik laete aen U weten, als 
dat ik tot er ure van nu nog, in volle gezontheydt ben, waer over ik godt 
love en danke, en ik verhope van U het zelve te sijn. 

Ik laete U weten, als dat wij allegaeder den eersten van augustus uyt mad
rid vertrocken sijn, met een geweld van volck, om diswiUe dat wij het niet 
betrouwen en coste, om dat de brigans in de stad wilden komen, en dat wij 
te weynig volck waeren om daer teugen op te staene. 

Wij sijn allegaeder wederom gekeerd tot in Victoria, daer sijn wij stille 
blijven teigen, tot dat wij versterkkinge van volck gekregen hebben. Tans sij 
wij wederom opgetrocken naer de stad Saregons, waer wij drij daegen lang 
gevochten hebben teugen die brigans, waer er vele van doodt gebleven sijn. 

Die laegen zoo daenig sterck binnen de stad, dat wij geene weig en con
sten om in de stad te geraeken, want zij hadden de poorten opgedijckt met 
wulle sacken, waer wij niet dorre en consten schieten met de cannonnen, wij 
sijn met een geweld van volck, de poorten te candeele gcgaen, als de sapcurs 
de poorten hemstucken gekapt hadden. 

(1) DE vos A. - Drie brieven van Bernard Van Hecke, soldaat onder Napoleon. 
"Appeltjes van het Meetjellland", Nr. ij (1954), p. 245-250. 
Op maandag 14 september 1981, beluisterden wIJ een merkwaardIge, boeiende voor
dracht, van Pater Leus S.J., overste van de residentie aan de bedevaartplaats te 
Lourdel-Oostakker, over "Het epos van een Vlaamse boerenzoon In de legers van 
Napoleon". HIJ deed dit aan de hand van 17 authentieke brieven, die zijn eigen over
grootvader, Franclel Casteels uit OOllterzele, naar zijn familie schreef tussen 1805 
en 1813. Zie hIerover: "Heemkundig NIeuwlI", nr. 5 - september-oktober 1981, p. 1-2. 
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Wij hebben tans al de sacken met de wulle die in de aerde gedijkt waeren, 
in de versten gesmeten, tans sij wij allegaeder in de stad geloopen, waer de 
brigans de vlucht uyt genomen hebben, als wij de stad in liepen, de burgers 
van de stad die: goten met cokende livoli door de veynsters op ons, waer mede 
zij er vele verbrand hebbe van ons volck, maer godt lof ik en ben tot nu toe 
nog niet geblessert, waer over ick godt love en danke. 

Wij hebben er zes weken binnen de stad gelegen, daer wij tot vijf mael 
toe de brigans verjaegt hebben, tans sijn we voorder getrocken en wij sijn 
wederom gekeerdt, 30 uren al dezen kant in Saragons, waar wij peyzen van 
geheel in kort wederom te moeten vechten teugen die brigans. Wij en weten 
niet van waer sij al kommen, maer godt lof wij en hebben er geen vreeze van, 
want wij hebben veel liever te vechten, als hier in spagnien stille te leigen, 
want als wij vechten, hebben wij goede daegen. 

Zeer Beminde houders, zijt soo goet van te antworden, zoo haest als het 
mogelijck is, waer dat Carolus Cateur is, en DOck onder wat regiment hij is, 
en doet oock de compelementen aen de moeder van Stin de Meij, als dat iek 
van hun niet en weet te spreken, want hij in het hospitael tot madrid gebleven 
is, en oock de compelementen aen alle mijne vrienden en goede geburen, en 
aen mijnen baes Strobe. 

Als dat ik toter ure van heden, nog in volle gezontheijd ben, gelijck ik van 
U verhopende, ben U genegen dienaer Enricus Josephus Jaqus. 

Mijn adres is Enricus Josephus Jacqus, soldat Ie 14ieme regiment de ligne, 
4iem battaon, primier companie, a garnizoen a pamplona, Despagnien". 

Als bijschrift komt dan naam en adres voor van zijn vader, waaraan deze 
brief geadresseerd is : 
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"Au sieur Jacobus Jacques, journalien 
à Watervliet 

Canton Caperyk 
25 Département de I'Escaut". 
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DE SINT-RADEGONDEKERK TE MERENDREE 

ADDENDA EN CORRIGENDA 

In onderhavig artikel brengen we de gegevens samen die we na het verschij
nen van de publicatie in titel vermeld (A.M. 31/1980) nog verzamelden; 
tevens deze in verband met 'Sint-Gerol! in geschiedenis en legende' (A.M. 
28/1977). 

Bij de oudste geschiedenis vermeldden we de schenking van o.a. het alt are 
van ÀIerendree aan het Doorniks kapittel in 1171. In dit jaarboek publice
ren we de integrale tekst van deze oorkonde alsmede de vertaling en een kor
te bespreking. Dit in het artikel 'Een eerste verkenning inzake de vroeg ker
kelijke geschiedenis van Knesselare'. 

Precies honderd jaar later, in 1271, de zaterdag na het feest van Sint-Ni
klaas koopt magister Henri van Badelghem, kanunnik van het O.-L.-Vrouwe
kapittel van Doornik, 'in personatu nostro de merendre' zegt men, aan Raas 
van Gavere, ridder, een tiend e). 
Hieruit blijkt nogmaals duidelijk dat het kapittel een titularis voor het ambt 
van pastoor aan de bisschop mocht voordragen. 
De tiend wordt op een jaarlijkse opbrengst van 54 pond parisis geschat, waar
mede hij dan in de kathedraal te Doornik een kapelanie sticht. 

Het betreft hier echter slechts een deel van de tiend van Merendree. In 
februari 1272 (= 73 NS) zien we Raas VIII (1266-1300) opnieuw een an
der stuk van de tiend, alsmede zijn tiendeschuur gelegen naast het atrium 
van Merendree aan het voornoemde kapittel verkopen. Met dit atrium wordt 
het kerkhof van Merendree bedoeld. 
Hij hield deze tiend van Robrecht, oudste zoon van de graaf van Vlaande
ren in leen. Meteen weten we dat ook hier de graaf als usurpator van een 
deel van de tienden mag beschouwd worden (2). 

Door het toevallig ontdekken van een zeer uitgebreide reeks kerkplans no
pens de verbouwing uit 1881/82 zijn we nu goed ingelicht nopens het uit
zicht van de voormalige 18e eeuwse kerk. De vier bijzonderste geven we hier 
dan ook weer met een korte bespreking. De twee eerste betreffen de oude 
kerk. 

Zijzicht kant noord 

Wc merken duidelijk hoe aan de 16e eeuwse gotische kerk een travee alsmede 
een koor met ronde sluiting was toegevoegd. Dit laatste had twee vensters in 
classisisme-stijl. Beiderzijds was een sakristie aangebouwd. In de zijbeuken 
waren de vier ramen onder {'en segmentboog gebracht. Dit was ook zo in de 
transeptgevels, waar evenwel de sporen van de vroegere gotische omlijsting 
nog duidelijk te zien zijn. Enkel in het koor had men de barokomlijsting be-

(1) KapIttelarchIef DoornIk, cartularlum D, tol. 68 V·. 
(%) KAD, cartularlum D, 199 ro. 
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ZIjzicht kant noord 

houden. De toren had op dit ogenblik - begin 1876 - r d olkomen zijn 
huidig uitzic:'. t gekregen. Enkel de uurwerkplaten zijn nadien onder 
gotisch encadrement gebracht. Heel duid lijk zi t men ho r de 0 

en dus ook de romaan e kerk vroeger kwam. lle wa ook ond r ' én d 
bracht. 

Grondplan 
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Grondplan 18. e.uwi. kerk 
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Grondplan huidige kerk 
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Huidige kerk - ZIJzicht kant noord 

band met de devotie tot het H. Kruis waartoe door paus Alexander VII, op 
13 januari 1663, een bul werd uitgevaardigd en de broederschap alhier op
gericht kerkelijke voorrechten verkreeg (3). 

Grondplan huidige kerk: 

Dit eerste plan - wat niet volledig conform werd behouden - zou in origine 
van onderpastoor Van de Vijvere zijn uitgegaan. Hieruit blijkt dat een ok-
aal voorzien was achteraan. Hiertoe zou een deel van de oude koormuren 

behouden blijven waar dan aan de noordkant de toegang trap zou tegen aan
gevoegd worden. In de zuidelijke ruimte zou de doopkapel worden ingericht. 
D voorziene plaatsing van de kommuniebank, in de opnieuw met het koor 
naar h t oosten gerichte kerk, is ook niet uitg vo rd. De sakri ti deuren welke 
in het koor uitgaven zijn ook verpJaat t naar de tran ptgeveJ . In de huidige 
bergplaats was en toilet voorzi n. De rester nd mur n van d H. Krui -
kapel zijn hi rbij ook verdw n n. 

Zijzicht kant noord : 

Deze bijg v rfd t'k ning g ft u n ld van wat m n zinn ns wa uit 
VO'T n. Uit ind lijk zijn d z midd nb ukv n t rond r bekapping r 

~ MOELAERT, R . : De 'buL van ALexander VU u.t~ het ke".', archie/ te Merendr e en cte 
broecler.chap van het H . KrUi', A.M. 33 (l082) . 
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niet gekomen, en is de doopvontkapel rechts in plaats van links aangebouwd. 
De doopvont zelf, wellicht empirestijl, is in 1822 geleverd door J.B. Voituron. 
Ook de uurwerkplaten kregen bij deze gelegenhl'id hun neogotische over
kapping. De werken werden in twee fasen uitgevoerd: 1881/82 en 1893. 

KOPERWERK. 

Processielantaarns/ Minard : dit zijn mooie exemplaren die volgens de motie
ven in een neo-Lodewijk XV-stijl zijn uitgevoerd. 
Altaarkandelaars/ gegoten specie: zijn tamelijk zeldzaam en hebben een ge
canneleerde schacht. De drie resterende kandelaars van de barok altaargar
nituur hebben daarentegen geen gecanneleerde schacht. 
Wierookscheepje: in rococo. 
Baljuwstok : verzilverd koperen hoofd met inscriptie Block. 
Baljuwstok : H. Radegonde in verkoperd metaal. Naam van de schenker en 
"H. Radegonde" als inscriptie. 

ZILVERWERK. 

Monstrans: 615 blijkt de dekanale letter K 
Ciborie: de uitgewiste stempeling is een grote proefsteek ; de gekroonde S 
is de dekenletter ; de gekroonde hand is Antwerpen. 
Kruisreliekhouder : gekroonde G in plaats van R (= Gent) ; gekroonde AS 
als meesterteken voor Aug. Segaert de Oude; I onleesbaar. De gekroonde 
schilden op de voet zijn het meesterteken. 
Wierookvat: AE gekroond. Het wierookschel'pje is niet van zilwr, zoals ver
keerdelijk aangegeven, maar van verzilverd kopeL 
HH. Oliën: drie doosjes boven elkaar geplaatst 3 à 4 cm doormeter. 
Pixis : eenvoudig lijstje als versiering. 

RELIEKEN. 

De riive met de gebeenten van St-Gel'olf werd op het stadhuis te Gent in 
veiligheid gebracht. Hoe de relieken daar verdwt'nen le('s je in het Culturul 
jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen. 1953 (4). 

E('n reliek van St-Gerolf hezat in 1658 ook de kerk van Astene (5). 

GRAF- EN GEDENK'SCHRIFTEN. 

Bij d(' w('rk('n in de oude pastorij kwam de graf::{'/'k l'an llastoor J.'1fI Cap
f)enolle (Mer('ndr('(' 1750-1774) te voorschijn. D('ze ,,,'as eertijds in de zuidr
lijke trans('ptgevel aangebracht. SI('chts onder ('n boven, tt'lk(,Hs Hwt t",rr ha
ken hil1l1l'n «:,l'n omkad«:'ring g('hrcht, is hij bij de beschieting in 1940 he$ch,,-

(4) RAG, Fonds St-Pletersllbdlj, 2° reeks. 338. 
(5) BERGE, K. : Kerkelijk leven tn do IOlldclfjko dolcollI} DohlfO (1611-11611. Kunst t'll 

oUdheldkunctl!(e kring vlln Deinze, jj;l. 48 (1901). 
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digd geraakt en er nadien uitgevallen. Wijlen pastoor van Weyenberghe he:ft 
de resterende brokstukken op de zolder van de pastorie opgeborgen. Het mlfl
denste en onderste deel ontbreken echter. De steen, in witte marmer, 149/82 
cm, is in een humanistisch fchrift gebeiteld en bevat volgende tekst: 
D.o.~L/HIC JACET/REVdus ADm AC AMPmus DOMINUS/ (jacobus 
fs FR)ANCUS Van Coppenolle S.T.L.j. ..... E/ DE SWEVEGEM DIOEC. 
TOR(nacensis)/ (ET)ATIS SUAE 51/R.I.P. 

Blijkens de slijtage heeft deze steen vroeger binnen het gebouw in de kerk
vloer een plaats gehad. Wonder genoeg is hij reeds vlug herbruik~. gewor.~e~ 
\'oor de familiekelder Vincke en zo na 1818 herkapt op de keerzIJde. HIJ IS 
omboord met een lijst van palmetten. 

Deze zerk bevat een hele genealogie waarvan het volgende te ontcijferen 
valt : 
Joseph Vincke was gehuwd met Marie van den Berghe uit St-Denijs-Westrem. 

Hun zoon Daniël (0 omstreeks 171O/t20/6/1779), koster, huwde een eerste 
keer met De Craene Anna Maria van wie hij Johannes Benediktus had, 1758-
31/7/1814, eveneens koster. Deze laatste huwde met Johanna Thérésia 
Claeys (1754-8/12/1818). Zij wonnen Vincke Anna (1783-13/1/1815). 

In tweede huwelijksband verbonden met Seghers Anna Comelia fa ... en 
~laria Anna Vereecke won hij nog enkele kinderen, o.a. Andreas, professor 
aan het seminarie te Gent. (17 58-Waregem 5/10/1796). 

Verder ontcijfer ik nog Thomas De Meyer fs Lieven en Petronilla Tjiam
pens van Zwijnaarde. We weten dat deze gehuwd was met Anna Maria Se
ghers (f12 / 12/1806/71 j.). Zij hadden zeven kinderen: 

- Anna Comelia x l.B. De Mulder. 
- Francisca x Guillaume Mathijs fs Guillaume en Helena Boken van Boeyen-

hove. 
- Marie-Anne x .... Mathijs. 
- Judoc .... 
- Hier volgde ongetwijfeld ook de grote telg van Merendree, Isaac Joseph 
De ~feyer (0 Merendree 24/8/1786). Zijn grafmonument te Brugge vermeldt 
op de scherpe naald de meegemaakte veldslagen met het Napoleontische le
ger. Pieter Vincke was zijn oom langs moederlijke zijde. Hij was hoofdzake
lijk ingekwartierd te Luneville en deed diemt van 1808 tot 1812. Ziek zijnde 
keerde hij alsdan naar Brugge terug. Weldra opgeknapt ging hij te Parijs 
verder studeren en werd er geneesheer. Als majoor-chirurg maakte hij dan 
nog de laatste Slag bij Waterlo mee. Nadien bekleedde hij vooraanstaande 
plaatsen te Brugge, o.a. chirurg in het St-Janshospitaal. Hij overleed er in 
1863. 

Talrijke publicaties zijn van hem gekend. Zijn bijzonderste werk Analec
les Medic.::LUX werd door Dr. P. Van dC'n Eynde en Dr. F.E. Joos in 1963 
heruitgegeven (6). 

(S) J .V.B.: BrugR 80Ldatenarta van EUTflpees formaat ,·ecltvtvull. (Nieuwsblad van 25/26 
mei 1963). 
Anton Poorter: De docteur van de Garde ctvtck (Brugs Handelsblad vnn 13/0/1970). 
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Verder werd in de tuinen van de pastorie ook nog de grafzerk aangetroffen 
van Joos Vervinck t31/1/1761.. Deze laatste wordt thans in de bergplaats 
bewaard. 

