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INLEIDING 

FEODAAL OOSTWINKEL 

Piëteitsvol opgedragen aan E.H. Antoon Meire, 
Pastoor van de parochie Oostwinkel (1977-1987) 

Oostwinkel duikt in de bronnen op in 1216 onder de naam Wostwinle, in 12 JO 
wordt dat Wostwinkala (1), in 1313 Wostwincle (2) en later wordt de parochie 
afwisselend Oost- en Westwinkel genoemd om tenslotte in de 17e-18e eeuw defini
tief Oostwinkel te worden. 
De oppervlakte van de landen, bossen, meersen, vijvers en velden bedroeg in 1703 
1244 gemeten en 37 roeden. De tienden werden op 59 gemeten 156 roeden geschat en 
de molen werd belast op een oppervlakte van 6 gemeten 33 roeden. De belastbare 
oppervlakte bedroeg dus 13 JO gemeten 33 roeden (3). Popp geeft 837ha 8a en JO ca. 
In 1469 werden in Oostwinkel60 haarden geteld wat (ruim geschat) een 300 inwoners 
betekent (4). In 1767 telden we 691 communicanten (exclusiefVeldekens) (5) en in 
1819 waren er 906 Oostwinkelnaren (6). 
De 'woeste hoek' of het onontgonnen gebied waaruit Oostwinkel bestond moet 
omstreeks 1244 toch reeds tamelijk bewoond zijn geweest want bisschop Wouter van 
Marvis reserveerde in dat jaar een bedrag van 10 p. gr. uit de opbrengst van de tienden 
van Zomergem die moesten dienen om de eerste onkosten te dekken die de stichting 
van een parochie in loco qui dicitur Woustwincle met zich zou meebrengen. De 
parochie Oostwinkel hoorde dus reeds van in den beginne bij het bisdom Doornik (1). 
Op niet parochiaal vlak hoorde Oostwinkel vanouds bij het Ambacht Zomergem dat 
op zijn beurt afhing van de Oudburg. Oostwinkellag trouwens op de grens van de 
Oudburg met het Brugse Vrije: de Wagemakersloop scheidde beide kasseirijen. In 
de 13e en 14e eeuw bezat Zomergem op jurisdictioneel vlak een vrij grote autonomie 
binnen de kasseirij. In 1559 lukte het Maarten Snoeck zelfs, dank zij een paar 
slimmigheidjes, zijn heerlijke rechten op Zomergem dermate uit te breiden dat het 
Ambacht uiteen viel: Zomergem scheidde zich af van de overige parochies. 
Het was uiteraard de grootste parochie, Waarschoot, die het nieuwe 'hoofd' werd van 
het Ambacht Waarschoot, Oostwinkel, RonseIe. De schepenbank bestond uit 7 
schepenen: 4 uit Waarschoot, 2 uit Oostwinkel en I uit Ronseie. Sedert de afsplitsing 
van Zomergem werd er ook een eind gesteld aan de rechterlijke rust die tot dan toe op 
het Ambacht heerste. Processen over de uitoefening van de heerlijke rechten werden 
schering en inslag. In 1788 vaardigde baron de Draeck, heer van Ronsele zelfs een 
decreet uit waardoor hij de quasi onafhankelijkheid van RonseIe bewerkstelligde. 
Ook de Heer van Oostwinkel ondernam pogingen in die zin, doch het lukte hem niet 
Oostwinkel zelfstandig te maken(B). 

In een eigentijds document (9) blijkt dat men ook niet goed meer wist hoe het 
Ambacht Waarschoot tot stand was gekomen. Er wordt namelijk in beweerd dat de 
drie parochies (Waarschoot, Oostwinkel en RonseIe) altijd toebehoorden aende 
majesteyt ~helyck alsnoch in Waerschoot. Het zou de majesteit 
zelf zijn geweest die de prochien van o()stwincle ende Ronsle danor heeft Redimeni
hreerd door verc()opin~he aen particuliere personen. Deze verkoop of dimenhratie 
zou gebeurd zijn in de jaren twaalf of dertienhonderd. Toen werden ook Oostwinkel 
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en Ronsele in twee aparte lenen verdeeld die elk een Heer kregen die naast de regie 
van de parochie, ook de jurisdictie kreeg, behalve de uitoefening van de hogere 
justitie. 
In onderstaand artikel poogden we wat meer klaarheid te scheppen in de feodale 
structuur van Oostwinkel, wie zijn Heren waren en waarom ze via talrijke processen 
steeds maar opnieuw probeerden hun macht uit te breiden. We weten niet of 
Oostwinkel op het gebied van het voeren van processen een pars pro TOto kan of mag 
genoemd worden. We kunnen het ons moeilijk voorstellen. want de gevoerde 
betwistingen zijn inderdaad te talrijk en te langdurig. 

II FEODAAL OOSTWINKEL 

A. De heerlijkheid Oostwinkel 

Het leenhof van Oestwynckele (10) was een leen dat gehouden werd van myn~n~ 
geduchten heere den grave van Vla ende ren van :.ynen casreele van de Oudburg. De 
heerlijkheid maakte deel uit van het Ambacht Zomergem en werd rheerscip nzn 
westwyncle genoemd (1'). Het foncier van de heerlijkheid bestond uit een hof met 45 
gemeten land en 6 bunder meers, in totaal dus 63 gemeten (12). Eenpl(lets~ nlll "dd~ 

met een oppervlakte van 33 bunder gelegen tussche ur:.ele en '.'esru:\'nclde maakte 
ook deel uit van de heerlijkheid ('3), In 1512 wordt dit veld gi.mnt mtre Urs~l~ ~I 
Oostwinckele apart verheven door Georges van Halewijn (1"). In het leenverhef van 
1531 wordt dit veld dan ook niet vermeld : ... en grandeur de XL V mesures Je ferrt> ~t 
su bonniers de pret avecques des autres reflles ... eS), 

Een optelling van alle partijen land die in 1689 tot het leengoed van de Heer van 
Oostwinkel behoorden geeft als resultaat 63 gemeten 214 roeden ('6), De predeze 
oppervlakte en de ligging van het 33 bunder grote veld gelegen tussen de Sint
Jansstraat en de separatie met Ursel kan aan de hand van het landOtlCk onmogelijk 
worden achterhaald, Een aanduiding is wel dat alle panijen land. veld en vijvers "I' (/t' 

westzyde van de sint jlln.\'sfraeft' fOl je8ht'ns Ursc1 in het landbock apan wllNen 
genoteerd, De totale oppervlakte ervan hcdraa~t echter slechts 6.'\ gemeten I:!O 
roeden wat nog altijd geen 33 bunder of 99 gemeten voorstelt ('7) ! 
Een denombrement uit 1784 (t8) en tenslotte een luatste beschrijving van de hl'erlijk
heid Oostwinkel uit 1788 geven als oppervlakte voor het funder .. ~ ~emetcn en tl 
bunder en voor het erbij horende veld ,B bunder (111). 

I. HET FONCIER 

Dat het foncier vun de heerlijkheid zich even len weslen vun de kcrk \':lll O\)slwill

kei bevond lijkt nogal vanzelfsprekend. Duur hl'vonden zich de g('Olluwen ,un .. k 
Heer en daar verbleef hij wunnecr hij Oostwinkel af en Itx' met l'en Oc/lll"k \'Cf('('Nl', 
Toch zorgde de ligging vun het foneier voor fenc.luk ll11x'i1ijkh('den. In enkeIc 
documenten vonden wc dut het veld zélf de ht.'erliikhcid "u;\ Wc!'l\\inké'l \\us. 
gelegen in de parochie Oostwinkel (20), We lroffen l~lfs lIun d:1l dit "eld hct ")nl.'ier 
van de heerlijkheid wao; : wl(Jrcll'I',f dl' hi,.r !>doop,." 33 HII"c/f'f't''' \V'II uV'.{t'ltc/,. 

fiJT/cl/ia der voors, IIl'er!, (2t). Bij de verkoop vun de hl'Crlijld\cid ill I7N~ \\ ""lcIll'n 



KASTEEL VAN OOSTWINKEL. 
Nadat de familie Walckiers het kasteel van Oostwinkel zijn definitieve vorm gaven werd het 
in de 19de eeuw grondig herbouwd door architect Minard die het een classistische 
voorgevel gaf, zeer in trek in die jaren. 
De 19de en 20ste eeuw waren overigens nefast voor het gebouw : het werd als hoeve 
verpacht en aangepast aan de noden van de tijd wat betekende: steeds maar verdere 
afbraak. Door landbouwers uit de omtrek werden de afbraakmaterialen opgekocht. Tot 
voor enkele jaren was deze schuur het enige wat nog restte van het eens zo mooie gebouw. 
Waarschijnlijk zien we op de opname de 'aangepaste' remise of koetshuis. 

Foto : Walter Notteboom 

het kasteel én het veld allebei als foncier aangeduid (22) . Zelfs in een recent 
uitgegeven historisch werk worden Oostwinkel en Westwinkel als twee aparte 
entiteiten aangeduid (23). Nu , dit hoeft ons zeker niet te verwonderen want reeds in 
het leenboek van 1504 (24) beschrijft men het leenhof van oestwijnckeLe waarvan 
theerscip van west wynckLe deel uitmaakt. De naamgeving zorgt overigens nog voor 
andere verrassingen! In 1512 schrijft men over de Seigneuri DE OostwinckLe (25), in 
1525 wordt gesproken over een seigneuri EN OostwincLe (26) en in 1531 heeft men 
het over een leen gisant en Le paroche de oostwincLe eitant Le Srie de WestwincLe (27) ! 
Deze schijnbaar onbelangrijke en eerder futiele verschillen in de naamgeving zorg
den echter later voor heel wat moeilijkheden . 
Westwinkel , Oestwinkel , Oostwinkel : na grondig archiefonderzoek menen we te 
mogen concluderen dat de drie verschillende namen drie vlagg~n zijn die dezelfde 
lading dekken , nl. de heerlijkheid Oostwinkelliggend in het centrum van het dorp . 
Wat wij verder het foncier van de heerlijkheid zullen noemen bestond in de 16e eeuw 
slechts uit een hof, in de 17e eeuw was dit reeds een omwalde hofstede geworden met 
si ngel buiten de wallen (28) . De bewalde hofstede was rond 1720 een casteel op 
motte met nederhof en landen geworden . In Oostwinkel prak men dan ook over het 
Kasteelgoed (29). De staende weirde ervan bedroeg 260 p. gr., de liggende weirde 
86- J 3-4 p. gr. De fruit- en andere bomen, tronken en hagen op en rond het goed 
werden op 44 p. gr. geschat eO). 
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FEODAAL OOSTWINKEL 
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het Groot Leen 

het KLein Leen 

Ee k La 

1. Parochiekerk Sint-Jans-Onthoofding (lag in het gebied 
van de Heerlijkheid Oostwinkel) 

2. Vroegere pastorij 
3. Huidige pastorij (tweede helft 18de eeuw) 
4. Wethuls van Oostwinkel 
5. Kasteel en kasteelgoed van Oostwinkel 
6. Galg (en schandpaal) 
7. Molen 
8. PillorlJn van de Heerlijkheid lelschoot 
9. leischot Aardeken (losplaats op de Lieve) 

10. Oostwinkel brug 
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HET KASTEELDOMEIN VAN OOSTWINKEl. 

Omstreeks het midden van de vorige eeuw was het kasteeldomein van Oostwinkel in bezit 
van August De Loose uit Gent. Alleen al in Oostwinkel bezat De Loose ruim n ha ! 
Aan de hand van de kaart van Popp was het mogelijk het foncier van de heerlijkheid 
Oostwinkel min of meer te reconstrueren. Weliswaar zijn er reeds verschillende partijen 
land in andere handen overgegaan, toch bleef het Kasteelgoed tot in de 19de eeuw een 
aaneengesloten geheel. In 1782 werd een - helaas onvindbare - CAERTE FIGURATIVE van 
het kasteel en omgeving getekend. Uit de beschrijving ervan konden we opmaken dat de 
toestand tussen het opstellen van deze CAERTE en het tekenen van het plan Popp maar 
weinig gewijzigd was. Het domein bestond in 1782 uit het kasteel, het woonhuis van de 
hovenier, een moestuin, twee remisen, het pachthof met woonhuis en schuur, de dreven 
rond het kasteel, de dreef naar de Langestraat, de dreef naar het Dorp, de omliggende 
landerijen en bossen en tenslotte de waterpartijen die ongeveer een oppervlakte hadden 
van 1 ha. 
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De bij het kasteel horentIe hoeve bestond uit een hOC'rehuv!I ml'l schuere, .flal/\'nf(hen, 
hackeot ende (wenhuer. Maninus De Ghcctcre pachue dc hoeve voor 78 p. gr. per 
jaar (31). 

2. HEERLIJKE RECIITEN 

B ij de heerlijkheid h(x)rde een baljuw, zeven schepenen. een griffier en een praler 
om Recht en Wet Ie doen na gewoonte en /lStJllI;e. De Heer had recht op tol. vond. 
boeten van 3 pond parisis en daaronder. bastaardgoed. verbeurd goed. \'rije mouluf(ie 
recht en opbrengst van plant Ier slroelen langs alle OOst .... inkelse straten (met 
uitzondering van de Molenstraat waar het plantrccht als cijns van de Heer van Pilkern 
werd gehouden), de remarq/lahe/e Jagen(' c'" Voge/ryc', recht op de vissen in de 
vijvers en op de vallen, publikatie van kerkgeboden, aanstellen van kerk-, ann-, en 
dismeesters, het auditierecht van deze rekeningen, cn verder aIle ,'oordere 8(/('It'1I, 
Emo/umenten, Vermogen, Preemenlien dC/C'r fOe heJlOorende :00 en gt'lijk dt'n 

Proprietaris en zijne Voor:.aelen der-:.elfde Hc'alijkheid "tlll olldc' lijden ill pOHt'SJil' 
:.ijn (32). 

Het leenhof van Oostwinkel bezat dus de normale heerlijke rechten waar de Heer de 
lage justitie mocht uitoefenen (33). 

Van het leenhof hingen 18 manschepen of achterlenen af (zie vcrd~r). In heerlijke en 
erfelijke renten had de heer recht op 13 hoeI e,'ene ghemscher maelt' en 62-7-0 p. par. 
penningrenten . 
De heerlijkheitl stond ter lrouwen ell \\'Clcrhedell, I('n rt'lic"'(' \'(111 Ilrit'II pOlld('" ('"elt' 
XX scell. par. vall camerlillcgheldefl lc>lckC'l" dOOI. Elldt' alsl ,'ertmdrrT h,' CHOpt' (t''' 
X den peflll. rl'lie.f ende l'llmerlineghelt al.\" hOl'ell (34), 

3. ACHTERLENEN 

In alle tlenomhrementen wordt geschreven dat van de heerlijkheid IR a('hterlcnen 
gehouden worden. Toch tclden wij er I Y, hchlllve dan hij verhef van de ht."erlijkheid 
door Eugeen Amhrosius Van Maldeghem : van de IR achterlenen worden cr slt."t.'hts 
14 nominatief en uiterst summier opgesomd. Waurschijnli,ik werden cr lenen die \'an 
dezelfde leenhouder werden gehouden onder één nJhrick s:lmengehnKht (l5). 

/) fI (" Co('d Ie fI Ot'tegem. 
Dit leen lag te Drongen en werd gehouden van uht RUt.'e (ioetghehul.'r( 15(4), Clays 

Bart (rond 1557), aht Siegnerius Heye ( 17(4). 
Bij dit leen hoorden 7 cif.\'t'lt·I/c' en 7 II('.\'C'((,I/I'II luten, el'n hulju\\ tll1l met de hlten 1(' 
eC'rvC'lIc' ('fI It' on/c'c'n'c'l/c'I/. J ua rl ijks had de leenhouder recht op I (l Illuddt.'n nJ\\ l' 
evene, uiteraard Gentse maat. De leenhouder stond ten dienste met ('('''(,11 1)("('rr.I(' ",('1 

I'ier l'Ol'ten I1't'l h('sft'gll('" mt'( \'ia .\'.\'t're'". Het puurt.! Illrl\.'st een WUlll\k hehhcn vun 
ongeveer 5 p, par., -:.yntJc' Ic'" Ouc/c'" ('n'.\'(' (36). 

Stoendc' dil I'oon. Ic'c'" Ic'r Irml"'C'" c'I/dc' ,,'(/('rI/t'dr'I/ It'I/ Rt'/irl'(' I'IU/lltk" ,."."e/r" p, 
{'fldl' XX sct'lliflgllf'f/ ". I'CII/ comalil/eglrc!dc' Idf'ka dOOI. r"d(' til.'" \'f"rr.mdt'rl Ni 
('oopc len Xef/ PC'fll/. Rt'lit:lt'f/c/c' c'amt'r/il/f'glr,.11 (31). 

Deze laatste clausule geldt voor zowut IIlk' udltt.'r1l'm'n, wnur dit t'dut'r nkt 1\\ i!oo 
vermelden wc de vllriunll'. 
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2) Het derde deel van de Hammeakkertiende 
id. als I (38). 

Op dit leen lag ook de last van een paard met vier voeten, doch volgens een contract 
van 17 oktober 1554 is deze last toen ingetrokken (39). 
Het verhef van beide lenen bracht in 1769 volgende kosten met zich mee: 

relief van 10 pond parisis in ponden groten 
hofrecht, verhef, stellen bedienelijk man, eed van 
faculteytschap 
kamerl inggeld 
akte griffier 
eedgeld 

0-16-8 

0- 8-4 
0- 1-8 
0- 2-0 
0- 1-6 

registratie 0- 1-0 
zegel 0-10-0 
recht 'recipisse' 0- 5-0 
zegel denombrement en procuratie 0- 2-4 
annotatie ten boucke 0- 1-0 

De oppervlakte van beide lenen moet ongeveer 14 bunder hebben bedragen, waarbij 
abt Siegnerius in 1769 opmerkt dat er 8 bunder 'verdronken' land zijn (40). 

3) De tiende van Zonnegem (41) bij Aalst 
Dit leen werd - samen met de acht volgende lenen - in 1504 gehouden van een 

zekere mijnheer Van Immersele (42). In 1701 werden ze verheven door Egidius 
Bruno Gysels uit Aalst en op 3 februari 1779 is het Bruno Geirnaert die ze verheft. 
Geirnaert werd hiertoe geautoriseerd door haere doorlugtigste hoogheyt Mevrouw 
Louise Made Eleonore, vorstinne Douariere van Salm Salm, hertoginne van Hoog
straeten, Wied, rhein gravinne etc etc, gebooren Landgravinne van hessen etc etc, en 
sijne doorlugtigste en hoogweerdigsten hoogheijt den heer Guilliaeme Florentijn, 
vorst van Salm Salm, Wiedt etc etc, rheingrave, bisschop van Doornyck (43). 

De tiende van Zonnegem grensde aan de Pelskenstiende en aan de Bostiende binnen 
den schependamme van Aelst (44). 

4) Vier bunder land 
Lag eveneens in de parochie van Zonnegem buiten Aalst. 

Het reliefvan dit leen bedroeg 4 pond parisis (45). 

5) Het Goed van Zonnegem buiten Aalst 
Het betrof hier 22 bunder land en meersen. 

Het relief bedroeg ter dood 5 pond par. en 20 sch. par. kamerlinggeld. Bij verkoop 
gold de lOe penning en idem kamerlinggeld (46). 

In 1701 noemt men het Goed van Zonnegem het Goed Ossebosschen van Affligem. 
Bij dit leen hoorde de praterie met vrijheden, haeten, proffyten en emolumenten van 
alle houden tyden (41). 

6) Het Goed ter Heiden 
Het Goed ter Heiden lag ook in Zonnegem buiten Aalst. Het besloeg een opper

vlakte van 18 bunder en bestond uil land, bossen, meersen, broeken en vijvers (48). 
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Het paalde met de westkant aan de kalsijdeweg naar Aalst en grenMie ten noorden aan 
de Abdij van Vorst. De heerlijke penningrenten brachten jaarlijks 6 p. par. op. 
Volgens een denombrement ui 1522 dienden ook nog jaarlijks 32 kapuinen en 36 
hoenderen te worden geleverd. Dit leen was exempt van de vleestiende en ook van 
wolfjaeghersgelt. Een meier en laten zorgden voor het bestuur van dit leen (49), 

7) Een leen in Zonnegem 
Het leen bestond uit 18 bunder land, vijvers, water, bossen en meersen. Verder 

waren er de ettynghen, een watermolen ende meer andere boelen en proffyten (SO). 

Dit leen paalde met de noordkant aan de Abdij van Vorst en kwam met de zuidkant 
aan het Goed van de Burggraaf (51). 

8) Vier bunder land in Zonnegem (52) 

9) Zestien bunder land in Zonnegem 
Werd in 1504 gehouden van' Eenveerdich vader in gode her WiIIl"m MichieIs abt 

ende prelaet van AfJlighem (53), 

10) Een korenrente buiten Aalst 
Werd eveneens in leen gehouden van abt Willem Michiels (54). 

I I) Vier gemeten land bij de Lie\'e 
Dit leen lag nabij de brug van Oostwinkel en paalde met de oostkant aan de Lieve. 

Het leen stond ter trouwen en ter waarheden en ter heste \'romme mn dril' jClt'rt'n O\'("r 
trelief wat betekende dat de heer als relief kon kiezen uit een der oogsten van de 
komende drie jaren (55), De leenhouder was ook verplicht elk jaar, op Sint-Jans 
midzomer een paar handschoenen te /o!even in de kerk tijdens de hoogmis (58), 

Leenhouder in 1504 wa .. Bartolomeus Ryckacrt. in 1628 hield Jan Dl' Busschere dit 
leen en in 1759 werd het verheven door Martinus De Gheetere (51), 

/2) Tweeënha(f gemefc'fl lal/d 
Dit leen lag in het Amhacht Maldegem. m1lln'''' dc' hoghdt'rt ",o("r. dus in feite op 

Eeklo, Eveneens' ter bl'SIC' \,romt'l/ \'ClII elrie jm'n'" !" 
Werd in 1504 gehouden door Jan Corthnls vun Eeklo (58), 

/3) El'l/ tiendl' 'Ier herstrac'lc'''' achIer Ja" Val/llxft(·I1.~ slre/t' (59) 

Bestond uit 6 partijen lund waarvan de twee schoven vun drie voor de lecnhnudcr 
waren, de derde schoofwns voor het kupiuel vun Dt'IC.lnlik, Lug nllhij de Runsdh\lc,"k, 
Gehouden in 1504 van Claeys Martins, verheven in 1715 dl'IC.lr Pil"tl"r Gt'ylc ($0), 

/4) /.('C'II. gl'helt'" elt' !logaorclmo('r 
Lag in het Ambacht Maldegem en wenl in 1 ~()4 ~cll\lUdl'll ,'lUl AltriUl"1l Vundt'r 

Brugghen (81), COrd('WllI/it'r te Gent (&2), 
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J 5) Twee derden van de Bogaardmoer 
Dit leen lag in Eeklo maar ressorteerde onder het Ambacht Maldegem. 

Het werd in 1504 gehouden van Colaert Garin (63). 

Van de beide achterlenen - en ook van nr. 12 - in de Bogaardmoer te Eeklo troffen we 
verschillende verheffingen aan zonder dat het precies uit te maken is om welk 
achterleen het nu gaat. In 1769 troffen we volgende leenverheffingen aan: 
- Guillaume Bogaert uit Aalter verheft een leen dat de helft bedraagt van een meerder 

leen en dat een oppervlakte heeft van 375 roeden (64). 

- Frans Jaques Nicolle, zoon van Stephens en Marie Isabelle Quenon verheft het 
Klein leen dat een oppervlakte heeft van 9 gemeten. Dit leen kwam met de oostkant 
op de Bogaardmoerstraat, grensde ten zuiden aan het land van de Paters Predik
heren uit Gent, op de westkant lag het leen van Guilliaeme Boghaert uit Aalter en 
ten noorden tenslotte lag het Groot leen (65). 

- Dit Groot Leen werd gehouden van Marie Isabelle Quenin die het door successie. 
had verkregen van Joannes Van de Kerckhove causa matris , Joanna J acoba Valop. 
Het Groot Leen had een oppervlakte van 26 gemeten 200 roeden en het bestond uit 
verschillende partijen land op Adegem en in Eeklo nabij de Bogaardmoerstraat. Op 
de westkant van dit Groot Leen lag picaverts gracht tusschen de keysersche 
meerschen (66). 

De 375 roeden die in 1769 gehouden werden van Guilliaeme Bogaert werden in 
1776 verheven door Pieter Bekaert, gehuwd met Livine Peire. De 375 roeden meers 
en bos stonden ten relieve van de beste vromme en Pieter Bekaert legde de eed af van 
scauteytschip en bedienelijk man (67). 

/6) Leen: twee mudden tarwe 
De twee mudden tarwe golden zekere gronden van eerven te dalem in de prochie 

van zomerghem ende in theerschip van oestwynckele. Stond eveneens ten relieve van 
de beste vrome van drie jaar en werd in 1504 gehouden door Pieter Fierins (68). 

In 1746 wordt het leen verheven door Johannes Versluys die het gekocht had van Jan 
Muylaert. Uit het denombrement blijkt dat de tarwe ge-driedeeld was (69). 

Het derde deel van de mudde lag op een partij land uit het Walleken, noord de 
Daalmenstraat (10). 

Werd rond 1750 verheven door Pieter Sierens (11). 

/7) Twee gemeten land en meers 
Het betrof drie percelen land gelegen nabij de Houtmeers in Oostwinkel. Dit leen 

werd in 1504 gehouden door Jan Kerstiaens als kercke/ic vooght van zynens wive (12). 

De drie percelen noemden: de Meers, de Driehoek en het Roeiken (13). 

In 1746 legde Bonaventura Van Haele de eed van scauteytschap af en in 1750 (?) was 
Comelis Van Haele de leenhouder. Comelis van den Hecke bezat het in 1774 (14) en 
op 20 juni 1780 werd dit achterleen verheven door Joncker Louis Van den Hecke, 
heer van Lembeke (15). 

/8) Een gemet meers 
Dit gemet lag in de Houtmeers, op HerzeIe en werd in 1504 gehouden door Lippin 

De Pau (16). Op de noordwestkant lag de Holstwaterloop. 
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In 1746 was Jan Van Vlaenderen leenhouder ; het gemet was toen echter aangegroeid 
tot 460 roeden (77) ! 

/9) Een derde van vier ~emelen meers 
Het betrof hier ofwel het derde deel van de oogst die men jaarlijks wint ofwel het 

derde deel van de pacht (18). 

Rond 1750 werd dit leen verheven door Jan Teerlynck (79). 

B. De Heerlijkheid en Baronnie van Leischoot 

I. VAN GOD EN V AN DE ZON ... 

De Heerlijkheid en later Baronnie van Leischoot was een zogenaamde heerlijkheid 
die gehouden werd van God en van de zon, het was een franck alleu van niemand 
gehouden dan van God, van hemelrycke alleene. niel sujet eni!?h \'Qssael ofte 
heerlichede (80). Leischoot was dus een allodiaal of eigen goed, weliswaar onderwor
pen aan het gezag van de vorst. maar zonder verdere feodale verplichtingen tegenover 
diezelfde vorst; de heerlijkheid vormde een vrij eigendom. Allodiale heerlijkheden 
in handen van leken zijn eerder schaars daar de meeste van kerkelijke origine waren 
en dus meestal in het bezit van kapittels of abdijen (81). 

Leischoot lag praktisch geheel op Oostwinkel. enkel een kleine enclave lag op 
Zomergems grondgebied. De oppervlakte van de heerlijkheid bedroeg sall'O juslO 8 
bunder en paalde ten noorden aan de Leischootstraat en ten luiden aan de Diepen
beekstraat. Het foncier bestond uit een remarquah('/e hehuysde Jwf<;tt'dt'. schllert'. 
Boomen en andere catheylen doemp slaend(' en mt'cJegamcJe. Bij Leischoot hoorden 
ook nog het Smissebilksken en het Haagstuk. samen 4. gemeten groot. ~ischootdries 
en nog eene plaetse van Veld. genaemd hel Ga/ge Veld (82). 

Diverse cijns- en hoendcrrentcn op diverse partijen land hoorden ook nog bij de 
heerlijkheid. 

De Heer van Leisch<x)t bezat de drie gradcn van justitie : I/O(},~e mitMeie m niJl' 
justitie l'nde al dat de Iwoghe jllstÎtit· toe be/wort (83), Hij mocht ook een baljuw. 
zeven schepencn en twee officieren aanstellen (84), Duurhij had de ci~en8ar van 
Leischoot ook nog recht op : 

I. het bestc hoofd op alle de laten l>;nllt'II de \'oorflnt'mpdt' hurlichn/t' 
w;IInnu/t' enclt' altlcu'r sten'el/de (zie verder) 

2. hel schoofrecht (recht op een deC'! van de O(l~st) 
3. p/e;n\'elt metsgaeders dl' I>ooml'l/ clarm" stael/df' 
4. jacht met valk en hond 
5. vis- en vogelvangst 
6, tal. vond. hllslaurdgocd. verbcun1verkhuin~t'n. o\)Clt'n 
7. het stellen cen pillorijn (schnndpIUlI> op l.cisdlll(ltdrit'~ 

en verder al/t' dl' \'()(}rd('''(' Redlt('II, Prrrmrflt;r". V c-rmo,l.!t'II ril 1-.'",01"",,.,,,,.,, (as). 
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2. VERHEFFING TOT BARONNIE 

Op 13 juli 1648 kende koning Filips van Spanje de titel van baron toe aan 
Eugeen-Ambrosius van Maldeghem. Terzelfdertijd werd ook de heerlijkheid van 
Leischoot tot baronnie verheven dit alles omwille van bewezen diensten en meer 
specifiek omdat Eugeen-Ambrosius van Maldeghem nous auroit aussi servis une 
campagne entière en Espagne à ses dépens (86). 

Terzelfdertijd - en dit is wel belangrijk voorde geschiedenis van Oostwinkel- werden 
al de gronden, goederen, jurisdictie en alle rechten waarop Eugeen-Ambrosius van 
Maldeghem in Oostwinkel en omgeving aanspraak kon maken, samengesmolten tot 
een grote heerlijkheid nu Baronnie van Leischoot genoemd: Ie tout joint et uny. 
comme nous Ie joignons et unissons au gros de ladite seigneurie. maintenant 
baronnie de Leysschot. soit temt et relevé de notre Vieux Bourg de Gand. en un seul 
plein et entier fief et baronnie (87). 

Voortaan werd Oostwinkel dan ook meestal "de Baronnie van Leischoot en de 
Heerlijkheid van Oostwinkel" genoemd. En, alhoewel verenigd, vinden we én van 
Leischoot én van Oostwinkel steeds aparte denombrementen. In feite dienen we, 
wanneer we het over Oostwinkel hebben, steeds drie zaken goed uit elkaar te 
houden: I) het foncier van de heerlijkheid van Oostwinkel; 2) de 33 bunder veld 
tussen Ursel en Oostwinkel en 3) de heerlijkheid en Baronnie van Leischoot. 

3. HEREN VAN LEISCHOOT 

De heerlijkheid Leischoot was de tout antiquité in het bezit van de heren van 
Maldeghem (88). 

Willem van Maldeghem (89), kastelein, heer en schout van Maldeghem volgde zijn 
vader in 1223 op als Heer van Maldeghem, Leischoot, Raas, enz. (90). We mogen dus 
veronderstellen dat Willems vader, Filips I van Maldeghem (begin 13e eeuw) óók 
Heer van Leischoot wa.,. De verschillende Heren van Maldeghem volgden elkaar op 
(91), tot op 26 december 1483 Filips IX van Maldeghem afstand deed van al zijn 
feodale bezittingen ten voordele van Karel van Halewijn. Nakomelingen van de 
familie van Maldeghem poogden via gerechtelijke weg opnieuw in het bezit te 
worden gesteld van hun voorvaderlijke erfgoed. Tevergeefs: Karel van Halewijn fs. 
Karel werd op 26 september 1497 in voorlopig bezit gesteld van Maldegem en 
Leischoot. In 150 I volgde Jan van Halewijn zijn vader op en in 1504 kwamen de 
heerlijke bezittingen in handen van Jacob van Halewijn, een broer van Jan (92). 

Rond 1534 verkocht Jacob van Halewijn zijn titel van Heer van Leischoot en schout 
van Brugge aan Simeon van Halewijn (+ 1535) een natuurlijk kind van zijn broer, 
door Karel V in 1532 gewettigd (93). 

Na het overlijden van Simoen kwam Leischoot opnieuw in het bezit van Jacob en dit 
tot aan zijn overlijden in 1544. Door het overlijden van zijn oom kwam Filip van 
Halewijn in het bezit van Leischoot. Filip overleed kinderloos in 1554 en de 
heerlijkheid werd het eigendom van Jacob van Klaarhout, zoon van Willem en van 
Johanna van Halewijn. 
Jacob verkocht Leischoot op I juli 1558 aan Joost van Maldeghem voor de som van 
940 gulden en 20 stuivers (94). Joost van Maldeghem was, langs moederszijde, 
verwant met de familie van Klaarhout. Hij was tevens baljuw van Blankenberge en 
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schepen van het Vrije. Door deze aankoop slaagde Joost van Maldeghem erin een 
miniem deel van het vroegere bezit van de familie terug in handen te krijgen (95). 

Volgende van Maldeghems werden op hun beurt Heer van Leischoot : 

Filips van Maldeghem (1547-1611) 

zoon van Joost en gehuwd met Anne de Joigny 
schrijver, politicus, diplomaat, krijgsman (96) 

ridder op 24 mei 1605 

Adolf van Maldeghem ( 1569- 1624) 

gehuwd met Maria Casembroot 

Filip van Maldeghem ( 1604-168 I) 

gehuwd met Dona Maria Sébastiana de Barea (zie verder bij de Heren 
van Oostwinkel). 

c. Leen van Jan De Baenst, heer van Lembeke 

Dit leen werd gehouden van de Oudburg van Gent. Het bestond uit twee verschil
lende entiteiten die een totale oppervlakte van ongeveer 24 gemeten hadden (91). 

I. Negen gemeten meers in twee partijen ten oosten van de kerk van 
Oostwinkel gelegen 
- de eerste partij lag ten westen van het goed van de Heer van 

Oostwinkel 
- de andere partij paalde met de noordkant aan de Gentse meers. ten 

zuidoosten lag het leen van Johanna van der Eecken (98) 

2. Vijftien gemeten land, ook de • ('lfynghe' (99) genaamd. Paalde ten 
westen aan land van Pieter van den Pamdijze. en Pieter Ryckaert 
(baljuw van Oostwinkel), ten oosten aan de Mate van Vranke Tcir
lynck cn tcn zuiden aan land van Gillis Clais. Gillis Tcirlynck en het 
Brugse St.-Janshuis (100). 

Het Leen gaf jaarlijks in heerlijke renten 104 kapoenen en 115 hennen die diw'rscllt' 
landen ghelden te/eken kersmisse .wo hier nllt'r \·o/gl. In het denomhrement volgt een 
indrukwekkende lijst van tientallen partijen land. verspreid over zowat geheel 
Oostwinkel. waarop cen kapoen, een halve kapoen of zelfs twee delen vun ccn 
kapoen golden. De coslerye noch de prochierllr(' onthreken in het rijtje. Opvallend 
zijn de verschillende renten te Dalem. 
Bezitters van dit leen: 

IR 

Jan de Baenst, heer van Lemhckc 
Jonker Immanuel de Cortehclle 

(hc~in I~ eeuw) 



D. Heerlijkheid van Sint-Donaas 

De proost van het Sint-Donaaskapittel te Brugge was de bisschop van Brugge. Uit 
hoofde van zijn proostschap bezat hij verschillende lenen en heerlijkheden, onder 
andere een heerlijkheid gelegen te Lotenhulle met enclaves te Tielt en te Oostwinkel. 
In Oostwinkel heeft men het wel eens over de heerlijkheid van het 'proosche' (101). 

Een Register van d' h eerlyekh ede vande Prosdye van Ste Donaes in Brugge inclave
rende binnen de proehie van Oostwynekel waer inne gheregistreert staen alle aeten 
van wettelyeke passeringhen soo van ervenissen belastinghen van goederen daer 
onder sorterende werd begonnen op 12 juli 1689 door Care I Van Hulle die op 
dezelfde dag de eed van griffier van de heerlijkheid aflegde. Baljuw werd toen Pieter 
De Smet terwijl Jan Goethals, Jaspert Van Haele en Jooris De Bourdere als schepenen 
fungeerden (102). 

Deze heerlijkheid zou de drie graden van rechtspraak bezitten. 
Uit een opsomming 1727) van de hofsteden, landen en bossen sorteerende onder 
d' heerlylijkheid van Ste Donaes blijkt dat de heerlijkheid uit 91 partijen land, bossen 
en woningen bestond. De totale oppervlakte bedroeg bijna 109 gemeten (103). 

Baljuws: 
1689 Pieter De Smet 
1731 Jooris De Bourdere 
1746 Pieter De Meyere 
1760 Pieter Bemard De Meyere (tot 1792) 

Burgemeesters: 
1758 Jan Sierens 
1768 Albert Francies Van Hecke 
1779 Pieter De Reu 
1792 Francies Van Hecke 

Griffiers: 
1667 Jooris Vanden Sante 
1689 Carel Van Hulle (tot 1746) 

Officieren : 
1760 Lieven Yserrnan 
1771 Pieter De VuijsUook officier Mosbeke) 
1792 Jan De Vuijst (idem) 

Schepenen: 
1689 Jan Goethals, Joannes Jaspart Van Haele, Jooris De Bourdere 
1731 Pieter Goossens, Amout Claeys, Pieter van Vlaanderen, Jan Bultinck, 

Francies Van Hecke 
1746 Pieter Van Vlaanderen, Jan Sierens, Jan Roosemont, Pieter De Gheetere, 
1758 Martinus Standaert 
1768 Judocus Geimaert 
1772 Pieter De Reu (voorschepen), Judocus Batsleer, Marten Standaert, Jozef 

Steyaert, Augustinus Lottefier (mulder), Pieter Neyt 
1779 Marten Standaert, Augustinus Lottefier, Pieter Neyt, Maurus Wieme, 

Joannes De Roose 
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1792 Maurus Wieme. Joannes Blondeel. Marten Standaert. Augu~tinus De Bour
dere. Carel Verstraete. Ludovicus Comand (chirurgijn) (104). 

E. De Heerlijkheid van Kattenbroek 

De Heerlijkheid Kattenbroek was een leen en heerlijkheid die releveerde van de 
Oudburg. Ze bestond uit een oppervlakte van 26 bunder land en bos en lag zowel op 
Oostwinkel als op RonseIe. Een deel van de heerlijkheid zou ook op Zomergem 
gelegen zijn. In penningrenten bracht Kattenbroek 7 sch. par. op. te betalen door de 
op de heerlijkheid wonende Laten aan de erfachtige bezitter rekker Sime hamisdaghe 
(105). 

Bij Kattenbroek hoorde een baljuw die eerft ende omeerft metten acten a/:.oet es 
ghecostumeert. Bij verkoop van een partij land diende de koper maertgelr te betalen 
naar rato van hondert ponden zesse. Verder hoorden bij de heerlijkheid de gewone 
heerlijke rechten: tol, bastaardgoed. pandynghe van sculdelijcken ::.aeken doellde 
metten baillu ende metten laten. boeten van 3 pond parisis en daaronder en verder alle 
andere rechten die reeds van oude tijden o.a. door de Vrouw van Kattenbroek 
uitgeoefend werden. 
De heerlijkheid stond ten trouwen. ten waarheden en ter beste vrome van 3 jaar van 
het relief waarbij. bij eventueel verhef. 20 sch. kamerlinggeld diende te worden 
betaald. Bij verkoop gold de lOe penning (106). 

Bezitters van de heerlijkheid 
Jacob Bogaert begin 16e eeuw (107) 

Hanneken Beunins 1507 
Als voogd over Hanneken Beunins tmd Jacob de Mil op (108). 

Fransynken Beunins 1523 
Fransynken Beunins. dochter van meester Johan (Hannekcn '?) betaalde 
voor re/ief et meiileure despoul/e dUllg pt>tif fief gi.wnf ('flIt' pamiclJt' df" 

(}ostwinckle est ung seigneurie nommé cCl((cnhrollck 111." t'scl.t'u p<" It
rrespas de .\'fm père (109). 

Charles Clayssone 1533 
Meester Charles Clayssone. heer van W ullebeke verhief Kattcnhf\)c~ die 
in het denomhrcment IUIl' rellft' érifahll' wordt genoemd die lagen op 
zekere gronden gislllli t'" la parmiel,c' clt' Oosrwillckle ptlr rael'ell dl' 
F rancoys Rt'.'t'Tult'''' t'f t!c>I,w;ssel/e Frcl1I.\'Oy.'iI! Hllt'I';"'\" sa fl""'nt' (' 10). 

Jan Beunins fs Martin 
kocht de heerlijkheid vun vO(lr~uunde ( l1 °his). 

Martin Snouckaert 1590 
Martin Snouckuert was heer vun Zomergem. Ot: fumilic Sntluckm.'rt 
hlecf in het hel.it van de heerlijkheid tot uun de Fmnse Rl'\,(llutic (",). 

F, Het Leen ter Ettinge 

Dit Leen (of heerlijkheid) ~ehoudcn vun de ()lIdhllr~. IIl~ in \'l'n.dlilknlk \'t'o.'den 
(in feite twee hlokken) op de punx'hic Oostwinkel. 
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Een eerste stuk, met een oppervlakte van 19 gemeten lag ter eender plecken dat men 
heet ter hettynghe (112). Paalde ten oosten aan land van Bartolomeus Ryckaert, ten 
westen aan het goed van de Heer van Lembeke, ten noorden aan het land van Jan 
HiIlebrandt en ten zuiden aan eigendom van Pieter Ryckaert en de kinderen van Gillis 
Teirlynck. 
Een tweede deel bestond uit vier vijvers die gheleghen sijn binnen de velde dat den 
hove van oostwynckele toebehoort. Ten noorden van deze vijvers lag eigendom van 
de Heer van Oostwinkel, ten zuiden lag er land van de kerk van Ronseie, op de 
westkant lag de Brugse straat en op de oostkant de Sint-Jansstraat (113). 

In 1571, 1572 en 1577 werd dit leen gepacht door Jan Steyaert. Voor de 19 gemeten 
zaailand, de Ettinge genaamd, werd 9 p. gr. betaald, voor de 26 bunder land, veld, 
vijvers en weiden diende Steyaert 2 p. 4 sch. gr. te betalen (114). Stond ten trouwen, 
ten waarheden, met vol relief van I p. par. en 20 sch. kamerlinggeld en de 10e 
penning bij verkoop (115). 

Be~itters van het Leen: 

Johanna Van der Eecken 
Jonkvrouw Anna de Bruckere 
Christyne Allaert 

1504 

1507 (116) 

Anne Bloms, gehuwd met Gauthier Allaert voor 1553 
Lowijs Allaert na 1553 

... pour Ie relief dung fief gisant en la parroiche de Oostwinckele étant 
dix neuf mesures de terre arabile et en quatre estangs 32 mesures selon 
Ie contenu de son denombrement icy exhibé luy succedé par Ie trespas de 
damoiselle Anne Bloms mère dudit Lowys . .. (117). 

Gauthier Allaert 157 1 

G. De Heerlijkheid Mosbeke 

De Heerlijkheid Mosbeke was afhankelijk van het leenhof van Vinderhoute (118). 

Mosbeke strekte zich uit in de Molenkouter, tussen Leischoot en de Langestraat. Het 
eerste van de twee blokken land waaruit deze heerlijkheid bestond kwam met de 
westkand op de Moststf"c:lat of de straat die van de molen naar de kerk liep, paalde met 
de oostkant aan het Wittevijverstraatje, ten noorden aan de Mostwaterloop en ten 
zuiden aan de straat die naar Leischootdries liep. Een tweede deel paalde met de 
oostkant aan de Lieve, grensde ten zuiden aan de Leischootstraat en kwam met de 
westkant aan het leen van Guilliaeme Goethals (119). 

Mosbeke bezat een volle hanck van wette (een baljuw en zeven schepenen) om te 
erfvene en te onterfvene (120), de leen houder had recht op sterfkoop en wandelkoop, 
tol, vond, bastaardgoed, stragiersgoed, boeten van drie pond par. en daaronder. De 
oppervlakte van de Heerlijkheid besloeg ongeveer 20 bunder en 200 roeden land en 
bezat 10 upsetene en 10 af.'1etene laeten (121). Het relief ten vullen coope bedroeg 10 
pond par. en 20 sch. kamerlinggeld. De heerlijke renten bestonden uit: 9 sch. 5 gr. 
par., 15 1/4kapuinenen4 3/4 hennen (122). Rond 1622werdeencapuinordinahilis 
Rheestimeert tot H stu.vvers doch de griffier van de Heerlijkheid had maar 7 stuivers 
gerekend wat niet naar de zin van de Heer van Vinderhoute was die voorschreef dat 
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WAPENSCHILD HEERLIJKHEID MOSBEKE. 

Het wapenschild van de Heerlijkheid Mosbe-ke 
zoals we het aantroffen op een plan van de Heer
lijkheid in het Algemeen FamilIefonds. nr_ 2479. 
Waarschijnlijk betreft het hier een wapen van 
een bezittende familie van de Heerlijkheid. 

alles wel degelijk in speciën mocht vergoed worden maar dan wel volgens de prijs van 
de Heer van Vinderhoute. Alles in natura omgerekend bracht de heerlijkheid 75 112 
stuivers op (123). 

Heel wat renteplichtigen van de Heerlijkheid Mosbeke raakten om de ha\erklap 
achterop met hun verschuldigde bedragen. Pieter Goethals die I/-t + 1/12 (!) \an een 
kapoen diende te betalen was in 1702 zestien jaar ten achter met zijn verschuldigde 
rente. In 1759 hield Frans van HuIIe, ontvanger van de renten. om drie uur in de 
namiddag een hijzondere zitdag ten huize van haljuw De Meyere van Oostwinkel om 
de restanten van de renten op te halen. De amle ontvanger diende zijn zitdag nog twee 
keer te herhalen en dan nog waren niet alle renten betaald, lt.'Cr lot ongenoegen van 
zichzelf, want hij was eigenaar van de Heerlijkheid! (124). Volgens het renteOtlCk 
waren er nochtans slechts 44 renten ('25). 

In 1770 hestond het archief vun de Heerlijkhdd uil -t registers met \\ettelijke 
passeringen, staten van goed, akten van voogdij, klachten, rentehricvcn, diver.;c: 
processen, sententiën, rekwesten en welenrekeningell (juren 1(W5-17tl~). 
Enkele bewaarde rekeningen geven ons een indnJk omtrent de uithllting van de 
Heerlijkheid die eerder povertjes mag worden genoemd. rlt.· inkomsten in 1772 
bestonden enkel cn alleen uil de inning vun de heerlijke renten (7-12-11 p. gr.) t.'n uit 
cen venditie van homen op de Kcrkendull1 (25-16-3 p. gr.). 
Hij de uitgaven noteerden we : hel fomleren vun een nieuw rerltl,OtX'k. tr.h:tntiC's h.,'r 
gelegenheid van de got.'(lkeuring vun hel rentehnck, ht.'t spitten ,'Uil de Kl'o'l.'ll,hllll. 
het roden. delven en leggen van een dreef. het plank'n vun h\'rh'n. <:'n/. llC' ((\tnk 
uitgaven bedroegen 45-11-7 p. gr, : TC overste~cn dus Illl't mim 10 p. gr ,k 
inkomsten. 
De rekeningen over ue jaren 1773, 1774. 177~ vertolll'n ~t'Cn lUlder h\-dd . mmsl de:
jaarlijks terugkerende inkomslen vall rl'nlt'n WUrl'n C:f til' 1Il(,'\'nlli~c int..\\lllstcn \ un 
vendities vun homen. verkoop VUil lIfhruuklllutt.'riak-1l \'1111 dl' htl('\'l" VUil ~1"rt(,11 
Standucrt. e,d.m. 
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De uitgaven vertoonden steeds hetzelfde beeld: spitten, planten, metselen, herstel
len van schuren en stallen op steeds dezelfde hoeve van Marten Standaert zodat we 
deze hoeve eigenlijk als het foncier van de Heerlijkheid Mosbeke kunnen beschou
wen. Ter gelegenheid van de herstelling van deze hofstede in 1773 werd de wet van 
de Heerlijkheid door de echtgenote Standaert getrakteerd op verschillende tailloren 
en op wel tien 'bouteillen' wijn! (126). 

Eigenaars van de Heerlijkheid Mosbeke 

Jan Wouters 

Floris van den Eeckhoute 

voor 1616 

1616 

Deze ridder en heer van Eggermont, tevens schout van Brugge, kocht ungfiefnommé 
lefief de Mousbeke (127). 

Robert van Maldeghem 25 december 16 18 

Robert van Maldeghem, ridder en heer van Grimarez, betaalde 300 gulden pour la 
vente a luyfaite de la Seigneurie de Mosbeke (128). 

Gheleyn van Maldeghem 15 april 1619 

Robert van Maldeghem kocht de Heerlijkheid in feite voor zijn tweede zoon Gheleyn 
die de Heerlijkheid in 1619 in bezit kreeg (129). 

Honorina van Maldeghem I I januari 1661 

Het leenverhef gebeurde door Guillaume De Pré in naam van Honorina (130). 

Emmanuel van Maldeghem 28 november 1663 

Was eveneens een zoon van Robert van Maldeghem. De onkosten voor het verlof van 
het leen (relief, kamerlinggeld, hofrecht, eed, inschrijving ten boueke, kennisse van 
bedienelyck man ... ) bedroeg 1-6-8 p. gr. (131). 

Marie Jacqueline van Maldeghem 30 april 1770 

Deze dochter van Emmanuel kwam op 30 april 1650 in bezit van Mosbeke. Jooris van 
den Houtte, baljuw, legde by procuratie den eedt van sCQutschap af(132). 

Socinus Maria Secquin van Argon 

Deze Markies van Soronono enz., gehuwd met Marie Jacqueline van Maldeghem, 
verkocht de Heerlijkheid op 23 februari 1689 voor notaris Hieronimus Ripa uit 
Milaan (133). 

Norbertus van Anijn 23 februari 1689 

Het duurde een heel poosje voor de leenheren van het leenhof van Vinderhoute 
bericht kregen uit Milaan want pas op 11 juli 1689 konden zij de verkoop hier regelen. 
Niemand kwam echter opdagen zodat de Heerlijkheid bleef hangen an sheerens 
roede. Op 16 juni 1689 tenslotte werd Mosbeke geveild voor 50 p. gr. (134). 

Carel Van Hulle 23 december 1707 

Kocht de Heerlijkheid voor 40 p. gr. Van Hulle was baljuw van Ronsele en griffier 
van Oostwinkel (135). 
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Frans Van Hulle 

Zoon van voorgaande; wa" ontvanger van de Heerlijkheid in 1759 ('38). 

Carel Frans Van Hulle 1765 

Carel Frans Van Hulle woonde in Lovendegem toen hij de Heerlijkheid in 1767 voor 
150 p. gr. cour. verkocht. De verkoper mocht wel levenslang griffier blijven van de 
Heerlijkheid (137). Op 30 augustus 1770 gaf hij zijn 'papieren' over aan Pieter 
Jacobus Bonckaert (138). 

E.H. Robertus Van den Hecke 1767 

Kanunnik van Sint Baafs. Volgens Daniël Verstraete kwam deze kanunnik in het 
bezit van de Heerlijkheid daar hij profiteerde van de ruzie onder de erfgenamen van 
Jan Walckiers. De tweede echtgenote van Jan WaJckiers was namelijk een Van den 
Hecke. Toch vonden wij dat de kanunnik de Heerlijkheid kocht (139). 

Jacques Louis Van den Hecke 1774 

Laatste feodale heer van Mosbeke. Wa" in 1783 erfachtig ontvanger van de Oudburg. 

Baljuws van de Heerlijkheid Mosheke (140). 

Jan De Rycke 
Laurens Van Vlaenderen 
Jan Huughs 
François Teirlynck 
Gedeon Bogaert 
Johannes De Roo 

1573 
15R::! 
1586 
1621 
162::! 
1666 

Johannes De Roo werd in 1666 aangesteld en kreeg \'olle ",arc/" fJfmtlt' rt'clrt~ ("Ir 1I't'1 

te stel/ene. de vierschaar samen te roepen, de schepenen te manen, het markgeld en 
de opbrengsten van de wandelkopen te innen, enz. 
Jooris Van den Houtte 1670 
Comelis De Smedt 16QI 
Op 12 sporde 1691 wertl Comel is Dt' Smijdt ( !) door RnOcrt van Mlllde~helll, ridder, 
heer van Grimarcz en Bousbècque (!) tot haljuw aun~cstcld. ROOcrt van Maldc~hem 
was toen sergeant-maj(x)r van een regiment voetvolk in Brugge. 
Carel Van Hulle 1707 
Carel was tevens bezitter VUil de Heerlijkheid. 
Frans Van Hullc 17 .. 
Carel Frans Van Hulle 1766 
Pieter Jacobus Aonckaert 1770 
Pieter Bcmard De Meyere 1774 

H, Heerlijkheid De Platte Gaverij 

De Platte Guverij (ook nog het Platte (Inverse of ht.'1 Ht.'l'n.dup der TWU:llf Bunder 
genoemd) strekte zich uit over Oostwinkd. Z()nll'r~em en I\kn'ndn'C (u,). 
De heerlijkheid hcZllt ccn haljuw. hurgcmel'slcr, It'Vl'n sdlC'Jlcllt'" en hl'1 m:hl lol 
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uitoefening van de middele justitie. Daarenboven bezat de Heer van Vinderhoute 
hoge jurisdictie op zeven hoeven in Oostwinkel. Jaarlijks hield dezelfde Heer een 
waarheid waarop de inwoners van de heerlijkheid ondervraagd werden over alle 
misdrijven die op het gebied van de heerlijkheid waren voorgevallen. Verder konden 
de inwoners van de Platte Gaverij niet verplicht worden te verschijnen op de 
waarheden die de baljuw van de Oudburg om de veertien dagen in het gebied van het 
Ambacht Zomergem hield. Naast de inning van de heerlijke renten had de bezitter 
van deze heerlijkheid ook nog het recht op het beste hoofd (zie verder), markgeld, 
enz. De administratie van deze heerlijkheid bestond in 1758 uit: 
baljuw : C. De Meyere 
schepenen: Pieter Martens, Frans Vermeere, Bemardus De Bree, Jan De Rycke 
Op II mei 1758 werd door deze wet een nieuw register begonnen waarin staten van 
goed, klachten, verkopingen, renten en beste hoofden van de heerlijkheid werden 
ingeschreven. Onder andere staan er een paar klachten in vanwege Franciscus
Xaverius en Anne de Cabilliau in verband met de erfenis van hun moeder Johanna 
Walckiers, en ook een verkoping van onroerende goederen op verzoek van Isabelle 
Louise Anthoine, derde en laatste echtgenote van Jan Walckiers. Dit gebeurde 
waarschijnlijk voor de wet van de Platte Gaverije omwille van onenigheid of wan
trouwen ten overstaan van de wet van de Heerlijkheid van Oostwinkel. 

I. De Heerlijkheid Pilkem 

De heerlijkheid Pilkem bevond zich om en nabij de wijk Diepenbeek met uitlopers 
in Ronsele en Zomergem. De wethouders van deze heerlijkheid resideren in Zomer
gem en Ronsele waar de heerlijkheid inclaveerde (142). Volgens een denombrement 
uit 1473 was deze heerlijkheid een leen van het Leenhof van Schipdonk in Zomer
gem. Er was een volle wet aan verbonden en de rechten bestonden uit: tol, vond, 
bastaardgoed, boeten van 3 pond par. en daaronder, 51 sch. en 2 gr. par. heerlijke 
renten. 8 kapoenen en 8 1/2 halsters ruwe evene. 
De heerlijkheid was gedurende de gehele 18e eeuw in het bezit van de familie Van de 
Woestyne (143). 

J. De Heerlijkheid Leke 

Van de heerlijkheid Leke is een renteboek bewaard dat werd opgesteld in 1671. De 
heerlijkheid hoorde toen toe aan Lopo Rodrigues, ricidere militaire van St Jacoh 
edelman van zyne Conincklyke maj. van Spaef?nien. here van Leke etc. (144). 

De renten van deze heerlijkheid bestonden vooral, om niet te zeggen hoofdzakelijk, 
uit te leveren kapuinen en hennen die jaarlijks op Sint-Stevensdag dienden geleverd te 
worden. Ze konden evenwel ook in speciën worden betaald. Alles samen brachten de 
dieren 14p. 13sch.gr.op. 
De stukken land waarop deze renten lagen bevonden zich zowat over geheel Oost
winkel. Enkele partijen lagen op Zomergem en RonseIe. Onder andere langsheen de 
Daalmenstraat lag een hofstede en drie stukjes land die renteplichtig waren. 
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Bij sterfkoop diende een dubbele rente te worden betaald. 
De heerlijkheid Leke werd, nog steeds volgens het renteboek. gehouden van de 
Oudburg, doch komt evenwel niet voor in een lijst van 1794 waarin de inclaverende 
heerlijkheden van Oostwinkel worden opgesomd. 
Het renteboek werd, na publikatie van drie kerkgeboden, op 11 april 1671 door de 
wet van Oostwinkel op haeren ordinairen dinghedagh voJghens ollde \'Oorgaende 
houeken goedgekeurd (145). 

Volgens M. Ryckaert bezat de heerlijkheid een volle wet en strekte re zich uit tussen 
de Langestraat - Lieve - Witte - Vijverstraatje (146). 

K. Andere Heerlijkheden 

In de penningkohieren uit 1571 en 1572 is er sprake van de Heerlijkheid Zaurele. 
Martin Vincent pacht in 1571 van het kapittel van Doornik een tiende vallend op de 
heerlijkheid van Zauzele (147). In hetzelfde jaar pacht Marten Wieme een tiende van 
Jan van Maldeghem, nl. de zauzee/sche tIJiende mllen" lip de heerJiclu'de mn 
Zausee/e. 
In 1571 pacht Jan De Priestere een leen bestaande uit land. meersen, bos en een 
rentehollcsken saemen in eene masse. groot 27 gemeten van mijnheer Van Paemele. 
In 1577 is Jan de Pau pachter van dit leen (148). 

111. HEREN VAN DE HEERLIJKHEID OOSTWINKEL 

W ALTER I van Oostwinkel mei 1216 
De eerste Heer van Oostwinkel die we in de hronnen aantreffen is WAL TER van 

Oostwinkel, gehuwd met Gertrudis, vrouw van Boguerdc (149). In mei I:! 16 treffen 
we Wa/teri de Wostwinclc' aan als getuige van cen schenking dOl.lr Philippus van 
Zomergcm aan de ecc/(c'si)e S(llllc)ti Marti"i I'ol'i(,,)glo. Voor het lÎelcheil \'an zijn 
tante Mathildis schonk de Zornergernse heer ~O sch. 's jaars. Dat Walter van 
Oostwinkel als getuige optreedt getuigt van zijn voorname positie. Hij was inderdand 
mi/ites. ridder, wat hem ongetwijfeld alU17ien hc10rgde in de streek ('SO). In 11~ 
wordt hij samen met zijn twee mnen genoemd in verband met de verknop van lijn 
tiende te Maldegem aan het kapittel vun Hurelbeke, verkoop die Oc"estigd Wl.lnlt met 
het zegel van Wal/t'rust/t' wo.\'(w;ndt' ('51). 

ZEGER van Oostwinkel 12.~4-116.~ 
Was evenals zijn vader ridllcr en tevens haljuw van Altist. In die Inulstc fun\.'tÎc tf('(.'\it 
hij samen met Gerardus, proost van Sinl-Vccrlc, op uls Sdlcidsn.'\:hter in ccn g~sdlil 
omtrent het bepalen van oevllegdhedcn. rechten en plichten op de ht.'Crlijkhcid "IUl 

St.-Baafs te Zingem (152). 

Het is niet onmogelijk dat langs dae Zcp.er de link dient ~ck-gd tc \\'1.,l\Ien lUlo.scn ,te 
Heerlijkheid van Oostwinkel en de ndlterlcnen te Zonnc~cm hij Aulst. 

WALTER 11 vun Ooslwinkcl I :!.'4-1 2 .. 7 
Zoon vun WuJter I. en evcnCl'ns ridlkr. 
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WAPENSCHILD HEERLIJKHEID OOSTWINKEL. 
Een schild van sinopel met zilveren hoofd en drie pallen van keel ; zonder wapenspreuk; 
met wapenkreet 'Oestwyncle' boven de ridderkroon. (zie: Corn. Gailliard, I' Anch. nobl. de 
Flandre, p. 37 : '(Le Seigneur de Oostwyncle) de synople au chief d'argent à trois pais de 
gueulle et crye son nom . In 1960 werd er omtrent de goedkeuring van de wapen enige 
briefwisseling gevoerd. Later ondernam onderpastoor Meuleman verdere opzoekin gen 
naar het wapen van Oostwinkel. De fusie met Zomergem en Ronsele verhinderde 
de definitieve goedkeuring van het Oostwinkelse gemeentewapen. 
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SIGER van Oostwinkel 125R 
Komt voor in een oorkonde van 1257 waarin hij ridder en Heer van WOlIsrwin("/cel 
wordt genoemd (153). 

SOYER van Oostwinkel voorjuli 1277 
(idem als voorgaande ?) 

Soyer van Oostwinkel schenkt een rente van 8 pond 10 sch. als huwelijksgift aan zijn 
zuster toen zij met Henric van der Capellen huwde. De rente lag op min.{ here so)'('n 

lant \'(ln wostwinde jn hrehrouch jn de prnunghie I'an I\'ostwincle. Henric verkocht 
de rente aan de kapelanij in het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent. Indien iemand de 
rente zou ontmindren, dan was Soyer( of zijn erfgenamen) verplicht jaarlijks een paaI 
herten handschoenen te schenken ter waarde van 5 sch. toum. Een zekere Mcrgricle. 
Ferants weduwe, ontving van deze rente 40 sch. 6 den. zolang zij leeft en de heer ~'an 
Oostwinkel ontving sestienpenninge tjars (154). 

KA TELINE van Oostwinkel juli 1277 
Het was Kateline. jOnl'l'ere Van Wostwincle die de gift van min hert' soyer liet 
bevestigen door de pape I'an wostll'inde enfil' de papt' 1'(111 .wmerghem (155). 

JULIANA van Oostwinkel na 1277 
Was een dochter van Kateline .. , ende hirllOlnlne je kc,telilll' jonCl't're mil Woslwinde 
ende julieme de min kint es ende min hoir ... (156). 

EGIDIUS van Oostwinkel 1278- I 279 
Op 18 december) 278 keurt Guido. graaf van Vlaanderen en markgraaf \'an Namen. 
de verkoop goed die door Egidius van Woestwinkel en zijn echtgenote C'athanna van 
Oierdonck ten voordele van de Sint-Baafsabdij was geheurd. Hel hetrof de 2/3 van 
hun tienden in Grammene (157). Op 29 april 1279 brengt de officiaal van Doornik het 
voorgaande ter kennis van Johannes van Gent. notaris bij de curie te Doornik. Egidius 
van Oostwinkel en zijn echtgenote deden definitief afstand van al hun rechten l'P de 
verkochte tienden (148), Op 4 mei 1279 wonlt dit nog eens hevestigd (159). 

YVONNE VAN CLEYTE 14 hooimuand 14..u) 
Yvonne van Cleyte verkreeg de titel 'vrouw van Oostwinkel' dnllr een wettelijke 
rectificatie van de haljuw van dc/elfde Heerlijkheid (160). 

JAN-LODEWIJK VAN C'LEYTE V(lor 1450 
Jan-Lodewijk van Clcyte werd in de slag vun Visnièrc door Filips de Glll'(,k t(lt ridder 
geslagen, In delelfde slug werd hij gevangen !o%cnll1l1en, In 1450 \'crk(lcht hij dl' 
Heerlijkheid aan zijn broer (101), 

COI.ARD VAN CLEYTE 1450 
Colard van C'leyte was tevens heer vun KOlllen. Ruwes\:hun' en W .. th,'n. Jh,l \HlS 

gehuwd met J01lnnu de Wusières. vrouw vlln KCllllen. die n"Cds in I..wS ''''s \wcr· 
leden. Colurd overlced omstreeks het t,'indc vun de I Se l'CIIW (Hli). 

JOHANNA VAN KOMEN "md 1:'00 
Rond 1500 werd hel Iccnhof vlln Ot'.\",,'ijllc'kt'/t' !o%l'houlk'n vun ~ k\'l"'U\\ J,\IHUlIl:l 'lUl 

Komen. dm:htcr vlln Colllrd en vun JClllllnlllll' WlIsii'n'~. JIlhullnll h\l\\ dt' meI Ghb,lnin 
vun Hulcwijn, Hel e(:htplIIII' hk'C'f kindC'rloos (10:1), 
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GEORGES VAN HALEWIJN 1512-1513 
In 1512 verheft Georges van Halewijn un fief nommé Sr de oostH'incle gisant entre 
Ursele et Oost'rl'inckele. Voor het verhef betaalde hij 10 p. par. (164). 

JOHAN DE BAENST voor 1516 
Oom van Jacob van Halewijn (165). 

JAKOB VAN HALEWIJN 1516-1517 
Jakob van Halewijn was ridder en tevens Heer van Maldegem (166). 

In 1516-1517 verhief hij ungfief gisant en Ie parroiche de Oostwynckele a luy eschell 
et SllCcedé par Ie trespas de feu messire Jehaen de Baenst son oncle (167). 

FILIP DE BEAUFORT 1531-1532 
Filip de Beaufort trad op als mary et bail (voogd) van mademoiselle Jehanna de 
Halewin safemme omwille van het relief dungfief a luy donné en mariage par sr. de 
Halewein le quel est une seigneurie en Oostwincle (168). Na het overlijden van werd 
de edele en mogende mevrouwe Jeanne van Halewijn vrouwe van oostwynckele 
genoemd (169). 

MARGRIETE VAN HALEWIJN 1531-1532 
Margriete van Halewijn verhief een leen gisant en le parroiche de Oostwincle eitant 
la Srie de WestwincIe donné en mariaige de mons de Halewijn son père avecques mer 
Joos van Jonguy chevalier (170). 
Het is uit dit leen verhef en uit het vorige dat het misverstand omtrent Oostwinkel en 
Westwinkel ontstaan is. Jakob van Halewijn gaf zijn dochters elk een deel van de 
Heerlijkheid en noemde het ene deel een Heerlijkheid in Oostwinkel en het andere 
deel een Heerlijkheid in Westwinkel. Het is de enige en laatste keer dat dit onder
scheid werd gemaakt. Desalniettemin bleef deze 'scheiding' nog lang nazinderen en 
zorgde ze nog voor feodale moeilijkheden. 

JOSSE JOIGNY 1533-1534 
Josse Joigny, ridder en heer van PameIe, verhief een leen te Oostwinkel dat hij geërfd 
had par Ie trespas de sa mère (171). Ook hier zorgt het verhef voor enige moeilijk
heden : het leen dat verheven wordt heeft namelijk slechts een oppervlakte van 9 
gemeten zodat hier nog Oost- of Westwinkel mee kan bedoeld worden (172). 

JOHANNA VAN HALEWIJN 1541-1542 
Als weduwe van mons de Beaufort verhief Johanna van Halewijn llng fief appelé Ie 
Seigneurie de Oostwinckle (173). 

FILIP VAN BEAUFORT 1559-1571 
Erfde de Heerlijkheid van zijn broer (174) op 20 augustus 1559 en laat ze na zijn 
overlijden aan een andere broer (175). 

In 1571 diende Filip van Beaufort, op last van de Oudburg, een penningkohier voor 
geheelOostwinkel op te stellen. De koornwindmolen van de Heer werd gebruikt door 
molenaars Arnoudt de Vlieghere en François Teirlynck voor de som van 16 p. gr. per 
jaar (176). Andere inkomsten voor de Heer kwamen uit de verpachting van 26 bunder 
land, veld en meersen met huizen en bomen waarvoor Jan De Rycke jaarlijks 18 p. gr. 
betaalde (177). Jan De Prystere pachtte een half gemet dat 5 sch. opbracht (178). Als 
allodiaal bezitter van de heer/ichede van westwyncle kon de Heer ook nog rekenen op 
de inkomsten van wandelcoop (179) of martgeld (180). In 1571 bracht dit 30 sch. gr. 
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op, in 1572 4 p. gr. De ontvangsten ter cause vande Relieven van Leene brachten in 
1571 12 sch. gr. in het laatje (181). 

JOOS PETRINS voor en tot 1577 
Joos Petrins verkocht de Heerlijkheid op 5 september 1577 aan Lieven Snoeck. 
Petrins. advokaat bij de Raad van Vlaanderen, was verwant aan de familie Beaufon. 
Immers, de verkoop van de Heerlijkheid door Petrins geschiedde bij procuratie van 
Filip van Beaufort. rechter (182). 

LIEVEN SNOECK 5 september 1577 
Lieven Snoeck, raadsheer in Gent, (183) kwam dus in 1577 in bezit van Oostwinkel. 
In het penningkohier dat in 1577 werd opgesteld wordt Snoeck reeds als Heer van 
Oostwinkel vermeld (184). Op de Heerlijkheid was er seden 1571 niet veel veranderd 
voor wat de heerlijke inkomsten bedroegen. Pachter van de molen was nog steeds 
François Teirlynck die nu echter Boudewijn Van Vlaanderen als medepachter had; 
de pachtprijs bedroeg nog steeds 16 p. gr. (185). Jan De Rycke wao; nog altijd pachter 
van de 26 bunder op de wijk Ertveld. Zijn pachtsom bedroe):! nu 24 pond gr. Snoeck 
bezat verder nog in eigendom 4 gemeten land met de erop staande bomen (186). De 
inkomsten uit het recht op wandelkoop bedroegen 2 pond en de relieven brachten 22 
sch. gr. op (187). 

NIKLAAS CASEMBROOT 1582 
Niklaas Casembroot kwam uit een zeer welstellende Brugse familie. Hij was ach
tereenvolgens schepen van de stad Brugge (1571). burgemeester (1582-158.3). gou
verneur van de Bogaerdeschool (1572), enz. (188). Hij huwde op 20 februari 1570 
met Anna Wynckelman (189). 

JOOS CASEMBROOT 1605-IM5 
Joos Casembroot. zoon van Niklaas. was herhaaldelijk schepen van de stad Brugge 
tussen 1604 en 1630. Net als zijn vader werd ook hij goeverneur van de Bogaerde
school en we vonden in 1627 zijn naam hij de leden van de Sociitio CJ't'mlt'rt'sqllt' dl' 
St. G{'(}r~{'s. 
Hij huwt met Sebastiennc van Malde~hel11. vrouw van Avelgem en dochter van Filip 
van Maldeghem. ridderen Heer van Leischoot. Bnmel11 ... Op 20 april IMb overlt.'C!'d 
Joos zonder nalatenschap. hij werd hegntven in de St.-Dnnuaskcrk te Bru~~e eVO

), 

Na het overlijden van zijn vader was het de Henog Vllll C'roy. gntaf van Solrc. die aan 
Lucas van Home authorisatie guftot verhcfvllll de Heerlijkheid Oostwinkel. Indenijd 
had hij het leen verkocht aan Niklaas C'asemhroot (1111). Wc vonden daar nell!ens een 
spoor van terug. vandaar dnt we de Henog vun Croy voontlsno!! zijn plaats hij dl' 
Heren van Oostwinkel niet kunnen geven. 
Joos Casemhrool is de eerste Heer vun Oostwinkel vun wie wc met lekerheid well'n 
dat hij voor zijn verre hezit op de grens met het Rru~se Vrije nok iets meer dC'Cd dun 
alleen maar de heerlijke renten innen. In 1617 trok hij. uit nuum \"IUllk wct \'lUl de 
Heerlijkheid. en van de voornaumste inwoners vun Oostwinkcl nnnr de heren vnn de 
Oudhurg om hen te vragen wat ze zouden doen mmllr up It' ",'/{lrll RisIOllrf'rf'II 'hU'rf''' 

~h{'ruy,,('{'rdt> kakt' (1112). De inwoners VUil Oostwinkcl hudden dllr ""t'rf' miclclt'l('11 
~h('t'mploy('('rl en, duur de kerk het meeste ,t:h,'ruwlt'rrl is door "rl 1(t:gh(,1/ 1"Y.lIIc/r 
soldaelclI dt'st'r c'as,\'('IT)'(' mulo! dic1.clfdc "lIssclrij dun \l(\k (ln~('lwi.itcld h('1 hure 
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bijdragen. De Heren van de Oudburg besloten droogjes een schatter te zenden die de 
schade zou komen opnemen. 
Een paar maanden gebeurde er helemaal niets. Casembroot begaf zich opnieuw naar 
Gent! Hoewel hij overeenighe maenden alhier andermale int Col/egie was versche
nen en er toen was beloofd iemand naar Oostwinkel te sturen omme te inspecteeren de 
schade inde kerde ghedaen by de soldaeten daer inne ghelegen hebbende was er nog 
helemaal niets gebeurd. Casembroot merkte geërgerd op dat de insetenen vande 
prochie tot hilpe van diere hadden ghegeven wel /l/lc gulden ende heml. niet 
mogelyck en is meer te contribueeren (193). 