SI NT -GEROLF. 

Sinds de publicatie in dit jaarboek (n° 28/1977) zijn door wijlen Dom 
N.-N. Huyghebaert de belangrijkste oude documenten over St-Gerolf aan de 
universiteit te Leuven (Institut d'études médiévales) aan een grondig onder
zoek onderworpen. 

Het resultaat is achteraf gepubliceerd: Un texte prémontré méconnu: 
l'Adventus (secundus) S. Gerulfi in Trunchinium (XII· siècle) (). 

In mijn artikel heb ik voor de paragraaf over de exegese en de constructie 
van deze documenten mij hoofdzakelijk gebazeerd op de studie van pater D. 
Stracke: 'De oudste vita Sancti Gerulphi' verschenen in Bijdragen tot de 
Geschiedenis, jg. XVII (1926). 

De voornaamste besluiten waar Dom Huyghebaert toe kwam zijn in tegen
stelling met pater Stracke de volgende: 

1) De Vita of Passio waar een Translatio op volgt - Bibliotheca Hagiogra
phica Latina 3507 a en 3507 b of III ·en IV van ons schema - zijn beide de 
oudste documenten en door een benediktijn geschreven. 

2) De Circumlatio (BHL 3508 b) zou opgesteld zijn tussen 1131, de ver
woesting van de abdij door de Gentenaars f'n ] 137, de aankomst van de pre
monstratenzers van Laon. 

3) Met voldoende bewijzen verwerpt hij de stelling dat de Adventus Reli
quiarum (= Adventus secundus, BHL 3508 a of Translatio I uit ons schema) 
gebazeerd zou zijn op oudere Frankische documenten. Het is een herwerking 
van de Adventus volgend op de Passio (3507 b). Deze dateert hij volgens 
taal, stijl, maar voornamelijk de ontwikkelde themata als typisch XIIe eeuws. 
Hij kan dus slechts door een premonstratenzer kanunnik opgesteld zijn na 
1137. Deze premonstratenzers konden zich met de verouderde voorstelling 
van hun voorgangers niet meer tevreden stellen: alles speelde zich te l\feren
dree af, de oude veten met de St-Baverckrici waren lang uit de tijd, enz ... 
Kortom het was geen stuk meer om te Drongen openbaar te gebruiken. 

Van dezelfde auteur verscheen ook het artikel in Appeltjes "OP{'/' koning 
Basijn en zijn legende te Drongen' (n° 31/1980). 

Hierin behandelt schrijver terloops nog eens de Circumlatio waarin \'001' 

't eerst St-Amandus als stichter van Drongen wordt naar voor geschoven in 
vervanging van de zo legendarische koning van Basotes. Hier lezen we o\'er 
het bestaan van een vierde kerk te Drongen: de St-Gf"rolfskerk. Ze wordt 
voor 't eerst in ] 494 vernoemd en stond naast dl:' oude abdijkerk aanl,'{eoouwd. 
Aanleiding tot dit artikel was de publicatie door lllij van de gra\'ure uit het 

(7) Analecta Praemonstratansta, tomus LVI, 1980, fasctculus 1-2. 
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werkje van Steyt (dd. 1658) waarop St-Basijn te zien is dragende de maquet
te "an een kerkcomplex. 

Een andere St-Gerolfskerk hebben we ondertussen ook teruggevonden te 
West-Domburg (Domburg extra castellum), het huidige Domburg op Wal
cheren. 

Te St-Martens-Leerne stond een hoeve nabij 'St-Gerolfskruis'. Zo vonden 
we geattesteerd in 1439 en 1445 (8). Eveneens bezat het begijnhof te Den
dermonde, een 'Huize St-Gerulfus' d.d. 1628 (9). 

Te Merendree was vroeger ook een Maatschappij voor Onderlinge Bij
stand "St-Gerulfusgilde" genoemd, welke volgens de notulen van de gemeen
teraad op 30/8/1923 werd afgeschaft en samengevoegd met Lovendegem 
(~futualiteit) . 
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(1930) p. 516. 
KORSENDONK : het manuscript van Korsendonk bevindt zich in de Bi
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Bij de huldiging van 

MAURICE RYCKAERT 

Y'~ .. 
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Maurlce Ryckaert 
o Ronseie, 24/ 4/ 1920 

Dat bij de voor t lIing van h t J aarbo k van h · t H eemktmdilT 
van het M eetjesland te d n v rdien t lijk m d \~ erk r in d 
wordt gezet wordt stilaan n traditi 

kl nk cl 
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Maurlce Ryckaert aan het woord: " Het Is niet nodig dat ge miJ viert, maar 't Is wel 
aangenaam •.. " . 

Laten we Acmel De Vo echter zelf aan het woord: 

Mijheer de Burgemeester, Heren chepenen, 

Dames en H eren, 

Waarde Vriend Maurice en echtgenote, 

Foto : J . Van Lae re 

inds de jaren 80 heeft h t Heemkundig Genootschap zich stilaan bezon
n n op haar pioni r n v rdienst lijk w rk r van het r t uur die n 
gans 1 v n zich ing zet h bb n om h tnoots hap te di nen h tzij zow I 
op organisatorisch al op r da tion I vlak. 

Tw e jaar g I d n bra ht n wij aldus n po thum 
t r-voorzitter Dr. Ti I man, vorig jaar aan Firmin D 
h mkundige kring Ev rg m tanclva tig v rspr id r 
h mkundig g da hte binn n n g w ot. 

Vandaag i h t cl b urt aan Ma ri Ry ka rt rn r dan 35 jaar acti f 
in het h mkundig g b ur n van onz r gio. 
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Voorzitter Achiel De Vos overhandigt een passend geschenk aan de gevierde. 

Foto : J . Van Laere 

M a uri ee is ee n kind gC'borcn en vol wRs~en O' worden 111 h t interbellwn, 
zijn pri lle jeugd a fsluitend m e t een brlluske eonfr nta tie met ht rl 
w eId . 

Het is een bijna d antesk VISIe en 20-jnrige oldaat na d apitul ti 
28 mei 1940 in h et hol te va n d nacht vanuit d binnenw el1 \ 11 , ,t
Vlaand eren via d e Diepenbcekse velden p d gr ns vnn , twinkel. Z m<:'1'
gem en R onse ie. tIl sse n a htergela ten li jkC'l1. ve rwRrdc tcl 'f ndrnd Il , w g
gegooid e en ac htC'rgeblcven uitrIlsting. zijn weg 1\[\ ( r het veili" C' he 11 t rug 
te vinden. 
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Misschien is dat wel een van de onderliggende reden waarom Maurice zijn 
heem steeds trouw is gebleven, waarom hij naar de diepere wortels en hun 
oorsprong heeft gepeild. Vertellen en schrijven zat hem trouwens in het bloed. 

Dit moet reeds vrij vlug gebeurd zijn na capitulatie en oorlog, want in 
1950 verschijnt voor zover mij bekend, een der allereerste publicaties van de 
auteur, onder de voorzichtige titel; "Bijdrage tot de Geschiedenis van Ron
sele", een boekje van 153 pagina's, waarin de voornaamste componenten van 
latere, meer gestructureerde studies, reeds duidelijk te onderkennen zijn. 

Piëteitsvol droeg de dankbare zoon dit boekje op aan zijn vader, toendertijd 
burgemeester van Ronsele, die korte tijd nadien overleed. 

Een volgend heemkundig spoor van Maurice vinden wij in "Vrij Malde
gem" waar we vanaf 1951 wekelijkse artikelen vinden o.a. over de Zomer
gemse straatnamen, over de Bestuurlijke indeling, over de Oorlogen der 17e 
eeuw, over de Armenzorg, over Wapenschild en Zegel van Zomergem, Bri
gands aan het werk en dergelijke meer. Er waren verder nog verspreide bij
dragen in het Gemeentekrediet en bij de Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent. 

Vanaf 1954 in " Appelt jes nr. 6" wordt hij een regelmatig medewerker van 
ons tijdschrift. Belangrijke artikelen van zijn hand zijn o.a.: "Zomergem, 
zijn heerlijkheden en hun heren", "Zomergem, iets over zijn ontstaan, zijn 
naam en oudste bewoners", "Een beeldenstorm in de kerk van Oostwinkel op 
23 augustus 1566", "Zomergem onder de geuzentijd 1566-1630", "Het volks
onderwijs te Zomergem", "De opstand der bevolking tegen het Frans bewind 
te Zomergem, Sleidinge en Waarschoot op 1 en 2 brumaire VI", "Zomergem 
onder de Franse revolutie", "Het sociaal-economisch aspect te Zomergem 
onder het Frans bewind", "Zomergem en de Spaanse successie-oorlog (1702-
1713)", "De Zomergemse straatnamen vÓÓr 1800", "Het gemeentewapen van 
Zomergem", "Het kultuurlandschap van Zomergem in de voorbije eeuwen, 
geschetst door een brok toponymie", "Het portret van Lovendegem in de 16e 
en 17e eeuwen", "De huisweverij te Zomergem". Een belangrijke plaatselijke 
studie over "Het voormalig klooster van de Zusters van Sint-Vincentius à 
Paulo te Zomergem", "De Sint-Martinuskerk van Zomergem slachtoffer van 
de twee wereldoorlogen", "Het Goed van Rapenbrug te Zomergem", "De 
Sint-Martinuskerk van Zomergem", "Het Goed l\tleerlare in Zomergem", 
"Het Goed ten Boomgaarde, alias van Pilkem in Ronsde", "De schoolstrijd 
te Zomergem 1879-84". Voorwaar een indrukwekkende lijst, waarvan het ein
de nog niet in zicht is. 

Vriend Maurice, naast deze omvangrijke geschreven productie, willen wij 
ook de mens Maurice Ryckaert even belichten. 

Maurice, wij houden van uw vriendelijke ongekunstelde omgang, van de 
gezellige sfeer, die gij rond uw persoon weet op te bouwen, van de menselijke 
warmte, die gij uitstraalt. 

Wij danken u tevens om uw onverdeeld, ondefinieerbaar Zomergemse In

breng, binnen het Genootschap. 
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Mevrouw Ryckaert, ook eens " onder" heemkundigen, Maurlce Ryckaert en Achlel 
De Vos, klinkend op de toekomst. 

Foto: J. Van Laara 

Vorig jaar zagen wij u nog in volle actie al cl alk figuur die het er
leden van uw geboortedorp zo feervol kon opro p n. 

Om deze en nog veel andere a pecten om uw m d 1Ulp bij h t opbou"\J en 
en in stand h01,.lden van de bescheid n do h hog id al n ,an on G oot
schap willen wij symbolis h n mat rie I onz dankbaarheid tuigen door 
het aanbieden van dit dried lig w rk van Tr fois: Land lijk bouwkun t in 
Vlaanderen" e n w rk dat Maurice - wij zijn er an 0 rtuÏlro - m t 
liefde en overgave zal ter hand n m n. 

Schepen Lambert di 
gerneester n van h t oItaIlig aanw zi 
niet and rs dan d woord n van 
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"Ik was van plan" aldus de schepen, "het werk van ~Iaurice te belichten, 
maar dat deed de \"oorzitter reeds. Vervolgens dacht ik het leven van Mau
rice wat nader te belichten, weerom echter werd mij het gras van voor de 
\'oeten gemaaid. Tenslotte kan ik niet anders dan een vergeten maar niet 
minder belangrijk aspect \"an onze medeburger aan te halen, namelijk zijn 
nimmer aflatende dienstvaardigheid. Hoeveel studenten 11aurice geholpen 
heeft door het ter beschikking stellen van zijn rijke documentatie over Zomer
gem, Ronsele en Oostwinkel valt slecht bij benadering te schatten. Ook ik 
mocht als student het "gerief" van Maurice raadplegen. Dat de gevierde op 
die manier heel wat kwijt is geraakt zal wel niemand verwonderen, want 
<'t steekt op geen dag, breng alles terug als ge gedaan hebt met zoeken», klonk 
het steevast". 

Schepen Lambert overhandigde zijn dorpsgenoot een mooi in keramiek uit
ge\'()Crd wapenschild van de gemeente Zomergem dat Maurice Ryckaert en
kele jaren terug zelf nog heeft ontworpen. 

Vervolgens kwam de heemkundige zelf aan het woord. Hij herinnerde de 
aanwezigen aan de boutade die Daniël Verstraete in Maldegem uitsprak toen 
hij het eerste exemplaar van zijn "Historische verkenningen in het Meetjes
land" mocht in ontvangst nemen: "Ge moest dat allemaal niet gedaan heb
ben, 't was allemaal niet nodig!". 

"Welnu", zei Maurice, "het is inderdaar niet nodig, maar 't is wel aange
naam ;'k zou hier staan liegen als het zo niet was. De enige verdienste die ik 
denk te mogen op mijn naam schrijven is het feit dat ik een massa gegevens 
heb kunnen doorgeven, want aan het pluizen in een muf lokaal in "stinken
de" papieren is niet zoveel gelegen. 't Is zelfs niet aangenaam, en toch heb 
ik het meer dan 30 jaar gedaan. Vóór ik naar hier kwam keek ik nog eens naar 
mijn boekenplank waar mijn 33 jaarboeken van het Meetjesland op staan: 
een boek met een dikte van 75 cm en met meer dan tienduizend bladzijden. 
Mijn hart was vervuld met dankbaarheid als ik aan al de mensen denk die 
dit monument van het Meetjesland hebben helpen mogelijk maken! Straks 
komt er de 34e bouwsteen bij! Ik zal het jaarboek eens doorbladeren en kij
ken of mijn artikel er wel instaat. Dat is goed. Lezen doe ik het niet meer, 
want het behoort al tot verleden. Wel lees ik de artikels van de andere mede
werkers. En zo gaat dat elk jaar, elk jaar krijgt het monument er een steen 
bij. Hopelijk zullen er nog veel jaren volgen. Als ik dan bedenk dat er van 
mij ongeveer een duizendtal bladzijden in Appeltjes zijn verschenen, dan voel 
ik me niet alleen fier, maar ook dankbaar. Dankbaar voor de mensen die dit 
hebben mogelijk gemaakt. Onze eerste voorzitter, dr. Tieleman zaliger on
derzocht, doorsnuffelde en pluisde een kerkgebouw documenten uit, gelijk een 
mol doorwoelde hij alle mogelijke archieven, hij bezat duizenden en nog eens 
duizenden blaadjes aantekeningen waarvan hij nog niet het duizendste part 
heeft verwerkt. Bij zijn overlijden vond zijn weduwe gelukkig geen vierkante 
meter grond in de tuin waar niets groeide, want anders zouden al die notities 
in de> vlammen zijn opgegaan en een levenswerk vernietigd zijn geworden. 
Bij mij is dat gelukkig niet zo. Ik hen blij clat ik 11I't nageslacht toch iets zal 
nalaten: En 't is nog niet gedaan, want ik hen nog altijd bezig, er komt 
nooit geen eind aan!". 
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Naast Maurice werd ook zijn dame gehuldigd voor de vele uurtjes die ze 
zonder haar man moest doorbrengen. Hoop op enige "verbetering" is er voor
alsnog niet, want schepen Lambert verklapte dat er geen dag voorbij ging 
zonder dat de "bezeten" vorser op het gemeentehuis verscheen. Mevrouw zal 
dus geduld moeten blijven oefenen! 