De zaak sleepte aan, maar Casembroot liet niet af. In 1619 gaat hij weer pleiten over 
eenighe toelegh tot helpe van het opmaecken vande kerde. Wel waren er tussen de 
Oudburg en Oostwinkel verschillende brieven geschreven doch van daadwerkelijke 
hulp was er nog niets in huis gekomen: 'sonder dat hy nochtans tseedert eenighe 
voordere Resolutien thebben ghecregen (194). En ja, Joos Camenbroot had eindelijk 
succes : de Oudburg besliste omme thebben sekeren toelegh tot hulpe van het 
opmaecken vande kercke die door de leste troublen ende oock het inlegghen vande 
soldaeten grootelicx was gheruyneert gewest en die door dezelfde Oostwinkelnaren 
reeds was begost te repareeren 40 p. gr. als steun te verlenen (195). 

Op 20 februari 1629 werd verhef gedaan van de Heerlijkheid door François van 
Zevencotte over ende by laste van Joos Casenbroot als voogd van Eugeen Ambrosius 
van Maldeghem (196). 

Vermelden we hier ook dat de echtgenote van Joos Casembroot, Sébastienne van 
Maldeghem, de Heerlijkheid van Oostwinkel als een donatione inter vivos aan haar 
kleinneef Filip overdroeg. Deze laatste mocht de titel Heer van Oostwinkel slechts na 
het overlijden van de donatrice voeren en de schenking zou vernietigd worden indien 
Sébastienne vooralsnog kinderen zou krijgen (197). 

Alhoewel Filip van Maldeghem eigenlijk geen Heer van Oostwinkel is geweest, 
wordt hij later toch zo genoemd (198). Verder is het merkwaardig dat een zoon van 
Filip die gehuwd was met Dona Maria Sebastiana de Barea y d' A villa, kamervrouw 
van aartshertogin Isabella in bezit komt van Oostwinkel (199). De erfopvolging van 
Heerlijkheden en lenen zit soms vrij ingewikkeld in elkaar (200). 

EUGEEN-AMBROSIUS VAN MALDEGHEM 1646 
Deze zoon van Filip en Maria Sebastiana de Barea werd geboren op 19 januari 1627, 
werd in 1648 tot baron van Leischoot verheven, huwt op 5 februari 1654 met Isabelle 
Claire de Kesseler, dame van Markette, Steenhuffel, enz. en bekwam op 25 april 
1685 de titel van Graaf van Maldeghem en Steenhuffel. Hij overleed op 15 oktober 
1693 (201). 

JAN-DOMIEN VAN MALDEGHEM 1693 
Jan-Domien van Maldeghem, zoon van Filip, werd geboren op 3 november 1662. Hij 
huwt op 25 juli met dame Thérèse de Gand, en gaat later een tweede huwelijk aan met 
Anne Amour Florence Charlotte Joseph. Hij overleed te Brussel op 14 december 
1747. Net als zijn vader koos Jan-Domien voor een militaire loopbaan. Hij was 
commandant van de lijfwacht van Zijne Majesteit, kolonel van een regiment infante
risten, kapitein van de stad Vilvoorde, enz. Jan-Domien werd belast met verschillen
de diplomatieke missiesen speelde ook een rol in het toenmalige politieke leven (202). 

Wat ons echter meer interesseert is de rol die hij in Oostwinkel speelde. 
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Pas zes jaar na het overlijden van zijn vader vonden we helleenverhef van ~twin
keI. Jan Domien gaf volmacht aan griffier Karel Van Hulle om in zjjn naam voor de 
Leenmannen van de Oudburg te verschijnen om er in naam van zijn Heer comtituont, 
relevé el reçevoir en hommage de sa majesté la terre et seil(neurie d' oostwinckele 
zoals hij ze had geërfd van zijn vader' que Dil'u ait en I(Ioire". Van Hulle mocht 
jura, eonstituant scoute, faire ledit hommage i'l donna denomhrement pertinant", 
el géneralement pourfaire !Ow ce qu' au cas présenl doit est re fait exécwé et ohst'n'é 
se/on /' usage praelique et ohservanl'e de la dile cour féodale' (203), 

Op I december 1713 verkocht de Graaf van Maldeghem de Heerlijkheid aan 
Pieter-Domien Ou Moncheaux, heer van Haultmer. wonend in Gent. De verkoop 
gebeurde in Aalst waar Jan-Domien van Maldeghem reeds een tijdlang verbleef. Uit 
de verkoopakte weten we dat hel hof met de motte. bomen enz. werden gepacht door 
Pieter Roegiers. De molen was in gebruik bij Pieter Goetghebuer. Uit de aparte 
verkoop van Leischoot lezen we dat hel Galgeveld ook bij Leischool hoort en dat de 
galg, die nog niet zo lang geleden verdwenen is, mach erslelt "'orden ter disposirit' 
Vllnden proprietaris. Het pillorijn op de Dries van Leischoot was nog intact (204), 

Blijkbaar had de carrière van Jan-Domien van Maldeghem nogal wat geld gekost -
een militaire loopbaan kostte nogal wat ponden - want hij verkocht zijn bezittingen uit 
noodzaak (205). De 19000 gulden coumnt geld die hij ontving werden hoofdzakelijk 
gebruikt om gemaakte schulden te delgen. Hij had o.m. 2500 gulden wiss. geleend op 
de Heerlijkheid Oostwinkel en Leischoot. 
Het contract van de verkoop werd op .3 december 1713 door jonker Johannes Eligius 
van Maldeghem in Brugge goedgekeurd. Wat later wordt de bezitter ontgOt-d en 
onterfd door en voor de wet van Ronsele terwijl de koper in bezit wordt gesteld yan de 
Heerlijkheid (206). 

PIETER-DOMIEN DU MONCHEAUX I december 1713 
De nieuwe Heer van Oostwinkel pakte de zaken groots uan. Hij liet op zijn eigendom 
oost van de kerk een 'schoon' kasteel bouwen en een mooie tuin werd aangelegd. Hel 
domein werd nu hel Ka'iteelgned genoemd. Pieler De Meyere wus pachter vun het 
neerhof mits het bctalen van M p. gr. mét het ,'rrlt'gllt'" "~tm .JOO gild,'" .'ilroot (207). 

Ook de 33 hunder op de grens met Ursel werden door Jun Dt.' Mcycre ~cpal.·ht. De
wind- en rosmolen waren verpacht aan molenaar ]el/ef Cackacrt die 30 p. gr, moest 
hetalen. Er was een volledig nieuw molenhuis op~elrnld\en (208), 

De hofstede op Leischoot werd ~ehruikt door Jm:ohus Ik Bud .. Ic~en lf\- '-'~ p. gr. 
De Buck diende 200 honden stm te verle~!Zen. D(.' galg stond cr nog Sll't'ds. op hl 'I 
Galgeveld , en het pi Ilorijn op l.cischootdrics wus (){lk nog niet YcnJwenC'n (209). 

Op 21 augustus 1729 werd de verkoop vun dl' Heerlijkheid aangekondigd dl')(\r Cl'tl 

eerste kerkgehod in Zomergem. Oostwinkel. Ursel (na de \,cspers). [)n)n~('n en 
Gent. Een plakhrief hin!Z or de muur vun het kastcd~ocd, op dl' hOt'n'n t'n (lp dl" 
molen (210). Een deurwaarder lor~dl' V(){lr dit alles, wunt hl,t OcIOlf hÎl'r l't'n ~l'l.tw,'n· 
gen verkoop. 
Du Moncheuux had zich danig in de schuldl'n ~ewerkt. I1 ij stnnd hi.I l"nkdl' lit'ntulk-n 
schuldeisers voor duizenden I){lnden in het krijt. Zelfs t(~ft'lcflst('" ril .'1)("("/,1:"("/' k'lIl 
hij niet belalen of had hij nict heIaaid. Dl' Sdlllldl'll WUfl'n hl,i1H1 nil"t lIlCl"r It' (lV('rlit'n 
(211 ). 



In de grote zaal van de Oudburg te Gent werd de Heerlijkheid ingesteld op 2000 p. gr. 
Op 23 juni 1730 werd ze uiteindelijk gekocht door jonker Comelis WaIckiers voor 
4204 p. gr. wiss., dit na enkele tientallen verhogingen (212). 

Ondanks het feit van de gedwongen verkoop had Pieter-Domien toch een en ander 
verwezenlijkt in Oostwinkel. Het bouwen van een kasteel en een nieuw molenhuis 
hadden hem waarschijnlijk te veel geld gekost, wat hem echter niets kostte was het 
tussenlassen in zijn denombrement van het recht tot publikatie, wat de Oudburg nog 
veel last zou bezorgen (zie jurisdictie). 

CORNELIS W ALCKIERS 1730 
Comelis Walckiers werd geboren te Ninove op 4 februari 1670 als zoon van Daniël 
Walckiers en Jeanne Saghemans. Jonker Walckiers huwde met Marie Van Langhen
hove en het paar kreeg een zoon en vier dochters (213). 

Comelis Walckiers was payeur général des troupes. raadgever en algemeen ontvan
ger van Vlaanderen. Op 10 januari 1727 werd hij in de adelstand opgenomen (214). 

Toen hij Oostwinkel op 23 juni 1730 (215) kocht kwam er opnieuw een familie van 
formaat in het bezit van de Heerlijkheid. Vermelden wij hier, louter ter illustratie, 
Eduard Walckiers, promoteur de I'Union des Belges et des Liégois (1792). Deze 
omstreden revolutionaire figuur bankier (bank Nettine), zakenman (slavenhandel !), 
door de vrouwen Edouard la Magnifique genoemd, is wel de befaamdste 18e eeuwse 
telg uit deze illustere familie. Hij was rechtstreeks verwant met de nieuwe Heer van 
Oostwinkel (216). 

Comelis Walckiers nam heel wat schulden op zich die zijn voorganger als Heer van 
Oostwinkel maakte. Reeds in 1725 betaalde hij de intrest op een rente van 200 p. gr. 
sterck permissie wisselghelt die Du Moncheaux in 1723 had geleend en waarvoor hij 
zijn goederen in Oostwinkel als onderpand had gegeven (onder andere op het casteel 
ofte huys van plaisance !). Reeds toen verkeerde Du Moncheaux in geldnood (217). 

Ook na de verkoop van de Heerlijkheid betaalde WaIckiers nog een en ander: 
kruidenierswaren (16-7-5 p. gr.), een rekening van de hostelier inden Grooten 
Spighel over logement en theiringhe (25-13-6 p. gr.), en een idem rekening in het Hof 
van St. Joris (29 p. gr., intresten incI.) (218). 

Comelis Walckiers overleed eind 1731 of in 1732 want in een processtuk lazen we dat 
zijn weduwe optreedt over Comelis Walckiers in syn leven here van Oostwynckele 
(219). 

MARIE VAN LANGHENHOVE 1732 
Douairière Van Langhenhove, weduwe van Comelis WaIckiers, treedt reeds in 1726 
op als Vrouwe van Oostwinkel. In de armenrekening uit dat jaar wordt ze in elk geval 
met die titel vermeld (220). Het is niet onwaarschijnlijk dat haar echtgenoot ziek was 
en dat zij zijn zaken waarnam. 
Op 29 februari 1732 kwam ze echt in het bezit van de Heerlijkheid. Een familielid van 
de familie Walckiers, ook al Comelis genoemd, verscheen op die datum voor de 
heren van de Oudburg omme te daeghen seker leen ende is de heerlichede van 
oostwynckel. Comelis Walckiers was coo{Jer hy decrete aende vrouw douairière van 
jor Comelis Walckiers. Zoals gebruikelijk werden van deze verkoop in Oostwinkel 
ten kercktichele ten uytcommen vande volcke naer den goddelycken dienst der 
hoogmis drie kerkgeboden afgekondigd (221). 

Dat Marie Van Langhenhove zich bijzonder inzette om haar heerlijke rechten te 
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vrijwaren bewijzen de talrijke processen die zij in dat verband voerde (zie verder). 
Marie Van Langhenhove overleed in \74\ (222). 

JAN-JOZEFWALCKIERS \74\ 
Na het overlijden van zijn moeder werd Jan-Jozef Walckiers de nieuwe Heer van 
Oostwinkel. Jan-Jozef werd geboren op 20 januari \7\6 en overleed reeds op \7 
februari \758 (223). Ondanks het feit dat hij slechts 42 jaar oud werd belette hem dat 
toch niet om drie keer in het huwelijksbootje te stappen met respectievelijk Isabelle 
Schut, Marie Louise Van den Hecke en Isabelle Anthoine (224). De verschillende 
dochters die uit deze huwelijken voortkwamen zouden later nog ruziën om het bezit 
van de Heerlijkheid en de erfenis want de enige zoon uit het tweede huwelijk overleed 
kort na zijn vader. 
Jan Walckiers maakte carrière in de administratie: net als zijn vader was hij baljuw 
van de Oudburg, in \734 vinden we hem terug als commis van' s lands impositiën in 
tquartier van Ghent (225), hij was algemeen ontvanger van Vlaanderen en tegen het 
eind van zijn leven (1754-1758) wordt hij ook nog baljuw van Zomergem (226). 

Jan Jozef Walckiers overleed te Gent en werd bijgezet in de familiegrafkelder in de 
Sint-Michielskerk (227). 

Alhoewel zijn moeder nog tot \741 de touwtjes in Oostwinkel in handen hield zien 
we Jan-Jozef Walckiers reeds in 1731, \732 en \733 optreden als Heer van Oostwin
kel en dit in verband met verkopingen en andere zaken die de Heerlijkheid aanbelang
den (228). Jan Walckiers was een enorm rijk man. Zijn riante woning op de hoek van 
de Kouter met de Korte Meire (Universiteitsstraat) was bijzonder rijk gestoffeerd: 
waardevolle meubelen, kostbare schilderijen, fijne juwelen en andere kleinodiën ter 
waarde van tienduizenden ponden maakten van het huis het rijkste van de stad. Zijn 
renten en obligaties waren niet meer te tellen, hij had kapitaal geïnvesteerd in de 
ijzerertsmolens van Charleroi en hij bezat aandelen in de Oostendse Compagnie. Al 
het voorgaande is slechts een glimp van hetgeen deze man in werkelijkheid bezat, 
beheerde, belegde, kocht en verkocht (229). 

Als Heer van Oostwinkel breidde hij zijn bezittingen in en rond zijn parochie 
gevoelig uit. De onroerende goederen die hij in de streek bezat zijn bijna niet op te 
noemen en het zou een aparte studie vergen om zijn financiële verrichtingen in 
Oostwinkel alleen al uiteen te rafelen (230). Toch willen we enkele voorbeelden geven 
die aantonen dat Jan-Jozef 'Heer' was in zijn Oostwinkel. 
In 1748 kocht griffier Karel Van Hulle, met volmacht van zijn Heer, het Achterstuk 
en de Zeven Gemeten. Voor de in totaal 750 roeden land werd er 55 p. gr. wisselgeld 
neergeteld hoven een pistalle in specie! (231). 

De woning op de zuidkant van de toegang tot de kerk en het kerkhof werd in 1736 
verpacht aan Lieven De Pauw. In de pachtvoorwaarden werd gestipuleerd dat bakker 
De Pauw verohligeert is zyn te consumeren graenen te doen maelen op den meulen 
van den heer verpachter. Zelfs het graan voor particulier gebruik diende De Pauw te 
laten malen op dezelfde molen (232) ! 

AI deze bezittingen maakten van Jan-Jozef Walckiers een bijzonder machtig man. 
Hoeveel pachters dienden niet naar hem te luisteren? Op zijn kasteel werkten 
verschillende Oostwinkelnaren en zelfs in Gent was een man uit Oostwinkel koetsier. 

35 



STEEN MET TWEE 
WAPENSCHILDEN. 
Tegen de buitengevel van het koor 
van de kerk van Oostwinkel werd 
in 1750 deze herdenkingssteen 
aangebracht. De wapenschilden 
dienen bijna zeker in verband te 
worden gebracht met de familie 
Walckiers. Noch een lid van de fa
milie, noch de restaurateur van de 
Oostwinkelse kerk vonden vol
doende gegevens om een nieuv..e 
steen te laten houwen. Wijselijk 
besloot men dan ook maar de oude 
verweerde steen op zijn plaats te 
laten zitten. 

Het iert Jan-Jozef WaJckiers dat hij niet alleen g h d r d aan 
fortuin, maar dat hij k iet over had voor 0 twinkel. H t i 
Heer, amen met Casembr t die ie 0 r d p hi d ed . Ln 11 
hij de kerk uitbreiden met een temmig k r en dit 
verweerd wapen child op de buitenkant an h t k r h nnn ft 

(233) . Ook het ka teel werd erfraaid en m t n I ug I uit l.ïn 
zoon, Judocu , die toezicht hield op deze wer n. 

JUDO US W ALCKIER 

ui n d n r 1I~\\t 

JAN A 



prodigaal leven onderhouden tot soo verre dat sy misschien reeds ghebracht is tot 
haer on~heluck en ruine. De kinderen vreesden dat hun moeder er het familiefortuin 
zou doorjagen en na voorgaende beraemynghen met de familie tot behoudenisse van 
de voorgaende successie ende by ghevolg oock vande persoone van hemlieden vrouw 
moeder zouden beide supplianten betrachten om haer in curateLe ghestelt te hebben. 
Ze wilden beslag laten leggen op zowel de roerende als onroerende goederen van 
Joanna Walckiers (236). 

De strijd om de erfopvolging werd voorlopig gewonnen door jonker Jan Albert 
Wouters, gehuwd met Maria Elisabeth Constance Walckiers. Reeds in 1759 stelt 
jonker Wouters een nieuwe baljuw aan te Oostwinkel (237). 

In 1762 leende Maria Walckiers, uiteraard met medeweten van haar echtgenoot, de 
niet onaardige som van 70704 gld. wiss. van Jozef Carrel, tweede echtgenoot van 
Johanna Maria Walckiers. Aangezien er van de terugbetaling niet veel in huis kwam 
diende het echtpaar Carrel-Walckiers klacht in bij de burgemeester en de schepenen 
van Oostwinkel en eisten zij de terugbetaling van het geld. Ook kwam nog een andere 
geleende som ter sprake die ook al niet werd terugbetaald (238). 

Jan Albert Wouters moet rond 1765 overleden zijn want vanaf dat jaar is het zijn 
echtgenote die optreedt als Vrouw van Oostwinkel. De staat van goed van haar 
echtgenoot kan maar niet opgesteld worden. Van de verkochte allodiale partijen land 
op Oostwinkel had hij immers geen nota's bijgehouden (239). 

MARIE ELISABETH CONST ANCE W ALCKIERS 1765 
In 1765 worden de zaken van Marie Walckiers geregeld door advokaat Joos van 
Lovendegem machtigh by procuratie over Vrouw Made ELisabeth Constance Wal
ckiers douairière van jor Alhert joseph Wouters, vrouwe vande prochie OostwinckeI 
(240) . 

De kerkrekening van 1767 wordt gesloten in auditie van Dame Elisabeth Constance 
Walckiers, vrouwe deser prochie en heerlyckheid van oostwynekel 8aronnie van 
Leyschoot ete etc. (241). 

M.E.C. Walckiers overleed te Brussel op 24 september 1773 (242). Na haaroverlij
den kwam pas aan het licht hoeveel schulden er eigenlijk wel waren. Vooral haar 
echtgenoot had erg zijn best gedaan om veel geld te verspillen. De leningen konden 
dan ook niet meer terugbetaald worden en de inboedel van het kasteel te Oostwinkel 
diende er zelfs aan te geloven. De venditie begon op 6 september 1773 en duurde niet 
minder dan drie dagen. Het kasteel was bijzonder rijk gestoffeerd en de kopers 
kwamen dan ook van heinde en verre om toch maar iets in de wacht te kunnen slepen. 
De pastoor en de onderpastoor van Oostwinkel, verschillende baljuws en andere 
notabelen uit de streek kochten schilderijen (tientallen), 1200 flessen wijn, koper en 
tinwerk, klederen, lijnwaad, meubelen e.d.m. (243). 

Daar Marie Walckiers geen kinderen naliet was er opnieuw strijd omtrent de erfenis, 
alhoewel waarschijnlijk niet meer zo hevig, want een uitverkocht kasteel en de 
schulden maakten het geheel ongetwijfeld minder aanlokkelijk. 

FRANCISCUS XA VERlUS DE CABELIAU DE FRIPONSAU 1773 
Een van de kinderen uit het eerste huwelijk van Johanna Maria Walckiers slaagde er 
vooralsnog in Heer van Oostwinkel te worden en zijn moeder daarbij te passeren. 
Reeds vrij vroeg bezat de familie de Cabeliau banden met Oostwinkel. In 1558 betaalt 
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een Franciscus de Cabeliau 2 sch. par. kerkelijke rente op een vervallen hofstede te 
Diepenbeke deselve is naestghelandt up de noordT:;yde meT de prindpaele hofçtede 
(244). In 1751 had het Goed te Diepenbeke een totale oppervlakte van 30 bunder 8 
gemeten en 32 roeden. Het goed lag zowel op Zomergem. Ronsele als Oostwinkel. 
Het gebouw van de hoeve lag echter up wesrwyncle (245). 

Franciscus Xaverius de Cabeliau was eind 1775 reeds overleden. Naar aanleiding van 
dit overlijden schreef Jean Carrel op 24 december 1775 een toch wel zeer merkwaar
dige brief over zijn schoonzoon. Ondanks alle signes de repentir qu' il a donné amnT 
mourir is het volstrekt onduidelijk s' iI est mort digne de haine ou d' amour. Carrel zal 
God bidden de délivrer son ame dufeu du pourgatoire si elle y eST. De hele familie a 
été très triste de la mort de François Xavier doch à présent la raison eT la religion 
ont mis la dessus et el/e en est quasi consolée (246). Carrel besluit met te schrijven dat 
de familie dit jaar vroeg naar het kasteel zal komen. B ij hun komst moet in de kerk van 
Oostwinkel een plechtige rouwdienst worden opgedragen ter nagedachtenis van hun 
overleden familielid (241). 

JOHANNA MARIA WALCKIERS /776 
Jean Carrel gheallieert met vrouw Joa/llUl Maria Thérèse Walckiers uyt dien hoofdt 
heere der baronye van Leyschoot parochie ende heerl. \'(In Oostwinckel etc. t'tc. (248) 

nam na het overlijden van Franciscus Xaverius de Cabeliau de zaken van zijn 
echtgenote waar in Oostwinkel. Johanna Walckiers was in een eerste huwelijk 
getrouwd geweest met Ferdinand de Cabeliau. 
Sedert het overlijden van Jan-Jozef Walckiers had Johanna zich diep in de schulden 
gestoken om in het bezit te komen van de enorme erfenis door hem achtergelalen 
(249). Ook andere familieleden wilden wel een kruimeltje meepikken! Advokaat Jan 
Remy de Bisschop had aan Johanna reeds in 17585000 gulden geleend en wou deze 
toch graag bezet hebben gezien op gronden en dergelijke Tot rt'COlI\'rt' t'tI \'t'rst'knth('
de (250). Een ander familielid, Ferdinand Emmanuel van Schoobrouck d' A:\ewalk. 
probeerde ook een deel van de erfenis in handen te krijgen en jonker Jacohus Alhcrtus 
Wouters de Daelme diende een klacht in op de allodiale goederen van Johanna Maria 
omdat hij nog 700 p, gr, cour. moest krijgen van haar e51 ), In 1776. 1777, 1778 en 
1779 verbleef de bejaarde douairière nog op haar kasteel te Oostwinkel (tijdens de 
zomermaanden wel te verstaan !), 

De splitsing van het familiefortuin. de zwure onderhoudskosten en het niet kunnen 
aflossen van de vele schulden maakten dut mevrouw Wukkiers in curatele weru 
gesteld, De inhoedel van het klIsteel in Ooslwinkel werd op 10 novem~r t7RO 
geveild. Meubelen, huisgerei, schilderijen. enl. werden in 14<) kopen sumcngl'hrncht 
en hrachten uiteindelijk 1239 gulden en 6 stuivers op (252), Advokaal Stevens werd 
aangesteld om de goederen van mevrouw Walckiers te ~heren (253). 

In die jaren was Cornelis Geirnnert hovenier op het hof. Hij ontving JO~ f!<'nd en \'ia 
pÎsTolil'n s'jllers terwijl zijn luster. Mllriu Geirnucrt .'0 guldt'n ont\'in~ \l11l l"t'n (On 
ander schoon te maken in het kasteel. De lllUkwllurnemcr vlln Johanna Wald.iers 
vond deze uitgaven fel overdreven, Ze dienden dun nok dmstisl'h Il' wnrdl'n ~(X'rkl 
miTS lu,t ('OS(t'('/ n;t'T ,wl ht'lI'Ofmt ,\')'f/ ft' ",i"'t'1"w/('. Het lo!udcslmlO vun de !!lll'tkn'll 
kon best door één enkele persoon worden ~cdl\nn, Een Id.l're JII('llhus h'll'qUlll'rt 
werd bereid gevonden dille doen mits hij de vnlt:htl'll kn'l'~ dil'lllll en n'nd het kastl't'1 
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groeiden. De zuster van Focquaert die ook al eens een handje toestak moest niet meer 
werken in het kasteel ten coste van de Vrouwe van Oostwinckel daer zy er geen dienst 
kan doen in den winter. Overal werd op bezuinigd : zelfs het herplanten van een of 
andere partij gerood bos werd omwille van de kosten uitgesteld (254). 

In 1778 wordt de financiële toestand nog precairder. Baljuw De Graeve mag de paters 
Recoletten uit Eeklo wel geruststellen dat ze voor hun diensten in Oostwinkel 
alleszins op hun gewone vergoeding zullen mogen rekenen, en Focquaert mocht 
verder werken onder dezelfde voorwaarden, anders was het gesteld met de huurders. 
Deze moesten allemaal wachten op de verlenging van hun huurcontract omdat de 
affairen vande heerlyckheyd nog te luttel zyn gearrangeerd om eenighe huere te 
connen aengaen (255). De Grave moest er nochtans voor zorgen dat geen enkel huis 
bleef leeg staan en geen enkele partij land er onbewerkt bleef bij liggen. 
Ook De Grave ontkwam niet aan de besparingen. Hij werd verzocht een klein idee 
van zijn rekening op een blatje post pampier te noteren want een stuck in eenen brief 
is al te kostelijk geworden (256). 

Niet alleen heeft de familie Wa1ckiers afte rekenen met financiële moeilijkheden, 
ook 'innerlijk' hapert er soms wel eens iets. In november 1777 ontving De Graeve het 
bericht dat ene Joncker de Cabeliau een seer onghelyck houwelyck niet en heeft 
connen voltrecken en de stad Brussel had verlaten, waarschijnlijk richting Oostwin
kel want er wordt in de familie voor gevreesd dat hij syne retraite op tcasteel van oost
winckei soude wecken te neemen. Het wordt niet geraadzaam gevonden dit te 
gedoghen in dese omstandigheden. De bedienden mogen hem dan ook geen toegang 
noch verblijf toestaan mits de caemers ghesloten ende sleutels by hen behoudende 
(257). 

Begin 1780 diende de oude mevrouw Wa1ckiers zelfs haar huis in Brussel te verlaten 
om op een kamer te gaan wonen in het huis van een advokaat. Helemaal vereenzaamd 
overleed ze vrij onverwacht op 18 april 1783. Haar erfgenamen waren haar dochter 
Anne de Cabeliau (gehuwd met jonker Pieter de Noiseville), een zoon en een 
begijntje dat in het Gentse begijnhof verbleef (258). De schulden die Johanna-Maria 
nal iet bedroegen meer dan 65000 gulden (259). 

ANNE JEANNE DE CABELIAU 1783 
Als vrouwe van oostwinckel is gesuccedeert de vrouwe douairière de Noisevi/le 
haere dogter die met Kerstmis 1783 inde jouissance van alle revenuen zal comen. 
Voor Anne de Cabeliau breken moeilijke tijden aan. In 1783 werd zij weduwe en zat 
ze met de financiële puinhoop die door haar moeder was achtergelaten. Of zij (met 
haar mede erfgenamen) de allodiale successie sullen aenveirden zal dependeeren van 
de masse der schulden die op het allodiael f.?oet souden moeten verhaelt worden. 
Daarom wilden de erfgenamen eerst de rekeningen van Oostwinkel inzien (260). 

Baljuw De Grave maakte zich daar blijkbaar ongerust over, doch advokaat Stevens 
antwoordde hem dat ook hij niet en can voorschrijven wat in desen voorval behoort 
f.?hedaen te wÇJrden in Oostwynckel. Hij belooft De Graeve in elk geval voor een goed 
getuigschrift te zorgen, wie er ook de Heerlijkheid in handen krijgt. 

Het was, zoals we reeds schreven, Anne Jeanne de Cabeliau die uiteindelijk Oostwin
kel verkreeg. De nieuwe Vrouw nam van bij het begin het heft stevig in handen. Om 
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te beginnen kreeg Dominicus Stevens advokaat van de sO/ll'erainen raede mn hrae
bandt zijn ontslag: syne directie is met den dood van mevr C arrel geeyndigt en hy en 
maR niets meer verriRten, laat advokaat Haecquaert aan baljuw De Gnlve weten (261 I. 
De Grave diende voortaan alle zaken met de nieuwe zaakwaarnemer te regelen daar 
Anne Jeanne hem het bewind en conjiance wm htler affairen heeft toevertrouwd. 
Haecquaert had reeds op 9 mei 1783 een brief gekregen van Anne Jeanne met 
meniRhvu/diRhe recommandatien van voorsiKtiKheyd ende \'an geene positil'e schik
kinRen te m(leeke sonder behoorlycke onderrigtinge ... De Grave had namelijk een 
brief geschreven naar Anne Jeanne om haar zijn onrust en vrees voor eventuele 
veranderingen te laten kennen. Haecquaert stelt hem echter gerust: er zal be
dachtzaam en met overleg worden gehandeld en als De Grave al slechte rcipporten 
heeft gehoord is dit immers m.vnfoute niet: quaede tonghen en segghen gewoonlyck. 
de waerheyd niet." (262). Waarschijnlijk had De Grave als baljuw zijn plicht niet 
gedaan want mevrouw de Noiseville had tot haar grote verwondering vernomen aIs 
zouden de goederen in Oostwinkel volledig verwaarloosd zijn (263). Indien baljuw De 
Grave toch redenen tot klagen heeft en dat hij voor Oostwinkel steeds zijn uiterste 
best deed dan zal dit mevrouwe NoiseviIle plaisieren dat U h(ler soo ,'eel proffyt hy 
brenR! als het mORelyck is. De toekomst zal echter uitwijzen of er precipitamie of 
on voorsigtiRheyd by voorwete ofte met opgesettell wille .'lal gebeuren. Verder twijfelt 
Haecquaert er niet aan dat De Grave overbelast is van werk; als hij het niet meer 
aankan moet hij het maar laten weten want oock ondercn moett'n dell Kost wi1ll,ell 
(264), 

Eind 1784 laat de douairière de Noiseville de burgemeester en schepenen \'an 
Oostwinkel weten dat ze den clercq signcl1lt Meyer hebbe doell belltmcken \'(lI' s.vn(' 
bedieninghe der griffie Vlln (}ostwinckel. De heren worden verzocht :.igl, soo 1(' 

reRe/en dat de voornoemde bedanckinghe helt'r t:f!ect sortt'('rl (265). 

Waarschijnlijk omwille van het feit dat de nalatenschap haar hijzonder \'eel geld 
kostte legde Anne-Jeanne zoveel ijver aan de dag als het om de inning ging \'an de 
heerlijke renten. In dat verband zijn talrijke hrieven bewaard met praktisch allemaal 
dezelfde inhoud: de renten zijn veel ten achter, sommige renteplichtigen !"letalen 
zelfs niet meer en de haljuw wordt aangemand om alles in het werk te stellen dc 
verschuldigde bedragen te innen: dt' ht'c'rlyckt' rrclrtt'II hill/lt'" my"lt('rrlycklt('ck ,'clII 
(}()stwillcke/ veel ten och/a :.yndc' ,'WO "t'r.wmckt' UI hy flt'St'n ,'cm IwtClt'linghe' cia 
se/ve te c/oen doell en deseh'e tt' willt'n OIll\'(lI/,IW" dit'nt'"dt' dt'St'" lOl ,'o/le' procuralie' 
w{U'rop my betroulI'encl(', .. (266), 

In 1786 liet de Vrouwe van Oostwmkcl ulle archieven betreffende haur heerlijkheid 
overhrengen naar haar hoeve op Leischoot waar pachtcr Fmncies Cluc)'s npgedm~l'n 
werd ze met de meeste zorg te bewaren (267), 

Geldgebrek en schulden hIeven ook deze Vrouw vlln OostwinkcJ uchtcr\'nl~cn. Eind 
1785 worden zelfs kcrkgeO<lden gepubliceerd waurin én de schulden wllrden \l'nncJd 
(toch nog altijd 32625 gulden) en de verkoop vun de Heerlijkheid w(lnll uangl'k\ln
digd. AI haar allodiale goederen op Oostwinkel. \'!ll/ 1\'(lI Ilcllllrt" ('" ('tIl/di/ir (/it' 

.WUc/C'1l moght'lI l\'eSt'" zouden onder de hnmer ).!uan (268), 

Toch kon de verkoop nog tot in fehn11lri 1 ?Hl-! WONen uit!-!l'stl'ld (2GII), 

Met Anne Jeannc de Cubeliuu de Noisevillc verdwijnt \lol-. tk flllllilil' \\':lId'l'l~ uit 
Oostwinkel. 
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DIONYSIUS PAPELEU 1788 
Dionysius Papeleu. oud schepen van GedeIe en ontvanger van de stad Gent koopt 
Oostwinkel in 1788 voor de som van 87000 gulden. In 1789 zou hij overleden zijn 
zonder H'ettel\'cke decedentie na te laten. Toch blijft Oostwinkel in bezit van de 
familie Papeleu (270). 

DENIS PAPELEU 1789 
Denis Papeleu werd de laatste feodale Heer van Oostwinkel. H ij oefent nog volop zijn 
heerlijke rechten uit: in 1790 vernieuwt hij de wet en laat hij de voorgaande 
bedanken (271), in 1792 doet hij dat nog eens. Als hij ontdekt dat bepaalde schepenen 
noch lezen noch schrijven kunnen laat hij hen onmiddellijk ontslaan. Dit overkwam 
althans Judocus Ryckaert en zijn collega Jan Van Hulle die ongheleert en dies
volghens onbeqllaem van in den wet te s.vn. Papeleu verzocht De Grave te sursieren 
tot dat ick UI. sal gesprocken hebben van de weth te veranderen (272). Schepen Van 
Deynse werd dan ontslagen op verzoek van mevrouw bij wie hij waarschijnlijk niet in 
de smaak viel. 

In 1796 maken de Franse bezetters korte metten met de feodaliteit: baljuw De 
Grave wordt uit al zijn functies ontheven, de griffier krijgt zijn ontslag en een adjoint 
municipal (griffier De Meyere ?) wordt aangesteld, Oostwinkel zelf wordt bij het 
kanton Maldegem gevoegd om later een zelfstandige gemeente te worden. 
De familie blijft desondanks in het bezit van het Kasteelgoed. In 1828 is Adolphe 
Papeleu de grootste belastingbetaler in Oostwinkel : zijn kasteel wordt op 100000 fr. 
geschat waarvoor hij 125 fr. belastingen moet betalen. Het gemeentebestuur heeft 
soms veel moeite om die som te innen (273). In 1837 tekent architect Minard de 
plannen voor een nieuwe voorgevel van het kasteel (274). In 1839 verkoopt Papeleu 
zijn goederen in Oostwinkel en vertrekt met de noorderzon. Het kasteel zelf wordt 
beetje bij beetje ontmanteld: de kostbare materialen worden her en der in de streek 
herbruikt, o.a. aan de molen van Oostwinkel en het Goed ter Heiden te Adegem. 

IV. OVER HET BESTUUR VAN DE HEERLIJKHEID 

A. De baljuw 

De baljuw vertegenwoordigde de Heer van Oostwinkel ter plaatse. Hij was zijn 
verbindingsman en vertrouwensman, zijn toeverlaat, enz. daar waar het de zaken van 
de Heerlijkheid betrof: niemand anders dan de baljuw was beter op de hoogte van het 
reilen en zeilen op de Heerlijkheid. Via brieven en persoonlijke contacten regelde en 
loste hij alle problemen op die veroorzaakt werden door de inwoners van de Heerlijk
heid (275). 

J. AANSTELLING 

Het baljuwschap werd meestal verpacht aan de meestbiedende en gold voor een 
tennijn van drie jaar. Voor was Oostwinkel betreft vonden wij daaromtrent geen 
aanwijzingen. Wat we wel vonden was de aanstelling van de baljuw. 
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Op 12 mei 1685 werd het baljuwschap toegekend aan Pieter De Smet. Dit gebeurde 
voor de schepenen van de Heerlijkheid die optraden met autorisatie van de Heer die 
toen Eugenius Ambrosius Van Maldeghem wa. ... De aanstelling verliep als volgt: Op 
het ~()ed rapport an ons ghedaen vanden persoon I'an Pr de Smer hehhen anden 
se/ven Iiherae/yck ghegel'en ende ghejont .wo wy Iiheraelyck Rhe\'en ende jonnen mits 
desen de hediene/yckheyr I'an het officy Win Bailliu \'Un Oosfwynckele endt' depen
dentien Win dien meue Baeten proffylen ende emolumenten daerroe sla ende ende 
a/daer gheohsen'eert ghelyck synen voorsaete heeft ghenoren ordonneren insghelyck 
dal hel aengaen . .. den se/ven De smet voor suLt re herkennen en te rel·enderen sonder 
eeni~he contradictie op peene daer toe sraende. Aldus ghedaen ende Rhegen'n onder 
onse ordinaire seghe/e ende signareure dese twaelfsren meye /685 hinnen Bmssel. 
De Smet legde de eed af naar costllyme (276). 

In 1764 wordt het baljuwschap verleend aan Jan Francies De Grave door Alben 
Wouters. echtgenoot van de douairière Walckiers : door goet rapport oen ons 
ghedaen \'(ln Jan François De Gra\'e jOllghmlln ende syll capacÏleyt hl'h"md hem 
ghecollsenteert ellde geofferreert onse haillinage \'Uilde \'Oorseyde prochie. De Heer 
verleende hem alle macht om zijn functie naar behoren uit te oefenen (2n). 

Op 22 juni 1791 legde Jan Francies De Grave (voor de zoveelste keer ?) de eed af als 
baljuw van Oostwinkel in de handen van de heren van het College van de Oudburg : 
Ik ::.weire hy Godt dnl Vader den ZOlle ell den H. Geest dat ik dl' Mafrsll'.w 
gehoorzaem ende getroull' ::.a/ ::.yn, ::.ym' Hoogheyd, Hel'rlykheyd, Rl'chlt."1l l'ndl' 
Preminellfien ::.al onderhouden en doen ollder/wudell, Wt'::.t'n end(' Wedmn'll "OOT

emtaell ZOllder vriendschap dissimll/atie ofte ".\'andschap \'(ln it."f7wnd, Schl'pt'lll'n Il' 
noemen, het Secret "tlll de Weth te he/em', generaelyck t'n speciaC'lyck. allt." dMII dml 
eenelI goeden l'n oprechten Bllillill schuldig}, is ('1/ lw/wort te dol'''. Zoo Irdpt my 
Godt en al zyn Hl'yligl'n (278), 

2, TAAK 

Uit de aanstellingen van de verschillende haljuws kan men rt.'t.'ds de tnak van dele 
belangrijke persoonlijkheid omschrijven: de orde handhuven cn de wet doen nale
ven. Van de Heer kreeg hij daarvoor allt' mllcht, autJroril("1 t'"dt' ... "t'C'Ïcll'1 1>t"'l'1 
om me tsell'e (~fficl' wel ('1u/e ht'}I()()fl\'ck ((' h('dit'flNI (279). Tuch diendc de hnlju\\ 
voorzichtig te werk te gaan. Zo werd hij de aanwerving vun Jun Fmndes De:- Gra\'c 
(ook griffier van Ursel> gestipuleerd dnt, indien hij iemund lOU verv(ll~en en dl' 
daaruit voortspruitende kosten niet /.Ouden kunnen gedekt w\lnkn. de huljuw II;t'l 
(l1lt/lJrs pretC'lIdt'rt'n ,mi als syfl rt'dl'l,\'ck \'('rsc/Ult ,',m gJrt'lck bijslem!1 t'tI ClS.'iislt'fII;(, 

Voor eventuele finunciële tekorten moest hij niet hij dl' Hl'cr !!!llln unnkl\lr~'n (280). 

De haljuw diende ervoor te zorgen dnt de verschillende pumdlicrekenin!!l'n ti,idi!! 
klaar waren, dat de kerkgchodcn werdcn )o!cpuhlkccnt. de stmlen wcnlcn llndcrhnu
den. de heerlijkc renten werden geïnd e.d.l1l. WlInhetulers wenkn dlll\r dc ~,I.lu\\ 
aangemaand hun schulden 7.0 spol'di!! mu)o!elijk It.' vereffenl'll. Soms ~dlC.'u,,1c het wcl 
eens dat er beslag wen.! )o!elcgd op merendl' en ollnll.'rendc )o!l\('lfcren dl""h ,1:\1 
gebeurde slechts nu cI(l/t'f('nte' \orit'nclt'/\'r'k.c' 1'('m'(jf'II;l/g"t''', JU.! hll"trll'kk 'lo!e \\ lUlIlC.' 

luIers kwam het toch wel eens vonr dllt hun )o!\ll.'def\'11 llndl'f dl' f\ll'l.k vun WSlltic 
kwumen (281). 
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Tegen vechtpartijen in herbergen en dronkemanstwisten diende veelvuldig te worden 
opgetreden. Eén voorbeeld. In 1764 stelde baljuw De Meyere de Adegemse officier 
De Muynck in bewaemisse ten huyse ende herberghe van Sr. Pieter De Meyere 
omdat hy soo onbedachtelyck hebt gheweest van geweldelyck up sheeren straete te 
agresseren ende te smyten tot den [oopende bloede den persoon van N Steyaert. De 
Muynck diende een fikse boete te betalen (282). 

De Meyere was een oppassend man ! Een zekere Pauwel had de schapen van 
burgemeester De Geetere in de scheuten van een bos van de Markies de Rodes zien 
lopen. De Meyere stelde zijn Heer daarvan onmiddellijk op de hoogte omdat hij 
vreesde dat Pauwel, om vrient te blyven van Geetere misschien zou nalaten rapport te 
doene (283). 

In 1790 verwittigde baljuw De Grave de inwoners van Oostwinkel ervan dat het ten 
strengste verboden was honden sonder klippel aenden hals op de straeten en inde 
ackers te laeten lopen. De eigenaars van de honden, de passagiers aldus exponerende 
van ghebeten te worden zouden streng gestraft worden (284). 

De taak van de baljuw was dus heel verscheiden. Dat het echter ook maar mensen 
waren blijkt uit de vele processen die tegen Oostwinkelse baljuws werden gevoerd. 
Pieter Van Vlaanderen had in 1744 twee Oostwinkelnaren hout zien hakken in een 
bos. In plaats van beide mannen officieel te beboeten gooide hij het op een 
akkoordje: beiden betaalden 14 sch. gr. aan de baljuw die ook een kapmes eiste. Van 
Vlaanderen liet de zaak blauw blauw, doch alles kwam uit en ... een proces voor de 
Raad van Vlaanderen was het gevolg (285). Baljuw De Meyere werd in 1784 afgezet, 
tegen looris De Bourdere werd ook klacht ingediend (286) en ook tegen Jan Frans Van 
Zele werd geprocedeerd (287). 

Dit alles was echter maar klein bier in vergelijking met hetgeen baljuw Pieter De 
Smet uitspookte. Die had reeds van sedert 1682 tot ongeveer 1711 de prochie 
ghedefraudeert. fraude gepleegd bij verkopingen, veranderingen in den grooten en in 
den cleenen landbouck aangebracht, valsheid gepleegd in tal van andere zaken, zelfs 
geld achtergehouden dat diende om de kerk te herstellen na een plundering. Honder
den en nog eens honderden ponden had hij de parochie onthouden, er wel voor 
zorgend dat hij steeds een dobbel of trippel salaris bekwam! AI deze feiten maakten 
dat De Smet in de gevangenis te Gent terechtkwam. Het was een zeer kwalijke 
affaire, temeer daar De Smet uit een zeer aanzienlijke familie kwam met heel veel 
invloed in de streek. En, arm was hij ook al niet, maar ja, wie het onderste uit de kan 
wil (288). 

De baljuw had het dus bepaald niet gemakkelijk. Hij moest de nodige omzichtigheid 
aan dag leggen bij het bestraffen, mocht echter niets ongestraft laten en moest daarbij 
kunnen weerstaan aan omkoperij en bedrog. 
Op 30 januari 1796 (10 pluvióse jaar IV) werd in Oostwinkel een einde gesteld aan het 
baljuwschap. Jan Baptiste Vrombout, agent, en Pieter Ryckaert, adjoint der commu
ne van het kanton van Waarschoot lieten burger Jan Francies De Grave weten dat svne 
fonctie van bailliu van tselve Oostwinckei komt op te houden en dat hy in die qualiteyt 
niets meer en magh verrichten. Alle aeten van police. placcaeten. kerckghehoden. 
enz. worden voortaan verricht door diegenen die aangesteld zijn door de commissaris 
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der Fransche Repuhliqul' lof Brussel. In gcval van tc!!cnstand zal De Grdve ver
antwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen (289). 

3. LIJST VAN DE TOT NU TOE GEKENDE BALJUWS. 

Wouter Toytine /3/3 
Pieter Ryckaert 1504 
Jan Steyaert 1577 
Frans Teerlinck 1626 
Gedeon Bogaert 1628 
Cornelis De Smet 1635 
Guilliaeme De Pré 1659 
Adriaen Maenhout 1666 
Pieter De Smet 1685 
Jooris De Bourdere 1724 
Cornelis De Smet 1731 
Pieter Van Vlaenderen 17.39 
Jan Frans Van Zele 1749 
Bernard Van den Driessche 1760 
Pieter De Meyere 1760 
Jan Francies De Grave 1764 
Pieter De Meyere 1770 
Jan Francies De Grave 177.~ 

Pieter Bernard De Meyerc 177h 
Jan Francies De Grave 1791 

B. Burgemeester en schepenen 

Naar het einde van de 17c CCU\'" IoC wa:-- dc rlallclan&,Oc\nlklll~ na~enoe~ 

geruïneerd en ontvolkl door dc oorlog. Dl' lalrijke opei:--ingen, h<.'lalin~en \an 
sauvegarde, dc onafgehroken rij vun hr;t:"'t'" \'(11/ b,'.\'chrnillglu', hel lewren van 
fouraigit', enz, hudden Ooslwinkel leeggepersi als een cilnX'1\ (nol. Dl' :lan!'>lelling 
tol schepen werd, voornI in die periOlIe , ullIlIien ab I.'en gnlle lI.'gen!'>la~ en dil d\lI.lrl,k 
zware veruntwoordelijkheden die men Ic drugen kn:eg. Sl'hepenen die hun dric.Î:mr
lijkse temlijn hudden uiIgezeten pmle:--Ieerul'n hl'l'lig hij verlenging van hun IlHlndaal. 
I n 1695 hv. wcigenlcn de nÏcuw "erku/enen vun hel Arnhlldll Waarsl.'hllol dc:' \'cn:lsle 
eed af tc leggen in hunden vun de halju\\'. Het ('ollegt' vun dl' Oudhufg drei~dc 1llc:'1 
conliscatie van goedeR'n en gevangenzetting in hl.'t Gru\'(.'nkustccl (2\)1). In C'(.'n kkllle 
landelijke gemeenll' lOuis Oostwinkel er een wus dil'nden dl' schl'llI.'lll'n gcret'nll"'-'n.1 
te worden onder de mee:--t et'nvolldige IIll1hul'lllsllli die IHHI\\'c1ijks leien 'lr ~chn.,\~'n 
konden. Dl' dorps:--l1lid VUil Oostwinkel. lIungt'duid V('I(11' lil' Ikhtin!1. Ih\):'. licl \\,,'Il'n 
uat hij reeds herhaaldt'lijk uls voogd Wus IUIIl!1.e:--tcld, t\ll kcrkmcl':--Il'r \\lIS l't\,'ntlCmd ('n 
uut nu het on~ellik hem trof schl'llI.'ll Il' IlHll'Il'1l lijn! (2\)21. 

In IflH7 heslisle de Wl't VIIIl Ooslwinkl'l ,k pnrndlll' in \'ijfsl'l'Ik'\\llHI(,rlc \"l'nlckn 
en in elke sectie l.'en notaill.'Ic of VCfUlllwollrdl'li ikl' mUl Il' ,Idkn, dil 1111."1 dl" ht'\1Il\'hn~ 
de omlllestellin~en en IImkn: hl'IlIstin~(:n dlkil"lltl'r UI' tl" hlllt'U ,,'" rt'dll\lll.n.h~cr Il' 



verdelen (293). Voortaan werden de vijf notabelen praktisch jaarlijks opnieuw verko
zen. Ook de vertegenwoordigers van grote gelanden dienden regelmatig herkozen te 
worden. In Oostwinkel waren dat: het Brugse Sint-Janshospitaal, de Predikheren 
(Gent), de Zwarte Zusters (Gent), de Penitenten (Gent), graaf Gage, van Hoobrouck 
d'Axewalle, van Hoobrouck de Raveschoot, kanunnik Van den Hecke en Jan 
Baptiste De Block, advokaat bij de Raad van Vlaanderen (294). 

De grote gelanden en de notabelen kwamen. samen met de schepenen. vrij regelmatig 
samen (vooral in de periode 1690-1700) om het hoofd te bieden aan en zich te beraden 
over de soms exorbitante zaken die militairen durfden vragen. Meer dan eens trokken 
schepenen naar Brugge, Gent. Eeklo. de oevers van het kanaal Gent-Brugge, om er 
persoonlijk met legerkapiteins. luitenanten. generaals en meer dergelijke personen te 
onderhandelen over de door hen gestelde eisen. Het was een beroerde en onveilige 
tijd. 

Bij dit alles kwam dan nog de administratieve taak: aanstellen van voogden. 
opstellen van staten van goed. houden van vendities. en verder alle burgerlijke akten 
betreffende personen en goederen. Lijfstraffen mochten zij niet uitvoeren. boeten 
mochten wel opgelegd worden. De schepenen vormden de kern van het wettelijke 
leven in de parochie en ze hadden veel invloed. 
Toch hingen ze af van de Heer die regelmatig zijn wet vernieuwde. Was hij niet 
tevreden over een of andere schepen dan werd die gewoon bedankt. Nieuwe schepe
nen dienden de vereiste eed af te leggen in handen van de baljuw waarna ze hun 
functie konden opnemen. Het houden van de vierschaar ging normaal door in het 
wethuys of manhuys van Oostwinkel, namelijk de herberg Sint-Huibrecht op het 
dorp, tot 1778 bewoond door baljuw De Meyere (295). Op 25 oktober 1783 diende 
Pauwel Tytgat om twee uur in de namiddag te verschijnen voor de vierschaar in 
verband met het betalen van een borgsom van 150 gulden tot versekeryn[!,he en 
indemniteyt van den armendisch ter oorsaecke van syne habitatie in oostwynckel. 
Tytgat. waarschijnlijk een arme sukkelaar uit een andere parochie. was op Oostwin
kel verzeild geraakt en raakte aan geen borg. Hij diende te bewijzen dat hij solvabel 
was en de gevraagde som als waarborg storten wat hij natuurlijk niet kon (296) ! In de 
vierschaar werden kleinere misdrijven behandeld: kappen van hout, vermanen van 
achterstallige betalers. schutten van loslopende dieren, toekennen van boeten, enz. 
Omtrent die boeten kregen de schepenen het in 1689 aan de stok met de baljuw van 
Waarschoot. Die had namelijk. naar aanleiding van een straatschouwing. heel wat 
inwoners van Oostwinkel met een schouwboete bedacht. De Oostwinkelse schepe
nen waren daar nogal verbolgen over want het was hûn recht die boeten te bepalen en 
ze te laten innen door de baljuw (297). 

Zoals we reeds schreven werd er af en toe wel eens een schepen bedantk. Bij de 
vernieuwing van de wet in 1790 was het Papeleu ter ore gekomen dat Judocus 
Ryckaert en Jan Van Haele syn on[!,heleert en diesvol[!,hens onhequaem van inden 
weth te zyn. Prompt kregen ze hun ontslag (298). In 1792 liet Papeleu schepen Van 
Deynse uit de lijst der nieuwe wethouders schrappen. dit op verzoek van Mevrouw ... 
(299). Papeleu moet heel begaan geweest zijn met de wet in Oostwinkel want in 1792 
liet hij de actuele Ere en Schepenen van vo{)rderen dienst hedancken ende in hunne 

45 



Oo.twink.l. - la.:. 

CENTRUM VAN OOSTWINKEL. 
De herberg rechts op de postkaart (tweede huis) was tot op het eind van de 18de eeuw het 
wethuis van Oostwinkel. Daarna bleef het gebouw tot in de jaren zeventig fungeren als 
gemeentehuis. 

plaets aen te stellen de volgende per oonen midt ;11 lum I 11 I"OlIdell Bo;[/;u omlll)"

ckende den grooten eedt als by P/accaer vall de Majesreyt (300) . H t kw Ol \ rij Id n 
voor dat de gehe le wet ont lagen rd . 

c. Officier 

D. Griffier 



de tienden op Zomergem. had veranderingen in de boeken aangebracht. er bladen 
uitgescheurd. misrekeningen (moedwillig ?) begaan. gekochte rogge niet geleverd. 
enz .. en. Niet minder dan 86 klachten werden tegen Van Hulle ingediend. 
Van Hulle had echter invloedrijke vrienden en hij zorgde voor goede relaties (301). 

Getuigen uit Aalter, Ursel, Lovendegem, ja zelfs uit Erembodegem werden opgeroe
pen. Het dossier werd alsmaar dikker en de ontwikkeling van de aanklachten maakten 
het proces steeds maar ingewikkelder. Na eerst veroordeeld te zijn geweest voor de 
Raad van Vlaanderen werd Van Hulle door de Grote Raad van Mechelen vrijgespro
ken en werd de administrateur-generaal van de Raad van Vlaanderen veroordeeld tot 
de kosten van het geding die een klein fortuin vertegenwoordigden (302). 

Burgemeesters van Oostwinkel 

Pieter De Geetere 1615 
Jan Van Loo 1644 
Niklaas Van de Velde 16 .. 
Vincent Matthys 1655 
Jan Sierens 1666 
Niklaas Van de Velde 1672 
Jooris Dobbelaere 1678 
Christoffel Matthys 1680 
Maarten De Geetere 1681 
Pieter De Geetere 1685 
Jan Goethals 1690 
Maarten De Geetere 1691 
Jan Goethals 1694 
Jacob Alghiers 17 .. 
Pieter Roegiers 1705 
Jacob Acht jens 1717 
Pieter Goossens 1720 
Jan De Geetere 1725 
Jan De Burchgrave 1732 
Bemard Poppe 1745 
Jan Sierens 1753 
Albert Frans Van Hecke 1759 
Bemard Poppe 1761 
Pieter Willems 1764 
Jan Sierens 1771 
Martinus De Geetere 1776 
Pieter De Reu 1779 
Pieter Goossens 1778 
Martinus De Geetere 1781 
Johannes Blondeel 1783 
Francies Van Hecke 1792 
Pieter Bemard De Meyere 1794 
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OfficiereIl 

Pieter Mestdagh 
Maarten Wille 
Joos De Waele 
Jooris Van Haele 
Pieter Mestdagh 
Gillis Brandt 
Lieven Y sennan 
Pieter De Vuyst 
Jan De Vuyst 

Griffiers 

1671 
1672 
1673 
1675 
1678 
1758 
1760 
177~ 

179~ 

Jooris Van den Sante 1666 
Gillis Van Houtte tot 1691 
Karel Van Hulle 1689. 1735 1746 (van vader op zoon?) 
Johannes Francies Van Hulle 1760 

V. UITOEFENING VAN DE HEERLIJKE RECHTEN 

Betwistingen omtrent de uitoefening van de heerlijke rechlen op Ooslwinl..ellijn 
van velerlei en van heel verscheiden aard. Rij de hehandcling van deze llncni~heden 
spelen zowel het juridische als het geogntfische aspect elk hun eigen spt.'Cifiel..e rol 
Zoals de lezer reeds heeft kunnen opmerken steekt Oostwinkd or feodaal ,lal.. 
bijzonder ingewikkeld in elkaar. vandaar ()()!.. waarschijnlijk dat ereen o"C',",lned aan 
materiaal voorhanden is waamit we echter het meest suoslanliële ruunlen daarhij 
pogend herhalingen te vennijden. 
Familiale handen. het hekleden van een of ander <Ul1OI (ouJ1.!ellll'esll"r, o:llju\\. 
griffier. schepen. pointer. kerk- of annmcester ... ) speelden l'en niet IC 'lOden.I.'hatten 
rol bij de vele .!!evocrde processen. Als Je Heer vun Oosl" inl..eI OV. l'en lopfulll.'Ul' 
bekleedt hij Je Oudburg zien we dat dit repen:ussies heeft op het plaalselijl..c V lal.. . Ab 
een inwoner van de parochie door die/elfde Heer wonll aun~esleld in e.'en or andl"n' 
funclie zal dal gevolgen hehben voor het opstellen "un diens lllllolelijkc heschcldcn 
de wet van ZIJN Heer lal ongetwijt'c.'ld de v(lor!i.t.'ur !..rijgen O(lwn de \\l't v:tn Ill't 
Amhacht. 

Niel alleen Je n.lUkte.' feiten lellen dus. oo!.. Jiefll er lussen de regels Il' \\\lnlen 
gelezen, Dal maakl de archaïschl' juridische luul mei huur oij/onder in~e\\II..I..ddl' 
zinsslmcluur en eigenuardi);!e woonk'nschul echter Ix'puuld nkl ~el1lul..kC'lijli.. In dl.' 
loop van ons heloog hopen we todl uI' en hx' op hepuullk 1.',lnnl.'\,'UI.'S h." I..unnen 
wijzen. De rol die de Heer speeldl' dienen wc le!..er nielll'll\'l'rsdmlll'n. I~' Illl'l"sll'n 
hcclllten vrij weini);! helang aan hun Ollslwin!..elsl' heliltill~ell en \cJ1.!l'lltx"!.!dcll cr 
zich mee hun inkomsten jaarlijks Ie laten inn\.'n : hl'n WilS 1ll'1 lo\lll.'f Il' lhlC.'1l \)IU hl" 

helil van de titl'!. Anden' I krcn dUllrcnte~l'll (/ij die ui ni!.. !o!elllx'~ "nn"n .. ,) ~I\'pc:'n 
werkelijk in op hun panx'hie en dilllll'l'sllIl tl'n ~,l\,'lk 
Tenslotte dienen we nok op de wranderin):l'n in \k Illds!o!l'l',1 Il' "'.l/cn ~ ,"cr Ct'n 
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periode van twee eeuwen verandert er inderdaad heel wat. Het feodale stelsel kon 
zich van langsom moeilijker handhaven en daar maakten de plaatselijke Heren en 
andere machtshebbers gretig gebruik van om hun voorrechten uit te breiden. 

A. Joos Casembroot en zijn heerlijke rechten. 

I. DE AANLOOP 

Een eerste dispuut omtrent de uitoefening van de heerlijke rechten in Oostwinkel 
dateert van 26 oktober 1626. Joos Casembroot probeerde toen waarschijnlijk zijn 
rechten uit te breiden want er verschijnt een open brief vanwege de Oudburg waarin 
wordt gestipuleerd dat alleen de Oudburg recht heeft om alle soorten van justitie in 
Oostwinkel uit te oefenen (303). 

Daar dit schrijven van de centrale overheid kwam voelde de Oudburg zich gesterkt en 
besloot dan ook op te treden tegen de wethouders van Oostwinkel om de rechten van 
dezelfde Majesteit veilig te stellen. Oostwinkelse protesten mochten niet baten: 
immers, uit het denombrement bleek dat de Heer van Oostwinkel enkel en alleen de 
leege enfonchiere justitie mocht uitoefenen, boeten van 3 pond par. mocht innen en 
nog enkele kleinere rechten bezat. De hogere en middele justitie was en is steeds het 
voorrecht geweest van de Majesteit, t.t.z. van de Oudburg (304). 

2. UITBREIDING VAN BALJUWSRECHTEN 

In 1642 wordt door de heren van de KasseIrij een klacht behandeld die was 
ingediend door Joos Ca'iembroot hem Lovende heere van oosflVinckel en door baljuw 
Camel is De Smet. In de klacht staat dat de Heer en zijn baljuw meenden het recht te 
hebben om : 

1. tussenbeide te komen bij het opstellen van de ommestelling en het 
{}()inten van de onc'osten en uytsendinghen binnen de parochie Oost
winkel. 

2. bovenstaande belastingen, weliswaar in samenspraak met de schepe
nen, te verdelen en te innen. 

3. tussenbeide te komen bij het oktrooi tot verdeling van de parochie- en 
andere lasten (305). 

In feite handelt heel deze affaire over de uitoefening van de rechten van de baljuw van 
Oostwinkel. Reeds in november 1637 legde Francies Teirlinck, baljuw van het 
Ambacht, daaromtrent een verklaring af waarin hij zijn verschillende prerogatieven 
opsomt (306). Voor zover Teirlinck er weet van had bezaten ook zijn voorgangers 
reeds dezelfde rechten op diverse plaatsen gelegen binnen het Ambacht en meer in het 
bijzonder in Oostwinkel en RonseIe. Deze verklaring is ongetwijfeld het gevolg van 
een betwisting omtrent de rechten van de baljuw van Waarschoot (= Ambacht) en 
van deze van Oostwinkel (= heerlijkheid). 
In 1641 verklaren schepenen Jonas De Meyere en Jan Goethals dat ze amman 
Matheus Van Waes opdracht gaven om hun kerk geboden te publiceren in Oostwinkel 
(307). Joos Casembroot had zich daartegen verzet alhoewel hij volgens de schepenen 
slechts l'as.'Wel here wa" en slechts op welbepaalde plaatsen in Oostwinkel recht van 
spreken had (308). 
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Toch beletten Casembroot en baljuw De Smet het publiceren van een kerkgebod door 
Van Waes, en nam De Smet zelf het recht in eigen handen. Van Wae ... dreigde zjjn 
Oostwinkelse collega te arresteren, doch Casembroot begon bedreigingen te uilen 
waarvoor iedereen zou zwichten (309). 

Het incident liep uit de hand: Van Waes voelde zich niet alleen belachelijk gemaakt 
doch zag in het gebeurde een bedreiging voor zijn verdere ambtsuitoefening met alle 
gevolgen vandien, waarbij vooral de financiële gevolgen zwaar doorwogen. 
De baljuw van het Ambacht riep verschillende getuigen op om te bevestigen dat de 
jurisdictie op Oostwinkel steeds door de wet van Waarschoot werd uitgeoefend. Een 
viertal Oostwinkelnaren, waaronder twee leden van de familie Ryckaert en oud
baljuw Gedeon Bogaert, verklaarden unaniem dat zij nooit anders hadden geweten, 
en dit reeds sedert meer dan veertig jaar. dat de amman doorheen geheelOostwinkel 
zijn ambt uitoefende (310). Het verdere onderzoek werd, in opdracht van de Oudburg. 
geleid door de Eeklose baljuw Jan Van Doorhoft. Ook hij riep enkele getuigen op die 
zowel pro als contra Van Waes spraken. 

Alle getuigen ten voordele van De Smet hadden tijdens hun leven twee of drie 
baljuws gekend die normaal hun functie uitoefenden zonder oppositie van \\ ie dan 
ook: ommestellingen, pointing van onkosten en uitzendingen, ophalen van de 
personele belastingen, werkzaamheden in verband met opgelegde belastingen van
wege de KasseIrij, enz. Zo deden het Frans Teerlinck. zijn opvolger Gedeon Bogaert 
en diens opvolger Come1is De Smet. Deze laatste werd echter in zijn werkzaamheden 
gehinderd door Jonas De Meyere en Jan Goethals die de hill;eten \'(ln Ollcost('11 en 
andere lasten ophaalden zonder daar ook maar iets van te hebben laten weten aan 
Casembroot of De Smet zelf. "lek ('1/ hebbe dm Ba;/!iu "tm WaerschoOl "0.\""'('1('" 

interven;eren", verklaarde Jan Van Loo (311). 

De getuigen ten laste waren. hoc zou het anders, eveneens unaniem in hun verklarin
gen (312), De Waarschootse schepenen en de baljuw van het Amhacht waren de 
traditionele collecteurs van de ommestellingen. (lok op Oostwinkel. Nooit wa. .. 

daarvoor toelating gevmagd aan de Heer of zijn haljuw (313), Jan Ryd.aert voegt er 
zelfs aan loc dat Cascmbroot als Heer afhangt van het Ambad1! en dat hij op 
Oostwinkel eigenlijk niet zoveel te zeggen heeft. Bovendien hccft Ryd..aert de 
Heerlijkheid horen noemen' WO('slw;l/clt' ;1/ clt'" hOJch ghe;"dm'url i" ooS(u,;"c/('·. 

Ook wist hij dat he! Ambacht over geheel de pnrodlie redll mochl uitoct~llell, 
behalve dan op Leischoot dal zijn eigen justitie hclU! (314), (~salnicllemin gaven 
enkele getuigen van de tegenpartij loc dut schepenen vun de Ht'erlijkhcid tod1 
audities van rekeningen hadden ~edann en cr werd ook np~elllerkt dal het soms 
moeilijk was om de schepenen vun hel Ambuchl en die van de Heerlijkheid uit c1kaur 
Ie houden daar ze soms een en dezelfde persoon wuren en .. Is IC optraden men niet 
precies wist in wiens naam ze dul deden (3UI), 

In deze zaak wijzen we op de merkwaardige rol die de vnlC~en' oaljuw, Gedl,\lll 
Bogaert speelde. Voon-crsl !-!eluigt hij tegen zijn vnlC~en' Hecrcn \\crk~C\cr(Wlll hij 
later nog zul doen) en elders lezen wc dat hij met de sdlcpc.·nl'n nUl hl'l ,·\mond,. 
optrok (316). Was hij misschien in on~l'nalk ~evlIlIl'n hij CnsCl1lhnl(lll'n pn'Oc,'l'nk hiJ 
zich op deze manier Ic 'wreken' '? 
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Ook de vroegere schepen van Oostwinkel, Pieter Van Loo, speelde een dubieus spel: 
in april 1642 getuigt hij ten gunste van baljuw Comelis De Smet doch een maand later 
pleit hij ten voordele van Matheus Van Waes ! 
Aan de hand van deze getuigenissen en andere verklaringen stelde het College van de 
Oudburg volgende argumentatie samen : 

I. Uit het denombrement van de Heerlijkheid kan men besluiten dat 
Casembroot geen Heer is van Oostwinkel, maar wel van Westwinkel 
(gelegen in de bossen !) en deel uitmakend van Oostwinkel. Wijzen 
we er hier nog maar eens op dat dit argument geen hout snijdt en dat 
Woestwinkel, Oostwinkel en Westwinkel in feite hetzelfde beteke
nen (zie ook bij het foncier van de Heerlijkheid). 

2. Uit hetzelfde denombrement blijkt verder nog dat de Heer van Oost
winkel in feite zeer weinig rechten bezit en zeker niet het recht heeft 
om hoge justitie te mogen uitoefenen. Nergens staat vermeld dat de 
Heer vendities mag houden, het jachtrecht bezit, recht heeft op 
vogel- of visvangst, audities van de verschillende rekeningen mag 
doen en dat hij zich nog minder mag inlaten met de administratieve en 
financiële aangelegenheden van de parochie. AI deze rechten en 
voorrechten komen exclusief toe aan het Ambacht (317). 

Casembroot zal raar opgekeken hebben toen hij dit las, want al deze 
rechten waren in de loop der jaren als vanzelfsprekend uitgeoefend 
door de Heer van Oostwinkel. Toch komen ze inderdaad niet nomi
natief in het denombrement voor en op dat punt stond de Oudburg vrij 
sterk. Doch er was ook het 'gewoonterecht' (318) ! Een voorbeeld: 
een blik op de kerkrekeningen zou aangetoond hebben dat de Heer 
van Oostwinkel gewoon was de audities te doen van deze rekenin
gen. In een marginale apostille in de rekening van 1637 lezen we dat 
de rekening werd gepresenteerd aan de baljuw en de schepenen van 
Oostwinkel daar de Heer Baron van Leischoot als Heer van Oostwin
kel afwezig was (319). 

3. De wet van Oostwinkel (baljuw, officieren, schepenen, schepen
bank, het houden van de vierschaar enz. enz.) bestond slechts dankzij 
de Majesteit en was dus gehoorzaamheid verschuldigd aan diezelfde 
Vorst. Welnu, volgens die Vorst had de Oostwinkelse wet alleen 
recht op het uitoefenen van het dagelijks bestuur op de parochie (320). 

4. De schepenen Jonas De Meyere en Jan Goethals. die dit hele zaakje 
aan het rollen brachten. traden in Oostwinkel niet op als schepenen 
van de heerlijkheid (want dat waren ze). maar als schepenen van de 
Majesteit. dus hadden ze het recht volledig aan hun kant. 

Besluitend menen de heren van de Oudburg dat er voor Casembroot !?eene 
possessie treekelijek en is. Men baseert zich daarvoor niet alleen op de aangehaalde 
faiten destructive maar ook op de reeds aangehaalde in.formative preparatoire van Jan 
Van Doorhoft. 
Ondanks alle argumenten verkreeg Joos Casembroot toch op 24 oktober 1642 de 
provisie van rccredentie (321). Casembroot moest zich wél laten welgevallen dat de 
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haljuw van Waarschoot identiek dezelfde rechten als die van OostwlOkel binnen 
Qostwinkel mocht uitoefenen. De Oostwinkelse baljuw mocht daarenboven niet 
meer optreden in naam van de Majesteit. doch in naam van zijn Heer. 
AI hij al had Casembroot toch een gedeeltelijke overwinning hehaald die de "eg open 
hield. Waarschoot echter bleef rruW/illen'n mer processen ,'allende \'tin /rel een op /rel 
ander. Zelfs de recredentiële provisie trokken ze in twijfel: ':e i\ "('rcrer:/ren hij 
delft/wen som/er opposirie "an den lImpman WIn ~\'(/ersc/r(}Of (322). 

3. PUBLIKATIE VAN DE OMMESTELLINGEN 

In 1643 deed zich nog een ander incident voor tussen de amman van het Ambacht. 
Matheus Van Waes (323) en de baljuw van Oostwinkel. Comelis De Smet. Op:! I juni 
1643 wou Van Waes. bij het buitenkomen van de gelovigen uit de kerk. de pninrincJ.. 
rollen en de ommestellingen aan de meest biedende verpachten. Baljuw De Smet had 
Van Waes echter van de kerktichel geduwd en zich verstout zelf de verpachting te 
leiden (324). Door het feit echter dat hij zijn (~ffice \'linde MlljesleYl hekomen had 
voelde Van Waes zich sterk en meende. ook in Oostwinkel. het recht te hehhen te 
excerceeren alle acren en expliren wlIIjusririe. te weten: dagvaardingen. sommaties. 
kerkgeboden en publikaties allerhande (325). De Heer van Oostwinkel probeerde hem 
nog van het tegenovergestelde te overtuigen doch de geleden schadc - vijftig gulden -
die Van Waes had opgelopen bleek te hoog om de laak hlauw-hlauw te laten (326). 

Casembroot slaagde erin de zaak een jaar lang te laten aanslepen. Dan echter werd hIJ 
door het College van de Oudburg aangemaand de handelswijze van lijn halju\\ te 
verantwoorden. Volgens de Heer van Oostwinkel had Cnmelis De Smet het recht om 
o.a. de comr."n en settvn hOllekeIl te verpachten duar het c:cn "innerlijke' aangelegen
heid van Oostwinkel betrof. Hij verwees hierhij natuurlijk naar de n.~s t'Crder 
verkregen provisie van recredentie (327). 