(verslag: Hugo Notteboom) 
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DOCUMENTATI ECENTRUM VOOR DE 

GESCHIEDENIS VAN HET MEETJESLAND 

Op 21 januari 1984 werd een receptie aangeboden door het Heemkundig 
Genootschap van het Meetjesland, "Ons Meetjesland", "De Eik" en de 
Heemkundige Werkgroep van Maldegem naar aanleiding van het overbren
gen van het oud archief van de stad Eeklo naar een nieuw depot ingericht 
in het vroeger kantoor van de politie in het stadhuis van Eeklo. Daar zal 
ook de bibliotheek van de V.V.v.-Eeklo en het Heemkundig Genootschap 
van het Meetjesland een onderdak vinden, zodat we van een echt documen
tatiecentrum voor streekgeschiedenis zullen kunnen !:preken. Namens de vier 
verenigingen sprak Achiel De Vos het volgende dankwoord uit : 

Mijnheer de Burgemeester 
Heren Schepenen en Gemeenteraadsleden, 
Heren V2n Administratie en Technische Dienst, 
Waarde Vrienden van onze vier zusterverenigingen, 

Ik kan u niet verhelen dat hier vandaag voor u een gelukkig man staat 
en als woordvoerder van de vier streekgebonden verenigingen uit onze regio: 
het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, Ons Meetjesland, de 
Eik en de Heemkundige Werkgroep van Maldegem en meteen, en dat is 
nogal vanzelfsprekend, als archivaris van de stad Eeko. 

Voor eenmaal zijn vandaag de rollen omgekeerd: het zijn de verenigingen 
die in het stadhuis een receptie houden en het zijn de mensen \'an het be
leid, die hier nu in hun eigen stadhuis ontvangen worden. 

Vandaag is daar een bijzondere ft'den toe. Je hoeft slechts even om u heen 
te kijken in de ruimte en een paar maand achterom in de tijd, om de huis
vesting van het archief even te vergelijken: van fen rommelige, koude ar
chiefzolder naar deze spatieuze ruimten: een uitgebouwd archiefdepot voor
zien van de nodige rekken en kasten, een leeszaal uwt burl."au, kast en con
sultatietafel, nog een dercle lokaal 0:11 de bibliotlwken vun de V.V.V. Eeklo 
en het Heemkundig Genootschap in onder te brt'ngen zodat fr hier meteen 
van een echt documentatiecentrum vcor strt'ekgeschiedenis kan gesproken 
worden. Deze dag beschouwen wij dan ook als et'll "Thanksgi\'ing da)'''. 

Onze dank gaat vanzelfsprekend in de eerste plaats naar bUl'gt'meestel' 
Coppieters, die open oog had voor onzt' alleret'rstt' \'oorstellt'n brtrdfende 
een betere accomodatie voor het stedelijk archief. Opnieuw stond hij Hwt 
volle overtuiging achtt'r het project 750 jaar Eeklo" dat niet Wl'inig zal bij
dragen tot de ontsluiting en rcvaluatit' WU1 ons archief. ~ lijnheel' dt' Burgt'
meester, we zijn u erg dankbaar om dt' mentalitt'itswijziging t.O.\'. lll't ar
chief, die u stap voor stap heeft doorgevot'l'd. 

Het is het zoveelste bt'wijs van et'1I bl't'de l'n doordachte \'Ïsit' op uw bdt'id. 
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Vervolgens gaat onze dank onverdeeld naar eerste schepen Es, schepen met 
speciale bevoegdheid over het Archief. Wij weten hoe hij steeds met een 
hardnekkige bezorgdheid heeft gestreden voor de materiële uitbouw van het 
archief. Wij mochten heel dikwijls van zijn overromp::lend dienstbetoon en 
\Tiendelijkheid genieten. Wij danken hem vooral om wat hij binnen "het col
lege doordrukte, wat hij beloofd had, realiseerde hij steeds ondanks druk van 
buitenuit. 

Ook voor schepen Windey willen wij een kaars branden: om zijn doorzet
tingsvermogen betreffende de materi·~le uitwerking van het concept. Hij is 
de man, die zijn banier voert onder het devi~s : Een afspraak is een afspraak. 
Wat beslist is dient uitgevoerd! 

Schepen Ginneberg~ hebben wij bij verschillende gelegenheden getroffen 
als een vriendelijk en belangstellend schepen van cultuur. Via de werkgroep 
"Ge:chiedenis van Eeklo" is hij onze pecnanente tolk binnen het schepen
college. 

Schepen Dauwe ht>eft als schepen van finanóën er op gewaakt dat trots 
alle afslankingsprocedures er binnen de begroting toch nog kredieten konden 
aangewend worden om de nu een:naal noodzakelijke verbonden kosten aan 
deze overschakeling veilig te stellen. 

Tenslotte weten wij uit goede bron dat schepen Vincke, ondanks zijn min
dere betrokkenheid bij het archief zich steeds zeer solidair en positief opstelde 
bij de beslissingen van zijn collega's. Moge hij eveneens onze dank hiervoor 
aanvaarden. 

Het beleid mag nog zo briljant gevoerd worden, indien er voor geen goede 
en vlugge uitvoering gezorgd wordt, blijven er vele mooie plannen onuitge
voerd. 

Dat wij binnen zo'n korte tijd zoveel konden berûken, hebben wij te dan
ken aan de diverse stad~diensten, met aan het hoofd stadssecretaris De Bus
schere, zelf lid van de werkgroep "Geschiedenis", dus zeer goed geplaatst en 
gemotiveerd om alle getroffen beslissingen met de meeste spoed te laten uit
voeren. 

Hij werd daarenboven optimaal bijgestaan door Johan Van Hyfte, die als 
stadsbediende er op een week in slaagde met een minimum aan kosten het 
elders geplaatste archief op te vorderen en een bureau en schrijfmachine met 
bijhorigheden te mobiliseren. 

Ook de Technische dienst willen we in deze korte huldezitting betrekken 
van hoog tot laag: van standsingenieur tot arbeider: schrijnwerkers, schilders, 
verhuizers die de zware bakken torsten van de Bevolkingsdienst naar het stad
huis. 

Indien alles nu mag gezIen worden, indien alles netjes opgefrist is, is dat 
te danken aan de vele naamlO'.le werkers, die zonder veel woorden aan deze 
realisatie meegeholpen hebben. 

267 



Ook onze vriend Antoon De Boever willen wij uitdrukkelijk vermelden 
omdat hij als voorzitter van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, niet 
alleen de belangrijke bibliotheek van de vereniging onderdak wilde verlenen 
binnen de muren van dit huis, maar ook en vooral omdat hij twee werklieden 
van het hem verleende Derde Arbeidscircuit inzette tot verfraaiing van de 
lokalen. 

In mijn slotwoord - en mijn vrienden van de vier heemverenigingen kun
nen mij dat niet ten kwade dulden - wil ik mij even distanciëren als woord
voerder van deze groep om als stadsarchivaris de enorme steun te onderstre
pen die ik - ik zal ze maar onder de gemene noemer "v rienden van het ar
chief" katalogeren - genoten heb. 

Uit onZe zwakheid is een kracht geboren, uit belangloze samenwerking is 
iets groots gegroeid. Als op een vrije zaterdag 12 mensen gevonden worden -
O.L. Here moest er maar vijf hebben om een ganse stad te sparen! - om het 
volledig archiefvolume van boven naar beneden te verhuizen, dan vinden wij 
dat er een wissel mag getrokken worden op de toekomst van het archief en 
op de totstandkomin~ van 75D jaar Eeklose geschiedenis. 

A. De Vos 
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BOUWSTENEN VOOR EEN HISTORIEk 

VAN HET GENOOTSCHAP (DEEL IV) 

In aansluiting met onze drie vorige delen, verschenen in AM, nr. 32, blz. 
251--254, in AM, nr. 33, blz. 299-301 en in AM nr. 34, blz. 225-226, publi
ceren we nu een vierde reeks bouwstenen betreffende het verleden van onze 
kring. 

BOUWSTEEN Nr. 16 

Heemkundige Kring 'Meetjesland en Polder' 

Op 4 juli 1943 werd op het stadhuis van Eeklo een gewestelijke heemkun
dige kring gsticht onder de benaming 'Meetjesland en Polder'. Het bestuur 
was samengesteld uit eyriel Albrecht, voorzitter; Elisabeth Dhanens, secreta
ris; Remi Vanderbeke, afgevaardigde van de VTB; en Marc Boey, raadslid. 
Drs jozef Van den Bussche ,raadslid-secretaris van het Verbond voor Heem
kunde, woonde deze stichtingsvergadering bij. 

Zoals onze lezers wellicht weten, stichtte jozef Van Overstraeten op 21 
september 1941 het Verbond voor Heemkunde als een afdeling van de VTB. 
In het Meetjesland ontstonden onder impuls van de VTB een drietal heem
kundige kringen ni. die van Evergem (zie AM, nr. 34, 1983, blz. 127-136), 
die van Aalter die van 19 september 1943 tot 3 october 1943 een heem
kundige tentoonstelling hield (zie Land van de Woestijne, 1 jrg., nr. 1, 1977, 
blz. 7-11) en dus die van Eeklo op 4/7/1943. 

Om leden te werven stuurde de kring 'Meetjesland en Polder' een kaartje 
rond en trachtte men subsidies te krijgen van de Meetjeslandse gemeenten. 
Alhoewel we de indruk hebben dat die kring niet echt van de grond is ge
komen, mogen we hem toch beschouwen als de voorloper van het Heemkun
dig Genootschap van het Meetjesland. 

De bovenstaande gegevens komen uit het archief E. Dhanens (= Ar ED). 

BOUWSTEEN Nr. 17 

Verslag over het werkjaar 1949. 

Tot nog toc werd geen museum ingericht. 

In de loop van het jaar 1949 werd een heemkundige hihliotheek gevormd. 
Naa'it verschillende werken en studies, clie de heemkunde aanbelangen, bevat 
zij jaargangen van de voornaamste gc'schiedkundige en folkloristische tijd-
5Chriften van het Vlaamse Land o.a. Jaargangen van: Tijdschrift voor Ge
~hiedeni5 en Folklore; Limhurgj Annalf'n Oudheidkundige Kring Land 
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van Waas; Geschiedenis en Oudheidkunde (Gent); Diesterse Kunstkring; 
Handelingen van de Kring van Mechelen; Mechelse Bijdrage; H.O.K.; 
Volkskunde; De Zuiderkempen; Oostvlaamse Zanten; Eigen Schoon en de 
Brabander. De bibliotheek is gevestigd: Reibroekstraat, 45, Evergem. 

Vergaderingen en Uitstappen: 

Tweemaandelijks worden werkv~rgaderingen gehouden in het lokaal 'Ho
tel Groenen Boomgaard', Kon. Albertlaan, Eeklo. 

23 Januari; Dr. Tieleman bespreekt een pachtbrief van de proosdij van El
mare (1340). Een 20-tal werkende leden zijn aanwezig. 
13 Maart: Dr. Tieleman bespreekt een inleidend artikel voor het jaarboek: 
Het Meetjesland, historisch en landschappelijk. 
15 Mei: Dhr. A. de Vos handelt oVG de Christoffel devotie te Evergem, een 
lokaal historisch overzicht. 
10 Juli: Studieuitstap naar het Drongengoed onder leiding van Drs J. Van-
deveire. ,_' 
27 Nov·ember : Dhr A. Cassiman, afgevaardigde van de Kring van Deinze, 
handelt over de priorij van Waarschoot, naar aanleiding van de 500e verja
ring van de stichting er van (1449). 

In de loop van het jaar werden aan onze leden vragenlijsten toegestuurd 
over de oude schuttersgilden van het Meetjesland. Er werd eveneens aange
drongen op het verzamelen van voorwerpen en archiefstukken, die aan be
doelde gilden hebben toebehoord, met het oog op een later in te richten ten
toonstelling en eventueel een museum. Het geheel staat onder leiding van Dr. 
E. Dhanens, Boelare, 99, Eeklo. 

Publicaties : 

In December 1949 verscheen onze eerste publicatie: 'Appeltjes yan het 
Meetjesland', Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het }'·leetjes
land, 96 blz. met 8 buitentekstfoto's, met artikels van Dr. Tieleman, A. Cas
s.iman, Dr. E. Dhanens, D. Verstraete, A. De Vos, G. De Smet, A. Verhou
straete, J. Vandeveire, M. Steel. 

A. De Vos, secretaris 

Dit v·erslag verscheen in het Culture-d Jaarboe-k voor de proyincie Oost
Vlaanderen, jg 1949, Tweede Band, Gent, blz. 329-330. Zie ook bouwsteen 
nr. 7. 

BOUWSTEEN Nr. 18 

Verslag over het wt:'rk jaar 1950 

Voordrachten 

Tijdens het afgt:'lopen jaar werdt'n voordrachte-11 gt'houdell o\"t'r: Ont
staan en werking van de- vroegere- H. Ge('sttafl'ls, door Alf. Ryserho\'(': De 
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kerkelijke eenmaking van Ron~ele en Oostwinkel, door Maurice Ryckaert; 
De opeenvolgende kerken te St-Laureins, door Dr E. Tideman; Het oude 
Graafschap Evergem, historisch en landschappelijk, door A. De Vos. Een 
studie-uitstap naar \Vaarschoot en Eeklo, langs de Burggravenstroom, werd 
ondernomen onder leiding van Mej. Dr E. Dhanens. 

Bibliotheek 

Verschillende jaargangen van de voornaamste h:,emkundige genootschap
pen van het Vlaamse land en enkele uit Ne::lerland. Historische en folkloris
tische werken. Private bibliotheek (ongeveer 500 werken) in bruikleen van 
een lid van de kring. De biblioÓeel< is ondergebracht bij secretaris A. De Vos, 
Eindeken 13, Ev:ergem. 

Publicaties 

Het jaarboek 1950 heeft een lichte vertraging ondergaan en zal over enkele 
maanden verschijnen. 

A. De Vos, secretaris 

Dit v:::rslag verscheen in het Cultureel Jaarboek voor de provincie Oost
Vlaanderen, Tweede Band, Gent, jg. 1950, blz. 269. Zie ook bouwsteen nr. 7. 

BOUWSTEEN Nr. 19 

Verslag over het werkjaar 1952. 

Onderhoud eIgen museum: tot nog toe niet ingericht. 

Onderhoud historische bibliotheek : Onze historische bibliotheek, regelma
tig bijgehouden door ruildienst met de meeste andere kringen van het Vlaam
se Land is ondergebracht op ons secretariaat, Eindeken 14, Evergem. Zij be
staat hoofdzakelijk uit eigen publicaties en enkele werken van lokaal-histo
risch belang. 

Inrichten van openbare lezingen: 

20 januari 1952 : 'Landelijke bouwvormen in het Meetjesland' door Dr E. 
Dhanens. 

29 Maart 1952 : 'Het Leenhof van Maldegem' door D. Verstraete. 

25 Mei 1952 : 'Voorhistorische vondsten in het Meetjesland' door O. Lip
pens. 

31 Augustus 1952 : Geleid bezoek aan de heemkundige tentoonstelling te 
Bassevelde. 

28 September 1952 : 'Onze lettC'rkunde in het Meetjesland' door E.H. R. 
Van de Moorte!. 

23 November 1952 : 'Het Ambacht Bo('khoute' door N. Kerckhaert. 
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Al deze lezingen werden gehouden in ons lokaal 'De Groene Boomgaard', 
Kon. Albertstraat, Eeklo. 

Publicaties: Op 15 augustus 1952 verscheen het derde Jaarboek 'Appeltjes 
van het Meetjesland', 167 blz. 

A. De Vos, secretaris 

Dit verslag verscheen in het Cultureel Jaarboek voor de provincie Oost
Vlaanderen, jg. 1952, Gent, blz. 304. 

BOUWSTEEN Nr. 20 

Verslag over het werkjaar 1953 

1) Onderhoud eigen museum: tot nog toe niet ingericht. 