Bij vonnis van 29 april 1644 werd Vun Waes in het ongelijk gesteld; wl4.maan \\US 

het de Oostwinkelse haljuw nict meer verhoden vcrpachtingen tc d(lCn \ nnop dl' 
kerktichel (328), 

4. EEN GEWEZEN BAlJUW GEVANGEN 

Nog in hetzelfde jaar 1 M.~ deed cr 7ich no~ l'en a111k-r voorvul \'ll\lr W";trd(l\lr de 
wet van Wnarst'hool ... ich opnieuw op dt' lellen ~elrupt v('Cldl'. Gt.'lll'on B(l~lll'r1. 

gewezen haljuw vlln Oost winkel wuur we hl't Illl'el'llt'r over hlldden, \\cl'lt.fililf'l\'d: 1"11 

J(}f/(/('r \'oorgtl('I/(/l' ''''on'd"n'II (~f~//l'IIC1i'II door \'\:f SOli .w'.\' W/d(l(·It'II \'fm ecl/'ltclil, 
grmntlrl':' (329) op lIanwi.ilin~ van huljuw Dl' Smet. Kapitein Grimnrcl, IlUidi~ 

erfgenaam van C'usemhmot. i"ullijn familielied el'n \wlwilk'nd handje hl'llhcn "llkn 
loesteken hij de inning van diens heerlijke n.'(:hlel1. Baljuw De Sml't Iil'l hh,"'''a'lf 
niets onverlet 0111 het leven vun zijn voor~ul1!-,!er lUur Il' mukcn. \\ anI \'l,It:l'n~ fh.'1.Ic.'\ll1 
heslond er tot hel I 'oor.\'. "tll/gllt'IIl' gllt'c'IIi' ,,"dc'I'(, (Jc'caJil" dm. h('t 1'rt'I('" "". ('('''('1' 

riclinllt'll sch"lr cltlt'rrot' gllt't'fll' tic 'rl' I/och c'ol/c/co",flali(' ('11 l\'(U (330) 

Gedeon Bo~aert werd !-,!ChllOI'lI door dl' Sdll'll\'nl'n \'1111 dt.' O\ldhu~ l'11 \ (.'rkll\lll'lk l'f 
dat het steeds ue sdll'lX'nel1 VUil Wllursdl(l(lt of hun 11 (l:t'vUlll'lh!o!dl' \\ll' dIt' dl' 
schu Iden k WUlllt'n inl1l:n. 
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5. EEN FOUTIEVE ADRESSERING 

Op 16 december I6-B en 8 januari 1644 had Hendrik 0' Hamere , griffier van de 
Kasseirij. twee brieven raeckende de l/ytsendinghe van prochieoncosten verstuurd 
aan ' Bail/i. amplnOfl en schepenen t'on oostH'ynckel' (331). Joos Casembroot en 
Comel is De Smet voelden zich door deze adressering danig ghetrouhleert en ze eisten 
dat de brieven in het vervolg aan . Bailli en schepenen van oostwynckel' zouden 
verzonden worden. 
In 1644 reeds krijgen Casembroot en zijn baljuw gelijk: iedere keer dat de griffier 
nog eens 'amman' schreef kreeg hij een boete van 100 gulden. Doch dat kon de 
hardleerse griffier blijkbaar weinig deren want herhaalde keren pleegde hij hetzelfde 
delict tot grote woede van Casembroot en zijn adjoint. Beide heren trokken naar Gent 
om er de griffier op de vingers te laten tikken en toen ook dat niet lukte gingen ze in 
procedure (332). 

Op 12 mei 1645 oordeelde het College van de Oudburg de klacht onontvankelijk daar 
de brieven niet gericht waren aan de wet van de heerlijkheid maar aan de wet van de 
Majesteit! Dus had Casembroot zich allerminst te bemoeien met de adressering 
(333). 

De Heer van Oostwinkel liet het echter daar niet bij: zijn argumenten overtuigden 
heel wat heren in het College van de Oudburg. want op 15 december 1645 kreeg 
Casembroot eens te meer gelijk (334) ! 

6. HEER OF GEEN HEER? 

In deze vijfde zaak beklaagt Casembroot er zich over dat het College van de 
Oudburg in een rekwest van de maand november 1643 en in brieven van 6 april en 24 
mei 1644 geschreven had dat zijn heerlijkheid geïnclaveerd lag binnen Oostwinkel en 
dus niet de gehele parochie omvatte (335). Ook de baljuw had zulke geschriften 
ontvangen. Eens te meer voelde de Heer van Oostwinkel zich te kort gedaan en hij 
besloot nog maar eens aan te kloppen bij de Oudburg. Het College echter meende dat 
hij zich diende te schamen om zich met zulke pietluttigheden bezig te houden en er 
zelfs mee voor het hof te verschijnen (336). 

Toch liet Casembroot niet af, want het al of niet mogen voeren van de titel 'Heer van 
Oostwinkel' was voor hem een princiepskwestie die heel wat 'heerlijke' gevolgen 
zou kunnen hebhen. Het al of niet mogen voeren van de titel diende door heide 
partijen te worden bewezen. Ook de Oudhurg zag in dat het niet alleen om de titel 
ging maar om het bestuur van Oostwinkel wat heel wat voorrechten en privileges 
inhield die Casemhroot zich wederrechtelijk wou toeëigenen (337). 

Op 7 juli 1644 verklaarde de Kasseirij de klacht onontvankelijk. Casembroot moest 
afstand doen van alle titels en voorrechten die hij reeds gebruikte daar dit alles 
exclusief aan de Oudhurg toekwam (338). 

Ecnfaif(' desrrucrive van 2 augustus 1644 vat de argumenten van de Oudhurg samen: 
I. Er is geen 'materie' om de klacht van Casemhroot te hehandelen daar 

men niet weet waarover de klacht eigenlijk gaat. Volgens de heren 
van de Oudburg is de klacht zelfs onhestaandc ! 
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2. De Kasseirij heeft Ca'iembroot nooit als Heer willen erkennen. Dat 
onwetende personen hem aldus betitelen is van geen enkel belang en 
raakt de grond van de zaak niet. 

3. Bij de institutie en de erectie van de heerlijkheid werd steeds 
Westwinkel bedoeld (339) ! 

4. Casembroot is het er blijkbaar alleen maar om te doen zich over alles 
en nog wat te beklagen ook sonder eeni~hen schyn ofte materie (340). 

Het antwoord van Casembroot is klaar op 26 september 1644 : 
Hij zegt dat hij door iedereen Heer van Oostwinkel wordt genoemd. Ook in private en 
publieke akten is dat zoen dit reeds van over meer dan vijftig jaar (341) ! In Brugge is 
hij zelfs door de magistraten van de stad publiekelijk als Heer van Oostwinkel 
geproclameerd (342). Wie zou het trouwens in zijn hoofd halen een titel te gebruiken 
waarop men niet het minste recht heeft ! Daarbij. zijn voorgangers noemden zich ook 
steevast Vrouwe of Heer van Oostwinkel. Zo deden het Yvonne van Cleijte in 
1440, Philippe van Beaufort in 1559. Hebben de heren van de Oudburg niet zelf de 
titel toegekend aan Lieven Snoeck toen hij in het bezit kwam van de heerlijkheid? 
Tenslotte hebben dezelfde heren Casembroot ~heinvesrirr inde se/\'e heerlicht'yr met 
fytel en dit op 28 juni 1605 (343). Het is slechts sedert 1643 dat de Oudburg met het 
argument 'Westwinkel' voor de dag is gekomen en sedertdien heweren ze dat 
Westwinkel een district binnen Oostwinkel zou zijn. 

De argumentatie van de Heer van Oostwinkel haalde het opnieuw: op 10.ianuari 
1645 wordt hem voor de tweede maal de provisie van recredentie toegekend en mag 
hij schrijven. zich noemen ende intituleren heer \'(In oosrwyllckl'ie (344). 

U it de beschrijving van bovenstaande betwistingen blijkt dat Joos Casembroot zijn 
heerlijke rechten op een intelligente manier wist te valoriseren. Waarschoot - "ia de 
Oudburg - faalde in zijn pogingen om het gezag van het Ambt sterker te maken en 
meer te centraliseren. Oostwinkel was. dank zij Casembroot een heerlijkheid in de 
echte zin van het woord aan het worden. 

B. Betwistingen onder Eugeen-Ambrosius Van Maldeghem 

I. AANSTELLING VAN DE WET VAN OOSTWINKEL 

In 1655. 1656 en 1657 heeft het geding plauts tussen Eugccn-Ambn.1sius vun 
Maldeghcm en de Olldollrg dut hnndclt over de nenocming vun l~cn haljuw in het 
Amoacht. Op I juni 1655 schrijft van Maldeghelll dat de Oudhurg niet hc:t minste 
recht heeft om oinnen het All1bucht een haljuw uun te stellen. Zo hl'eft MlIlhl'lI~ \'un 
Wues. huidig oaljuw. zijn hcdiening niet te dunken uun de heren "lUl de Ouc..thlll)! c..t\l\:h 
heeft hij die gepacht aan de centrale overheid in Rntsscl (345). 

Als ze geen oaljuw mogen uanstellen in het Amoud1t. dun hehnen Ie fkh le~cr IlIl't h.~ 

oemoeien met de samenstelling en de IIl1llstcllin~ vlln de wet in O\lstwin~('1. Vlln 
Maldeghem meent dan ook oinncn zijn Hcerlijkhl~id Cl'n hliljuw, ollkkn'n, cn t'l'n 
wet van zeven schepenen te mogen mlllstellen die kennis nCIllC:1l vun :llk m\,~dij~t' 
zaken van de Heerlijkheid en vun dl' inwoners ervun (340). 

Het verdere verloop vun deze ?lUIk is niel gekend. 



2. UITOEFENING VAN HOGE JUSTITIE 

Gelijklopend met vorige affaire ontspon er zich een tweede discussie of de Heer 
van Oostwinkel op zijn Heerlijkheid ja dan neen de hogere justitie mocht uitoefenen. 
De Oudburg meende van niet : naast andere ambachten hoort ook het Ambacht 
Waarschoot-Oostwinkel-Ronsele - zeker voor wat de uitoefening van de hoge justitie 
betreft - toe aan de Oudburg. Aangezien Oostwinkel in het Ambacht ligt is verdere 
discussie zelfs overbodig. De officieren van het Ambacht oefenen reeds van ouden en 
immemoriaelen tyd de drie graden van justitie uit over het gehele Ambacht. Nooit is 
er daar enige tegenspraak over geweest (347). Kort geleden nog werden volgende 
wetshandelingen door de baljuw op Oostwinkel verricht: betalen van koegeld en 
maalgeld, uitzendingen van de Kasseirij, enz. (348). 

Als verdediging haalde de Oudburg ook de soms ambivalente houding aan van 
Oostwinkel : de ene keer moet de wet van Waarschoot optreden, een andere keer 
klaagt men het optreden van Waarschoot aan. Eén voorbeeld slechts! 
Medio 1656 ontstond er een vechtpartij in de herberg van Pieter Van Cauwenberghe 
tussen enkele drinkebroers van Oostwinkel en Adegem. Het was niet de wet van 
Oostwinkel die tussenbeide kwam doch de Leenmannen van Waarschoot mochten op 
informatie uit. Voor plaatselijke ongeregeldheden deed de wet van Oostwinkel of 
z'n neus bloedde en moesten de baljuw of de officieren van het Ambacht de kastanjes 
maar uit het vuur halen. 
Door de Oudburg wordt verder nog aangehaald dat, alhoewel de kerk van Oostwinkel 
staet up het district vande voors. heerlyckhede de amman van Waarschoot van over 
de XXV jaer soo daer omtrent altyd ghedaen heeft alle kerckgheboden, publicatien 
ende plackinghen van briefven die door de Oudburg werden rondgestuurt (349). 

Eindigend halen de heren van de Oudburg nog een recent voorval aan om hun 
argumenten kracht bij te zetten. Joos Van de Velde werd op 25 januari 1655 door 
officier Reynier Cockhuyt aangehouden omdat hij een medeburger had bedreigd en 
verweten. Dit geschiedde zonder dat ook maar iemand van Oostwinkel protesteerde, 
het betrof hier immers een inwoner van de heerlijkheid (350). 

Deze zaak raakte maar niet uit het slop: de verzoeken om uitstel vanwege Cornelis 
De Smet en van Eugeen-Ambrosius van Maldeghem waren legio. Nu eens was De 
Smet ziek (drie maanden uitstel), dan weer vertoefde zijn Heer in het buitenland in 
campagne ten dienste van de majesteyt van Spagnien ... in hollant alwaer hij noch 
eenighen tyt staet te blijven (twee maanden uitstel). Op 12 januari 1857 wordt 
voorgesteld de wecke soo langhe te laelen stille staen tot dat de voorn. campaigne is 
up ghehouden. Eugeen-Ambrosius van Maldeghem, archiere van sijne keyserlijcke 
hoocheyt, was onmisbaar en om alle onghefondeerde vuytvluchten te beletten werd 
de zaak sine die uitgesteld. Baljuw De Smet laat herhaaldelijk aan de Oudburg weten 
dat de zaak alleen maar door zijn Heer kan verdedigd worden en dat het bijzonder 
moeilijk is instructies van hem te krijgen. 

Ondanks het aanslepen van de zaak bleef de Oudburg niet bij de pakken zitten en 
men stelde een Intentie tot het doen van preuve samen. Er dienden, vooraleer het tot 
een serieus proces zou komen, verschillende zaken onderzocht te worden: 

I. Bevond de woning van Joos Van de Velde zich ja dan neen op het 
gebied van de heerlijkheid? 
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., Wat vertellen de oude hew\'se, fWels t'n cO.'iflt\'men omtrent de juris
dictie op Oostwinkel ? 

3. Een onderzoek van de mllnslaeght'n waarvan de \Chepenen van 
Waarschoot de leiding hadden. 

4. Natrekken of het berechten van alle criminele jll!ificil'll binnen Oo<.t
winkel eertijds gebeurde door de wet van Waarschoot. Enige proce .. -
sen en veroordelingen die dit staven moeten van onder het slof 
worden gehaald. 

5. De akte van het baljuwschap dient aan een nauwkeurig onderzoek 
onderworpen te worden; met name dient de uitoefening van de hoge 
justitie te worden bekeken en de rol die de wet van Oostwinkel daarin 
speelt of speelde men of dat alles wel ghecomemeert is in de akte. 

Ó. Er dient nauwkeurig bekeken te worden in wat manieren de Heer \an 
Oostwinkel zijn jllstice is excerceerende. Waarop is dit recht even
tueelgebaseerd? 

7. Het denombrement uit het Leenboek van de Ka<;sclrij dient zo \'Iug 
mogelijk ghelillfenthiqlleert te worden: immers, daaruit blijkt dal 
Oostwinkel ghel'lIC>n hooghe noch middele jllsficie i.ç compt'It't'rt'n
de", (351). 

De uitslag van deze zaak is evenmin hekend, Toch menen we dat de Heer van 
Oostwinkel een en ander toegaf. In een nota die hij via ('ornelis De Smet toch 
uiteindelijk aan de Oudhurg wist te bezorgen schrijft hij dat men hem \'er~eerd had 
ingelicht door te zeggen dat de heerlijkheid Oostwinkel aan de Oudburg IOU toebeho
ren en dat daarna vastgesteld werd dat ze toch aan Eugeen-Amhrosius \'an Malde
ghem behoort maar dat het Amhacht er de hoge en middele justitie uitoefent (352). 

3, BALJUW DE PRÉ NEEMT HET RECHT IN EIGEN HANDEN 

Begin 165R hepaalde de Oudburg het quota van Oostwinkel in c,'Cn te betalen som 
van 70.(X)O gulden op I HO-13-4 pond gr. Naar oude gewonnte werd door de schepe· 
nen van het Ambacht ccn .'I('tf."ngllho/lck npgesteh.l met de ht.'dneling dele tegen de 
kerkmuur op te hangen en inning ervan aan de minst biedendc hX' te wijlen. 
Op 24 januari 165H wendde GuilluUll1l' De Pre, haljuw vun Onstwin~el lÏ1:h h'I 
burgemeester Jan Blondcel en schepen ('ornelis Mutthijs vun hel Amouchl Wmtr
schoot met de vma~ t/t'll.\'('/I'rll hf/lick ('t'II.\' tt' moght'II ... Ît'IIt' wnt hem d(l(lf ncidl' heren 
welwillend werd toc).!estulln. Doch De Pre legde ocslu~ op het "'-x'k en vcrdwecn 
ermee om enkele tijd nudien. vin officier Murten RO!!lIert. lelfdt''' bottel. '(,rl ''(lom, 
kt'rckmllt'r fC' l't'rnJfltlight'II t,,,t/(, pllh/id:rI.\'k IUln de minsl oiedl'ndc Ic \ e~,,,'hlen 
daardoor de rC'chu' (Irtt' altfll/lrÎtt'\'f gm,'(' i.\· mÎ.\'(/chlt'IIdt' t,tIIlt' "t'rcf/rtw,ght' IW. Itt" 
r('chf I'all :.ynt' majt'stl'.W l't'roor:'Clkt'"dt' (353). 

I n mei I ó5R mankte De Pré zich dun met puur ~cweld mCCSll'r VUil de n'kenin):cn \':ln 
Jaspart Vun Haele IWt'r/i('t/er (lfI(,'(mght'r "fm dt' him't'IIc'osIt'II dil' 1kh mcl ti.in 
documenten nuar Zomcrgern he).!lIf wuur hij woondc" (lil"). 

Wuarschoot liet dnt niet IOmnur over lijn kunl lollIIlIl c"n pnx'c,'dt'c"nh.' Ic)o!t'n Ik Pre om 
nu eens en voor).!ocd (!) elkullrs wedcr/ijdsc redltt'n VlIsI h,' 'Idkn Nmll\t ,k 
stereotiepe ).!etui).!cnisscn vun vcrsc,'hilk'ndc,' in\\'ont'''' \ Uil (l\\,twinkd t'n Adc)o!cl1l 



legde ook de haljw een verklaring af. 
Volgens De Pré was het niet juist dat hij documenten met forrse en ghelt'elr en 
expressil'elyck had afgepakt. Volgens een uitspraak van de Oudburg dd. 14 april 1643 
was zelfs hepaald dat hij recht had om alle publikaties ren kerdmuere 1'(1Il OOSfH'in
del te mogen uitvoeren. 

Maar. repliceert Waarschoot. De Pré beweert haljuw te zijn van OostwinkeL doch 
deze lfuoliteyt en compereerr hem niet. hij is slechts haljuw van de heerlijkheid van 
Oostwinkel en deze prochie maakt deel uit van het Ambacht. Alhoewel De Pré 
iedereen schijnt te willen wijsmaken dat het verpachten van de verschillende boeken 
hem alleen toekomt. eist Waarschoot toch de onmiddellijke restitutie van het boek en 
de rekeningen. De baljuw. de amman en de schepenen verpachtten alles reeds van 
oude en lmmemorioele ryden ghehee! de voors. prochie (ft/ere (/lle exp!oiren I'(/n 
justice (355). Het is wel mogelijk dat De Pré somt"'s ghe/ijden puh/icatien moghen 
f!,hedaen hehhen, ja dat su!cx ::.oude gheschiet wesen hy consente \'(/n schepenen \'on 
tAmhachte ende namentlick \'an François Teirlinck die toen amman was en de baljuw 
van de heerlijkheid maar liet begaan daar hij zelf te oud was geworden ende lfuoet \'an 
f!,hewichte. Doch sedert's mensengeheugenis stelden de schepenen alle boeken op en 
verrichten ze alle werkzaamheden daaromtrent. 
De rechten van de Oudburg worden nog maar eens in het lang en het breed uiteengezet 
doch bevatten maar weinig nieuwe gegevens. Nieuw is wel de bewering dat de 
Oudburg de wet stelt en de officieren afdankt (356). 

Een onderzoek van de eerder verpachte kohieren geeft volgend resultaat: 

JAAR VERPACHTER ONDERWERP BOEK GEPRESENTEERD 
AAN 

1627 Jan Wauters, ontv. Oostw. prochiecosten wet oostwinkel (357) 

1627 Lieven Van de Velde belastingen Oudburg wet Oostwinkel (358) 

1627 Gedeon Bogaert. baljuw contrihutie wet Oostwinkel (359) 

1629 Jan Ryckaert, ontv. Oostw seltynghen, wet Waarschoot (360) 

prochiecosten 
rairinghe 1'. so/daeten 

1629 Jan Wauters, ontv. Vllyrsendinghe wet Oostwinkel (361) 

Ol/elhurg 
1630 Jan Ryckaert f(/iringhe solt/(/eren wet Oostwinkel (362) 

e.a. 
1626 Jan Wauters twee wet Waarschoot 

setlynghhoucken 
1636 ') settynghhouck wet Waarschoot 
1640 ? id. ') 

1642 ? vuytsendinghen ') 

1643 ? id. ') 

Uit de begin en slotformules van deze boeken is het niet zonder meer duidelijk voor 
welke wet alles nu precies werd overgebracht. Met de vermelding 'schepen ~an het 
Ambacht van de parochie Oostwinkel' kan men alle kanten uit. Toch menen wij te 
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mogen veronderstellen dat Waarschoot de overhand heeft waar hel de belastingen 
betreft. 

Het is duidelijk dat baljuw De Pré juridisch niet zo sterk staat. De aanmaning om de 
afgenomen rekeningen te consixneren ter f.:n1Jie vanden ambachte wordt dan ook vrij 
vlug opgevolgd. In deze teruggave zag Waarschoot natuurlijk een erkentenisse dat 
aan het Ambacht het recht behoort dierxhelycke ommeste/linf.:hen Ie doene over het 
geheel het ambacht inclusief Oostwinkel (363). 

4. ARRESTATIE PIETER SLOCK 

Op 18 september 166~ overkwam Pieter Slock een bijzonder vreemd avontuur. Op 
een partij land gelegen langsheen de Sint-Jansstraat. de Zeven Gemeten genaamd. 
hadden Jan Martens. knecht van Slock. en Comelis Ryckaert de hele dag boekweit 
gedorsen. Ongeveer I ure voor sonnen onderf.:anck zag Martens zijn meester afKo
men met wagen en paarden om de gedorsen boekweit nog voor donker naar huis te 
voeren. Plots dook Marten Wille. officier van de Heerlijkheid Leischoot. op "U.\"I 
sekeren geroden bosch van Jan Meuleman. Wille sprong naar de wagen van Slock al 
roepend : 'My deert van U dat ick U llrresteeren moel len \'ersollcke mil Adriot"n 
Maenhout (baljuw van Oostwinkel) !' Dit zeggende legde Wille de hand op SlocK en 
hield hem aan Uil naam van de Heer van Leischoot. 
Pieter Slock probeerde de officier nog te vermurwen door hem een smiffi.wlI1/rll 
borc'he aan te bieden, doch Wille bleef hardleers en riep: 'Gy slIlt afsillrlJ ofiek Jcll U 
peerden a/\'{Jonnen.' O)melis Ryckaert sprong dan maar op de wagen en voerde, 
samen met Jan Martens de boekweit huiswaarts. SloeK werd als een gh('\'(mght'1l 
man Illnext de sfraefe naer een haberghe up de jurisdictie \'(1Il L('yschool ghrbrdcht, 
Eigenaardig in deze zaak is wel dat nergens geschreven wordt waarom precies Pieter 
Slock werd aangehouden. Hoogstwaarschijnlijk stond hij nog in het krijt hij de Heer 
van Leischoot (= Heer van Oostwinke[), En. de hele laak handc:lde niet over de 
aanhouding van Pieter Slock. maar wel over de plaats wuar die Ilungehtluden was. 
Pieter Van der Hrugghen diende klacht in tegen Wille omdat de Ilunhouding was 
gebeurd op het territorium van het Amhacht. De llmk kwam vnor or 7 sertember 
1666, vier jaar na de gepleegde feiten, 

De aanhouding hleek gebeurd te zijn omtrent ru'('(' medn, \'clll r,'Yllck \'ClI"Ir slrdt>ft> 

diC' mi'll noeml .\'1 jCIfI.\·,\'lrtU'tt'. Welnu. v()l~ens Vun der BnI~~hen lag. dele stmut 
volledig onder de jurisdictie vun het Amhuçht en is Wille dus zijn hoekje h.' huiten 
gegaan door Stock duar uan te houden. 
Schepen Cornel is De C.recter en Andreas Stunduert getuigden. op \'erwc"- VUil "Uil d"'f 
Brugghen. dal ze in 1662 tie gehele stnull al,W1lt'dt' dt' dcmm't', Heli/gc'" e"clc' hrug.~"rll 
zonder tegenspraak hehben geschouwd. Onk Jooris Van Wa,,'s WilS nuur d,,' plc,n.w' 
\'CII1 t' '1UC',\'lit'u,\' lIr1'('.\" gaan kijken. Ten tijden dut hij in oflke wus ~'cds hij c1"- juur 
mell('1/ ,\'C'hClII\1'Clght'l/ doorheen de St.-Jllnsstntut en hcdl nkts 1I1llkrs ~cwl'tcn dat 
t!e.\'C'!I'(' ,\'f1'(l('l(' Ol/cia "('Iambe/chl f'(, ... ,\'O/'t('('/'I, JO()S Tcirlind.. tlllkicr. ~ctui~d,,' in 
dezelfde zin, 
Raadsheer Pnrmcnlicr. die de lauk in hllnucn hud. besluot Ik'h or I \) ~"'l'tCIllhc.·, I Nl4, 
en ook ue volgende daj!en, nuur Onstwinkel lt.' be~"'\'t.'n n"lr l'cn \'lIr e/r liru f'II 



qlleste. Pannentier liet zich vergezellen door enkele advokaten en een tiental getui
gen. Het bonte gezelschap, allicht nagekeken door de nieuwsgierige en verwonderde 
inwoners van Oostwinkel, begaf zich naar de plek van de aanhouding. 
Er werd vastgesteld dat Slock precies 28 passen van het midden van de Diepenbeek
straat was aangehouden. 
Ter plaatse werden alle getuigenissen nog maar eens herhaald. Guillaume de Vuyst, 
officier van het Ambacht, verklaarde dat de St.-Jansstraat in lyngde en breede is aen 
de majesteyt, dat de ghebannen vierschaere er soms plaats had, dat die van het 
Ambacht er de straatschouwing uitvoerden, enz. 
Het hele gezelschap, behalve dan Wille, was het er over eens: de straat valt onder de 
jurisdictie van het Ambacht en bijgevolg was Wille in overtreding. 
Wanneer later, bij een besollck aen de oorconden, een straatschouwing van onder het 
stof wordt gehaald, gepubliceerd door Comelis De Smet en uitgevoerd door de wet 
van Waarschoot, is het pleit voor Wille (en dus voor Oostwinkel) beslecht: 'In dese 
saecke heeft het collegie het volle possessoir becommen ende ghemainteniert' (364). 

5. DE ROEDE VAN JUSTITIE 

Bij vonnis van 19 april 1693 bekwam Eugeen Ambrosius, graaf van Maldeghem, 
baron van Leischoot, het exclusieve recht de roede van moeder justitie tijdens de 
parochiale processies te dragen. Tevens verkreeg hij toelating een plaatselijke taks te 
innen op de gewone kermisdagen (365). 

Populair zal de veel afwezige Heer zich met deze maatregel wel niet gemaakt 
hebben! 

Onder het heerschap van Eugeen-Ambrosius van Maldeghem kregen de heerlijke 
rechten van Oostwinkel enkele flinke klappen. Deze Heer van Oostwinkel had het 
waarschijnlijk veel te druk met zijn militaire besoignes. Wel werd hij tot graaf 
verheven en werd Leischoot een baronnie, de heerlijke rechten van 'zijn' Oostwinkel 
kon hij desondanks niet verder uitbreiden. Er vallen slechts twee positieve punten te 
noteren : de provisie van recredentie die baljuw Pieter De Smet op 20 mei 1689 in de 
wacht wist te slepen in een niet nader gepreciseerde zaak tegen amman Filip De 
Rynck (366) en het reeds vermelde dragen van de roede van justitie tijdens de 
processies. 

C. De Heerlijkheid onder Jan Domien van Maldeghem 

Onder Jan Domien van Maldeghem brandden de betwistingen omtrent het uitoefe
nen van de heerlijke rechten op een laag pitje. Ongetwijfeld zitten de tijdsomstandig
heden daar voor iets tussen. 
In 1706 bekwam Pieter De Smet in een zaak tegen Pieter Steyaert, amman van het 
Ambacht, voor de tweede maal de recredentiële toewijzing. Deze toewijzing schijnt 
echter in judicie contradictori bij sententie te sijn verleent en werd dus aangevochten 
(367) . 

In 1713, jaar waarin Jan Domien de Heerlijkheid verkocht, bekwam de Graaf van 
Maldeghem nog eens de aanwijzing van recredentie ten nadele van Pieter van 
Waeyenberghe, gewezen amman van het Ambacht. Door deze toewijzing besluit Jan 
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DOfl)ien in !J0S,\"l'J,üe IC' ,\i;1I I'tlll door hem C'II ,ÜII/{'II htlillilllt, don, tk jOf/('IÎt'" hl' tk 
Commi.uiC' ,'erl1le/ll(' t'.\'I'{'rt'C'C'rC'II, en die functie .. hleken het uitoefenen van de dne 
graden van ,justitie te zijn, Doch ooJ.. dele recredentiële toewijzing \('I1\-n/ Wilt/a 

opposilie h{'('(m,mel/IC' ,Wil (368), 

Net als zijn vader lijkt Jan Domien van Maldeghem meer hekommerd te zijn om 
zijn militaire loophaan dan 0111 zijn Heerlijkheid, OostwinJ..cJ moel hem daamij een 
hlok aan het heen zijn geweest. N iet alleen waren er de menig\ uldige het" iSlingcn 
om allerlei futiliteiten. er waren ook interne moeilijkheden op de HeerlijJ..heid (369" 

Uit Oostwinkel viel ook niet veel meer te halen: de voortdurende opeisingen hadden 
het dorp als een citroen leeggeperst ~ Het kan ook wel uit geldnood lijn ge"eesl - een 
militaire loophaan kostte een aardige cent - dat Jan Domien van Maldeghem cr op I 
decemhcr 171 ~ de hrui aan gaf en Oostwinkel verkocht aan Pieter Domien Ou 
Moncheaux, 

O. Betwistingen onder pjeter Ou Moncheaux 

Pieter Domcin Ou Monchcaux. koper van de Heerlijkheid Oostwinkel. hctaalde 
een klein fortuin voor zijn hezit en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij de eraan 
verhonden rechten zoveel mogelijk trachue te valorirseren en" , uit te hreidcn 
De moeilijkheden hegonnen rceds nauwelijks drie .ia~lr nadat hij Heer \'an Oo~twinkel 
was ge ..... ordcn, 

I. VIERSCHAAR IN HET MANHUIS 

In 1716 verklaart haljuw François Sersanders. Heer van Woc'tync. (,k"enhru~~hc 
enz,. hooghaljuw van Gent en van de Kasseirij. dal hij ef\iln op de Illlo~t~· is dal de 
haljuw van het Arnhachl Waurschool (/,.dillllir('11 (/11(' )(/('/'(,,, dril dag 1'tII"lt: \';rn
clllIC're glll'I\'o(}/I(' JUli IC' l('ggll(,11 lo( o(},wlI'illd.('/(' cn dul in dc/e1fde pan~:hic ,'(' 
I\'('(fe/rekt' \?/whtllll/t'lI l'iC'rsdlt/l'rc' gchoudl'n wurdt op ,kl/ ,,\'ftt<n/,' {»CId,' \'(/IIdrll 
,\'('11'(,1/ amht/clllt' (Ol 11/0ill1l'I/;,'I'" \'(11' clt'''':'l'''' j"d.\e/i,·(;c. 01.1" \\ ent dl' \ ic rs.:hu.tr 
!,!choudcn in hCI ma,,/w\',\' van Ooslv,'inkel. Dil alles gdx'unk meI hlC .. lemming \an 
de Hccr van Ooslwinkl'l en wcrd hc\'Csti~d, undcr l'ed. lhl(lr : 

Jan Dl' Sml'I, :?Ojaar griflkr gcwCl'sl, van 1667101 IflX7 
Ou i 11 aumc Du Hois. I:? jaar !!ri ffier gC\\'l'I.'sl. \ an I flX7 lUl I fl'N 
Gillis Van Mcerhacghl.', '.\'t'e/a( 111'( of.\?(/t'" ''CU' 1>" /l,/;" lOl "rdml' 
Piclcr Sll'yacrt, amman \'un hl.'l Arnhadll 
Filip Dl' Rynd ... l'vcnl'l'ns alllmun 

AI dC/e WaarsdlOolse ge/ugsdm~ers hCl'diglkn cn Ich'ndl'n 1"l\en .. I.lund~· \c"rl..llI
ring, In een aparte vcr"laring \\'I.'rd nog nllHlr ~'l'ns ~1.·\\'l'I\.'n 'lP twt kil dill IK'( 

A 111 hal' hl al s ""('/'('" ('" 11/(',',\("",\ ;('g/r,'/I.\ .\\'1/,' 11/11 ;,',\(1'\'1 "!d",,,' l,.kA,'I!, ,tI" I,r",/k 
d('11 goedtlllll('/.;('11 :'."" I1/tlt,('J,;""tlc d,' "",(It(, It' ."d/,'" ('1/ ,~/i',m('A"I! ,I' ,)11kirf't"" en d.11 
Ie oltlo('1' Iwog"t' m;tldl'l(' ,'" 111,1:.(' '''.\1;(;(' gltl'l/('t'/It('1 \'00",1'111'('\'('11 "",I .. h"''' ,1"rlT" 
mog('" lIiIOC/foI't'1I (370). 
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.., PUBLIKATIE VAN EEN STRAATSCHOUWING EN EEN 
VERRASSEND GEVOLG 

Op 23 mei 17 17 stuurt Gheeraert van Horebeke. amman van Waarschoot. de klerk 
van griffier Gillis Van Meerhaeghe. naar Oostwinkel om er te doen gheheuren 
puhlicatie (371) van een kerkgebod. Bernard Vlerick wou het kerkgebod van de 
({el/stoende \'OOrSehOlIIl'inghe der Oostwinkelse stroten en heirhanen \'anop de kerkti
("hele hegil/nen \'()orle:en ... Baljuw Jooris De Bourdere. vergezeld van griffierCarel 
Van Hulle. beiden van de wet van de Heerlijkheid. riepen naar Vlerick : 'lek 
eallel/giere UI. uyt alhier puhlimtie te doene !'. 
Van Hulle greep Vlerick bij de armen en de onthutste man werd parforsse \'lIfl sme 
plaetse ghetroeken. 
Vlerick riep : . Laat mij voort lezen ~. en vroeg zijn aanvallers waarop zij zich 
baseerden om sulek trouhel en ghell'elt te gebruiken tegen hem. De Bourdere 
antwoordde dat ZIJ het waren die alle publikaties deden in Oostwinkel . De klerk werd 
gevankelijk naar de herberg van Jacques Oe Mulder op het dorp gebracht all!'aer hy in 
arrest ghestelt ende in hewaernisse gehouden werd (372). 

Volgens een verslag. opgesteld door onderofficier Gillis Pots van Waarschoot. 
bedroeg de schade voor het Ambacht ruim 1000 gulden. 
Ou Moncheaux haastte zich een klacht in te dienen tegen het Ambacht en vergat 
daarbij niet een afschrift van zijn denombrement te voegen. Tot verrassing - en 
ontsteltenis - van de heren van de Oudburg (en dus ook van Waarschoot) stond er 
tussen de woorden 'boeten van drie pond' en 'bastaardgoed' geschreven: 'publikatie 
van kerkgeboden' ~ Het was duidelijk dat Ou Moncheaux de publikatie er listig had 
tussengevoegd. Hoe dan ook, uit dit denombrement bleek inderdaad dat Oostwinkel 
de publikatie van kerkgeboden voor haar rekening mocht nemen. 
Waarschoot kwam dan voor de dag met velerlei uittreksels van straatschouwingen 
( 1672, 1679, 1717) waaruit inderdaad bleek dat de baljuw van het Ambacht steeds de 
straatschouwingen uitvoerde. Het hielp allemaal niet veel en Waarschoot diende nu 
wel met zeer overtuigende argumenten naar buiten te komen tegen den heessehere en 
synen vermeten haillill (373). 

Het argument van 'Westwinkel' in 'Oostwinkel ' , dat overigens zeer omstandig uit 
de doeken werd gedaan, werd wel zeer in twijfel getrokken. Ernstiger waren de vele 
lieten van jllsticie en denombrementen die werden te voorschijn gehaald en waaruit 
werd opgemaakt dat aen tselve leen niets anders dan als leege en.lllllsiere jurisdictie 
mirsgaeders het ghe/imiteert vermogen vande hoe te tot dr.\' {Jonden par. toebehoort. 
de rest is aen en inden hoesem vande selve haere majesteyt. 
Wat het denombrement van Ou Moncheaux betreft dat op IJ februari 17 I 7 werd 
overgegeven, daarvan wordt gezegd dat het pretens vermoghen twelde daer (/en 
soude moghen wesen pure sinnelyckeyt is en dat Ou Moncheaux jeghen.\" de primitie
ven hriefven van infeodatie heeft willen extenderen ende amplieren ende daer hy 
onder andere stellen dat hy door hafiuw kerc'kgheholfen sou ff10ghen puhli('eren (374). 

Deze ghereclameerde possessie zou haar oorsprong gevonden hebben uyt eenigh 
imaginair recht (375). 

Er werden ook heel wat getuigen opgetrommeld die de visie van Waarschoot 
zogezegd verdedigden. Oe reeds vermelde Gillis Pots verklaarde dat hij reeds 
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verschillende rublikaties had gedaan in Oostwinkel. Maar ook de Oo .. twinkelnaren 
Pieter De Geeter. herbergier De Mulder. Guillaume Matthijs en Jan Maenhout 
verklaarden dat ze de amman. officieren. enz .. van het Ambacht seer wel kenden en 
ze hadden ook gezien dat ze aIlvIs plli.'Ii\'elyck Ier plaelSl' men Iwle ordinaire aJle 
Jorten puhlil'aril'l1 .' suhsidien, placcClefen, slraelschouw;1lghen ere in üo'itwinkel 
tegen de kerkmuur rlakten of voorlazen (376). 

Hoe de uitspraak in deze zaak luidde konden we nergens vinden. Wel vonden we 
een verklaring van Du Moncheaux die ghl'lul\'olleerr heet dat die van het ambacht 
vu."t den 1laeme VOf! de majl'steyt excerceeren alderhande j/lrisdictie op hel:. am
hacht (~fte territoir l'ande majestew (377). 

3. VERKOOP VAN HET SLAPPERKEN 

Onder het heerschap van P.D. Du Moncheaux hadden er verder nog allerhande 
betwistingen plaats over het recht om vendities te houden. het opstellen van staten 
van goed e.d.m. Deze ogenschijnlijk minder belangrijke kwesties blijken toch het 
beeld van de rechtsbevoegdheid op Oostwinkel wat scherper te stellen. Uit de soms 
ellenlange replieken. duplieken. enz. trachtten we het essentiële te weerhouden. 
Als voorspel in een lange reeks krijgen we de verkoop in juli 17'25 van een partij land. 
het Slapperken. dat met de oost- en zuidkant aan de Molenstraat paalde. Dit stuk land 
was geërfd (verkocht) voor de wethouders van het Ambacht niettegenstaande Ou 
Moncheaux. huidig Heer van Oostwinkel. de verkoper bijna had gedwongen om 
het Slapperken voor zijn grime te laten verkopen. Deze verkoop diende in vele 
andere zaken als bewijs voor het Ambacht dat ze al/t' .wrtt'1l \'cm (lel('" I'llll jurisJiclir 
binnen Oostwinkel mochten opstellen (378). 

4. PERIKELEN OMTRENT DE KEER VAN DE STRATE 

De Keer van de Strate was een partij land die aan het eind van de Dicpc-nOt.-ekstraul 
lag. daar waar Leischoot hcgint. Ou Monchcuux had de d~cnaar van dCle partij er 
blijkbaar kunnen van overtuigen de akte voor zijn wet te laten passeren. Het Ambadu 
kwam echter met hcwijlen voor de dag die aantoonden dar de \'erkllop van de7elfde 
rartij reeds sedert 1623 steeds voor de wel vun Wllursehoot ~cllcurde. Oostwinkel 
vroeg in deze zaak de provisie van reercdelllie ; deze werd hen hlC~ewe7en op 
voorwaarde d.1I ze bij een od\'c'rfissc'''lt'1II I'omm/ln;colit',l met hcwijlen voor hun 
gelijk voor de dag zouden komen. Aan deze ordonnantie werd doorOostwinkel nooit 
voldaan c"cle hwJil'1/ (werd) "c'l ,'('r.wllc/'; \'on prol'isi{' \"lIJ rt'Cfc'dt'IIIÜ' nit'l ;"g/u" 
voorder!. Door het 1/on ;n\'(J()rdc'l'l'fI der provisie is de eis van Oostwinkc\ ght'.mwllt·" 

en \'t'reill'eet/cn (379). 

Wie het hier uiteindelijk haalde is niet helemaal duidelijk. 

5. EEN RETWISTE VENOITIE 

De wet van Oostwinkel had het op ~O junuuri Ino Ot.'stlUlIl cen wl,ttdijkc \'l'n\.iitit' 
te houden op de hofstede wallr Luurcns De ('nek nvcrledl'n wns. Dl' hofstede went lUI 

het overlijden vun De ('nek bewoond dnor Gillis Dl' Sutten:'. IlllUlr dit' WIll- \lok ~ts 
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overleden toen het proces een aanvang nam (380). 

Het Ambacht voerde aan dat ze van het voorgaende sterfhuys kennisse hadden 
genomen. dat ze de venditie via een kerkgebod - dat notabene door de wet van 
Oostwinkel werd gepubliceerd - reglementair hadden aangekondigd maar dat de 
venditie reeds achter de rug was toen die van Waarschoot op de hofstede kwamen! 
Het Ambacht meende dan ook dat de verkoop van nul en generlei waarde was daer.::y 
lieden huvten hun vermoghen ende territoir de voornoemde vercoopynghe syn doen
de. Weerom getuigden een viertal Oostwinkelnaren (381) ten gunste van 
Waarschoot : de hofstede ressorteerde onder het Ambacht Waarschoot en de wet 
ste Ide er altijd alle akten op (382). 

In deze zaak komt de territoriale aanspraak van Waarschoot op de Langestraat voor 
het eerst naar voor. De hoeve lag inderdaad langsheen de Langestraat en in vele 
stukken troffen we aan dat precies deze straat onder de jurisdictie viel van Waar
schoot. Latere betwistingen vinden veelal hun oorzaak in het feit dat een hoeve, een 
stuk land, gelegen langsheen de Langestraat volgens Waarschoot onder hun wet 
ressorteerde, maar volgens Oostwinkel bij de Heerlijkheid hoorde. 
Na alle procesbundels daaromtrent te hebben nagezien menen we te mogen besluiten 
dat de Langestraat een ideaal gebied was én voor Waarschoot én voor Oostwinkel om 
er hun juridische haarkloverijen uit te vechten en uit te testen. Inderdaad, in de 
onmiddellijke nabijheid bevond zich het allodiale gebied van de Heer van Oostwin
kel, bevond zich de Baronnie van Leischoot en de Heerlijkheid ter Most. Indien 
Waarschoot zich langs deze straat juridisch kon handhaven, dan konden ze zonder 
moeite hun rechten uitbreiden over de hele Heerlijkheid. 

De betwiste venditie was ongetwijfeld bedoeld als een test-case: de hele eigen
domsgeschiedenis van de hoeve kwam eraan te pas en daaruit blijkt dat alle akten 
door Waarschoot waren opgesteld. Natuurlijk komt hier een familiaal aspect bij 
kijken: als de staat van goed van Gillis De Suttere, voorvader van De Cock en de 
laatst op de hoeve overleden Gillis De Sutter, op 30 januari 1657 door de wet van 
Waarschoot wordt opgesteld dan zien we dat alle volgende staten óók voor die wet 
worden gepasseerd. 
Anderzijds zien we dat van andere inwoners langsheen dezelfde straat alle juridische 
documenten door de wet van Oostwinkel worden opgesteld. We hebben hier dus 
eerder met toevalligheden dan met wetmatigheden te maken. Wat echter zeker niet 
kon was dat de ene hoeve bij het Ambacht en de volgende hoeve bij de Heerlijkheid 
behoorde! (383). 

De bestwiste venditie was alleszins een positieve zaak voor het Ambacht. Eind 
februari 1721 kreeg de wet van Waarschoot de provisie van recredentie, niet omdat ze 
het recht aan hun kant hadden, maar gewoon omdat er niemand van Oostwinkel was 
komen opdagen ! Op 8 april Inl werd het vonnis bevestigd en de qllaede appel/an
ten (Oostwinkel) werden veroordeeld tot de kosten en kregen nog een boete op de 
koop toe. 

De omvangrijke bewijsvoering van Waarschoot bestond uit de reeds aangehaalde 
staten van goed, maar ook uit een bundel ommestellingskohieren waarvan het eerste 
dateerde uit 1649. AI deze kohieren waren weliswaar opgesteld door de ontvanger 
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van Oostwinkel. maar van tijd lol tijd werden ze overhandigd aan de baljuw van 
Waarschoot die dan maar moest zorgen dat achterstallige betaler .. vooralsnog aan hun 
plicht voldeden; '(}m ter execwic te stel/ene t(}t laste \'(II! de di'hi(('lIrt'n Înw'lenen \'all 
tsc/ve oosnn'ncke/e (384), Vervelende zaakjes. waar de wethouder .. van Oo .. twinkcl 
zelf niet durven aan beginnen, laten ze over aan Waarschoot terwijl ze andere zaken 
voor zichzelf reserveren, aldus Waarschoot. 

Ou Moncheaux voelde waarschijnlijk nattigheid want hij beaamde dat Waa~hoot 
uyt del/ Ill/cm \,(lI!de ml/jesteYI zekere juridische rechten op Oostwinkel heeft doch wat 
de hoeve betreft waar de venditie plaats vond meende hij toch het contr,nie te moeten 
aantonen. Op de hoeve lagen namelijk heerlijke renten gheldt'nd aen den heere \"(Jn 
(}osnnncke/ wat bewezen wordt door Iwee eXfraifen \'11\"1 dell heer,,"ckelJ rentehollc/.;. . . 

Een attestatie van baljuw De Bourdere waarin stond dat alle akten op de betreffende 
hoeve voor de wet van Waarschoot gebeurden werd snel terzijde geschoven. 
Ondanks de voorlopige veroordeling weigerde Ooslwinkel de akte van de vendilie en 
het ghene hy hun dl/er over geprofyteert aan hel Ambacht Ie overhandigen. Waar
schoot meende daarin een list te zien en dacht dat Oostwinkel op een mogelijke 
verjari ng aasde ! 
Een definitieve uitspraak kwam er niet. dus ook deze venditie bleefhanghende (385). 

6. NOG MOEILIJKHEDEN MET EEN VENDITIE' 

Op 5 maart 11'25 werd door Du Moncheaux een laak aanhangig gemaakt oij de 
Oudburg nopens de kenllisJe \'(/11 hel .Çft'rflIllYs door hel houden van "cnditle np de 
hofstede waar Martijntje Verstraele overleden "ias. Martijntje, gehuwd met Pieter 
Staelens woonde lungsheen ... de LangesImat! 
V óór deze venditie had de Waarschootse buljuw, Pieter Steyaert. hel kerkgeood laten 
schrijven en het doen behandigen (0111 te puhliceren) aan zijn Oost\\ inkelse collega, 
dl/erhv tlec/arerendi' daf h-" Of' l\'oel/.wlClch tI('" 7 cliw f('" OI'('r.'iltl(,II \"(lIIdf' 11"('1 \'(", 

WaencllOot \'C'IIdir;e :.o/( /are" dOt,,, doC'rmc'(' d('ll hl'('I'(' \'011 (lostll"\,,,("/.;('I ,,.o,,h!t'f('''
de in .\".\'" \'()"rg('.\"chlï'I'c'lI ft'chr ('lidI' dc'ugd,mme I'",\',\'(',\'J;(', De schad\.' vnor Oost\\ În
kei heliep wel 600 gulden (386) ! 
Het scenario van de vorige laak herhaalde Ikh : Oostwinkl.'llx'k \\ UIll de rel'redl.'ntic 
hy g!7ehr('ckc' \'llIll'rC'JC'IIfllr;C' o(re 0l)I'0J;I;(' vanwegl' Waursl'hllot, NUlkrhand I.. wam 
WaarschooI toch voor de dag 1111.'1 hc:scht.'iden dk' ,wue/('" n",,,('" dit'II('" 101 /()//da
mel/l \'(11/ o""o.\"it;e, Daarenhoven, aldus dl: \'erdl.'I"C urgullll:ntutic, bek wam OOS(\\ in
kei de recredentic olllllat IC wijsl.'lijk IWl.'gl:n o\'cr voorgaande flx'wijzingl'n \an 
recredentie aan Waurschoot ! 
De hewijzen van Waarschoot hrachten weinig nieuws, hc:hllive dan \\ uur IC al)!Ul1ll'n
teerden dal een eerder opgeslellk staat van goed door OostwÎnkl'1 op dl'/l.' hilI.'\\" (1(\ 

fehruari 17 J H) (,/,,, froulw/ fC'1/ w'l/sic'" \'ofll!t'l'os.\'(',\'si(' \'0" dit' 1'0" h('1 a",betI'Iu(' lI'a,\, 

Volgens hen was het I'C'I/('I/ \,(//"I/flli/'('I/ ocf dit: door lk Wl't van (~lst\\ Illkl'l \"I1"d('r 
(,(,l/igl1c' l/(/oc/.wll'ckdvck}w\'t was opgesteld den daarhij no!-! ('/""c/r.\Ii"r/",,/,; ..:"('/'/'" 

gel/ huwcII dc' w('rl' \'(11/ dit' \'llII hl'r 01111'0('/" IIW dc'" II'rldt'" ol'('n,,/n \'tlf'r dit" I'(UI 

oo.\'Iw\'I/c/.;e/e gll('('1/ rechr 1'(111 jll,\'fi,;,' t'I/ ('(11/ glH'f'(',\'"llt'r,., I\'orl/"". 

Uitspraak op 23 maurt J725 : l>u !\10Ill'hl'uux WOI\1t 1111ll'1 ~t.'Iil" ).!l'sll.'ld (381\. 



7. HET STERFHUIS VAN SUSANNA DE VLIEGER 

Daar de Heer van Oostwinkel in voorgaande zaak gelijk had gekregen spande hij, 
nog geen maand na de vorige uitspraak, opnieuw een geding in tegen Waarschoot 
betreffende de kennis van het sterfhuis van Susanna De Vlieger. Door Oostwinkel 
werd - opnieuw - wijselijk van geen ander voortgaende saecke gesprocken als vande 
provisie by hun vercreghen .' 
De bewijzen van Waarschoot bestonden uit een overvloedige reeks documenten: 
akten van renten, staten van goed, verkoopcontracten, e.d.m. Ze hadden allemaal 
verband met de hoeve van Susanna De Vlieger en waren allemaal gepasseerd voor de 
wet van Waarschoot, allemaal behalve één staat van goed dan die op I oktober 1717 
voor de wet van Oostwinkel verleden werd wat wederom eenen troubel in de 
possessie van Waarschoot was. 
Uitspraak niet gekend (388). 

E. Moeilijkheden onder Douairiere Walckiers 

Onder de weduwe van Comelis Walckiers, geboren Van Langhenhove, beperkten 
de feodale moeilijkheden zich tot discussies omtrent het houden van vendities, het 
opmaken van staten van goed, verkopingen van onroerend goed, e.d.m. Ook werd er 
heel wat tijd en energie besteed aan de afwikkeling van de nog lopende zaken. Het 
waren allemaal kleinere doch daarom niet minder principiële zaken voor zowel de 
Heerlijkheid als het Ambacht. 

I. RUZIE OVER STATEN VAN GOED 

In de raad van Vlaanderen werd op 16 november 1731 een klacht behandeld die 
was ingediend door het Ambacht tegen de jeghenwoordighe vrouwe van (}(}stl1'yncke
Ie (389). 

Mevrouw Marie Van Langhenhove had daertoe oorsaecke gegheven doordat ze de 
weduwe van Jacobus van Speybroeck steeds maar praemde ten eynde van voor 
hemlieden aen te hrynghen staet van goede. Hetzelfde overkwam de erfgenamen van 
Joos Coppens. Van beide sterfhuizen meende Waarschoot in possessie ende ghe
rechte te syn te nemen kennisse te houden wettel. venditie ende passeren stoet vall 
goede etc (390). 

De douarière van de onlangs overleden heer van Oostwinkel zag dat even anders: 
reeds op 6 oktober 1732 meende zij in een rekwest te pretendeeren oen hoere 
wethouderen te atrihueren de jurisdictie ende kennisse van beide sterfhuizen gelegen 
langsheen de Langestraat (391). Marie Van Langhenhove slaagde erin de erfgenamen 
van beide sterfhuizen te overtuigen hun staat van goed, akte van venditie, enz., voor 
de wet van Oostwinkel te laten passeren temeer daar het Ambacht niet antwoordde op 
haar rekwest. Meer nog. de schepenen van Oostwinkel werden door die van Waar
schoot gedurig ghemo/estreert om ten sterfhuyse van Joos Coppens venditie te 
hebben gehouden. Geen woorden maar daden als het ware (392). 

Daar de venditie moer en was !!.heuccordeert als in termio hy provisie ende sO/1(/er 
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prejudictie van alle recht was voor Waarschoot voldoende om er eenen froubel ende 
materie fot het Iichlen van complainre uit te trekken. 
Het ellenlange adverlissemenr communicalief waar OOlotwinkel mee voor de dag 
kwam bevat in de eerste 32 artikelen geene swaerigeyt voor Waar..choor. De .m·aen
geyt resulteerl uyl de \'()ordere articelen en namelijk in deze waarin wordt verwezen 
naar uitspraken in de Raad van Vlaanderen (21 mei 1650 en 5 april 1704) waarin staat 
dat geenen Irfmbel resulleert wanneer een of andere parlij sich in malerie mn conflict 
van jurisdictie adresseert aen superieuren rechter. Een arrest van de Grote Raad van 
Mechelen dd. 19 september 1725 is daaraan confonn (393). 

Daar in bijna alle voorgaande zaken voorlopige vonnissen waren geveld vreest 
Waarschoot - overigens terecht - dat al deze processen nog hoge onkosten met zich 
zullen meebrengen. Daarom vraagt Waarschoot zich af of het niet mogelijk zou zijn 
om op alle poinren eens een e.vnde Ie becommen ... om op hef point \'Qn jurisdicti~ 
eene generaele decisie te becommen ... (394). 

2. HET STERFHUIS VAN JOANNES BOUVE 

De betwisting, ingesteld in april 1732, betrof het slerfhuys ght'l'Cl/len op dhof"il~d~ 
competerende hebben heer ende mr joannes 80u\'e, nu bewoond door Amout 
Ryckaert en gelegen langsheen de Langestraar. Deze betwisting is interessant omdat 
er uit op te maken valt dat het Ambacht niet meer zo zeker is dat hun standpunt het 
enige juiste is. 
Het claimen door Waarschoot van dit stertllUis is gehaseerd op verschillende vroeger 
opgestelde akten nevens een req'" en coie. \'tm cmnplai1lle,. Het Amhacht ziet deze 
affaire op volgende manieren eindigen: I. (~fte \'tln Ie \'u,w)fIckt'IJ prm·i.'iil' \'(In 
recredenrie .. 2. ofte om som/er in \'oorderingh(' \'Cm ell' prl1\'isil' dl' stlt'ckt' fl'IJ 
prindpllelen op hel volle possessoir Ie \'en'olghen, Ofwel vmagt men een \'oorlopige 
toewijzing, ofwel procedeert men als het ware tot het hittere einde, 
Waarschoot vindt het echter toch geraadznam - 7.nnder om de recredcntic te verlOC'
ken - toch maar eens uit te kijken met welke e,\'cel'lihl ('nde l'xhihitii'll \'c'n\·urdt'r." , .. al 
propO,'Il'eren, Tevens zal dan onden.ocht worden of er muterie ~e\,('Indl'n wordt om tC' 
repl iceren. We I iswaar heeft WaarschooI enke Ic in hun v\)(lnkc1 sprekende slnlcn vun 
goed doch de 1IegatÎl'(' (I'"nlen ;:OlU/t'II :.Un) dal dit' \'tlll ooslw,"IIckt'l \'oors;t''' .w",dt'II 
.\,-,'n \'CII1 ('('"igc'II tlct \'(11/ jllri,wJiclit' \'oor (~rlt' "ou dOt'I,' \'1111 17/Q. Eer het tol een 
uitspraak k01111 kan IlllC'rg(',\';"" I\'ordell 1I'('lck d01ligt' IItlc'dn tlCll'II nt)!'h "-,.,,dl'II 
(,Of/lll'n worden !!evonden, 
Opnieuw zinspeelt Wuurschool op hel feit dut hel V\)(lr heidc partijen uIIkht lx'tcr lnu 
zijn dal tlI/c' ,\'tI('ck('" \'('r.wl1/('/r .\'lIl/c'II "'ord,',, gh,'w'/'Imllllc'('r' (395). 

,~, JOHANNA HOSTE OP DE WIP 

Naast V()()f!!aanOe • meer recentere ,aken· wus Cf I\()(:h ('('lil' o/ldl' ;IIc/c-II I'1'('clt \'tII1 

VltlClldc,Tt'f/ \'('milt're"t/c' waarovef ook no~ ~ccn \lVcl'\.'C'n\..olllsl wus 1""1'\.'1\..1, (X/t' 

affaire was niel uunhan!!ig gellluukl d\)(lf Ooslwinkcl of Wuursdll'IOI. mll~lf ~hl\\r c.'('U 

inwoonster vun Oostwinkel. nl. Jnhunuu t-Imle. "'l'duwc vun MlIllrtcn \'!lU \'hmnde, 
fen, Johann ... 'oslc werd reeds SCdl'I1 1722 \'lInwe~(' cl' all tll,~ tllllldc-rr' I\'c-thc)"clc-rr'n 



gepraemt om haere wesen te doen voorsien van vooghden ende over te gevene staet 
van goede. Doordat er maar geen oplossing voor haar probleem in zicht was vroeg de 
weduwe zich af hoelang ze nog zou moeten wachten op het afhandelen van het 
dispuut vande twee wetten ende decisie van het hof. Voegen we hier aan toe dat de 
weduwe, bij het behandelen van haar zaak in 1732, reeds overleden was. 
Kort na 1722 had Johanna Hoste gevraagd dat de wet van Oostwinkel bij provisie zou 
geautoriseerd worden om de staat van goed op te stellen. Een van haar drie zonen, 
Pieter, was namelijk schepen van de Heerlijkheid (396). 

Zoals bij veel betwistingen bleef ook deze zaak maar aanslepen tot in 1732, naar 
aanleiding van het overlijden van Johanna Hoste zelf (397), de wethouders van 
Oostwinkel op 3 I maart op de hofstede venditie hadden gehouden niettegenstaande 
door een officier van Waarschoot een laat-weten tegen de muur van de hoeve was 
aangeplakt waarin stond dat de schepenen van Waarschoot de venditie zouden 
organiseren. Dat op deze provocatie een klacht volgde is dan ook niet verwonderlijk 
(398). 

De douairière van Oostwinkel deed ook haar juridische duit in het zakje en verdedig
de haar wethouders door het indienen (juli 1732) van een advertissement communica
tief bij het hof. De Vrouwe van Oostwinkel schrijft dat ze de reden van het proces 
eigenlijk niet goed begrijpt en dat ze nog minder de betrokkenheid van de Oudburg 
verstaat die tenslotte noch schvn noch ombre van intrest in deze zaak heeft. De wet 
van Waarschoot extendeert zich niet in oostwynckel die op ha er selven sU/et en niet 
ghesubdineerd is aan Waarschoot, Oostwinkel releveert namelijk direkt van de 
Oudburg. Aan de wethouders van Oostwinkel competeert eene universeele jurisdic
tie gheheel de prochie door. enkel de criminelle justice behoort exclusief aan de 
Oudburg. 
Marie Van Langhenhove is dan ook uiterst verwonderd over het clandestienelyck 
optreden van Waarschoot dat overigens steeds buiten haar om gebeurde. De hofstede 
waarover het dispuut gaande is ligt inde prochie. wort er ghepoint ende ommeghestelt 
en maakt dus ,l.!een deel uit van het Ambacht (399). 

Douairière Walckiers verkreeg de recredentiële provisie; Waarschoot sprak over de 
irrelevanthede mitsgaeders inaplicahiliteyt der voorse.vde aenwysinf!,he ... (400). 

4. EEN VENDITIE VAN BOMEN EN VERDERE MOEILIJKHEDEN 

In maart 1734 waren door de schepenen van de Heerlijkheid bomen verkocht die 
stonden op seker hofstedeken in oostwynckel onder 't Ambacht van Waarschoot. 
ahouterende aende Lange straete loopende van oostwynckel kade naer den Meulen 
en competerende den hr. van Sommerghem. Uit een declaratie blijkt dat die der 
heerlyckhede van ()()stwynckel noijt aldaer enighe acten van jurisdictie en hehhen 
gexcerseert. De hofstede is sorterende onder het Amhacht. trouwens de voor.\'l'.vde 
Lange Straete is amhacht (401) ! 
De straat die van de kerk naar de molen van Oostwinkel loopt wordt hier door 
Waarschoot ook al als Langestraat aangeduid! 

Marie Van Langhenhove had dan verder nog te maken met verschillende andere 
betwistingen omtrent sterfhuizen, staten van goed, klachten tegen wethouders enz. 
Vergeten we de 'hangende' zaken niet te vermelden, o.a. deze van de venditie op de 
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KERK OOSTWINKEL. 
Niet gedateerde pentekening van de Oostwinkelse kerk van de hand van een zeJ<ere JBL 
De kerk van Oostwinkel ressorteerde onder de Heerlijkheid van Oostwinkel. De Heren van 
de Heerlijkheid en met name de familie Walckiers zorgden voor grondige wijzigingen van 
het gebouw o.a. door het optrekken van een koor in 1750. 

hofstede van Lauens De Cock waar, als men tenminste voortgaat op de be. taande 
documenten, vrij zwaar werd aan getild . De douairière schrijft dan k z.ich I/icr 
ghenol/gh Ie COlwen verwonderen o l'er de mel/ighl'llldigh('yl \'(11/ s' " as. cllt'rs I t' lrt'C
ken . Ook de manier van procederen vindt zij n niet txcltser('I.'·ck (1/ 11' is nUl I/(lode
loose ('(ls lqcel/der."e ende dislilolie (402) ! 

F. Moeilijkheden onder Jan Jozef Walckiers 

Jan Jozef Walckiers was, net nis zijn vader Cornelis ~ akkicrs troU\\'C't). , haljuw 
van de Oudhurg van Gent en daardoor nis het wurc weH!.è C'r en wèt - krij~er \ ar hel 
zijn Heerlijkheid hetrof (403) . De Heerlijkheid en de hc\.! rlijke ~d)ICn ~clH)ten 
daardoor van een juridische 'rusIperiode' alhocwcllung niet ulh: bCIWislin l!l' n n:Hl k 
kant werden geschoven. Wel vonden wc gl'\.!n enkele helwislinl.! die dc '·k erlij \.-hcid 
van Oostwinkel zélf betrof. 

I . 'KENNIS' VAN HOFSTEDE 

In juni 1751 ontstond cr touwtrekkerij lussen d\.! wel vun dl' B ",mie vun Ll'isch X)t 
en het Ambacht Waarschnol omtl 'nt k 'nnis Uil het sl'rt1ll1is van Jun \ l'n.1 ,\t'!'n 

langsheen de Lungestraul. 
Joori s laeys die de .\·I/eek/, haf! ingh/',\'Idl klllll'I\\..t.:!e 1/('1"" 1'1111 '/iris li 'Iir I 11I, 'a > 
rCI1 wUllruil hel ge lijk van eis(:hool bi 'à. d,)ch Wmu .'ç hO\\1 \.-,In IIIlIlflt'jlln'sdi 'lil· 101 
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de hofstede in de Langestraete met veel crachtiger betoog aantonen. Er werd 
verwezen naar een toewijzing uit 172 1 en ook werd de uitspraak van een voorgaand 
heer nog maar eens aangehaald waar die verklaard had dat Waarschoot zekere 
jurisdictie over geheel het Ambacht mocht uitoefenen (404). 

In een commentaar op deze zaak lezen we dat de huidige Heer van Oostwinkel zich 
wel eens tegen de vroegere recredentiële toewijzing zou kunnen verzetten en alleen 
de voordelige uitspraken t' synen hove verleent zou uitspelen en van hem daer doore 
te connen ofte mogen attribueren de gheheele jurisdictie op de Langestraete int 
geheele. De KasseIrij is echter voorzien van soo menige aeten possessoire tot de 
gheheele Langestraete dat de voordelige uitspraken voor Oostwinkel by deffaut 
verleend maar betrekking hadden tot één enkele hofstede langsheen diezelfde Lange
strat. De Heer van Oostwinkel, met zijn recht tgonne hy soude connen geacqiureert 
hebben uyt den hoofde van de zelve Captieuse aenwysinghe soude moeten geborneert 
blyven ter plaetse en op de Hofstede die in de recredentiële provisie is venneld. Een 
toch wel eigenaardige redenering: als de toewijzing voor Oostwinkel tot één enkele 
hofstede langsheen de Langestraat beperkt blijft, waarom geldt dat dan niet voor 
Waarschoot (405). 

2. HETVENNEGOED 

Eind 1755 - begin 1756 overlijdt Joannes Van de Kerckhove op het Vennegoed, 
gelegen op de Heerlijkheid Pilkem. De burgemeester en schepenen van dezelfde 
Heerlijkheid hadden getroubleert bij middel van opden 22 janry /756 aende wed" 
Van de Kerckhove te doen hemlieden ordonnantie van voor hun over te bringen stoet 
vdn f!,oede. 
In deze zaak werden opnieuw menif!,hvuldif!,he acten jurisdietioneel ghexhibeert 
zodanig zelfs dat op 14 september 1758 aan de KasseIrij (optredend voor Waar
schoot) by provisie en opseker aen[?hewesen is de recredentie van te exeerceeren alle 
aefen van jurisdictie tsy van erfven. onterfven als kennisse van sfer:thllysen op het 
selve vennef!,oet. 
In de commentaar bij deze zaak lezen we dat uit de overgelegde bewijsstukken 
mOf!,elycx eenif!,h proffyt sou connen [?hefrocken worden jeghens den heere van 
oostwynckel wiens heerlyckhede soowel als de gonne van pilckem onder het voorn. 
ambachf is f!,helef!,en. Maar, men gelooft niet dat de Oostwinkelse Heer meer recht 
heeft om op het gebied van het Ambacht alle jurisdictionele acfen op syne heer
lyckheyt te excerceeren als den voorn. heere van pi/ckem op de heerl. van pi/ckem en 
necke ! Ter contrarien siet men uyt de stucx dat het vermo[?en ende denombrement 
van heere van pilckem hem meer recht attribueert als het gonne vande heere van 
oostwynckel (Jen hem [?eeft ! Met andere woorden : de Heer van Pilkem hezit meer 
heerlijke rechten dan de Heer van Oostwinkel (406). 

G. Elisabeth Constance Walckiers 
zoekt naar een overeenkomst 

Ook de nieuwe douairière van Oostwinkel hlijft niet gespaard van allerhande 
nctwistingen die hoofdzakelijk handelen over de kennisse van sterthuyscn. Toch 
kwam er wel eens iets anders uit de klachtentrommel. 
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I. HET 'PASTUREREN' VAN KOEIEN 

In 1772 ontstaat er ruzie over het pas((}oreren ende weyden "un :.e\'en Iweybeeslen 
die zich op het land van Francies Roosemont - langsheen de Langestraat - te goed 
deden aan de pas opgeschoten rogge. Roosemont. modernen schepen mn" ambachl. 
wendde zich natuurlijk tot zijn eigen wet om de eigenaar van de dieren. Cornelis De 
Muynck, veroordeeld te zien worden tot het betalen van de schade. Baljuw Pieter 
Velleman van Waarschoot schreef dat het is verboden den eenen den andeun ft' 

beschadiRen en De Muynck werd aangemaand de schade te vergoeden waarmee deze 
instemde. 
De wet van Oostwinkel meende dat deze zaak voor hun schepenbank diende behan
deld te worden daar de gepleegde feiten zich op de Heerlijkheid hadden voorgedaan. 
Het moet zijn dat de schepenen van Oostwinkel toch een beetje gelijk hadden want er 
kwam een brief van de Oudburg gericht aan de Waarschootse baljuw om hem te 
interdiceeren voortaen eeniRe informatien te neem en ofte demi ren te doen 100ItlSle 
deser casselrye sonder authorisatie van het colleRie (401). 

Baljuw De Grave stelde myne principale. de \'rouwe \'(In oostwinckel \"an al het 
voorgaande op de hoogte daar deze niet in Oostwinkel verbleef. Hij zal haar ook 
vragen \'(In haeren cant de ongedecideerde pmn'SSl'1I te doen e.wminurt"n en De 
Grave verzucht: "het ware te w('nschen dat alle dese i'lI aell.'iIClen(Je nmlestalit"n len 
neder conden geleyt worden .1" (408). 

2. HET VERZOEKSCHRIFT VAN ELISABETH WALC'KIERS 

Het moet zijn dat baljuw Jan Frans De Grave invloed had op zijn 'mc\"rouwe' want 
die richtte in 1773 een verzoekschrift naar Hare majesteit waarin zij vroeg om 
eindelijk eens klaarheid te scheppen in het juridische vacuum waarin haar Heerlijk
heid zich al vele tientallen jaren bevond. 
Elisabeth Walckiers schri jft dat h,s glorieux prt'c/ecessl'lIrs dt' mlr(" .\fait'.'ilt" heel wat 
voorrechten in verband ~et Oostwinkel aan haar voorlaten had tllc~ekcnd. I" ,{("IIIt' 
rhen'(' commt' iI si'mh/C' ele la Hautt' jus (in' rrSt'n'r. Dannlit zijn hed wal pnl\.'Cssen 
tegen de Oudhurg uit voortgevloeid. Vcel er\"un hIeven onhcslist en niemand wcet nu 
eigenlijk precies aan wie hCljal:htrcl:ht behoort, wie dc straulschouwtn~en m~ doen, 
wie kennis ma!! nemen van sterfhuizen. enl. cn? .. 
Daar de originele akte vun It, (i(,,' "rimit;( dl' la ('of/a.u;o" I"t'fllt' Oll IrellJs/km cl" clit 
villllge nergens te vinden is en daur ui dic pnx:esscn (Int clr'jci (k·c(l,'ii/ll"'t".~ clt"J tle"/Jt'm, 
("onsidérahlt,s en uul ullurcnhnven It' tlti,wrdrt' s'augmt'ntt' cJr jour /'clIllrt'. d"l 1('.\ 
pUpil/i'S sans (lItt'lIrs SOIlt {'xf1osr,\' ei It'ur ruif/c' oMigi',\' àltlirt' t>ldl ciC' bÎ('fI \"\Xlr de \\ Cl 

van Oostwinkel, terwijl la COIIIICIÎ.\"Stmn' dC'/d morfUl.lirr df1/JtU"(;('IIcJroÎl cl ('(''u ck lel 

KC'IIrc' ell' w(lt'rschoo(. (I(I.\·(wif/kt'l, ,.oll.\'('lt' 1'1 "ict' ,'c,,,.w. 
De hczitters van dt's hit'IIs lih,,'.\" dic ~ccn enkele ht'crlijke \"crplkhlin~ hd'\lx"n \\ eten 
nict meer tot welkc wcl zich Ic wcnden wuI dt',,, "ro(,~J c'clnti,,,,t'I,~ \(.'nxlr/u"kt 
Getroffen door ((11IS ("(,.,. malhc'lIrs qui I.lrrÎl't'nt" k .. haM(,,".\' cl' (kIS,,,,\·t/t'Arlt'I \'{'Iwtl 

IIa;1 rt' (OIiS I t'S jo 11 r.\· dt'.\· I/(JUI't'l/t'.\· 0("("(1.\';011.\' d,' procr,,, t'1 'I" 't'Il mime" ,('m.l 'c. c -!tm'.\(' 
l'sl t'" pmit, ti' /UI hra("(l1",ia dic IlCWt'l'rt l'cn vcrJ:lInnin~ tc h,'hlx'n loll'kn'J:t"1l c/e" /' ,ut 
e( dt' rtl/Ort', wendl Elisubelh WnkkicfS Ikh 1lIclnile 1\'!.IX'l'l h\1 Hun' K\\nmkhlk\' 
II(logheid. 
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Om in de toekomst verdere betwistingen te voorkomen stelt ze voor : 
I. dat de wet van Oostwinkel kennis mag nemen van alle sterfuuizen 

gelegen binnen de grenzen van de parochie 
2. dat dezelfde wet erfenissen, koop en verkopingen, straatschouwin

gen e.d.m. binnen hetzelfde Oostwinkel mag uitvoeren 
3. te bevestigen dat alle publikaties - op de gewone plaats - het voorrecht 

zijn van haar baljuw 
4. dat het jachtrecht over de gehele parochie enkel en alleen aan haar en 

haar opvolgers toebehoort. 
In ruil voor al deze voorrechten - die reeds gedeeltelijk door de wet van Oostwinkel 
werden uitgeoefend - was de douairière bereid een eenmalig bedrag van 1000 gulden 
wisselgeld op tafel te leggen, daarbij opmerkend dat de hoge justitie aan Hare 
Majesteit voorbehouden bleef. 
Ofwel waren de heren van de Oudburg en Waarschoot niet akkoord met deze 
voorstellen ofwel vond men in Brussel het aangeboden bedrag veel te laag want van 
een overeenkomst is er geen sprake ! De brief raakte in de doofpot en de betwistingen 
werden onverminderd verder gezet (409). 