2) Onderhoud Historische Bibliotheek: onze historische bibliotheek, regel
matig aangevuld door ruildienst met de meeste andere kringen van het 
Vlaamse land, is ondergebracht op ons secretariaat, Eindeken H, Evergem. 
Zij omvat hoofdzakelijk bovengemelde publicaties en enkele werken van 10-
caal-historisch belang. 

3) Inrichten van openbare lezingen: 
a) februari 1953: 'De Strijd tegen de Vrijbuiters op het einde der XVIe 

eeuw', door N. Kerckhaert. 
b) maart 1953 : 'Hydrografie en Reconstructie van de Loop der Beneden

en Midden-Durme in het Meetjesland', door A. De Vos. 
c) 17 mei 1953 : 'De Ede', door D. Verstraete. 
d) 2 augustus 1953 : Geleid bezoek aan de kerkschat van Watervliet onder 

leiding van Juffr. E. Dhanens. 
e) 4 october 1953 : '1653-1953: 300 jaar Godelieve-Verering te Sleidinge', 

door E.H.M. Steel. 
f) 29 november 1953 : 'Bostoponiemen te Sleidinge' , door F. Robbrecht. 

Al deze lezingen, behalve de studie-uitstap, werden gehouden in ons lo
kaal 'De Groene Boomgaard', Kon. Albertstraat. Eeklo. 

4) Publicaties: op 20 october 1953 verscheen ons vierdl' Jaarbol'k 'Appeltjes 
van het Meetjesland', 196 blz. tekst. Hiervan wt'rd l'l'n eXl'mplaar aan de 
Voorzitter van de Fcdl'ratie gestuurd. 

A. De Vos. sl'cff'tal'Ïs 

Dit verslag verscheen in het Cultureel Jaarhoek \'001' de pro\'inC'Ïe 005t

Vlaanderl'n, jg 1953, Eerste Band. Gent, blz. 311-312. 
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BOUWSTEEN Nr. 21 

Verslag over de werking in de jaren 1955-1959 

Werkvergaderingen en uitstappen: Tweemaandelijkse werkvergaderingen 
worden gehouden in ons lokaal 'De Groene Boomgaard', Kon. Albertstraat 
te Eeklo. Jaarlijks heeft er een studie-uitstap plaats in de streek. Tijdens de 
afgelopen vijf jaar werden volgende voordrachten gehouden: 

1955 

'Brugs ijzersmeedwerk' door E.H. Lowijck; 'Anti-patriotten in het Ambacht 
Maldegem' door Lic. D. Verstraete; 'Het Volkslied' door H. Stalpaert; 'Het 
Ambacht Zomergem' door M. Ryckaert. 

1956 

'Zomergem en zijn oudste bewoners' door M. Ryckaert; 'Toponymie van 
Beernem' door A. Ryserhove; 'Van bunsel tot reeuwstro' door M. Cafmeyer. 

1957 

'De Strijd tegen de Vrijbuiters binnen de Kasseirij van de Oudburg' door A. 
De Vos; 'De Verdedigingswerken ten N. van Brugge' door E.Br. Gaëtan; 
'Geteisterde dorpen in N.-Meetjesland' door Lic. D. Verstraete. 

1958 

'Wase Volkssagen' door Lic. H. Arens; 'Franse invallen in Z.-Meetjesland' 
door A. De Vos; 'Italiaanse geslachten in Vlaanderen in de XIVe eeuw' 
door P. Rogghé. 

1959 

'Lovendegem in de XVIIIe eeuw' door Lic. P. Deprez; 'De verdwenen St.
Donaaskerk te Brugge' door Lic. L. Devliegher; 'Stad en platteland in de 
XIVe eeuw' door Lic. W. Prevenier: 'Landelijk landschap en agrarische struk
tuur in Middeleeuws Vlaanderen' door Dr. A. Verhuist; 'Moerontginningen 
in de Vier-Ambachten' door Lic. E. De Reu. 

Studie-uit'!tappen werden georganiseerd in 1956, 1957 en 1959 respectieve
lijk naar Evergem, Lemheke en Aarclenburg. 

Publicaties 

Jaarlijks geeft het Genootschap een jaarboek uit, dat aan de 300 leden 
wordt toegestuurd. Van 1955 tot 1959 verschenen de delen 6 tot en met 10 
met bijdragen over onze streekgeschiedenis. Zij behelzen i('der een 1O-tal ar
tikels en hebben een gemiddelde omvang van 200 bladzijden. 

Sekretariaat; A. De Vos, Eindckpn 14, Evergem. 

Dit verslag verscheen in het Cultureel Jaarboek voor de provincie Oost
Vlaandl'ren, jg. 1959, Gent, blz. 283-285. Zie ook bouwstt'C'n nr. 9 en nr. 10. 
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BOUWSTEEN Nr. 22 

Heemkundige Kring van het Meetjesland 

Op de tweemaandelijkse werkvergadering, gehouden op 12 juni, werden 
de vrij talrijk opgekomen leden en belangstellenden vergast op een zeer 
boeiende uiteenzetting over 'Reizen in vroegere tijden' door Conservator Dr. 
J. De Smet. 

Een overzicht werd geschetst van de verkeersmiddelen doorheen de eeuwen. 
Achtereenvolgens werd behandeld: het landverkeer over de middeleeuwse 
aardewegen en de schaarse steenwegen voornamelijk sinds de l8e eeuw over 
ons land verspreid. De evolutie van de kust- en zeevaart werd nagegaan, 
alsmede het verkeer over de rivieren en de kanalen, verbindingswegen tussen 
de grote vlaamse steden. Tot slot werd dan de ontwikkeling behandeld van 
de spoorwegen, waarvan we in zekere zin zelf de opgang en het verval heb
ben meegemaakt. 

De voordracht, op een zeer pittige manier gegeven, werd door de toehoor
ders ten zeerste gesmaakt en naar waarde geprezen. Alhoewel bondig, was zij 
toch ten zeerste overzichtelijk en wetenschappelijk verantwoord door het 
zeer talrijk en belangrijk bronnenmateriaal dat werd verwerkt. 

Een zeer levendige vragenwisseling besloot de uiteenzetting. 

Tot slot van de vergadering werd een verheugend nieuws medegedeeld: 
het stadsbestuur te Eeklo heeft beroep gedaan op onze sekretaris Achiel De 
Vos om het Stadsarchief, dat op het stadhuis wordt bewaard, te klasseren en 
daarvan een inventaris op te maken. Wie de werkijver en de gedegen ge
schiedkundige vorming van onze sekretaris kent, weet dat dit reuzenwerk in 
veilige handen werd gelegd. Wij hopen dat het stadsbestuur de inspanning 
en het werk van de h. De Vos naar waarde zal schatten. Zijn 'Im"entaris der 
landbouwpachten in de Gentse Jaarregisters van de Keure' werd reeds in de 
bevoegde kringen ten zeerste opgemerkt. 

In ieder geval dient deze beslissing toegejuicht en wij twijfelen er niet aan 
dat de stad Eeklo, door het gebeurlijke publiceren "an de ÎlwentarÎs van haar 
zeer rijk archief, zeker zal winnen aan historische waarde en aan ieder die 
belang stelt in de geschiedenis van de streC'k een onschatbare dienst zal be
WIJzen. 

Op het einde van augustus wordt een heemkundige uitstap met gezellig 
samenzijn gepland naar het typische r..feetjeslandse dorpje Ronsele. Nadere 
bijzonderheden zullen te gepasten tijde langs de pers worden verstrt'kt. 

O. Lipp('ns. Lembt'k<:' 

Dit verslag verscheen in het weekblad Vrij Ma/dt·gcm in h('t Il\lmmer 25 
van zaterdag 18 juni 1960 op blz. 5. 
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BOUWSTEEN Nr. 23 

Heemkundig Genootschap van het Meetjesland 

Onder Voorzitterschap van juffrouw Dr. E. Dhanens, ging onze laatste 
\·ergadering door op 11 december. Onze sekretaris, Achiel De Vos, die han
delde over het "Oud Archief van Eeklo", moest niet worden voorgesteld, 
want meestal allen van de talrijk opgekomen aanwezigen kenden hem, het
zij als vriend, hetzij door zijn reeds opgemerkte artikelen en publikaties. 

Een korte historiek betreffende de lotgevallen van het archief dat niet naar 
het Rijksarchief werd overgebracht, liet uitschijnen dat het, gelukkig, gedu
rende de laatste oorlog aan volledige vernieling ontsnapte en zonder veel ver
lies of onherstelbare schade, in de stad werd bewaard, zij het ook onder eerder 
ongunstige omstandigheden. Thans heeft het huidig Stadsbestuur de belang
rijkheid ervan ingezien door de klassering ervan aan de zorgen van onze se
kretaris toe te vertrouwen. 

Het archief, dat thans op het Stadhuis te Eeklo wordt bewaard, bestaat 
voor 95% uit het "Griffie Archief" en dat bijna volledig is vanaf het begin 
der 16e tot het einde van de 18e eeuw. Het omvat, zeer schetsmatig voorge
steld : 

1) Het Bestuurlijk Archief, bestaande uit: 
- Administratie: wetgeving, personeel, resoluties, briefwisseling, verzoek
schriften, commissies en plakkaarten van het centraal bestuur der Staten 
van Vlaanderen, het Brugse Vrije, stedelijke ordonnanties en bezettende 
machten. 
- Grondgebied - o.a. afbakening grenzen Maldegem-Eeklo (1567). 
- Bevolking: Keurbroederschap der stede (met processen), parochieregis-
ters, tellingen (vooral zeer belangrijk en volledig voor de beroepsstruk
tuur in de 18e eeuw). 
- Politietoezicht en veiligheid. 
- Openbare gezondheid. 
- Onderwijs. 
- Landbouw, nijverheid en handel (opgaven graanvoorraden einde 17e 
en begin 18e eeuw met bevolkingslijsten ) - stedeli jke reglementeringen 
betreffende bakkers, volders, wevers. - landbouwtellingen - vaarrecht van 
de Eeklose marktschepen op de Lieve, enz. 
- Pleinen, wegen en waterlopen. 
- Openbare gebouwen. 
- Financies - lasten en schulden (kohieren van 1651 tot 1795) - land- en 
kwoteboeken, prijzijen (die toelaten cic eigenaars op te sporen vanaf 1638 
tot einde der 18c eeuwen vooral een rijke bron zijn voor de toponomie 
van Eeklo). - Tienden, belastingen: ommestellingen van 1622 tot 1796. -
Accijnzen en imposten. - Stadsrekeningen (kopijen vanaf 1403. originelen 
van 1580 tot 1620, en vcrd('r tot ('inde 18c eeuw volledig. - Speciale re
keningen en ommestellingen van t 621 tot 1795. 
- Militaire zaken (pionier~, burgerwadltc'n, militaire logementen) origi
nele sauv(>gardC'brÎ('ven van 1629 (>n 1680. 
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2) Rechterlijk Archief: 

- Rechtspraak en geschillen voor de plaatselijke Vierschaar. 
- Vrijwillige rechtspraak (grafelijke lenen) erfenissen en wettelijke pas-
seringen (registers vanaf 1616 volledig en zekere bundels vanaf 1536, bui
tengewoon belangrijk voor de familiegeschiedenis). 
- Renten (registers vanaf 1665 + bundels en minuten). 
- Condities van verkopingen en veilingen vanaf 1660 tot 1796. 
- Wezerij vanaf 1527 registers en bundels staten van Goed - autorisatie 

van voogden en wez::nrekeningen. 
Armenzorg en kerkelijke inrichten: bevattende zeer interessante gege

vens betreffende de oude parochiekerk en het hespitaal. 
De overige 5% be:taat uit: 
Archief van de Slependamme-Watering (1620-186Q) voortkomende uit de 
nalatenschap van Oud-Schepen 
Familiearchief "de Coorebijter" (1860 tot 1840) door de goede zorgen 
van ons medelid A. Ver~èoustrate na de laatste oorlog van een zekere ver
nietiging gered en eveneens in het archief bewaard dank zij de medewer
king van het Stadsbestuur, alhoewel het veelal niet rechtstreeks betrek
king heeft op Eeklo. 

Dit bondig overzicht van hetgeen in het archief wordt gevonden zal zeker 
velen verwonderen, maar wie was niet buitengEwoon verrast te horen dat 
deze stukken, wanneer ze zullen geklasseerd zijn, ruim 100 lopende meter 
rekken zullen beslaan en verd.eeld zullen zijn ever ruim 2.500 pakken! 

Tot slot van de uiteenzetting werd door de spreker een korte schets gege
ven hoe uit dit rijke archief een geschiedenis van Eeklo zou kunnen gedistil
leerd worden. Dit zou zeker een levenswerk worden! Wie het echter ooit zal 
doen, zal ongetwijfeld op de goede baan gebracht worden door het pioniers
werk dat de hr. De Vos aan het verrichten is en waardoor een rationeel ge
bruik van het archief mogelijk worden. 

Na de lezing werd een bezoek gebracht aan de zolders "an het Stadhuis 
waar het archief thans wordt bewaard. en dat dank zij de weh ... i1lende toela
ting van het Stadsbestuur r('eds kan worden bezocht. Daar ter plaatse werden 
nog talrijke merkwaardige stukk('n getoond ('n a11(,11 konden we ons een ge
dacht vormen welke enorme arbeid en gpduld alsmede pen diepgaande kennis 
vereist zijn om daar een wetenschappdijk verantwoorde orde te scheppen. 

Wij hebben destijds het besluit van het Stadsbf'shmr om het archief te la
ten klasseren, van harte toegejuicht. Nu zijn we ovC'rtuigd dat onze !;t'krt'ta
ris, de heer A. De Vos, werkC'lijk de aangC'wt"zen pC'l"Soon is. Wij dmkkt'n dl' 
wens uit dat niet allc('n een uitgav(' van d(' inventaris door hrt Stadsl)('shmr 
zal mogelijk gemaakt worden, maar ook dat het archi('f. ('ens ordt'lijk g-t'klas
seerd, zal toegankelijk g('steld word('n aan all(' ernstige VOI"St'rs. 

Naar wii nog van vl'rschillende l)('langst('ll{'nd('n hoorden, 10udt'1l tt' Eek\(, 
nog ze('r belangrijke famili('archipven h('\"ust('n in priWIHt IwzÎt. \\'annt't'f 
deze ook konden mee opgenomen wordell in de im'('ntaris. c1un wart' Iwt Oud 
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Archief van Eeklo ongetwijfeld een der rijkste en belangrijkste van de kleine 
Vlaamse steden te noemen. 

Het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland sluit een vruchtdra
gend en zeer aktief jaar af. We kunnen thans mededelen dat "Appeltjes van 
het 11eetjesland", nr. 11, ter perse is en eerstdaags zal verschijnen. Dank aan 
de inspanningen van het Bestuur zal de prijs worden behouden aan 120 F, 
niettegenstaande het Jaarboek over meer dan 300 bladzijden zeer opmerke
lijke artikels zal bevatten: 
- "De Klerken in de 14e en 15e eeuw", uitgebreide studie door Dr. P. Rog

ghé, Prefect aan het Koninklijk Atheneum te Eeklo, over de macht en de 
invloed der klerken - niet alleen in de Gentse politiek maar ook over gans 
Vlaanderen. 

- "Boerke Buysse" - Dr. L. Elaut, over een pittig volkslied. 
- "Een l8e eeuwse dorpswinkel", door M. Rijckaert. 
- "St.-Jan-in-Eremo" - E.H. English brengt verrassende gegevens over Ben-

tille en St.-Jan-Boven. 
- "Graanwindmolens te Evergem", Achiel De Vos. - Zeer uitgediepte en ver

antwoorde uiteenzetting met talrijke illustratie. 
- "Vijfringengoed en Bakensgoed te Aalter", Arthur Verhoustraete. 
- "\Vatervliet in de 16e eeuw", waarin Lic. Hist. Daniël Verstraete ons veel 

nieuws vertelt over de geschiedenis dezer gemeente en de indijking der 
Polders. 