H. Naar het einde van het Ancien Régime 

Ondanks de zich stilaan wijzigende tijdsgeest bleef men in Oostwinkel en Waar
schoot hardnekkig doorgaan met het uitvechten van allerlei feodale betwistingen. 

I. EEN VECHTPARTIJ 

Op 20 april 1778, tweede paasdag, ontstond er in het Wethuis (herberg uitgebaat 
door Pieter De Meyere) krakeel tussen Jan Frans Geimaert en Jacobus De Meyere. 
Het was al laat in de avond en de vechtpartij liep enigszins uit de hand. Beide 
ruziemakers liepen een fikse boete op hen opgelegd door officier Pieter De Vuyst. De 
heren weigerden echter de boete te betalen. Omdat het te betalen bedrag vrij hoog lag 
en om de vechtpartij niet willende onf?hestraft Laten ter exem{J/e van andere werd de 
zaak dan maar in handen gegeven van de ... baljuw van Waarschoot die de uitoefening 
van de hoge justitie bezat en zich dus dan ook maar met de afloop van het hele geval 
diende bezig te houden (410). Zoals we reeds eerder schreven was de houding van 
Oostwinkel soms heel pragmatisch: als het hun 'eigen' publiek betrof liet men alles 
vrij vlug over aan Waarschoot ! 

2. SCHOUWBOETEN 

Dat de straatschouwingen door de baljuw van Waarschoot werden uitgevoerd, daar 
nam men in Oostwinkel wel vrede mee alhoewel men de mening was toegedaan dat 
dit recht de Oostwinkelse baljuw toekwam. In 1782 had de Waarschootse baljuw niet 
alleen de schouwing verricht doch ook de boeten rondgedeeld. De Oostwinkelnaren 
die door Timmerman met een boete waren bedacht reageerden heel verbolgen want 
dit was nog nooit eerder gebeurd ! Van 1764 tot 1781 was het steeds bal iuw De Grave 
geweest die de boeten oplegde (411). 
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3. EEDSAFLEGGING 

Johannes Veirman en Johannes Triest waren bij camerbrief van 31 november 
1786 reeds voor de derde maal verwittigd dat ze de eed van voogd dienden af te 
leggen voor de wet van Waarschoot en dit in verband met de kinderen van hun 
familielid Elias Veirman. overleden in zijn hoeve langsheen de Langestraat. Op 7 
november 1786 echter waren heide heren reeds geconvoceerd om de eed af te leggen 
voor de wet van Oostwinkel ! Een zeer onduidelijke situatie: moest men nu voor de 
een of de ander van de gemelde wetten de eed afleggen. en voor welke? (412). 

4. EEN LAATSTE VREDESPOGING 

Op 20 mei 1785 werd een document opgesteld om 'vrede' te sluiten lUssen 
Waarschoot en Oostwinkel. 
In de Propositien van middelen om mor het toecommende te doen cesst'ren t111~ 
questien tllsschen de respective heren en u.'etten \'(ln den ambachte nIn wllerschoot ~n 
de gonne van oostwinckel worden dezelfde voorstellen van Elisabeth Wa1ckiers nog 
eens herhaald en uitgebreid. Aan de Heer van Oostwinkel zouden nog "olgende 
rechten moeten worden toegekend: pointinghe, settynghen, drdgen van de roede van 
justitie. het recht van wandelkoop, het beste hoofd. 
Voor deze wel eenzijdige voorstelling wou de Heer van Oostwinkel (Dionisius 
Papeleu) 50 p. gr. aan Waarschoot betalen. Boeten van meer dan 30 gulden. 
veroorzaakt door gevechten zouden verder door Waarschoot mogen geïnd worden. 
, Die van Waerschoot moeten hebben de geheele jurisdictie f,innrn On.m\'Ïnckt'I, \\"d 
:y hebben er geene ." merkt de opsteller van deze propositie op. Of dit 'vredesver
drag' ooit door Waarschoot au sérieux werd genomen kunnen wc moeilijk 
aannemen! (413). 

In 1788 herhaalt Papeleu zijn voorstel nog maur eens. Tc pas en IC onpas wnrden de 
Oostwinkelse officieren door die van het Amhacht O!' IIt" liff gll('\"(lI/t'fI hij de 
uitoefening van hun taak. Papcleu bezween de heren vun de Oudhurg hem voort."ens 
en voor altijd de middele en hoge justitie toe te kennen. Hij is hcreid cr 15(Xl ~l. VI. 
courant voor neer te tellen. Ook op deze laatste p()~ing kwum gecn respons! (,tt·l. 

I. Het beste hoofd 

Een van de hijzondere vooITCchten die hij sonlllli~e he~rlijkh~den h(l\lN~n \\IlS h~1 
recht op het heste hoofd (415). In de loop vun dc I.~c e~uw wCN dil ~ehruik afgeschaft 
o.m. in het Vrije Bru~se Alllhacht. het latcre Bru~se Vrije ('"el. In sommige.' delen 
van de Oudhurg hlecf dit gehruik ~chler tot aun hct einde vun hel Anden Re~il1ll' in 
zwang. 
Als beste hoofd nam Je heer gewoonlijk ecn stuk "CC : ~CI1 kel\:". l,'n hl'ngsl. C1.'n 
merrie. een kleine ezcl. een vurken. een paan.l. ~en 1001'('1""'11"\"11 ... (~,k e.'en :.tuk 
huisraad werd soms wel eens meegenomen: cen lx'd. l'en ke.'tel, l,'11 kelner. 1111.\' 

pOllrpoi"" cnz. Als het kon slo~g Je lI~er onk w~1 ~cns ~~n IUWe.'e.'llUln : ,"'Ctl ~,l\l\kn 
ketting. een slt'cht .\·il\,('1" i.H'rekt'", ~cn !-!oudcn kmisjc. Af en hl<.' \H'n.1 ('('n llll\llll 

genomen. doch meestal hlccf hcl hcslc hoofd IX'lx'rkt lilt ,",'11 ~I\tk tt'\ud of C1.'fl 
kledingstuk: een k(·(·r/('. een ki"dt,,.dt,(,,.killg, l'en dnek. l't'fl kkcd. Img 1"1"""",', ,IIt.': 
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paire de schauses. ung peche de lenyne. ung cotil/ement. ung buset. een ca/amanden 
rocxken. een rock!.\f. een cleyn vers/eeten ('asackxen. enz. (417). 

In de loop van verschillende eeuwen kwam er niet veel verandering in het nemen 
van het beste hoofd: in 1396 werd uit de inboedel van Guillaurne de Vedelare een koe 
genomen (418), in 1785 verviel aan de Heer een bruin paard door het overlijden van 
Petrus Francies Neyt (419). Het spreekt vanzelf dat het beste hoofd ook kon vergoed 
worden in speciën doch het werkelijk wegnemen van een stuk uit de nalatenschap 
gebeurde ook. Op de beste hoofden kreeg de plaatselijke baljuw een zeker procent 
van de waarde, dus was het voor hem vrij voordelig om steeds het 'beste' beste hoofd 
uit te kiezen. 

In verband met het opeisen van het beste hoofd speelde er zich volgende geschiede
nis af op Oostwinkel. Pieter Timmerman had, samen met zijn broer, zijn moeder 
opgepast en onderhouden tot aan haar dood in 1775. De familie Timmerman baatte 
een herberg uit op het dorp. Naar aanleiding van het overlijden zond baljuw De Grave 
zijn officier naar de gebroeders Timmerman om er het beste hoofd te gaan opeisen. AI 
hetgeen aan de overleden vrouw had toebehoord werd de officier aangewezen : het 
waren vooral oude en versleten kledingstukken en wat lijnwaad emmers al t' gonne de 
voorsijde hunne moeder hadde ghecompeteert ende by haer was achtergelaeten dit 
ten e.vnde van by hem daer uyt te nemen t'gonne hen goed docht. 
De officier bekeek het schamele dat de gebroeders hem toonden en dacht dat ze hem 
in het ootje namen. In plaats van iets te nemen dat hem getoond werd nam de officier 
dan maar het varken mee ! De Timmermans protesteerden heftig : het varken was 
niet van hun overleden moeder maar van hen, ze hadden het verdiend door te gaan 
werken in de polders: het vereken was hun competerende ende geenssints (len hunne 
moeder ... ghecocht met de pennynghen die een en van hen hadde ghewonnen met te 
ga en wercken inde polders. Protesteren hielp echter niet: het varken was weg en 
bleef weg ! 
Ten einde raad wendde Pieter Timmerman zich tot de Confrerie van de H. Ivo om te 
bemiddelen in deze zaak. De bestuurders van deze Gentse filantropische vereniging 
in vergadering bijeen inde prochiaele kercke st. Michiels inde sacristy caemere 
verzochten de baljuw het varken te restitueren ofwel de waarde ervan te vergoeden 
ten waere er eenighe gejondeerde redenen waeren ter contrarie in welcke ghevallen 
wy U /. versoucken ons die te willen melden. 
Het antwoord van de Oostwinkelse baljuw liet niet op zich wachten. Naar Pieter 
Timmerman hem verklaard had liet zijn moeder niets anders na dan klederen of 
lijnwaad, al de rest wa" zogezegd van hem en van zijn broer. Timmerman had zelfs 
beweerd een akte te kunnen tonen waarin stond dat zijn moeder afstand had gedaan 
van al haar bezittingen. De baljuw had die akte echter nog niet te zien gekregen, 
Timmerman had hem thuis gelaten, maar zou hem kunnen tonen waerop hy lIenstoflts 
uyt myn hys is vertroeken doch niet meer terugkeerde. Daarop werd ten stel:jhltyse 
voorden hestene pandt een vercken ontweirl. Het is niet. aldus nog steeds de baljuw. 
omdat sy het huyshouden dirigeerden hun lil/es toebehoort, dlts hel geweirde hesle 
hO(lt is gerecht. 
Baljuw De Graeve liet het niet bij dit antwoord en stelde zijn Heer. J. Carrel. van de 
hele zaak op de hoogte. Carrel liet zjjn baljuw vrijheid van handelen in deze zaak: 
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pOllr vous prier de sentrenir celle affaire comme Ie ,'mre !,ropre el "O/IJ connaisse: 
nos droils miellx que nous, par ain ... i ,'ous !i{l\'e: mieux ce qu' i1fautfaire. Toch diende 
Timmerman een lesje te krijgen dat hem lang zou heugen: Pour Ie !,unir de son 
alldace el de .wn inso/ence vous ave: la honté de lui interdire !ion C aharel el Illi 
d~fendrl' hien expreSSeme1l1 dl' vendre ni de vin ni genih're ni hière enfin aucune 
chalise. Herbiergier Timmerman werd dus kort en goed gebroodroofd. We kunnen 
eruit besluiten dat het reeds in die tijd passend was zijn mond te houden en zich strikt 
te houden aan de regels van het maatschappelijke beMel. want de heren waren 
machtig. Ondanks zijn krasse maatregel besloot Carrel zijn brief met de faire hien de.~ 
compliments de mon épollse aan de Oostwinkelse baljuw (420). 

J. Het Jachtrecht 

Het jagen was - en is - steeds een der voorrechten geweest waardoor edelen en 
heren aantoonden dat ze beduidend hoger stonden op de maatschappelijke ladder dan 
het gewone volk. Aan het jachtrecht tomen was de Heer zelf bedreigen. Stroper.. 
werden dan ook meestal zwaarder gestraft dan plegers van andere - en soms zwaar
dere - misdrijven. 
Het jachtrecht op Oostwinkel was dan ook het voorwerp van voortdurende betwistin
gen tussen de Heer van Oostwinkel en - in zijn ogen - een ander en gevaarlijker !'OOr! 

'braconniers', namelijk de magistmat van het Amhacht en de Oudhurg. Ret.-d .. van 
immemoriale tijden bezat de Heer van Oostwinkel het jachtrecht doorheen het ganse 
grondgebied van Oostwinkel. Dit wordt althans in 166b door Eugeen Amhrosius van 
Maldeghem beweerd naar aanleiding van het feit dat op IQ oktober 1Mb de Waar
schotenaar Carel Van Horebeke door de Oostwinkelse haljuw Guillaulllc De Pn~ wcrd 
aangehouden omdat hij het aangedurfd had op het grondgehied van de Heerlijkheid te 
jagen (421). 

Baljuw Lconard Matthijs Van der Noot. haron van Kieseghem. enl., Nilju" van 
de Oudhurg. heweerde dat hij zijn voorgangers \'(11/ allt" Iwud(,11 t"ft i",mr-",(,r;fI('!c

(w/en mochten jagen en doen jagen op het Amhadlt en dllorht.'Cn dl' dne punx'hic~ 
waaruit het Amhacht Waarschoot WilS samengesteld .. iu !it'(f .. "p t'I/ d(lor alk dr 

!,tI rl i (,/lfiC'r1' hc'c' rl'l\,ck)lt'd('I/ ('"dc' i "dm'rmt'IIIc'" hill"rll dt' ,·oor.\. prf/t -hit'. gt't'''(" 
u\'Ig(':.ondC'rd mocht cr gejaagd worden ! 
Wat was cr vo()r~evallcn ? Op 15 novemncr I Dl) wurt.'n Pictl'r PUl~\"dlll'n, Jun Van 
Dunne en Pieter Nevt. ulk' drie weiknedllcn dnnr Frondes Vun Wueshc~hc Ult~l" 
zonden op jacht in O;lstwinkel. Pieter Vun Vlullndert.'Il. hul.Juw VUil (l..lstwinl..cl. hicld 
het drietul echter aun. dit tot consternutie van dl' Oudhurgsl' hul.IUW \'nn der NIl\'l. 
Van Wacsherghe vCT7ckcrde lich van het lo!etui~enis "Ull t.'nl..dl' im\\'"l'r.. VUil 

Oostwinkel muur ook van het ~etlligenis vun ek'munl VUil Hnnn'!x'l..e, ~l"\\\.'len 
haljllw vun het Al11hul'ht. Gemuni was :2H illar lang haljuw ~l'Wt.'t.'Sl l'n hud ~I('('lt.. 
gejaagd - of doen ju~ell - doorhl'cn !Zl'Ilt.'cl ()(lslwinl..l'l. t>anrhii klit.' IUIl'r llIl't Ilr 1,1 
hij zich op deze of /o!ene hl'erlijkheid Ocvond. ()(lK nil't "r h('t nu d(' Ik·crhjJ..h('ld 
l.eischoot hetrol' of een andere. Zi in Vilder. Chllr!t.'s VUil IIn'll\'!x'l..c. \"(,~clclddl('m 
van tijd tot tijd en 001.. die hud niets lII11k'rs ~(,\\'l'll'1I Ilf dl' hnll\!\\ Vlm W'l:lr..dl\\(ll 
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mocht jagen op Oostwinkel. Charles was 30 jaar lang baljuw geweest en ook hij had 
het nooit anders geweten. 
Toch trok Waarschoot voor wat betreft Leischoot - een ailodiale heerlijkheid - aan het 
kortste eind. Over de rest van het grondgebied van Oostwinkel bleef de controverse 
omtrent het jachtrecht bestaan (422). 

Op 12 november 1772 bestendigde de Heer van Oostwinkel zijn jachtrecht door 
Franciscus Van Maldeghem en de minderjarige Jacoubus De Smet te laten aanhouden 
precies omdat deze beide Adegemnaren uit de Veldekensstraat zich verstout hadden 
om met fusique ende hont binnen oostwynckel te jagen. De hond en het geweer 
werden geconfisceerd terwijl nog een fikse boete zou volgen (423). 

In 1782 werd het jachtrecht van de Heer 'openbaar' aangetast. De eerwaarde heer 
Temmerman, broer van de Waarschootse baljuw Hendrik Temmerman, was samen 
met Jan Errebaut en nog verschillende andere personen, al jagend opgemerkt achter 
het kasteel van Oostwinkel. Jacobus Foquaert en Carel Meulemeester hadden de 
heren zien schieten naar wild op de Lange Meers. Op deze jachtpartij volgde een 
klacht van de Heer van Oostwinkel. Heel wat inwoners van zijn Heerlijkheid 
getuigden dat het nog wel gebeurde dat inwoners van Waarschoot in Oostwinkel 
kwamen jagen, wat eigenlijk verboden was daar zij steeds de familie Walckiers met 
hoorns en honden doorheen het ganse gebied van de parochie hebben zien jagen. 
Baljuw Johannes Francies Van Zele wist ook niet beter dan dat de familie Walckiers 
het jachtrecht bezat. Vast en zeker was dit zo in 1750 want sedert dat jaar herinnert 
Van Zele zich niet ooit iemand anders te hebben zien jagen op Oostwinkel. Ook 
moest hij steeds de stropers vervolgen. Op 11 mei zou Jan Walckiers zelfs 10 p. 
tournois aan de Oudburg hebben betaald voor het recht van deurjacht (424). 

Tot aan het einde van het Ancien Régime bleef ook het jachtrecht op Oostwinkel een 
betwist recht. 

K. Het schouwen van dode lichamen 

Een verdacht of schielijk overlijden bracht met zich mee dat het lijk diende 
onderzocht te worden door een chirurgijn in het bijzijn van de baljuw en schepenen 
van de plaats waar het onheil was geschied. Dit recht, dat feitelijk bij de uitoefening 
van de hoge justitie hoorde, bleef steeds in handen van de magistraat van het 
Ambacht. Toch gebeurde er af en toe een schouwing waarbij alleen de wet van 
Oostwinkel aanwezig was. 
In september 1623 wordt het lijk aangetroffen van Marten De Baets. Chirurgijn 
Lauwereyns Bert wordt belast met de lijkschouwing. Het overlijden was duidelijk 
te wijten aan een quetsuere daer den levenden ter doot aff.:hecommen is, het 
slyncker schouwer blat was namelijk in een long gedrongen. De lijkschouwing 
gebeurde in het bijzijn van de baljuw, burgemeester en schepenen van Oostwinkel die 
ook enkele vrienden, maghen en goede ghcbueren hadden uitgenodigd. Gedeon 
Bogaert, baljuw van Oostwinkel , hield zelfs een Informatieve Preparatoire maar dit 
gebeurde in het bijzijn van Jaspart De Cock en Joos Dobbelaere, schepenen van het 
Ambacht. Het werd dus waarschijnlijk als normaal aanzien dat lijkschouwingen door 
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het Ambacht werden verricht. Uiteindelijk lag de verantwoordelijkheid ook bij hen 
(425) . 

Andere lijkschouwingen (3 maart 1627: Jeremia ... Van Vlaanderen (426). 15 
januari 1637 : Jan Teirlynck. doodgestoken dooreen stier (427). 21 mei 1639 :Pieter 
De Suttere (428» gebeurden allemaal door Waarschoot. De schouwing van het 
lichaam van Susanne De Vliegher diemen presrimeade heler .çe/,'en ,'erhranr te 
hebben gebeurde ook door de schepenen van Waarschoot en dit in het bijzijn van 
enkele mensen uit Oostwinkel. alles gebeurde pay.fh'elyck ende wmder conrradiclil" 
Win "mant (429). 

Nog in 1706 schouwde het Ambacht het lichaam van de verdronken Marijn Ryckaert 
en daar de Heer van Oostwinkel daar opmerkingen over maakte haalde Waarschoot 
een hele reeks onderzoeken van manslagen aan (jaren I Ó 16. 1620. 1625. 1627. 1630. 
1635,.,.) die allemaal door hun wet waren geleid (430). 

Uit het onderzoek van de schouwing van dode lichamen blijkt toch dat de hoge justitie 
het exclusieve domein van het Ambacht i.c. de Oudburg bleef. Vooral enquëtes in 
verband met aanslagen op iemand anders leven. ongevallen met dodelijke afloop. 
verdachte overlijdens. enz .• bleven strikt in handen van de centrale overheid, En dat 
was misschien maar best ook (431), 
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RAG. Oostwinkel nr. 2. Briefwisseling 1700-17Q5. 
Denombrementen van de Heerlijkheid: 
SAG. Reeks 7bis/~. Leenboek van de Oudburg. begin 16e eeuw. t', 104 v"-IIS '"". 
RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 8387. Acten. decreten en sententien libellen. jan. I 729-dec. 1730. nr. IlO. 
F. DE POTIER en J. BROECKAERT. Geschiedenis \'lm de gl'meefllen \'an Oost-VIolInderen , eerste reeks. dl. VI, 
Gent. 1864-1870. OoslII'inkel, p. 7 en 8. 
RAG. Oostwinkel nr. I~. Liassen wettelijke passeringen. 1628. 1700-1779. 
SAG. Gazette van Gend. 28 februari 1788. 
SAG, Reeks 7bis/~. Leenboek .... f" 104 v"-105 r". 
RAG. Oostwinkel nr. I~. Liassen ... 
SAG. Reeks 7bis/4, Leenboek. r' lOS r". 
ARA, RK 1~164. 14-7-1512 - 15-7-1513. r' 3 v". 
ARA. RK I~ 164. 16-7-1530 - 15-7-1531. r' 18 r". 
RAG. Oostwinkel nr.~. Landboek 1689. 7e beloop. nrs. 823-835. 

RAG. Oostwinkel nr. 4. Landboek 1689. Iste beloop na nr. 181 : lip dl' west:wle I'lIn de.l'l jamtraete tOl jeghl'll.l' 
Urse/. Het is beslist niet uitgesloten dat een deel van dit veld op de parochie Ursel gelegen was. 

RAG. Oostwinkel nr. I~. Liassen ... 
SAG. Gazette van Gend. 28 februari 1788. 
SAG. Reeks 7bis/4, Leenboek .... r' 104 r". 
ARA. RK 14164. 16-7-1531 - 15-7-1532. f" 8 r". 
RAG. Oudburg nr. ~2. Recueil et autres documents concernant la préeminence de la Chatelennie surOostwynckel 
à I'exclusion du Seigneur du dit lieu. 1642- I 773. 
SAG. Gazette van Gend. 28 februari 1788. 
ERIK VAN MINGROOT. De Abdij \'lm Zoelendale te Maldegem. Maldegem. IQ83. p. 54-55. 
SAG. Reeks 7 bis/4. Leenboek.. .. f" 104 v". 
ARA. RK 14164. 14-7-1512- 15-7-1513. f" 3 v". 
ARA. RK 14164. 16-7-1525 - 15-7-1526. f" 9 r". 
ARA. RK 14179. 1-8-1551-31-7-1552. r' 11 v". 

RAG. Oostwinkel nr. ~, Landboek 1689. 7e beloop. nr. 826 : een behllvsde hofstede en mOTte ommell'alt meI 
ehinge/s buwen de wallen alt welek inde metinghe deser erhunderinghe i.' groot bel'01Ulen met tie eorte tIrel'e 
deweleke street tot de drel'e die nller de ken'ke loopltol5 ghem. 267 r. 
RAG. Raad van Vlaanderen. 33983. Allerlei stukken in verband met Du Moncheaux, 1716-1738 : 'hel casleel ofte 
hun I'lm plai.wnce ... 
RAG, Oostwinkel nr. 14. Liassen .. . 
RAG. Oostwinkel nr. 14. Liassen ... , denombrement 1784. 
RAG. Gazette van Gend. 28 februari 1788. 
RAG. Oudburg nr. 42. Recueil. .. 
BERTEN D .. /flIroduclionmLt Coutumesdu Vieux bOl/rg de Gand, Brussel. 1904. p. In. 
SAG. Reeks 7 bis/4. r' 105 r". 
RAG. Oostwinkel nr. 14, Liassen ... 
SAG. Reeks 7bis/4. Leenboek .... r' lOS v". 
RAG. Oostwinkel nr. 14, Liassen .. . 
SAG, Reeks 7bis/4. Leenboek .... r' 105 v". 
RAG. Oostwinkel nr. 14. Liassen .. 
RAG. Oostwinkel nr. 15. Liassen wettelijke passeringen. 1780- 1795. 

In alle door ons onder7.0chte teksten troffen we de naam ZOMERGEM aan: SAG. Reeks 7 bis/4. Lcenboek, ... 
f" 105 v" : weSl'nde de Ihii'f/de "lm ~omerghem bv Aelst. 
idem. r' 106 r" : t goed te :J}merghem blllen Aelst. 
RAG, Oostwinkel nr. 14. Liassen ... : Ie Somerghem !Jllyll'll Aelst (1701). 
idem. hel ."'.wJe del,/l'an de Ihimdl' Ie lomerghem. 
Noch in de !.iiSl der fleerlijkhedml'lln het /.lIfllll'lm Aalst van J. VAN TWEMBEKE. noch in de Geschiedenis \'lm 
Ael.lI van DE POTrER troffen we een Zomergem aan. Was het een plaatselijke scrihent die Zomergem verwarde 
met Zonnegem 7 Het kan bijna niet anders. 
SAG. Reeks 7bis/4. Leenhock .... r' 105 v". 
RAG, Oostwinkel nr. 14. Lia~sen .. . 
RAG. Oo\twinkel nr. 15. Lia\scn .. . 
SAG. Reeks 7bis/4. Lcenhock .... r' 1061". 
SAG, Reek\ 7bis/4. Leenbock .... r' 106 v". 
RAG, O()~twinkel nr. 14, Lias\Cn ... 
SAG. Reek, 7bis/4.I.cenboek .... r' 106 v". 
RAG. Oo\twinkcl nr. 14. Lia~sen. 
SAG, Reek\ 7bis/4. Leenhoek .... r' 107 1". 
RAG. Oo~twinkel nr. 14. Lia,scn .. 
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511 SAG. Rcd.\ 71l1,/~. LecnIxId .... r' 107 (' 
5~1 SAG. Reek, 71l1'/~.I.cc:nlxlC" .. , r' 107 (' 
5~1 SAG. Reek\ 71l1\/~. LeenlxJCk .. r' 107 (' 
55) SAG. Reek\ 71l1,/~. LccnlxlCk . r' 107 v" 
5h) RAG. Ou'twlnkel nr I~, LIIL,\Cn. 
57) RAG. Oo\lwlnkel nr. I~. LllL,\Cn., 
~X) SAG. Reek, 7Ili'/~. LccnlxlCk, '. r' 107 ," 
~4) SAG. Reek, 7Ili'/~. u,-enlxlCk, .. , r' mx (' 
tl(l) RAG. O"'lwlnkel nr. 16. Proce\\lukkcn I Kc: ceu~ 
(1) SAG. Reek, 7Ili\!~. Leenllod, '. 10X (' 
62) VERWIJS cn VERDAM , Mid,!t'llIetl,'rl,mJ,ch W'N'r,lrn!>" .. !, ',Gravenha!!c. 19:!7·ICU I. dl lil, kol 1894 

Een cordewanler is een \ClxJCnmaker. 
h.~1 SAG. Reek, 7Ilis'~.l.cenlxlCk . r' 10K (' 
MI RAG. Oostwinkel nr. I~. Liasscn .. 
(,:'11 RAl!. id. 
(,(,1 RAG.id 
671 RAG. OU\t~ inkel nr. 30 Ili\. Allerlei stukken Ilctreffendc de Ilamnnlc van Lel-.chool. 17M·I'NO 
6f<) SAG. Reek, Thi\14. LeenlxlCk ... lOf< ," 

(MIl RAG. Oustwinkel nr. 15. Liasscn 
(701 RAG. id. 

711 RAG. Oostwinkel nr. 16. Pmce,stukken I !Ie ceu~ 
72) SAG. Reeks 7bisl~. LcenlxlCk ... r' 10K ,". 
731 RAG. Oostwinkel nr. I~. Liaso,en ... 
7~) RAG. Oostwlnkcl nr. I~. Lia,scn .. 
7:'11 RAG. Oo,twinkel nr. 16. Pmcesstukken I Kc: eeu~ 
7hl SAG. Reek, 7Ili\/~. LccnlxlCk. r' 104 ('. 

I 771 RAG. Oo,twlnkel nr. I~. Lla"cn 
(7XI SAG. Reeb 7bi\I~. Lccnllllek .... r' 104r" 

71J1 RAG. Ou,twinkel nr. 15. LID,scn. 

XOI DE I.ALAING. M{/""'~t'm I" 1.00·"lr. Rru"cl. I~IJ.I' ~.~1 (ICrkOllf' 'an LcI\('1k1o! 1!l5KI 
KIIDENIJS JOS. Inlritkntl" nll/'I OI','T ,I,'li,.1I "rr ht't'r/i,khn/rn ill 0111/' \ '1""lIdr""", '" . ("UllUm:1 J.urt..'C'L '\'1l14' ok 

I'rtl\lnclc Oo\!-Vlaanderen. I94X. 1'. 170. 
K21 SAG. GU/CIIC vun Gend.1K f ... llruan I7KK 
lnl DEI.ALAING.a.~ .. I'~.~2 
K~I SAG. Ga/ellc van Gend. 2K fcllruun 1711X 

1 K~I RAG. Oudllur!1 nr. 7111. Leure, ,"onccmant I'ctcndue de' ,"ummune, el \C11IIIC'Unc" ti k:-ur 1't1!~. I'?Q.& \,1I~ 
dele liJst" Lci'ehool een "un de vlcr Inc!a\'crenok heerl11kheden In DI"t~ Inkcl dlc ~~1 ~h""'"\IFn''' ...... k 

II'r'''o"d,'rt'" ,."" O"'/II·,n,·A,.1 "I, ('('nI"../rr.,,,,,,· "I'" ti,." IJrrl' tIrr 'r" ... ,"'~ hIJ' 

Kh) DEI.AI.AING.a~.,1' 274.-'1~.+.I7 

X71 DE l.Al.AINO, 11 \\ .1' +.111 
KXI DI: I.Al AING. u.~ .,1' .~12 

Klj I RAK. KMI nr 1!I-I2. ('uI'I\II nn\lll1111 
'XII F Or-: P01TER en J RROlTKAERT. (;rll·/t/r./rll" nlll.l,.ci ..... ffIt/rll .Ir' 1''''',1''' ,,.c .. ,,,. \ I ....... /rrrft ","""h, 

"'''II'III!-,'k/",lwcc<lcllccI.Ocnl. IH70·1117~. !tI1I/(/r~"1II I' 011 
911 OFI.AI.AINO.u~." 2tl(1·~111 

IJ 11 F DE POTrhR cn J. BROI:CKAERT. 11 \\ • I' ~II 

'1~ I Idem. I' (,~ 

1j~1 IWI.AI.AINO,uw,." ·1'1 
4~1 I" 1>I:I'01Tl',RcnJ BROH'I\I\I;RT.u"".,, hl 

DI·.I.AI AIN(j. 11 ~ ,I'. ~/17 
I %1 1>1: I.AI AINO, 11 \\ ," 1.\11 e' .1' ~tl(l.~" I 

'nI SAG. Reek, 71l1"~.l.cenho~k .1" IlIIr' 
4111 Idcl1l. Re~k, 71",I~. l.C<'nlll~k . I" 110," 

IIIJI RMl. AI~t'rnct'1I Iwmhc!lln",. hili'" VOII den 1I~,'~c dl." 1 ('11Iht-~". nr 1~M St" .. , '.0 ~,,-.N lan lel' \\ ar.. ~I(''' 
17~1I. In dC/e 'Iunllc/cn \\t' dul JIIII Wokkie" 11 "I,'n, 11111 lell'n l'I.'n ,Iccl I dil ,Ic "'t\ .. ~r Mn~, ... ·ht ...... ·h,laI hc'c h,," 
nlcl hct IccII ht-Iml 

1 "MI! SAO. Rc~k, 71l,,'-I. 1.('~lIho~k '. I" 1111 r' I lil ," 

f 1011 l.UC' NEYT. IJ,- 1/.",'" 1'1/11 ~I"'fl 1>'" ./rllt't'rlI/Ahrl./O""11m4rl . . \/ ., .. """" "' ...... " "",ç«' r ... ("",',,"w. f ... 
/I..,t/".II·,.nrll'I"I'H,.,/,.",·"O,"/rlt" ... /, r,eh, IIJ1I7.1' \1 

11021 RAO. Oe"'",llIkel nr .. \~, RCI1I'lrr ~cllehl~"'l'a"rnn~l'II. I"IJI) 11~ 
f "n) RAO. (lc"IW"I~c1 nr \H. LIU'WII 'Uil ,\\'n~lIlkC' I'ol"rnnllrll. ,I"tl."11 '<lil ~,,,I, ".~ .. "'''~ 'all ..... ,,",111"'h.-.. 1 

Sml 1>IlIIIU". 1700 17/,1J 
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(1(») Deze lijsten stelden we samen aan de hand van: 
RAG. Oostwinkel nrs. 37. 38. 39. Lia~sen van wenelijke passeringen. staten van goed. rekeningen van de 
Heerlijkheid Sint-Donaas. 17e eeuw - 1795. 

(105) SAG. Reeks 7bis/~. Leenboek .... t" 109 r". 
(10ó) SAG. Reeks 7his/~. Leenboek .... t', 109 v". 
(107) RAG. Oudburg nr. I(H. Resolutieboek 1589.1"91 r". 

(108) SAG. Reeks 7hisH. Leenboek .... r' 109 r". 
(109) ARA. RK 1~163. 16-7-1523-15-7-152~. I"9 r". 
(110) ARA.RK 1~163.16-7-1533-15-7-153~.1"9v". 
(1IObis) SAG. Reeks 7bis/~. Leenboek .... I" 109 v". 
(111) SAG. idem. 

Over de familie Snouckaen. zie: M. RYCKAERT. Z(}ma~em. ;ijn heerlijkheden en ;ijn heren. in : Appeltjes van 
het Meetjesland. nr. 6. (19~). p. 133. 

(112) SAG. Reeks 7bis/~. Leenboek .... r' 110 r". Zie ook het leen van Jan De Baenst. heer van Lembeke. 
(I IJ) SAG. Reeks 7bis/4. t" 110 r". 
(J 14) SAG. Reeks 28n8-332 ( 1), Penningkohier Oostwinkel. 1571. I" ~ r". 

SAG. Reeks 28n8-332 (2). PenningkohierOostwinkel. 1571. I" 5 v". 
SAG. Reeks 28/53-119. PenningkohierOostwinkel. 1577. P' 6 v". 

(115) SAG. Reeks 7bis/~. Leenboek. P' 110 r". 
(116) SAG. Reeks 7bis!4. Leenboek .... P' 109 v". 
(I J7) ARA. RK 14179. 1-8-1553 - 31-7-1554. t" 11 v". 
(118) RAG. Oudburg nr. 781. Leures .... 1794. 

( 119) RAG. Algemeen Familiefonds. Fonds Van den Hecke de Lembeke. nr. 2~80. Wenelijke passeringen. denombre
menten. aanstellingen van rechterlijke ambtenaren. sententies. adviezen betreffende deze heerlijkheid. 1586. 
1616-1770. Denombrement 1765. 

(120) RAG. Oudburg nr. 781. Lenres .... 1794. 
(121) RAG. Alg. familief.. nr. 2480. 
(122) RAG. Alg. familief.. nr. 2479. Plan van de heerlijkheid s.d. 
(123) RAG. Alg. familief.. nr. 2480. 

RAG. Alg. familief.. nr. 2479. Rekeningen van de heerlijkheid Mosbeke. plan van de heerlijkheid. 
(124) RAG. Alg. familief.. nr. 2480. 
(125) RAG. Alg. familief., nr. 2481. Renteboek 1582. 
(126) RAG. Alg. familief.. nr. 2479. Rekeningen 1764-1786. 
(127) RAG. Alg. familief.. nr. 2480. denombrement 1616. 
(118) DE LALAING. Maldegem la L(lV/tie. Brussel. 1849. p. 270-271. 

RAG. Alg. familief.. nr.1480. denombrement 1618. 
(129) DE LALAING. a.w .• p. 271. 

RAG. Alg. familief .. nr. 2480. 
(130) RAG. Alg. familief.. nr. 2480. 
(131) DELALAING, a.w., p. 271. 

RAG. Alg. familief., nr. 2480. denombrement 1663. 
(132) RAG. Alg. familief., nr. 2480, denombrement 1670. 
(133) DE LALAING. a.w., p. 272. 