- "De Verdwenen windmolens van Landegem en Hansbeke", door A. Jans
sens. 

- "Drie West-Vlaamse pastoors te Waarschoot", door F. De Clerck. 

Wij raden de liefhebbers aan, tijdig hun exemplaar te laten voorbehouden 
daar de oplage, gelet op de bijzondere inspanning, beperkt is. 

Voor verdere inlichtingen wende men zich tot: Juffr. Dr. E. Dhanens, 
Boelare, Eeklo - Hr. Apotheker Rijckaert, te Zomergem - Hr. Achiel De Vos, 
Eindeken, 14, Evergem - of tot Hr. Oskar Lippens, Gentstraat 13, Lembeke. 

O.L. - Lembeke 

Dit verslag verscheen in het weekblad Vrij Maldegem in het nummer 52 
van zaterdag 24 december 1960 op blz. 11. 

BOUWSTEEN Nr. 24 

Overzicht van de studie-uitstappen en de heemkundige tochten van het 
Genootschap. .. 

Wij zullen een onderscheid maken tussen de studie-uitstappen, die meestal 
te voet gedaan werden cn slechts een beperkt dm'I hadden zoals een hoeve 
of dorpskern, en de heemkundige tochten die per autocar of per auto gedaan 
werden doorheen geheel de gemeC'nte. 

Lijst van de studie-uitstappen 
1949 : Uit!!tap naar Drongengoed o.l.v. J. Vandevcire op 10 juli 1949 
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1950 Wandeling langsheen de Burggravenstroom o.l.v. E. Dhanens 
1951 Studie-uitstap naar Papinglo o.l.v. G. De Smet en D. Verstraete op 

15 juli 1951 
1952 Geleid bezoek aan de heemkundige tentoonsteling te Bassevelde op 

31 augustus 1952 
1953 Geleid bezoek aan de kerkschat van Watervliet o.l.v. E. Dhanens op 

2 augustus 1953 
1954 ? 

1955 nihil 
1956 uitstap naar Evergem 
1957 uitstap naar Lembeke 
1958 nihil 
1959 geleid bezoek aan de opgravingen te Aardenburg op 19 juli 1959 
1960 studie-uitstap naar Ronsele o.l.v. Maurice Ryckaert op 28 augustus 

1960 
1964 Bijwonen van de Witte Kaproenenstoet te Aalter op 27 september 

1964 

Lijst van de heemkundige tochten. 

NR. 1 : Uitstap naar de Meetjeslandse Polders 

Deze tocht per autocar ging op 30 juli 1961 door o.l.v. Daniël Verstraete. 

NR. 2 : Bezoek aan Aalter 

Dit bezoek greep plaats op 12 augustus 1962. Arthur Verhoustraete schreef 
een uitgebreide reisweg voor dit bezoek (16 gestencilde bladzijden). D. \"er
straete schreef er een verslag van in het Vrij Maldegem van 11 augustus 1962 
(nr. 32) onder de titel Aalter volgt het voorbeeld van Sic Margrictf. 

NR. 3 : Bezoek aan Adegem 

Dit bezoek greep plaats op 11 augustus 196:~ o.l.v. Daniël \"erstracte. dit' 
daarover een brochure van 12 blz. schreef. In het J"rij .\faldfgon van 24-
augustus 1963 (nr. 33-34) publice!: rde hij er een verslag ovcr dat in : D. 
Verstraete, Historische verkt nningl'lI in hd Maljt'sl:md. Ualdegem, 1982, 
blz. 55-60, opgenomen w('rd onder de titel lid hamkulIdig gOlOolscllap bc'
zoekt Adegem. 

NR. 4 : Bezoek aan het museum Rietgaversstede en het kasteel van Ooidonk 

Deze tocht buiten het Meetjesland ging door in de zOlller van 1965 o.I.\'. All
toine Janssens en een gids voor het kasteel van Ooidonk. 

NR. 5 : Bezopk aan Evergem 

Naar aanleiding van IOOO-jaar EVt'rg-t'1ll werd ons Gt'nootschap op 26 juni 
1966 uitgenodigd om Evergelll te gaan bezoeken o.l.v. :\chit·l De' \"n. .... Ove!' 
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deze viering en ons bezoek verscheen een verslag in AM, nr. 17, 1966, blz. 
258-263. 

XR. 6 : Bezoek aan Maldegem 

Dit bezoek greep plaats op 27 augustus 1967 o.l.v. Daniël Verstraete, die daar
over een brochure van 7 grote blz. schreef. Over dit bezoek verscheen een 
\'erslag in AM, nr. 18, 1967, blz. 298-300. 

XR. 7 : Bezoek aan Ertvelde 

Op 25 augustus 1968 was het Genootschap te Ertvelde voor een bezoek o.l.v. 
Achiel De Vos, die een gestencilde gelegenheidsbrochure schreef van zes blad
zijden. Over dit bezoek verscheen een verslag in AM, nr. 19, 1968, blz. 352-
355. 

XR. 8 : Te Zomergem op bezoek 

O.l.v. Alfons Ryserhove brachten we op 10 augustus 1969 een bezoek aan 
Zomergem. De gelegenheidsbrochure van 16 blz. werd geschreven door M. 
Ryckaert en A. Ryserhove. Over dit bezoek verscheen een verslag in AM, 
nr. 20, 1969, blz. 369-372. 

KR. 9 : Naar Sente 

Naar Sente trokken we o.l.v. Alfons Ryserhove en Luc Stockman op 9 augus
tltS 1970 : Zij schreven ook een rijk geïllustreerde brochure van 32 blz. Over 
dit werk verscheen een verslag in AM, nr. 21, 1970, blz. 282-284. 

NR. 10 : Op bezoek te Knesselare 

Alfons Ryserhove was onze gids bij het bezoek aan Knesselare op 22 augus
tus 1971. Hij schreef ook een brochure van 50 blz. Over dit bezoek verscheen 
een verslag in AM, nr. 22, 1971, blz. 412-415. 

!,;R. 11 : Historische speurtocht door Eeklo 

Naar aanleiding van ons 25-jarig bestaan trokken we op 27 augustus 1972 
naar Eeklo. Achiel De Vos, Alfons Ryserhove en Luc Stockman zorgden 
voor een brochure van 16 blz. en leidden ook deze speurtocht. Over dit be
zoek verscheen een verslag in AM, nr. 23, 1972, blz. 220-222. 

:'\iR. 12 : Historische speurtocht doorheen de Groene Gewesten 

Alfons Ryserhove had de leiding bij deze speurtocht op 26 augustus 1973. 
Hij schreef ook een brochure van 32 blz. Over dit bezoek verscheen een ver
slag in AM, nr. 24,' 1973, blz. 310-312. 
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NR. 13 : Bezoek aan Boekhoute 

Voor het bezoek aan de poldergemeente Boekhoute op 11 augustus 1974 
werd geen brochure geschreven. Wel verscheen een kort verslag in AM, nr. 
25, 1974, blz. 242-243. 

NR. 14 : Op tocht door Sleidinge 

Op 7 september 1975 leidde Achiel De Vos het genootschap doorheen Slei
dinge. Hij zorgde ook voor de gelegenheidsbrochure van 16 blz. Over deze 
tocht verscheen een verslag in AM, nr. 26, 1975, blz. 333-335. 

NR. 15 : Heemkundige Speurtocht door Ursel 

O.l.v. Alfons Ryserhove bezochten we op 8 augustus 1976 het pierlaladorp 
Ursel. Roger Moelaert en Alfons Ryserhove schreven een brochure van 32 
blz. Over deze tocht verscheen een verslag in AM, nr. 27, 1976, blz. 273-275. 

NR. 16 : Op bezoek te Bellem, Lotenhulle en Poeke 

Op 28 augustus 1977 bezocht het genootschap de drie deelgemeenten van 
Aalter n1. Bellem, Lotenhulle en Poeke o.l.v. Luc Stockman, die ook een bro
chure van 32 blz. samenstelde. Van dit bezoek verscheen een verslag in AM, 
nr. 28, 1977, blz. 292-295. 

NR. 17 : Op verkenning door Kaprijke 

Op 20 augustus 1978 ging ons genootschap Kaprijke verkennen o.l.v. Achiel 
D~' Vos, die daarvoor een brochure van 24 blz. schreef. Van deze verkenning 
verscheen een verslag in AM, nr. 29, 1978, blz. 219-222. 

NR. 18 : De kerkdorpen Merendree en Hansbeke heemkundig Jx:..keken 

O.l.v. AHons Ryserhove gingen we op 19 augustus 1979 :Merendree en Hans
beke onder heemkundig oogpunt bekijken. Lieven De Ruyck, Roger l\loelaert 
en Alfons Ryserhove schreven een brochure van 48 blz. Van dit bezoek ver
scheen een verslag in AM, nr. 30, 1979, blz. 303-305. 

NR. 19 : Op verkenning door Waarschoot 

Romano Tondat en Alfons Ryserhove loodsten ons op 24 augustus 1980 door 
Waarschoot. Zij bezorgden ons ook de gelt'genheidsbrochurt' van :~2 blz. \'an 
deze verkenning verscheen een verslag in AM, nr. 31, 1980, blz. 351-353. 

NR. 20 : Op bezoek te Wachtebcke 

Erik De Smet 1eklde het bezoek van het grnootschap op t6 ilugmt\l1' 1981 
te Wachtebeke en zorgde dan ook voor l'en brochure van 2·l hl~. \ "au dit be
zoek verscheen een verslag in A l'vI , 1Ir. 32, W8t, blz. 248-250. 
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:\R. 21 : Lembeke in het hart van het Meetjesland 

Oscar Lippens was de gastheer voor het bezoek aan Lembeke, het hart van 
het Meetjesland, op 22 augustus 1982. Achiel De Vos, Oscar Lippens en AI
fons Ryserhove werkten samen voor het opstellen van een brochure van 32 
blz. Van dit bezoek verscheen een verslag in AM, nr. 33, 1982, blz. 297-299. 

:\'R. 22 : Bezoek aan Oostwinkel en Ron~ele 

Voor het bezoek aan de tWee mini-dorpen Oostwinkel en Ronsele op 21 au
gustus 1983 deden we een beroep op twee gidsen: Hugo Notteboom voor 
Oostwinkel en Maurice Ryckaert voor Ronsele. Zij zorgden ook voor de be
schrijving van de reis route die in Ons Meetjesland, 16 jrg., 1983, blz. 58-108, 
verscheen. In AM, nr. 34, 1983, blz. 230-233, verscheen een verslag daarover. 

XR. 23 : Op verkenning door Aardenburg 

Georges Van Vooren leidde de verkenning deor Aardenburg op 26 augustus 
1984. Hij was ook de auteur van een brochure van 32 blz. In AM, nr. 35, 
1984, blz.2 .. -2 .. , verscheen een verslag daarover. 

Luc Stockman 
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KRONIEK 

OP VERKENNING DOOR AARDENBURG 

Op zondag 26 augustus 1984 waren een tachtigtal M eetjeslandse Heem
kundigen verzameld op het ~ tadhu i van Aardenburg, waar de burgemeester 
ons hartelijk verwelkomde. Hij onderstreepte de menigvuldige kontakten die 
de gemeente Aardenburg onderhoudt met zijn naburige gren gemeenten en 
ook soms wel met G ent en Brugge waa r de cholen en ziekenhuizen een grote 
aantrekkingskracht uitoefenen op de Aardenburgenaren. In zijn wederwoord 
\Vees Luc Stockman, die de zieke voorzitter Achiel D e Vo verving, op de 
verdiensten van G eorges V an V ooren, gemeentesekretari en gemeentearchi
varis van Aardenburg, op heem kundig en histori ch vlak. Vooral door zijn 
artikels in Appeltj es van het Meetje: land en in de jaarboeken van de H eem
kundige Kring van West-Zeeuws Vlaanderen , maakte hij Aardenburg beter 
bekend. 

H et was da n ook vanzelfsprekEnd dat hij a l onze gid zou fungeren tijdens 
de ui tgebreide wandeli ng doorheen Aardenburg. die a l begon in het aemeen
tehuis zelf, waar GeOl"eS V an Vooren een beperkte tentoon telling had geor-

De deelnemers voor het bordes van het stadhuis te Aard nburg. 
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Gemeentesecretaris Georges van Vooren geeft uitleg aan de achterzijde van de 
Doopsgezinde kerk. 
Op de achtergrond de toren van de katholieke kerk. 

gani crel m t nk , [ 
Daarna brach n w 
rad wall n. 

m i ar hi·f tukk n, L1el· krant n n r lagboek n. 
n k rt b zo k aan cl Markt, h t Burg rga thui en el 

p cl plaats waar ' n cl Mariak rk . t ncl, v rt lcl onz' gicl cl b w n 
g' hj el nis van el z v relw 'n n beel vaart kerk. >lukli bI f cl half
romaan half-g ti h> int-Baafsk 'rk b waard, w ar w ver hili nel b' hil-
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derde graven konden bewonderen. Het bezoek aan de Doopsgezinde kerk het 
Lam heeft mij het meest getroffen. Een schuur achter het huis het Lam was 
het eerste Vermaanhuis van de Aardenburgse Doopsgezinden, dat later uit
groeide tot de Kerck het Lam tot Aerdenburgh. Deze Doopsgezinde vereni
ging heeft haar wortels in het Meetjesland en het zou boeiend zijn om de 
historiek van die minderheidskerk eens uitvoerig te bestuderen. 

Na een verfrissing in de café's omheen de Kaaipoort leidde Georges Van 
Vooren ons naar de Katholieke kerk van Aardenburg, waarvan de eerste steen 
pas op 10 juni 1851 werd gelegd. Een van de fraaiste voorgevels van dit stadje 
langs de Ede is die van het Burgerweeshuis. Veel minder fraai is de Ontmoe
tingskerk van de Gereformeerde kerk die in 1968 werd gebouwd. We kunnen 
wel besluiten dat de stijlkwaliteiten van de Aardenburgse kerken verminderen 
naarmate ze jongEr zijn! 

In het gemeentemuseum zijn alle vondsten, gedaan tijdens de diverse op
gravingscompagnes tentoongEsteld. Daar worden belangrijke collecties van 
prehistorische, Romeinse en middeleeuwse voorwerpen of brokstukken daar
van bewaard. De talrijke kaarten helpen de bezoeker om de vindplaatsen 
beter te situeren. 

Deze wandeling doorheen Aardenburg werd besloten met een mosselsouper. 
Ten behoeve van de wandelaars schreef Georges Van Vooren een geïllustreer
de brochure van 32 blz. die nog tegen 50 fr. te verkrijgen is op het gemeente
huis van Aardenburg. Wij danken heel hartelijk ons bestuurslid Georges Van 
Vooren voor deze zonnige namiddag te Aardenburg, waar we kennis konden 
maken met het rijke verleden van dat wat vergeten vestingstadje in Zeeuws 
Vlaanderen. 

Luc Stockman 

VOORDRACHTEN TIJDENS HET SEIZOEN 1983-1984 

11 december 1983 - Een twintigtal belangstellenden waren in het r..!idden
standshuis samen gekomen voor het beluist('ren van de voordracht over de 
familie Adornes door Noël Geirnaert. Deze jonge Brugse stadsarchi,'aris, af
komstig uit Adegem, kwam spreken over de rol \'an deze familie in het inter
nationaal leven in het Boergondische Brugge. Deze Italiaans(' familie uit 
Genua, verbleef al sedert de 14ele C'C'uW in Brugge, waar ze zich volledig ~~ 
integreerel had in het Brugse stadspatriciaat. Zij waren sterk betrokken biJ 
alle internationale financiële en comm('rciëlC' transacties. I-I un winsten beleg
den de Adornes voor et'n groot d('C'! in gronden ('n heerlijket' rt'chtl'll zoals 
o.m. te RonseIe. Zij wist(,ll ook allerhande functies in het stadslwstllur te Wl'

werven. Piet er I Adornes, makelaar ('n hostdier t(' Brugg(', trad bo\'{'ndit'11 op 
het einde van cic 14de c('uw in cli('nst van dl' vorst als ont\'angl'r-gt'I1C'mal "all 
Artezië. Zijn zoon Jacob Aclornes was achtC're('nvolgt'ns hoofdman van l'1'1l 

zestencleel, sch('pcn en burgcl11eestC'r van BruggC'. 'l'ijdens dl' Brugse opstand 
in 1436-1438 koos hij partij voor de landsheer Illaar hij trad toch lWllliddt'
lencl op tussen bC'idC' partijen. Pi(>t('1' 11 Adonws, broer \'an J:lc(1b, had ('t'n 
meer intellectuele ('11 rC'lip;iC'uzt' l)('lang-stC'llinp;sft'er. In 1454 tmd hij, na. dl' 
dood van zijn echtgenote, bij de KnrtllizC'l's in. 1 [ij WilS ook dl' initiatidnt'-
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mer tot de Jeruzalemstichting en liet er de eerste kapel bouwen. Zijn zoon 
Anselm, geboren in 1424, huwde met Maria Verbanck, bij wie hij zestien 
kinderen had. Hij bekleedde ook diverse stadsfuncties en was uiteraard ook 
betrokken bij de internationale handel. In 1468 vertrok hij als diplomaat 
naar Schotland, waar hij een belangrijke rede hield :voor het Schots parle
ment. Wegens zijn geslaagd optreden schonk de Schotse koning hem grote 
inkomsten uit Schotse domeinen. Op 19 februari 1470 vertrok Anselm Ador
nes op reis naar het Heilig Land. Hij bezocht o.m. Genua, de bakermat 
,"an zijn familie, en ging vandaar naar Pavia, waar zijn zoon Jan zich bij het 
reisgezelschap voegde. Ook Rocne werd aangedaan om dan uiteindelijk uit 
Genua naar Tunis af te varen om vandaar via de Sinaï het H. Land te be
reiken. Jan Adornes schreef een boeiend verslag over deze pelgrimstocht die 
bijna veertien maand duurde. Na de dood van Karel de Stoute geraakte An
selm Adornes in moeilijkheden met de Bruggelingen omdat hij partij had ge
kozen voor de jonge yfaria van Bourgondië. Hij werd gestraft en beboet en 
verloor meteen alle politieke invloed in Brugge. In 1482 zat hij opnieuw in 
Schotland, waar hij verwikkeld geraakte in de burgeroorlog. In december 1482 
werd hij gedood en in een Schots klooster begraven. Hij voltooide de Jeru
zalemstichting door het bouwen van twaalf godshuizen voor arme weduwen 
die in de Jeruzalemkerk voor zijn zieleheil moesten bidden. Als humanist be
heerste bij het latijn en hij koesterde ook veel belangstelling voor de muziek. 
Het voorgaande zijn slechts enkele indrukken van de rijk gedocumenteerde 
voordracht van Noël Geirnaert. 

29 april 1984 - Op Beloken Pasen 1984 hield Jeroom Van Maldeghem, 
ondervoorzitter van het Davidsfonds-~Jaldegem en animator van verschillende 
heemkundige initiatieven te Maldegem, een boeiende voordracht met licht
beelden over de voormalige abdij Zoetendale te Maldegem. In een eerste deel 
gaf hij een beknopt commentaar bij het boek van professor E. Van Mingroot 
(zie AM, nr. 34, 1983, blz. 245-247). In het tweede deel deed hij verslag 
over de eerste opgravingskampagne op het domein van deze verdwenen Au
gustijner-abdij. De eerste resultaten zijn tot nu toe eerder teleurstellend om
dat men gestoten is op de begraafplaats en men nog maar weinig funderings
resten heeft gevonden. In zijn derde deel herhaalde Jeroom Van Maldeghem 
zijn argumenten die pleiten voor een identificatie van het kerkinterieur op 
het schilderij 'De bisschopswijding van Sint-Augustinl's' van het Metropoli
tan Museum New-York, met dat van de abdijkerk van Zoetendale (Zie AM, 
nr. 34, 1983, blz. 160-162). Jeroom Van Maldeghem wist gedurende 2 1/2 
uur zijn toehoorders in de ban te houden van zijn relaas over het wel en wee 
van de abdij Zoetendale, die mede door zijn impuls terug in de belangstel
ling kwam te staan van historici en hecmkundigpn. Abdijen zoals clie van 
Oost-Eeklo en Waarschoot komen wC'llicht ook ooit eens aan de bC'urt! 

24 juni 1984 - Lic. Georges De Clercq, die in 1978 al een lIit~ebrC'id artikel 
over het ontstaan van hpt Sint-Salvatorskapittel van Harelbeke publiceerde, 
had als tema 'het kapittel van Han·Hwkf' en zijn hezittingC'n in het Meetjes
land' gekozpn. Na een kortf' inleiding over dC' kapittelstichtingen in cle 12c1e 
eeuw (dertig in totaal!), spit~te hij zijn uitcC'nzetting top op de schenking 
van het alt are van MaldC'gem in 1063 aan het kapittc'l van IIarC'lbeke. Een 
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eerste probleem kwam daarbij onmiddellijk ten berde: was de parochie Ade
gem al of niet begrepen in die schenking? Dit is niet gemakkelijk op te los
sen omdat pas in 1221 sprake is van het personaat van Adegem en slechts in 
1227 Adegem voor het eerst als parochie wordt vermeld. Voor Eeklo ligt de 
zaak ook moeilijk omdat mogelijks bepaalde stukken van de Sint- Vincen
tiusparochie vroeger onder Maldegem of Adegem kunnen gelegen hebben. 
Het was in alle geval zo dat de kapittels van Doornik en Harelbeke te Eeklo 
de tienden broederlijk deelden en elk om beurt de kandidaat-pastoors van 
Eeklo mochten voordragen ter benoeming door de bisschop. 

Daarna besprak Georges De Clercq met behulp van een lijst de schenkin
gen en verkopingen van tienden en gronden in het ambacht 1faldegem en 
ook de inpandnemingen van tienden in Maldegem en omgeving. Tot slot 
gaf hij nog een overzicht van de inkomsten van het kapittel van Harelbeke 
in het Meetjesland anno 1413. De 'census antiquus' te Maldegem-Adegem 
bracht meer dan 50 p. op, de renten in het Ambacht Maldegem en de keure 
van Eeklo iets meer dan 48 p. en de tienden te Maldegem-Adegem en Eeklo 
790 p. De totale opbrengst beliep bijna 890 p. Dat is ongeveer een derde van 
de totale inkomsten van de kapittelheren. De uiteenzetting was biezonder 
leerrijk en bracht ons een betere kijk op de inpandnemingen van tienden. 
Wij wachten nu met ongeduld op het artikel die hij naar aanleiding van deze 
voordracht voor ons jaarboek zal schrijven. 

Luc Stockman 

IN MEMORIAM MEESTER PLAETINCK 

Cyriel Plaetinck, een der trouwste leden van ons Genootschap ontviel ons 
op 13 februari 1984. Hij werd geboren bij het begin van deze eeuw, om pre
cies te zijn op 25 december 1901. 

Een uitgestelde roeping - wegens oorlogsomstandighrden - bezorgde hem 
pas op 23-jarige leeftijd het onderwijzersdiploma. 

In 1924 werd de pas-gediplomeerde kwekeling hl'noemd als ondt'n"'ijzer 
aan de toenmalige Gemeentelijke Jongt'nsschool te E"ergem, school die hij 
nog maar pas een tiental jaren tevoren als lef'rling- vrrlaten had en waarin 
hij tot aan zijn oppensioenstelling in 1959 als onckrwijzrr zou fungeren. Tt'
recht kon de meester later schrijven: "EC'n gans leven op dezelfde school". 

Zijn heemvf'rbondenheid lag mede aan de basis vnn zijn \1aamsf.!t'zindheid. 
Als niet één kon de mC:'C:'stf'r vC:'rtC'll<,n 0\'<'1' E\'C'rgemse ta[e\"(·len uit zijn jeugd: 
de tijd vóór 1914. 

I n de ouderli ike bakkerswinkt'l vlakhi i de kerk. kwam lown t jc'der<'l'I1 o,'er 
de vloer. De schrandere knaap van toen rf'gistreerdl' df' conversntit's en de 
sfeer van deze nog ''1'f'lhaast volkomC'n landf'lijke gel1H'C'mchnp. 

Ook over dC' ('C'rstl' werl'ldoorlog wist hi i meni,g pittig df'tail Ie \"l'rtt'lkn. 
Jammer dat hij nooit daarovC'r irts op pnpiC'r heeft gf'Zf'I! 

Zoals hog-er g-C'zC'g-d was 111('estpl" Pluetinck ook ('PI1 sodanl Yot'lt'nd \laming. 
Hi.i is e1e stichter van de plnntselijkp knjott('l"s:,fdt'lill~ ~('\\'('t'st. W:lnrvan hij 
tipn tallen tonpelstu kkpll rpg-is$('prcIP. 
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Meester Plaetlnck bIJ het verlaten van de St-Philomenakapel van Hansbeke 
op 19/8/ 1979. 

Hij stichtte eveneen in 1927 de David fondsafd eling te Evergem, werd 
secretaris en animator van de pasopgerichte t-Chri toff I confrerie en biblio
thecaris van de parochiale biblioth k, waarvan hij twee gen ra ties lang, de 
drijvende kracht is gewe st. 

Kon het anders of zulk een v elzijdig begaafd man, moe t zich ook aange
trokken voelen tot het v rled n van igen h em en str ek. Ho wel hij op dit 
terrein weinig publice rde wa hij toch en a ti f 1 eo f naar van d heem
kunde. Hij werd als end r r te J d n van on Genoot chap inge chrev n. 
Z ld n mi t hij onze tw maand lijks w rkv rgad ring n : hij gaf r m de 
kJ ur n sf cr aan, hij wal> n st un voor d a ti v vor r . 

Hij was i mand m n it t v rg t n. 

wil
d ze 

Dank, m est r Pla tin k, v r uw li ht nd v rbe Jd n vo r lies wat g 
voor n b l k nd h bt n dat i ni ·t w·jnig ! 

A hi 1 V 
oorziu r 
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BOEKBESPREKI NGEN 

A. RYSERHOVE, Het proces Beernem, Maldegem, 1984, 200 blz., ill. Prijs: 
350 fr. Te bestellen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op post
rekening 000-047.57.29-41 van Alfons Ryserhove, Kloosterstraat 46, 9890 
Knesselare. 

Het proces Beernem Îs het tweede deel van een trilogie, waarvan het eerste 
deel De geheimzinnige zaken van Beernem in 1981 verscheen en waarvan het 
derde deel Dossier Beernem in 1985 van de pers zal komen. Dit deeltje be
handelt dus het verloop van het proces. Daar de auteur geen inzage kon krij
gen van het oorspronkelijk dossier deed hij een beroep op de krantenverslagen 
om de ondervragingen, de pleidooien en het verloop van dit ophefmakend 
proces te rekonstitueren. Meteen werd de tekst lichtjes aan~epast aan het me
derne hedendaagse taalgebruik. Opvallend veel zorg werd aan de illustratie 
besteed: foto's van de zittingen, bidprentjes, doodsbrieven en vooral de pit
tige tekeningen van de dramatis personae werden gebruikt! Wij wachten nu 
al met spanning op het derde deel van deze misdaad trilogie. 

L.S. 

P. VAN DE WOESTITNE & L. TOCOUE, Koninklijke Katholieke Harmo
nie Amicitia Eeklo, 1881-1981, Eeklo, 1984, 176 blz., ill. Te bestellen door 
overschrijving van 400 fr. op hankrekening 961.0916785.33 van Kon. Har
monie Amicitia, c/o Jocqué, Koning Alhertstraat nr. 4, 9900 Eeklo. 

Paul Van de Woestijne en Luc Joc<]ué, beiden bestuurslid en spelend lid 
van Amicitia, hebben een vlotte kroniek van honderd jaar vriendschap ge
schreven. Luc Jocqué verhaalde de bewogen ontstaansgeschiedenis, de begin
jaren en de uithouw tot 1914. Paul Van de Woestiine behandelde de herop
richting in 1918 en de verdere gebeurtenissen tot 1981. Het w~rk werd ,'er
deeld in drie hoofdstukken rond de markante fi~uren van Pitls Ryffranck 
(1881-1929), Maurice Goethals (1929-1970) en Aimé Goethals (1972-1981). 
Tijdens de laatste vijftig jaar spepIde ook HlIlbprt De' Baets een belangrijke' rol 
en zijn schitterende toespraken in de loop van die jaren ziin een e('rste ran~ 
bron geworden voor dp hHorÎpk van Amidtia. In zes bijlagen worden de 
bestuursleden, de ledenlijsten, enk~le families die met Amicitia "ergroeid zijn, 
de schommeling van het ledenaantal, het repertoire 1881-1981 en een lijst 
van de meest gespeelde werk('n gepubliceerd. Dit rijk gedocllmentpero en 
goed geïllustreerd verhaal is een uitstekende biïdrage tot een l)('tert' kennis 
van een stuk Eekloos verenigingsleven en vormt meteen ook ('Ctl steyigc houw
steen voor de Geschiedenis van Eeklo. Dergeliike voorstlldips ziin epn olllnis
bare tussenschakel voor een globalf' geschiedenis van dc I.pdl'O'anckstedt'. Dt'7p 
kroniek werd al gedeelteliîk gppublicC'prd in hct tiirlsrhrift 011$ Ut'ctjt'slnud 
n1. in de jaargangen 15 (1982), 1 G (1983) en 1 7 (19fH)' 

L.s. 
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M. CLOET en medewerkers, Het Bisdom Brugge (1559-1984), Brugge, 1984, 
600 blz., iB. Uitgegeven door het Westvlaams Verbond voor Heemkunde. 

Prof. Michel Cloet heeft dit werk ingedeeld in vijf grote delen: Deel I : 
Het bisdom Brugge van 1559 tot het einde van de 17de eeuw: de contrare
formatie en het katholiek herstel; Deel II : het bisdom Brugge tijdens de 18de 
eeuw: een hoogtepunt voor de crisis; Deel III : Oost- en West-Vlaanderen 
tot één bisdom verenigd (1802-1834) : een onzekere tussentijd; Deel IV: 
Het bisdom Brugge vanaf de wederoprichting in 1834 tot 1952 : een sterk 
georganiseerde kerk; Deel V : De jongste dertig jaar (1952-1984) : een kerk 
in beschavingscrisis. In elk deel vinden we dan hoofdstukken over de bisschop
pen en hun beleid, de diocesane clerus, de lekengemeenschap, het onderwijs 
en de armenzorg. In deel IV worden ook nog de sociale werken en de Ka
tholieke Actie besproken. Het Deel V behandelt dan uitvoerig het episcopaat 
van Mgr. E.]. De Smedt (1952-1984). 

Niet minder dan 35 auteurs hebben medegewerkt aan deze reuze-onder
neming. Ons medebestuurslid Georges Van Vooren leverde de bijdrage over 
de katholieken in westelijk Staats-Vlaanderen (17de-18de eeuw). Ons mede
lid prof. Erik Van Mingroot schreef ook een drietal bijdrag-en. Dit werk is 
ook voor het Meetjesland van belang omdat Adegem, Maldegem, Middel
burg, Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Laureins, Sint-Marg-nete, Waterland-Oudeman, 
Watervliet, Kaprijke, Lembeke en Poeke tot 1801 tot het bisdom Brugge be
hoorden. Dit boek is uiteraard een basis werk over de kerkelijke toestanden 
in het bisdom Brugge. Daarop steunend kan men gemakkelijk 'het parochiaal 
en kerkelijk leven in zijn eigen gemeente beter begrijpen en beschrijven. 
Vanuit het bisdom werden immers herhaaldelijk impulsen gegeven aan de 
plaatselijke zielzorg. Het verheugt ons dan ook ten zeerste dat Michel Cloet 
aanvaard heeft hetzelfde te doen voor het bisdom Gent. Het is overbodig te 
schrijven dat hier een belangrijk werk gepubliceerd is. Het moet heel wat 
moeite gekost hebben aan prof. Cloet om zijn 34 medewerkers zodanig in 
het gareel te laten lopen dat er een lijn in deze studie steekt. Het is mooi 
voorbeeld van collectieve geschiedschrijving over een wel bepaald onderwerp 
onder leiding van een bekwaam coördinator. 

L.S. 

M.K.E. GOTTSCHALK, De Vier Ambachtpn en het Land van Saaftinge in 
de Middeleeuwen, Assen, Nederland, 1984, 614 blz. ill. 

Na haar monumentale werken over de Historische ~eo~rafie van Westrlijk 
Zeeuws Vlaanderen (2 delen) en Stormvloeden en rivieroverstromin~en in 
Nederl7nd (3 delen) verrast Dr. M.K.E. Gottschalk ons nu met een nieuw 
uitgebreid bock over de Vier Ambachten en het Land van S(l(lftin~e in de 
Middeleeuwen. Daarvoor heeft zij opnieuw een omvan~ri.ike massa gegevens 
verzameld in de archieven en uit .de j;{edrukte bronnen. Om die te verwerken 
heeft zij geopteerd voor een kronologische behandeling en laat zii de verschil
lende hoofdstukken samenvallen met de regeringsperiode van de Vlaamse gra
vinnen en graven en de Boergondische }l('rto~en. Op die manier komt heel 
goed hun actieve rol tot uiting in de ont~jnningsbeweging, cle v('enexploitatie 
cn de bedijkingsactiviteit in de J3de, J4de en J!1de eeuw in dit stukje van 
Rijks-Vlaanderen. Ook kan men gemakkelijk cic gevolgen van de diverse 
~tormvloed('n nagaan. Deze aanpak heeft echter ook tot g(>volg dat men heel 
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moeilijk de landschapswijzigingen binnen een bepaald territorium zoals een 
parochie of ambacht in de opeenvolgende periodes kan waarnemen. Dit eu
vel kan voor een gedeelte opgevangen worden door een beroep te doen op het 
personen- en plaatsnamenregister. Wie bijvoorbeeld wil weten wat de ver
schillende storvloeden rond het stadje Biervliet aangericht hebben, kan dit 
zelf terugvinden via het trefwoord Biervliet. 

Als stormvloedspecialiste heeft Dr. Gottschalk veel aandacht voor de ge
volgen daarvan op de kuststrook langsheen de Vier Ambachten en het Land 
van Saaftinge. Verder vinden we in elk hoofdstuk steeds een paragraaf over 
de grafelijke verkopingen van moer of woestinen, de bedijkingen, het institu
tioneel grondbezit en de tienden. Ook onderstreept zij het belang van het op
treden van de watergraaf en de moermeester in het beheer van het grafelijk 
domein. Door de overvloed aan puzzelstukjes is het soms moeilijk de kom
plete puzzel te overzien. Gelukkig komen talrijke kaarten ons ter hulp bij het 
volgen van de voortdurende wijzigingen die zich in de kuststrook en langs
heen de Braakman voordoen. Dit boek biedt de lezer uiteraard geen op
windend verhaal, maar wel veel bouwstenen voor de bestudering van het 
uitzicht van het landschap van de talrijke dorpen in de Vier Ambachten en 
het Land van Saaftinge. Alhoewel we dit boek beslist geen naslagwerk zouden 
durven noemen, ligt het accent toch meer op de analyse dan wel op de syn
these van de historische geografie van dit gebied. 

L. Stockman 

Adegem, fragmenten uit het verleden, Adegem, 1984, 196 blz., iJl. Prijs: 
450 fr. + 50 fr. portkosten. Te bestellen door storting van het verschuldigde 
bedrag op rekening nr. 800-2072973-64 van Davidsfonds, Dorp 58, 9991 Ade
gem. 

Ter gelegenheid van hun vijftigjarig bestaan (1934-1984) publiceerde het 
Davidsfonds afd. Adegem een bundel historische bijdragen onder de titel 
Adegem, fragmenten uit het verleden. Het leeuwenaandeel van deze artike
len werd geleverd door ir. Jozef Dobbelaere die handpIde over de gt'schiede
nis van het Davidsfonds Adegem, het lager ondem'ijs in de 19dt' eeuw, de 
veldwachters te Adegem en de chirurgijnfamilie Pots te Adegem, Pieter Van 
Cleemput besprak de brandglasramen in d(' St.-Adrianuskerk te Adeg(,l1l, 
WiIIiam Blondeel handelde over pa t('r Edward TTen'('ballt (176~-1902), epn 
Adegems missiepionipr in Kongo ('n tenslottf' ,'('rhaaIde Jozef De Baets ziin 
belevenissen als brancardier tijclens de twerde ,'\·('r('ldoorlog. DrZ(' 7,r\'('n bij
dragen vormen een flinke aanwinst voor cle Adegemse geschiedschrih·ing. 
Het zijn prima bouwstenen voor de volledigp gpschiedenis \"an dit dorp buiten 
de wereld! 

Op het feestprogramma van drz(' juhiler('nd(' afd('ling \'an h('t D:'\\"idsfol.ld!\ 
stond niet alken dr uitgave van dit bo('k. maar ook nog ern tentoon.stelhng 
over 50 jaar DF te Adegem en 50 jaar Aclegel11!\(' ,'olkslr\'('n tijdens dlt'7elfdt' 
periode .. Dc:-z(' c:-xpo was volledig opgrhouwcl met foto's ril repwdllctie!\ van 
oude prentkaarten. Zij H('p van 6 tot 10 juli 198-+. 

Wij Wensen DF-Adf'R'enl van harte proficiat ml't dl'i"(' llt'idt' initinti('yell 
ten btlte van de heemkunde ('Tl d(' locale R'('schit'dl'nis in het ~ ll't'ljl'slallu. 

I • .s. 
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BERICHT VOOR GENEALOGEN. 

W. STEEGHERS - Staten van Go;-d van Maldegem, Deel XIII. Zo pas 
verscheen een nieuw deel van de klapper op de Staten van Goed van Mal
degem. Dit deel omvat de periode 1775-1784. Door onvoorziene omstandig
heden zullen de delen X, XI en XII later verschijnen. Dit deel kost 450 fr. 
+ 50 fr. voor de verzendingskosten. Dit bedrag mag gestort worden op BBL
rekening nr. 390-0162547-30 van mevrouw Kelderman, Koggestraat 15 te 
Gent. 

J. DECAVELE en J. VANNIEUWENHUYSE, Stadsarchief Gent. Archief
gids, Dl. I, Oud Archief, Gent, 1983, 272 blz., ill. 

Binnen- en buitenlandse vorsers zijn het er over eens dat het Gentse Stads
archief één van de belangrijkste gemeentelijke archiefbewaarplaatsen is van 
de oude Lage Landen. Die appreciatie slaat natuurlijk niet zozeer op het he
dendaags archief, wél op de bewaard gebleven bescheiden uit de middeleeu
wen en de nieuwe tijd, het zogenaamde Ancien Régime. De voornaamste 
archiefreeksen, met name de schepenboeken van de keure en van het gedele 
en de stadsrekeningen, nemen allemaal een aanvang kort na de Guldensporen
slag en lopen zonder enige onderbreking door tot de Franse Revolutie. Maar 
ook de andere collecties bevatten belangrijk, ook al eens spectaculair materi
aal. ~fen denke maar aan de registers van de ambachtsgilden, waarvan er 
verscheidene met prachtige miniaturen verlucht ziin. Men denke aan de 
charters, die de eigenlijke privileges, de aloude vrijheden vormden van de 
stad. Men denke aan het Groot Privilege dat na de dood van Karel de Stoute 
te Nancy in 1477 door de Gentenaars werd afgedwongen van Maria van 
Bourgondië. Men denke aan de vrij omvangrijke verzameling handschrifte
lijke brieven van Prins Willem van Oranje en aan het Tractaat van de Unie 
van Utrecht (1579), waarvan het originele exemplaar zich eveneens (niet in 
's-Gravenhage maar) in het Gentse Stadsarchief bevindt. 

Sinds er onder het Hollands Bewind in 1817 voor het eerst een stadsarchi
varis ~erd aangeduid zijn de opeenvolgende archivarissen er traag en moei
zaam In geslaagd wat orde te brengen in de amorfe massa archieven die her 
en der in het Stadhuis verspn'id lagen. Grote archivarissen, zoals' Prudens 
Van Duyse (1838-1859) en Victor Vander Haeghen (1882-1916) hebben 
daarin verdienstelijk werk verrricht. Vooral de laatstgenoemde heeft, alhoe
wel zijn beleid niet op alle punten kritiekloos kan geapprecieerd worden, defi
nitief orde op zaken gesteld. Hi i was het die in 1896 een gedetailleerde "In
ventaire" liet verschijnen van het Oud Archief. Bijna C'en eeulW lang heeft 
deze inventaris uitstekende diensten bewezen aan verschillende generaties 
vorsers in het Gentse Stadsarchief. 

Alhoewel het Oud Archief sindsdirn inhoudcli ik noch structureel gron
dige wijzigingen hceft ondergaan. liet zich toch de noodzaak gevoelen van 
een nieuwe handzame gids. gc~teld in de taal van de meerderheid van de ge
bruikers. De bewerkers hehben ernaar gcstr"efd een }wldere en zo volledig 
mogelijke leidraad samen te stelll'n voor de raaclpIPging van dC' Gentse ar
chieven van vóór 1796. Daarlor hehhen zij. bij wijzc van inleiding op elke 
reeks, een beknopte typ('ring ingelast van ciC' bestuurslichamen en de instel
Iing('n waar df' archi"fhpschpidcn hetrpkking op hC'bben. De gids is dus ei-
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genlijk veel meer dan een zuivere archiefinventaris. Hij is tevens een leid
raad voor de kennis van de Gentse instellingen, bestuurslichamen, organisa
ties enz. in het algemeen. Verder wordt er telkens verwezen naar comple
mentaire stukken of verzamelingen in andere archiefdepots. Ook zijn alle 
mogelijke hulpinstrumenten, deelinventarissen, regesten, enz. opgesomd die 
in de leeszaal ter beschikking staan. De indices tenslotte nemen een belang
rijke plaats in. Zij moeten de verbanden aanduiden tussen de verschillende 
reeksen en toelaten overlappingen of aanvullingen op te sporen. Dat er ruim 
500 plaatsnamen zijn opgenomen, is een overtuigende illustratie van het be
lang van het Gentse archief. 

Deze herwerkte inventaris zal op zijn beurt terdege zijn diensten bewijzen 
om de rijke Gentse archiefcollecties voor een zo breed mogelijk publiek van 
geïnteresseerden toegankelijk te maken. 

De Archiefgids kost 795 fr. en is verkrijgbaar in het Stadsarchief, Abra
hamstraat 13, de Stedelijke Musea en aan de Info-balie ten StadhuÏze. 

(Persdienst van de stad Gent). 

R. DEFRUYT en A. RYSERHOVE, Het Aalterse van toen, 160 blz., ui tg. 
M. Van de WieIe, Brugge, 1984, 1200 fr. 

In dit prachtig kijkboek werd door de auteurs een selektie van 230 oude 
foto's over de fusiegemeente Aalter samengebracht. 

Keuze en aantal zijn, qua belang in grootte en inwonersaantal van de on
derscheiden dorpen, evenwichtig gedoseerd (Aalter 156, Lotenhulle 32, Bel
lem 23, Poeke 19), telkens met aandacht voor kerk, dorpsplein, wijk- en straat
beeld, verenigings- en schoolleven, verkeer; het geheel ook doorspekt met het 
anecdotische, met typerende afbeeldingen van gekende dorpsfiguren. Dit 
genre kijkboek hoeft niet meer voorgesteld daar de reeks " ... van toen" nu 
zowat door iedereen inzake typografische vormgeving en druk bekend is en 
reeds zijn waarde heeft bewezen. Het is meer dan een praatje bij een plaatje, 
want aan de hand van de degelijke, uitvoerige en historisch gefundeerde on
derschriften kunnen bepaalde ge~chiedkundige facetten van de respectien~
lijke deelgemeenten zowat een eeuw tpruggaand worden gevolgd. Trouwens 
inzonderheid voor Aalter, meer dan voor anderr dorpskprnen, is dit wel nodig. 
Zonder deze passende kommentarpn z()u het voor de jongrren heel wat moeitp 
kosten om een aanknopingspunt te vinden om, zeggen we maar nagenoeg alle 
straatbeelden, thuis te kunnen wijzen. Het 'Aalt el' van toen' biedt ons immers 
nog het beeld van een middelmatig lanclbouwdorp dat op een paar decennia 
tot een geïndustrialiseerd gebied is omgevormd. 

Onder de lezers - misschien zijn het wel mrer rustige brkijkel"S - zullen de 
oudere er zeker deugddoende herinneringrn aan beleven. Het meer geslotrIl 
en op zichzelf aangew(,zf'n zijn van onze vro('ger(' dorpsgrI11rl'nschappt'n. 
waarvan de serene, rustbiedf'nde, landf'lijke sfrer tot ons komt. zal z{'kl'r d(' 
jongeren niet ontgaan. 

Wie het Aalterse van toen in huis haalt brengt ('c'n ('{'\lW simpel "olkslt"'rn 
in huis! 

R. ~Iodal'rt 
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VARIA 

Het VOBOV in aktie in het .Meetjesland - Het Verbond voor Oudheid
kundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen is sedert een drietal jaar (1982, 
1983, en 1984) biezonder actief geworden in het Meetjesland. Hun aandacht 
ging daarbij, niet toevallig uiteraard, naar twee van de oudste bewonings
kernen van het Meet je land nl. Evergem en Maldegem. D e beslissende stoot 
daartoe werd gegeven door de luchtverkenningen van J. Semey, die al sinds 
1970 over de streek van Gent vliegt op zoek naar verborgen archeologische 
ites in de bodem. 

Te Evergem begon het echter met het vinden van enkele Gallo-Romeinse 
cherven van aardewerk in de tuin van G. D eseyn op de wijk Vierlinden te 

Eergem. Tijdens drie opgravingscampagnes in 1982, 1983 en 1984 werden 
sporen gevonden van een Gallo-Romeinse nederzetting te Evergem. Deze 
vondsten en andere archeologische ontdekkingen waren de aanleiding tot de 
stichting van de V.Z.W. Groot-Evergemse Vereniging voor Archeologie 
(GE A ) die van 5 tot 14 november 1984 een archeologische tentoonstelling 
inrichtte onder de titel 'Evergem ouder dan je denkt'. D eze expositie bood 
een overzicht van de belangrijkste archeologische vondsten uit Evergem en 
omgeving. Aan de hand van talrijke foto's en archeologica werd gepoogd 
het verleden van Evergem op een pedagogi ch verantwoorde manier te schet
sen. Wij vonden het biezonder bemoedigend dat het initiatief van in hoofd
zaak jonge mensen uitging. D e VOBOV-I FO, nr. 15, 1984, was volledig 
gewijd aan die Evergemse tentoonstelling. 

Te Maldegem op de wijk Vake ontdekte J. Semey omstreeks 1979 bij een 
luchtverkenning drie zijden van een vierkante structuur met afgeronde hoe-

Opname van de proefaleuf te Vake. 
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ken waarvan de zijden gevormd waren door twee paralelIe lineaire poren. 
In augustus 1983 werden proefboringen verricht door Jan Van Moerkerke, 
qi~ in mei-juni 1984 werden voortgezet. Ook werd al een proefsleuf gegra
Ven. R eeds nu kan men al besluiten dat men een versterkt Romeins site 
~angeboord heeft . Dr. Hugo Thoen van de RUG zal een grootschalige op
graving in de komende jaren doen. Wij zijn benieuwd om de resultaten daar
Van te kennen. In VOBOV-INFO, nr. 14, 1984, verscheen op blz. 15-20 een 
klei.n verslag over de proefboringen. 

Luc Stockman 

T entoonstelling Victor en Gabriël De Lille - Door het Davidsfonds-Mal
.degem en de pas opgerichte H eemkundige Kring van Maldegem werd van 
16 tot. 18 november 1984 te Maldegem een tentoonstelling georganiseerd over 
Victor De Lille en zijn zoon Gabriël. In deze expositie werden de belangrijkste 
nummers van ' t Getrouwe M aldeghem, zoals het eerste nummer, de jubel
nummers van 25 en 50 jaar, de belangrijkste Duimpjesuitgaven foto s hand
schriften, originele documenten, teken- en schilderwerk van Victor De Lille, 
de publicaties van Gabriël De Lille, bijeen gebracht. 

Tijdens de plechtige opening van deze tentoonstelling, in aanwezigheid an 
.de bijna· voltallige fami li e D e Lille, belichtte Wal ter Notteboom eerst ictor 

Als waardering voor zi jn verd ienstelijke heemku ndige arbeid ontving de (thans) 85· 
Jarige Gabriël De Lllle uit de handen van W. Notleboom een kunstig z.elfportret. 
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De voorlezing uit het werk van Vlctor De Lille en zijn echtgenote Octavle De Zutter 
werd door een aandachtig publiek geboeld beluisterd. 

De Lille als een man van formaat en gaf een aantal impressies over zijn le
ven en werk. Daarna las Lieve Blondeel uit het prozawerk van Victor De 
Lille voor en zegde ook enkele gedichten van zijn echtgenote Octavie De 
Zutter. De heemkundige Gabriël De Lille, in levende lijve aanwezig, werd 
gehuldigd d or Eti nne Dhont, voorzitter van het David fonds-Maldegem. 

amen het gemeenteb tuur sloot ch p n R mi De Ja ger zich bij deze ma
nife tatie aan met enkele g laagde gig nh id verzen. 

T er begeleiding van dez mooi opg bouwde en I rrijke tentoon telling 
werd en ge tencild brochur ameng teld ov r Vietor n abriël De Lille 
m t bijdrag n van J roo"!! Van Mald gh m : T en huiz van Gabriël D o 
Lilie' van Hugo Nott boom: Victor D Lille, een vlaming in woord en daad' 
van Linda W yt n : Victor De Lille en zijn Duimpj suitgav 12 • van Joz f 

obb>laer : it de bri ven van Victor D Lill n Victor D Lill n de 
hemkunde n t n I tt van irk D Lill : Victor De Lille n t Getrouwe 
Maldegem (1888-1 44). 'Z brochur, geïllu ·tr rd m t talrijke foto's kost 
120 fr. Zij kan b>st-Id word n bij Walt l' Nott boom, Noord traat 196, 9990 
MaJd g m. 

Lue to kman 
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De restauratie van de parochiekerk van Sint-Jan - Op 24 juni 1984 werd 
door eerste minister Wilfried Martens een gedenksteen aan de Sint-Janskerk 
onthuld, geplaatst ter herinnering aan de voltooiing van de restauratie van 
dit stemmig polderkerkje. Nadien deed hij, zoals de vrome bedevaarder van 
weleer, zijn beeweg rond de kerk langsheen de zeven staties. 

Carlos Francque, secretaris van de kerkfabriek, schreef naar aanleiding 
daarvan een gelegenheidsbrochure voor de bedevaarders en heemkundigen. 
Daarin staan, na het woord vooraf van pastoor Odilon Hoogewijs, een zestal 
paragrafen: de klassering van de kerk als monument en haar restauratie; 
beschrijving van het uiterlijke van de Sint-Janskerk; het vroegere uitzicht 
van de streek; de geschiedenis van de kerk; het patrimonium; volksgebruiken. 
Tot slot schreef ons medelid Jozef Maenhout een prachtig gedicht over Sint
Jan-in-Eremo, dat wij aan onze lezers niet willen onthouden: 

IN EREMO, BIJ DE WATERKANT 

Hij staat verscholen in het lover, 
Johannes buigt ZiÎch in het riet, 
Jij kleine kerkje, zomercover, 
Een fijn boeket, 'k vergeet u niet. 

Arduinen platen in uw muren, 
Grafzerken uit een verre tijd, 
Stutten beschermend rijke heren, 
Rond Johannes, Jan de eremijt, 

Hun namen, nauwelijks nog te lezen; 
Uw interieur van volbarok, 
De soberheid van witte stilte, 
Wat siert het meest mijn polderdorp? 

Zijn het uw rijke korenvelden? 
Is het een zilver watervlak? 
Zijn het uw taaie, noeste werkers? 
Is het hun trotse hoevedak ? 

Vaak denk ik aan de vele mensen 
Ter beevaart gaande naar St.-Jan 
Te voet, per fiets, soms nog ter koetse, 
En'k ruik de lekkere kersen dan. 

'k Voel mij vertrouwvol rond uw schrijn, 
Zo verder schuivend, sta na staatsie 
Want tegen ziekte en elke pijn, 
Sta jij cr schutse, bied je gratie. 

St-Jan de Doper, groot patroon, 
In een breed, vlak polderland, 
Met riethabijt elk jaar getekend, 
In Eremo, aan de waterkant. 

J. I\lat'uhout 
St-Jansdag 19M 

Dit brochuurtje van 16 blz. is te verkrijgen bij Carlos Franrql\t\ Kl'l'Sl'lnrt'n
hoek 5, 9982 St-Jan-in-Ercmo, voor dc' spotprijs van 30 fr.! 
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Er is Vlaamse Kant, er is Aa/terse K,:mt - In het historisch museum van de 
Vlaamse Strijd te Bellem ging van 29 juni tot 30 september 1984 een ten
t00nstelling door onder het tema 'Er is Vlaamse Kant, er is Aalterse Kant'. 
Daarbij werd echter vooral de nadruk gelegd op de kant, afkomstig uit de 
kantscholen van Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter. In de mooi verzorgde ca
talogus staan heel veel interessante gegevens over de werking van beide kant
scholen. Uit het Aaltershoekje kwam biezonder veel materiaal aan het licht 
omdat de traditie van het kantklossen, dank zij de zusters, daar nooit volle
dig verdwenen is. De niet-klossers vinden in deze catalogus een beknopte 
beschrijving van het spellewerk. Signaleren we terloops, ter rechtzetting, dat 
Jan-Baptist Gevaert in 1840 benoemd werd tot pastoor van Sint-Cornelius
Aalter en dus niet in 1847 tot pastoor van Sint-Maria-Aalter, dat pas in 
1851 zelfstandige parochie werd. Ook is het Aaltershoekje nooit een zelf
standige gemeente geweest (blz. 14). Dit belet niet dat we onze grote bewon
dering moeten uitspreken voor deze fraai ineengestoken tentoonstelling, die 
heel wat bezoekers naar Bellembrug lokte. We hopen dat de initiatiefneem
ster, Patricia Van den Bossche, nog veel dergelijke initiatieven in petto heeft. 
Deze catalogus kost 195 fr. en kan besteld worden op het volgende adres: 
Historisch Museum van de Vlaamse Strijd, Museumstraat 103, 9881 Bellem. 

L.S. 

Heraanleg van het oude kerkhof te Adegt-'m: van kerkhof naar kerktuin -
Medio 1978 werd het kerkhof van Adegem opgeruimd en een groot aantal 
zerken overgebracht naar het nieuwe kerkhof. Na lang aarzelen en zoeken 
besloot het gemeentebestuur van Maldegem wijselijk daar geen parkeer
plaats voor auto's te maken, maar de vrij gekomen ruimte als groenzone in 
te richten. Terzelfdertijd werden de kapelletjes van de Sint-Godelieve-omme
gang volledig vernieuwd en de ommegang zelf gekasseid. Ook het H. Hart
monument kreeg een passende plaats in deze moderne kerktuin. Op initiatief 
van koster Jozef De Baets werden enkele oude grafzerken van pastoors van 
Adegem in de kerkhofmuur ingemetst, zodat die voor het nageslacht nog een 
tijdje bewaard zullen blijven. Het gemeentebestuur van Maldegem verdient 
een pluim voor deze gelukkige herinrichting van het oude kerkhof. De doden
akker is nu herschapen in een lusttuin die de fraai gerestaureerde Sint-Adria
nuskerk beter tot haar recht laat komen. Er ontbreekt enkel nog een borstel 
verf voor het interieur van de kerk. 

L.S. 

De bibliotheek van Ons Genootsch2P overgebracht naar het stadhuis van 
Eeklo - Op 5 mei 1984 werd door de zorgen van Achiel De Vos, Erik De 
Smet, Alfons Ryserhove en Luc Stockman de bibliotheek van het Genootschap 
van Knesselare naar het Eeklose stadhuis verhuisd. Daar maakte dan Erik De 
Smet, onze nieuwe bibliothekaris, een kwantitatieve analyse van onze biblio
theek op, zodat we nu een overzicht hebben van hetgeen We bezitten. Daar
door wordt het ook mogelijk een politiek van aanvulling en aankoop te voe
ren ter verrijking van onze kollecties. 
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Door Alfons Ryserhove, Wilfried Steeghers en Luc Stockman werden al 
beperkte schenkingen aan onze bibliotheek gedaan. Bibliothekaris Erik De 
-Smet hoopt dat dit voorbeeld zal gevolgd worden door vele heemkundigen. 
Wie dubbels van bepaalde tijdschriften of van boeken teveel heeft, kan die 
altijd kwijt op het stadhuis. We feliciteren Erik De Smet van harte voor de 
snelheid waarmee hij de inventaris van ons boekenbezit heeft opgemaakt. 
Het stadsarchief, de bibliotheek van de V.V.V.-Eeklo en onze bibliotheek 
vormen al een uitgebreide kern voor een documentatiecentrum voor de Meet
jeslandse streekgeschiedenis. Dit centrum is opèn op elke woensdagnamiddag 
van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur. 

L.S. 

Staatsminister De Schrijver bezocht het stadsarchief van Eeklo - De ~feet
jeslandse hoofdplaats kreeg het bezoek van staatsminister De Schrijver. Sa
men met dochter en kleinzoon kwam hij een kijkje nemen in de nieuwe lo
kalen waar sinds enkele tijd het waardevol stadsarchief is ondergebracht. 
Burgemeester Coppieters, schepen voor burgerlijke stand Es en stadsarchi
varis De Vos heetten de minister van State welkom op het stadhuis. 

Het bezoek van de h. De Schrijver had ook een aparte bedoeling. 11et 
zich bracht hij de twaalf eerste jaargangen van het plaatselijk weekblad De 
Eecloonaer, die hij als een persoonlijke gift aan het stadsarchief schonk. Deze 
fraai en stevig ingebonden jaargangen bevatten de nummers uitgegeven 
vanaf 1 januari 1849 tot december 1861. 

Op zichzelf zijn deze boeken een zeer waardevolle aanwinst voor het ste
delijk archief, en de daarbij horende verzameling van ''''erken en uitgaven 
over de Meetjeslandse hoofdplaats. Bovendien betekenen deze meer dan 130 
jaar oude kranten een rijke bron aan informatie o,'er het leven van onze 
Meetjeslandse voorouders uit de negentiende eeuw. 

De staatsminister verduidelijkte hoe dergelijke oude jaargangen van dit 
Meetjeslandse weekblad het bezit waren van de familie De Schrijver, 

Van afkomst uit Zottegem, vestigde in de 18de eeuw zijn betowrgroot
vader Judocus De Schrijver zich in Eeklo en huwde er in 1770 met zekere 
jonkvrouw Heene. Judocus De Schrijver was hanc/t'laar in granen en bij zijn 
overlijden schepen van de stad. Later verhuisde de familie De Schrijver naar 
Gent, maar bleef nadien steeds nauwt' kontakten met Eeklo bewaren. 
(krantenbericht uit de Gazet van Antwerpt'11 van 24 juni 1984). 

Dag van het Drongengoed - Op 6 oktober 1984 organiseerden de nfdeling 
AaIter van de Wielewaal, de Gemeentelijke Adviesraad Leefmilieu van Knes
selare, het Drongengoedcomité, V.E.L.T. en de Bt'lgische Natuur- t'n '"ogel
reservaten een dag van het Drongengot'd te Urs('1 ('n tt' Knesst'lal't'. 11\ de 
voormiddag ging onder een plassende rl'gen ('en \\'anclt-ling door il\ het Drou
gengoed o.l.v. Erik Blondia, dil' vooral onze aandacht \"t'stigd t, op dl' ,'('1'

schillende soorten pacldesto('len ('n 7.Wa11111H'1\ wplkt' daar l'el1 go('dc "ot'din~-
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bodem vinden. In de namiddag werden een drietal spreekbeurten gehouden 
in het gemeentehuis van Knesselare. Ir. F. Saey sprak over de landgeschie
denis van het Drongengoed en stelde enkele belangrijke plantengemeenschap
pen ,"oor. Daarna vertelde Drs M. Hermy hoe die plantengemeenschappen 
"an het Drongengoed moeten beheerd worden om ze ongeschonden te behou
den. Tenslotte besloot Dr. E. Kuyken de reeks met een spreekbeurt over na
tuurbehoud en landschapszorg als onderdeel van een doelmatig milieubeleid. 

Deze drie spreekbeurten zijn opgenomen in een dokumentatiemap, waarin 
ook nog een gedeeltelijke plantenlijst van het Drongengoed, een dagvlinder
lijst van hetzelfde gebied 1973-1984 (van O. Van de Kerckhove) en een 
bijdrage over het vogelleven in en rond het Drongengoedgebied (van E. 
Blondia) steken. Deze map is nog te verkrijgen door storting van 100 fr. op 
rekening nummer 860-0026501-02 van Wielewaal Aalter, pla Ivan Hoste, 
~Iuseumstraat 93, 9881 Bellem. 

L.S. 

Prof. J.E.]. H,remans, 1825-1884, pionier van het moedertaalonderwijs in 
Vlaander. n - Tot 6 januari 1985 liep in het historisch museum van de 
Vlaam!:e Strijd een tentoonstelling rond de figuur van JF.J Heremans, pro
fessor aan de Gentse Universiteit. Hij was de schoonbroer van Karel-Lode
'wijk Ledeganck, want zijn vrouw Constance De Hoon was de zuster van Vir
ginie De Hoon, de echtgenote van de Eeklose dichter. De familie De Hoon 
was afkomstig van Kaprijke. 

Prof. Heremans vertelde zelf via de verschillende panelen de biezonderste 
gebeurtenissen uit zijn leven. Hij verheulde daarbij de rivaliteiten niet onder 
de flamigranten van de 19de eeuw voor het verkrijgen van ambten zoals de 
cours de littérature flam:lnde aan de Gentse universiteit. 

Ook vinden we er enkele beoordelingen van tijdgenoten over zijn moedertaal
onderwijs aan het Gentse Atheneum. Daardoor kreeg de tentoonstelling een 
accent van levendigheid en echtheid. Overigens was het verzamelde materi
aal overzichtelijk opgesteld en licht verteerbaar voor de bezoeker. Op die ma
nier werd de kennismaking van deze wat vergeten flamingant vergemakke
lijkt. Patricia De Moor-Van den Bossche realiseerde deze expositie in samen
werking met het archief van de Gentse Universiteit. 

L.S. 
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