RAG. Alg. familief.. nr. 2480. 
(134) RAG. Alg. familicf.. idem. 
(135) RAG, Alg. familief.. nr. 2480. denombrement 1707. 
(136) RAG. Alg. familief., nr. 2480. 
/ IJ7) RAG. Alg. familief .. nrs. 2479. 2480. 
(138) RAG, Alg. familief., nr. 2480. 

RAG. Oostwinkel nr. 39, Wettclijke pa~seringen, staten van goed, enz. van de heerlijkheid St.·Donaus, 
1770-1795. 

/139) RAG. Alg. familief.. nr. 24!l0. 

(140) De lijst van de baljuws ~tclden we samen aan de hand van de RAG. Alg. familiefonds, nrs. 2479. 2480, 2481. 
/141) LUCNEYT,a.w .. p.64-71. 

/142) RAG. Zomergem. nr. 27R, Staten van goed, klachten. verkopingen. renten. enz., 1758-179/\. 
/143) M. RYCKAERT.a.w.,p. 146. 

RAG,Oudburg.nr.7!lI.Lettres ...• 1794. 
(144) M. RYCKAERT. a.w .. p. 140-141. 

RAG. Oostwinkel nr. 31, Rentebock 1671. 
(145) RAG. Oo'twinkel nr. 32. Rentebock (copie v(J()rI/Wlnde). 
(146) M. RYCKAERT. a.w .. p. 142. 
(147) SAG. Reck,2KnH-332 (1), Penningknhicr 1571. r' 10v". 

D. VERSTRAETE. Eil{l'fIdommen van Jlln WIIll"kler.l, in : Vrij Maldegem. 22-8·1'174, nr. 34. 
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(I-IK, SAG. Ree'" ~K/:'iK-~ lIJ. Pennm!!kohlerüo"wmkc:1 Isn. r' I:! \" 
RAG. Rec~, :!II/:'ill·:! lIJ. Klem. r':'i ('. 

(I-IIJ, E. WARLOP. 0" \'I/I"m."'/JIM \'11Or I UK). dl 11, hiJla!!en 11. p 4:!J-4::!4 
( I :'i0, RAG. ÜI.r~"nden Smt·Baat\ahdlj. lOCI 121h Zie: ook G DE SMET en D VERSTRAETE. Or fW .. ",JIJ tuil 

l'/lrill~/ .. ", M/lId .. ~,'m·KI/'il. Maldc!!c:m. 1951. Jl. 15. 
( l:'i I , RAK. KAH. nr. 15-1:!. r' :! I 3 V" • :! 1-1 (' . <I/ltlJ dil .. .."" l'l (idl'/i. lIolll'r 1411/1rr'II dl' ",,,,,,,,nel .. do al"""", 

(ilil/rum I/lorum Sifil'rl ,'1 "'/lII"rI rriml/t:l'lIilomm 
(15:!) RAG. Oorkl/lI.It'11 Sili/·n/lIl{lIIhdij. :!H m/larl 1:!63. 
(153) I:. Ol:' SErN. G., ... hit,.I· I'n Aardr;Jhkundili WtNlrd/'lIh,,1'k ,I .. r S"'t:ilrh,. ~rmUlllrn. Bru,,\C1. dl n. Jl 1~7 en 

F. DE POITER cn J. BROECKAERT. G,',ch;rtl..,,;, I'IIn dl' lIl'mr/'ntrn Jrr PrlnY,..1l' 0",1·\·Wa/fJt'r..,.. 0 ... 1. 

\I·;nk,'I. Gent. IKM- IK70. Jl. 5. 
(15-1' Arch. SJHB. nr. M. Uit!!C!!even door M. GYSSEUNG. Col'Jlu, Mlddeinedc:rIand.c lelr..ren (tOl cn met lid IMf 

13(0). Reek, I. Amhtelijke hc!.Cheiden. 's Gravenha!!e. 19n. p 350-35 I. 
(15:'i, M. GYSSEUNG. a.w .. p. 3:'i0. 
(I:'ih, M.GYSSELING.a.\\ .• Jl351. 
(1:'i7, RAG. Üllrkonden Smt·Baafsahdij. dccemhcr 12711. 
( I:'iK, RAG. Üllrkonden Sint-Baafsahdij. :!9 apnl 1271J. 
(lW, RAG. Oorkonden Sint-Baafsahdij. -I mei 1:!79. 
(Ih(J, RAG. Oudbur!! nr. 2332. PnlÇés contre JO(" Ca-.emhront concemant J'm..:nJllIOO d Ie.. 1J1~ &i Sco~r 

d·ÜlNwinckel. ComJltes de la commune d·OoslwlIlI:kel. IMO 
( Ih I' F. DE POITER en J. BROECKAERT. a.\\ .. p. 5. 
(lh::!, E. DE SEYN. a.w .. p. 1207. F. DE POITER en J RROECKAERT. a \\ .1' :'i 
( Ihl, RAG. Oudhur!! nr. h.l!. Ih211-1629. L,a,\-.e des correspondancc\ SAG. Red., 7h" 4. heg," Ibc CC'U1i' .l.«nhl'l"L 

Oudhur!!. ", 104 ," 
(IM, AR.-\. RK 1-Ilh.l. 11-7-1:'i1:!-15-7-151.1. r',h" 
Ilh:'i, ARA.RK 1-Ilh.l.I-I·7-15Ih-I:'i·7·1517.r'9(· F.DEPOITERenJ BROECKAERT.A" • AmadMcmc:nl 

Eeklo ... Gent. 11I7(). IlIn.l.cm" .. Á.·. 1'. 15 
(IM, F DEP01TERenJ RROECKAERT.a\\ .. M,,',Jt'~ .. m,Jl.hl..fW 
(lh7, ARA. RK 1-116.1. 1-I·7·151h-I~·7·1517. 1"9(' 
(16K, ARA. RK 1-116.1. 16-7-15:!:'i-15·7·152h. r'9(' 
(lh9, RAG. ÜI"twin~eI nr. 16. Prtl('c"Iuk~en 11\e~'Cu\\. 
(170, ARA.RK 1-Ilh.l.17-7-15.11-15·7·15J:!.r'R(' 
( 171, AR.\. RK 1-116.1. Ih·7-1:'i3.1- 15·7·1:'i1-l. I" 9 \" 
117~, J GAII.I.IARD. BrtI~." ,., /,' "mn,·. Rru~~c, 11157, dl 1.1' ~2-1--157 ""cr de lamlhd'14!1n~ ,te P .. mete. 
1171) ARA. RK I-IIh.1. Ih·7·15:!5 - 1:'i·7-1526. NIJ (' 
1I7~, SAG.Red\7hi,,-I.,"II~," 

1 17~, RAG. Oudhur~ nr 6l!. LIIl\W de, C'nrre'JlI,ndlln,·c,. Ih2K-II'<2'1 
117h, SAG. RCl:k,:!K 7K·.U:!. Pcnl1m~~Olllcr 1571.1" 17 (' 
(177, SAG.ldel11. I" I (' 
117K, SAG.id'·I1l.I"/l(· 

(1741 J \'.AN·IWEMBEKE.I.i,II,lrrl't't'rll,Áh,·d""mllh .. ,I."/I,I,~m""I,1.("l('nl.,d ,I' 'I W .. "'IcIL ... 'I' ...... «nn:.."h1 
dut ~ehevcn werd hiJ de lIVCfllonp "un n:nlc)!n>nden IOpl'\'tl l)!C \Co.(\.", 

"KO, VERWIJS ,'n VERnAM. ,I(,d"rl"rd,'rl,m,/ .. /, 1I't~'IlJrll/~.,.L " GIlI\l'nhn)!c. 1'I~7·I~1. dl 1\. 1...>1 Il~l 
Mur~~cld nll11un)/dd 1\ een "'~cre 1I,1(,'\','('lhcld \111\ dl.' I'nl' \ Uil een \I,·o.,1(,·hl ~ ....... 1. hc'IIIlaan ,Ic ........ r hc'Ill' .... /\ he. 

dOlllcm 'eNchuldl~d 

( I K I I SI\G. Re,·~' 2K/7H . .1.\:'. PcnnlO~~lIh,er I ~71. I":'fl \" 
( IK:!, I: 111': pnrn'.R cn J HROITKAI·.Rl 11 \\., Oml" mArl. r ~ 

(lH l, N"I.I·' Muunn' RwLllcn. \\11111'\""/1111111 hnndllLe IlnllL 
(IK-I, SAG, Rcc~' 2K/5.1·2111. Pcnmnf1Lohlcr 1~71, ''':' (' 
(IH~I SMl, Idl:l1I. I" ~ r" 
(IKhl SMi. Ilkm. I" ~ (' 
(1117, SA<i, Idem, I" 20'· ... 
(IKII, J (jAII I lARf). I/ru~rll'II,' f /,/111. Brull~t', IK~7·11I("', r 1711· \1111 
(IHII, Illlndchnpcn ,"n h,'1 l"·lk ••• ,,'hup vllnrlit',dlll'lfCIII\, 1112.\.1 \ \ 11.1' .:to': 
(l<)Ill J (JAII.lIARI>.1I \\ . f' \Kt'n \711· '1111 Ullndcl , h Cl..-n (Je",h ,I \\'111. 11,I~~.p IUto 
11'11, RAG, Oudhul')! Ol 2'.'2 Oudhllrp or 177. Rc".lul1t'I ..... ·L, INJ.I 
(19:', RAG, Olldhurp or 1141. Rc\lIhlll ... hI ... ·~ 11'<17.1" 'fl r" 
(1In, RMl. Oudhurp nr 1117. Rc\lIhlllt·I ...... L 11\1'. r' 112 (' 112 \" 
(1'1-1' RAG. ()udhur~ nr IHII, Rt""h.Ilc1 ...... L 11\111. I"~'I,.' 
(1'1", RMl. {Judhlll')1 nr IHII, R,·\oh,Il .. I"lCL Ihlll, I" Mil f' 

( I 'Ih , R AO. {JlIllhllr~ -I~. R,·,·,w.1 cl nulre\ d.":III11 ... II" ",,".-.:'"'''''1 I .. 1'1'\'('1111111""-.:' ,11' I .. C'h",dl"l1II'" 'UI \ ''''\\\ ""\'1"1 ~ 
1· .. \du'II\I1 dil S .. ,~n"lIt ,lu "ti II"u, It"'~·I77 \ 

( 1'17, R AC •. O,"lhurll nr ~ 11~ 
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t19R) RAG.Oudbur!! 1%. Resolulieboek. 16::!6. 
( 199) RAG. Ronsele +L Re!!isler van wettelijke passerin!!en en Slalen van goed. 1727- 1735. f' 59 r". t', 91 rH

• We lreffen 
Joos Casembmot nog in 16-14 aan als Heer van Ooslwinkel (RAG. Oudbur!! 4::! en 2:>32). 

(::!OOI E. BELLElTE. La.Hlccl'ss;on /liL\" Fier, dans les CO//ll/ml's Flamandes. Parijs. 1926. 

(::!Ol) RAG. Oudbur!! nr. ::!370. Procès contre Ie Seigneur de Leyschoot. Ambroise van Maldeghem pour la nomination 
d'un amman au métier de Waerschnol. Oostwinckel. Ronseie. 1655-1657. Over de familie van Maldeghem : 
COMTESSE DE LALAING. a.w .. J. GAILLIARO. a.w .. dl. I. p. 446-461. Zie ook hij de Heerlijkheid en 
Bamnnie van Leischool. 

I::!O::!) COMTESSE OE LALAING. a.w .. p. ::!81-::!82. 
(::!03) RAG. Ooslwinkel nr. 16. Processtukken 18eeeuw. 
CD4) RAG. Ronsele nr. 44. t" 60 r". 
COS) RAG. idem. f' 60 v". 
con) RAG. idem. f'61 VU 

1::!071 RAG. Raad van Vlaanderen nr. 8387. AClen. decreten en sententien libellen. jan. I 729-dec. 1730. nr. 110. 
(::!081 RAG. Ronsele nr. 44. f' 90 v". 
(09) RAG. idem. f' 92 VU - 9::! r". 
(::!IO) RAG. Raad van Vlaanderen nr. 8387. nr. 110. 
(::! 1iI RAG. Raad van Vlaanderen. :>:>983. Allerlei stukken in verband met Ou Moncheaux. 1716-1738. 
(::! I::!I RAG. Ronsele nr. 44. f' 99 r" - 100 , .... 
(2131 Parochie-archiefOostwinkeIIPAO). Briefwisseling Walckiers. 24 september 1975. 
I::! 141 PAO. idem. 
1::!151 RAG. Ronsele nr. 44. f' 101 r"en RAG. Raad van Vlaanderen nr. 8387. nr. 110 
I::! lól S. TASSIER. Figl/res Rél'O{lII;onna;rl's (XVIIIe s;ècll'). Brussel. s.d .. Edouard dl' Walckiers. p. 17-46. 

Over de familie WaIckiers : BARON de RYCKMAN de BETZ. Armor;al Généra{ de la N"h!es.\·e BeIge. Luik. 
p. 483-484. Annuaire de la Noblesse de Belgique. 1869. p. 235: 1874. p. 4on: 1899.11. p. 2537: 1913.11. p. 36::!: 
19::!3.11. p. 195: 1929.30. Ir. p. 207. S. TASSIER. a.w .. p. 107-110 waar een uit!!ebreide bronnenvennelding 
staat in verband met de familie Walckiers. M. Gervais. Wapenhoek l'CIn de Prol'inciël1 1'11 Gemeel1lell ,'all Belg;i;. 
Bru~sel. 1955. 

C 17) RAG. Raad van Vlaanderen nr. 33983. 
CIRI RAG. Raad van Vlaanderen. idem. 
(219) RAG. Oudburg nr. 2596. Procès contre les hom mes de fief d'Ooslwinckel. 1732. 
r:~20) RAG. Oostwinkel nr. 24. Kerk- en annrekeningen. 1724-1740. 
122 J) RAG. Oudburg nr. HOO. Reliefs de fiefs el dénombrements de la cour lëodale du Vieux-Bourg. 1710-1796. 
12221 PAO. Briefwisseling Walckiers.14 september 1975. 
12231 PAO. Briefwisseling Walckiers. idem. 
C241 D. VERSTRAETE. Jall Walck;en. heer mn Oosfll'il1kcl. in: Vrij Maldegem. 12-9-76. nr. :>7. en RAG. 

12201 
(127) 
(21R, 

(2.111 
(23::!1 
1:!33, 

(214, 
C!3~, 

(230' 

Ooslwinkel nr. 2. Briefwisseling. 1700-1795. 
RAG. Raad van Vlaanderen. nr. 21022. Pieter van Bouchaute c. Jan Walckiers. commis van's lands impositiën in 
het kwartier van Gent: wisselbrieven. 
A. RYSERHOVE. Ol/d Zflml'r~l'm (5). in : On, Meetjesland. 1986. nr. I. p. (H. 

SAG. nr. 115. Parochieregisler St-Michiels-Zuid-O. 1734-1787. 
RAG. Ooslwinkel nr. 24. Kerk- en annrekenigen. 1724-1740. 
RAG. Oostwinkel. nr. 30. 
Over Jan Jozef WaIckier. en ziin bezittingcn : 
D. VERSTRAETE. F.i~l'fU{flmmel1 "cIn Jcm Wall'kier.' IVrij Maldegcm. 22-8-75. nr. 341. Sc-lrilclC'ri;c'IlC'I1';II,,'l'Ic'lI 
"an lCIII WlIlckil'rI' (Vrij Malde!!cm. 10-10-75. nr. -lIl. Jan Wclfckien. har l'ell1 Oo.",l'inkl'l (Vrij Maldegem. 
29-9-76. nr. 171. Armc' rijkc' mem,," (Vnj Maldegem. 11·11-711. nr. .l21. 
RAG. Algemeen familIefond,. Fond, Van Hec~e. nr. 2166. Staat van Goed van Jan Walckicrs. 1758. Dl' 
voorgaande bi jdral!en van D. VERSTRAETE zijn hoofdzakclijk gebaseerd op dCle ,taat. 
RAG. OO\lwinkcl3l!. Llu,<,cn van wettelijkc passerin!!en. staten van !!oed. rekcnin!!en. 17IMI-1769. 
RAG. Oo,twinkel nr . .'\0. Wettelijke pa~serin!!en. 16611-1750. 
PAO. Dn, .. icr rc\tauralie kerk. Het verweerde wapenschild liet men /IIal .. hel wa, omdat de architect nict precie, 
wi,r welke wapenschilden in cen nieuwe 'teen dienden j!eheiteld te worden. 
SAG. nr. 115. Parochlere!!islCr SI.-Michiels-Zuid-O. 1734-17117 
Zie nr. 129. 
RAG. Oo'twinkeI11l. 17(1)-1768. akte 2-7-17~X 
RAG.OnstwinkeIIK. Kluchten. 1751·179~. 
RAG. Zomer!!em. nr. n8. Staten vun !1ned. klachten. rekeningen e.d.m. vun de Heerliikheid PlaIIe Gaverijc. 

12'7, RAG. (x,'twinkel nr. 14 (aanstelling nallu\\.' 
RA(j. On'twinkel nr. 2. Briefwis,clin!! 17(X)-1795 

1:1."1' RACj. Oo'twinkel nr. IK. Klachten. 1715·1791. 
(1"1, RA(j. Oostwinkel nr 10. Wellelljkc pa,serlngen. IfI(,X-17~() 
/14(1, RMï. Zomer!!('m nr. nll. r' 25 ," 
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(241) PAO. Kerkrckening 1767-1770. 
(241) RAG. OoSlwinkel nr. 3Obis. Allerlei slukken m verband mCI de HecrilJkheld UI\Chool. 
(:!4~) D. VERSTRAETE. Vl.'lUlitii' /1' Omrwinktd in 1773. m . Vrij Malde!lcm. 2-7·66. nr. 37. 
(144) RAG. Bisdom Gent. B 1092. ugger pastorele (locdcren. 1558. 
(245) SAG. Reeks 28178-332. Pennm(lkohler. 1571. r'7 r". 

(246) RAG. OoslWinkel2. Briefwisseling. 1700-1795. 
(247) RAG. Ooslwinkel2. idem. 
(:!4l!) PAO. Kerkrekening. 1770-1776. 
(249) D. VERSTRAETE. Arml.'rijkl' mt'n-"'n. m : Vrij Malde!!em. 11·8-78. nr. 32. 
(150) RAG.Oostwinkelnr.18.Klachlen.1751-1795. 
(251) RAG. Ooslwinkel nr. 18. idem. 
(151) RAG. Oostwinkel nr. 23. Conditiën van verkopingen. 17:!5-1788. 
(253) PAO. Kerkrekening. 1780. 
(254) RAG. Oostwinkel nr. 2. Briefwisseling. 1700-1795. 
(155) RAG. Oostwinkel nr. 2. idem. 
(:!56) RAG. Oostwinkel nr. 2. idem. 
(257) RAG. Oostwinkel2. idem: Oostwinkel 15. Wettelijke passeringen: Oostwinkel 3(1),\. Allerlei -ru .... en In \etband 

met de Heerlijkheid uiM:hool. 
(158) RAG. Oostwinkel nr. 16. Processtukken IRe eeuw. 
(:!59) RAG. Oostwinkel2. Briefwisseling. 1700-1795. 
(260) RAG. Oostwinkel nr. 1. idem. 
(261) RAG.OostwinkeI3Obis. 
(162) RAG. Oostwinkel nr. 18. 
(163) RAG. Oostwinkel nr. 2. 
(264) RAG. Oostwinkel nr. 2. 
(265) RAG. Oostwinkel nr. 2. 
(:!66) RAG. Oostwinkel nr. 2. 
(267) RAG. Oostwinkel nr. 2. 
(:!6/!) RAG. Oostwinkel 3Obis. Allerlei stukken hetreffende de baronmc van UI'-Chrot. I7M-I7QO 
(:!69) SAG, Gazette van Gend. 28-2-17/!1I. 
(:!70l RAG. Ooslwinkel nr. 15. Wettelijke passerin!len. 
(271) RAG. Oostwinkel nr. 2. Briefwi~seling. 1700-1795. 
(:!n) RAG. Oostwinkcl nr. 2. Briefwis'iClintz. 1700-1795. 
(273) RAG. Ooslwinkel. nr. 60. Financiën gcmeente Oostwinkel. 111211-18:14. 
(274) RUG. Handschriflenafdelin!!. Fonds vliegende bloden. Oostwinkcl. 

(275) A.C.F. KOCH. 0,. ri'ch/I'rlijlci' or.~(/nis(//ii' Win h,,/ I(NltI.{ch"p \'/elt/mI,.,..,.n , .. , /I, eli' IJ,. N'Iffl. (ien!. 1951. 
p. 199-10l! waar het ontsllllln van het ambt van bal.juw worut !lcschet'il 

(176) RAG. Oostwinkcl nr. /I. Wellelljke PIl.\J.erin!!cn. r' 9 ,.'. 
e??7) RAG. OoMwinkel nr. 14. LIII.\!ICn weudijke pa'i.'iCnn!!en. 1/1211. 1700·1779. 
(17RI RAG. Oostwinkel nr. 2. Briefwi\\Clin". ycrzoekschnflen. 1700-1795 
(279) RAG. Onstwmkel nr. 14. Id. 
(211(11 RAG. Oo\twmkel nr. 14. id. 
(281) RAG. Üf"twinkcl nr. IK. Klachten 1751·1791. 
(2R2) RAG. Üf'Mwinkcl nr .. 'ObIS. Allcrlel ~tukkcn hetrellcndc dc ban\nmc van LCI"':""('(. I7M-I'N(J 
(283) RAG. Üf\stwinkeI1(lhis. id. 
(284) RAG. Üf"twinkcl nr. 15. LUL\sen wellcli,kc pu.\sennjlt'n. 171!()..179~ 
(2/!5) RAG. OudbuIjI2626. Procès contre P,Cm: Vlln VInenderen. 17.\4 
(2K6) RAG. Oudhurll nr 2001. Pmcè\Conlre Geol')!e~ [)co B(llllllcre, 1732. 
(287) RAG. Oudhurj! nr 2/114. PnlÇè\c'~(lntre Ic: hailliu d·o.l\twynel.t'l. 17.'2-17~ 

118K) RAG. RumJ vun VhlUndelt'n nA ~~7M en 2277~. ,,"\1.'1:" tc).ocn P,eh:rl)CO SnlCt. \'cf\'al"npcn 'an lanJt>.lC~. hcodl\')l 

in pnmchlerekcnm!lcn. Wc hnpc-n luter nol1lt'nllItt' kOlTlcn (lP dUl'n\l.'C' 
(2119) RAG, OostwInkel nr. 15. 
(290) RAG. ()",twinkel nr. I. Rc:,nlulIc:t>.l4.'1. I(>K4·1701. 
(291) BERTEN D .• II.w .• p. 130. 
(292) HERTEN D .• u.w .• p. I.lOc:n v"IIICrn.1c 
(29.'1 RAG. OnSlwinkci nr. I. Rc>nlutlchll4.'k 1/l84-17!l1. [)co vijf \CCti", \\aren de KCrt..plMt\ t'n de \'C'kktlllllt. "'" 

nn~tcli)k dcc:1 vun dc I.lIn~trnO\ en dc lIevc, het wCMeh)k ,leel "un .Ic lun).'t'\tl1llll.I.(',,,·"''''' c:n IC'lhk'l1C' de \I" •• 
en DII:,pc-nhekc. 

(294) RAG. o.lstWlnkc:1 nr .. l(\hls. AllerleI ,lukken hetl\'fTen,tc dl' halllOntt' van I.C' ... ·"'" ... )7M·1 'NIl 
(19:'i) RAG. On\twlnkel nr .. 19. Wettelijke 1'1~\!I('nnJlC'n Smt·[l<lI\IIH\. 1770-17Q~ 
12%) RAG. o."twmkcl nr. I~. Wettc:h)kc I'u,~nnpcn. 1711(l-I79~ 
(2971 RMl. On\twlnkcl nr. I~. 
129K) RAG. ()n,twmkcl nr. 2. Rrit'l'wMclln, 17(1()·IN~ 
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(2991 
(3001 
(JOII 

(302) 
(303) 

(304) 
(305) 

(3061 

(307) 

(309) 

(310) 

(311) 

(313) 

(314) 

(315) 

(3)ó) 

(317) 
(31111 
(3)9) 

(320) 
<321 ) 

RAG. id. 
RAG. Oostwinkel nr. 15. 
RAG. Raad van Vlaanderen 22835. Ambtsmisbruiken Care I Van Hulle. 3 pakken. 1715-17~~. In mei 1714 
ontving Van Hulle volgende brief van raadsheer Goethals uit Gent: Alwo Ue tractement met al te groote affectie is 
geschietende dat ick wat tel'eel mn u,,· "Tn hehhen opghenomen dat my onpasselw'k heeft gemaeckt excusere my 
\'an op mor~hen te presenteren in UI trouwfeeste. wensch Ue ende jouffr. Ue hruydt uWter herten ,'eel ghelucxks 
eTule hen droe"e dat ick de."" .",Iemnitew niet en mn hywoonen. hidde excuse te doen aen ml'n heer en mevrouw "an 
Oostwinckeil' die ick ~hesel·t hadde te comen haelen. hl."\'(' met presentil' Win mmen dienst ende hantcussen aende 
\'Oom. har i'n me"rouw 'tm oosn"I'nckele aenjouffr. de hru\'dt en alle andere ''Tienden. uw dierlIIer Goethals. Van 
Hulle verzorgde zijn relaties I 

RAG. Raad van Vlaanderen. id. 
RAG. Oudburg nr. 4~. Recueil et autres documents concemant la préeminence de la Chàtelennie sur Oostwynckel 
à I'exclusion du Seigneurdu ditlieu. 1642-1773. 
RAG. Oudburg nr. 42. id .. Naerder advertissement van de Ca~selrye en Advertissement Communicatif. 
RAG. Oudburg nr. 42. id. 
BERTEN D .. lntroductinnllluCoutumes du Vielu hmlTg de Gand. Brussel. 1904. p. 123-124. 
RAG. Oudburg 2332. Procès contre Joos Casembroot concemant I'inscription et les titres du Seigneur d 'Oostwyn
ckel. Comptes de la commune d·Oostwynckel. 1640 : 'hehhe ghedaen interdictien. insvnintien ... stock gehou· 
den ... de houcken "erpachJ ten kerckml/er ... hehhen geschut de heesten . . ' 
RAG. Oudhurr~ nr. 2332. id. : nl/mentl. hinnen onse prochie mn oostwinckei hehhe last ghege,'en mn mattheus 
\'an '\'lies als amman mn \'Oom. proch\'e te doen onse kerckghehoden ghel\'ck ordinaire uw cruchte mn :yn office 
uW den name mn ;\'ne h. mt. als onsen geduchten heere mn \'Oom. dr\' prochien. 
RAG. Oudburg nr. 2332. id. : segt te willen weth gheven mn oosn,'inckel en maer is Vl/ssael here mn dil'ersche 
spleten. 
RAG. Oudburg nr. 2332. id. : nemaer de \'Oom. callanghe ghedaen synde an \'Oom. hail/il/ heeft hem "ervoordert 
den \'(){)m. heere lt){)S Casemhroot te segghen teghen den ampman dat hy hem SOlide de halgen {/\' snWen .. 
RAG. Oudburg nr. 2332. id. : w\· onderschreven als houderlinghen mnde prochie mn oosMinckel tuighen dm den 
ampman de gheheele prochie mn oosn,'inc/e deure te weten "'In sommeren execl/tie en voorts mn alle andere 
exploiten ten dienste \'(/n ~heheele prochie .mnder iemant anders mede te moe\'en (I{te mm'eren in \'Ïertich jaeren 
henl'{lerts totter daere deer niemment.l anders weten doem'. 
RAG. Oudburg nr. 2332. id. : Informatieve preparatoire. Getuigen pro Oostwinkel waren: Jan Van Loo (61 j. I. 
Comelis De Geeter(33 j.). Vincent Manhys (48 j.). Lieven Van de Velde (63 j.). Pieter Coppens (66 j.). Jan De 
Dobbelaere (46 j.). Jan Teerlinck (46 j.). Pieter De Waeghenaere (42 j. J. Pieter West (42 j.). 
RAG. Oudburg nr. 2332. id. : Informatieve preparatoire op verzoek van de heren van de Raad van Vlaanderen en 
de Oudburg tegen Joos Ca<;embroot en Comelis De Smet. Getuigen contra Oostwinkel : Jan Ryckaert (66 j.). 
Laurens Ryckaert (50 j.). Jan Blondeel (40 j.). Pieler Coppens (66 j.). Jan Van Loo (61 j.). Eigenaardig is wel dat 
deze laatste nu een lotaal tegenstrijdige getuigenis aflegt. 
RAG. Oudburg nr. 2332. id. : dar ti'/1 "oor.\'. ("de Jonas de mevere i'n jlln goethals metti'n haljuu' (= Gedeon 
Bogaert) in 1041 <!heviachiert hehhl'n rollwee soo dn' reysi'/1 int omme.l'tellen Winde I'oon. prochie coslen ",mder 
dat aenden \'Oors. hailliu eeni~hen lrol/hle wert ghedllen dan 1Illeenl\'ek tsedert l'en mlll'l1Il Ofti' tU'el' herrewaerts ... 
den hailliu tOl het dIJen vantle ,""ors. de\'Oiren niet i'n willi'n kennen hi'hhen sOI1l/er inti'n'entie mnden hare mn 
(HJsMinckel IJfhailliu (ghecollecleert) de hil/ietten "iln onclJsten ende swet van diere ghi'mai'ckt. 
RAG. Oudburg nr. 2332. id. : dar jr joos CmemhroOl mller en is l'en mS.wei heTl' ende maer ,'ermoghen heefT "lIlI 
'~fsche/l. gr. hoele ende eenil(he antIere deene .mecken h(J(l\'en dm h\' deselve heerl. oock "lln OI'er ,'eelt'jaereJl 
heeft hIJoT<'n noemeJl We.«winckel in den hIJsch gheinclln'l'ert in Ooslwinde i'n dm vOIJr.\'. amhadll mi't hooghe 
juslirie domineert <!heheel (}().<twincklt, door gheresen'eert lel'schoot tgonne :vnjustitit' l'I1de judicatllTl' PllrtimlieTl' 
heeft· 
RAG. Oudburg nr. 2332. id. : PieterCoppens verklaarde dal de schepenen van Casembrool ook schepenen van '1 

Ambacht waren moer in war {{ualite."t:y ghestaen hehhl'n IJver d' auditil' van eenighe rekl'n."'1 dal wisl getuige nict. 
RAG. Oudburg nr. 2332. id. : dlln alleene dat gedeon hIJglll'rt haillill "an ClI.<emhroottl\'t'l, Jllaen ghelt'dl'n.mmell 
ml't dl' schepeni'n mn Illmbachl ghewl/'hiert hinnen Ghent tOl hi'/"i'TI'olgh Winden octmy". 
RAG. Oudburg nr,. 42. Recueil ... en 2332. Procc'-. 
RAG. Oudburg nr. 2332. id. 

PAO. Kerkrekening ~twinkel 1637 : 'ghepresenteert in alldilie "/In den heer pa.,roiTl'JI in ah.H'ntil' "ilII den heer 
haTlm "an leijsl'hot lil, hl'eT<' "Iln ofJstw\'nckl'i. 
RAG. Oudburg nr. 42. Recueil.. 
Het toekennen van de prnvisie van reeredentie betekent het voorlopig toewijzen aan een der partijen in een 
geredoubleerd bezitsproce~. 
REINSMA R .. Glo.uurillm "1111 dl' XVI' i'n XVle·l'el/u·.'" rl'l'hl.l'/amm "ntlt'l'nd allll Sl'ntmtiiill ,'11 dIJ.uier.1 "1/11 d,' 
Grol(' I<uwll'tln Mt!chl'lm. Amslerdam. 1%7, p. 114. 
WfJordmhfJ/'k dn Ni'di'rlnnd.'l'hl' Talli. dl. XII. 's Gravcnhu)!c. 1947. p. 114. kol. 745 : Rccreuntic. uit fr. 
récréancc. meer verbrcld rccrcdentie. 

/..lJrOl/Hl' Uni"er",I. Parijs. 1949, dl. 11. p. 626: récréanec. n.f. (de I'une. v. recroire. rendrcl. Dr. cun. Jouissunc'c 
prnvi~i()nncllc de fruil~ d'un bénéficc cn Iiti)!c. 
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"11) 
1.'1.1) 

03:!) 

t.UJI 

( '41)) 
L''In. 
1.''111 
(1~1. 

n~'. 

RAG. Oudhur!! nr. 41.I'CI.'Uell. 
Manhcu\ Van Wae, wl~nle up Ron-.elc Het hl.lhuv....:h .. p \lItI het Amn...:m ''"~ mer • .., \.der Of' , .... Hit 
ovcrlced In Ifl5Y : ... ·"'lil;,· ~/,,'h"/I,"'n /,'n ",·rthunr 1,/11 .n/ .. ", .."II/h,.". lil" W"I" "",m",n ."",1,. ...-I.,. ,.. ... It,,. 
(RAG. Waa .... ,hoot. nr. JI4). 
RAG. Oudhur~ nr. 1.'.'1. id .. ''''/'f/ h .. m ,·rn·"ord .. r/ d,. "O/" k,.n ft' mllt',!"" lil" '''''''''r,. d" "" .. It.,. ._ 
Om/llindel /'n ,It·./',,·t' I,· "/'I/,·,It'n "1' :!y IU"" IfI.I.1 nll,.r ,I,.n ~",/tI,.I,·. 4/,,, d//,,,\1 "~.IC ,ondn1ri.end .... " 
"hepcnen Jan G(lcthal~ en Jona., De Mcyere Vla IIln "fficler Jan Van HólClc !!allW", .. De Smn In'nlldrnled 
in~lruclle, aan de Icne .... van de pamchlc. 
RAG. Oudhurj! nr. ~:n~. KJ. : ,w,lI/he", '·,m Wilt" ,,/. "mmo" \'(In prm,'''''' kt' ,,!fj,ur hili .... "." ,..., .. It, .. d'I'<II11' 

dl' o{ficii'1I ,.11 IJrt,.'mint'lIIien ,,'ti /".· .. omende .'11 ~h/'d""11 h,,"brll,l,. 'dn ",·t'r h.IIIII .. ff /IJ"''''' ril ..... " • Zat •• 4 
BERTEN D .. a.v.. p. lol:!). 
RAG. Oudhurj! nr. :!J):!. id. 

RAG. Oudhur!! nr. :!33:!. id. : .·IIt1.· h"m ,,/I.·k ,Ie 1'''' ,,.d/'lIl1/' h,' 1t'1II,.II/1,. ,."" c ..... "'''.''"''rn ""fth ............. Ik 
lI'elde /h"f ol' /,,(rl'·,m I'"m'e heefl I1h/','onft'rmt't'rt mn "'I('/t' 1'11 n"/rll 

BERTEN D .. a.w .. p. lol:! 
RAG. Oudhurj! nr. :!:'3:!. id. Bedoeld wordt Rnhen 'an Maldc!!hem. heer \ lUl GnmaR" lJc DE LALAI'IIG. 
a,v.. p, 15Re. V!!I. 
RAG. Oudbur!! nr. :!33:!. id. 
RAG. Oudhurj! nr. :!33:!. id, : d"n I1rijfit'r h,· p/lrt' lIim ... ich,."".p t't'n;lIh,. hri"",t'II,.,n .""1 ... ",IIIIrtIIr ,." """0 Ilrrtf 

.. "mmem/(' '·,m tlt'<t' CC/HeIn'" hC/ddl' I1heSll'll,.ndl' l1,.d,.r;l1i,.rt ,I,. 'lC",.n";",. : ",." Io",l/ill ""'".,..111 t'II .. ~ ....... 

oO.\II1·inf'kl'i. Zie ook: BERTEN D .. a.w .. p. 1:!5, 
RAG. Oudbur!! nr. :!33:!. id. 

RAG. Olludburj! nr, ol:!. Recueil .... : dm n.ml'llIilllr 111"1'11,. pl"r/,,,,," n",d,. hrl>hnt "",dOl/ d .. "",y hnrltrflllH'1 

en II'{/f''''11 11,·//tI,.'Ht't'TI//en h//i/li/l. ,eh"I'"n/'n "e1n ,h". h"t'rl., melt'T e1r" ""'1'''''''' rIf .. -Itrpt"",..,. ,.uW.. "01""'1"11 

t'II dal hl'tlil'n tI".I('''·'' Ioril"'e" elf' 1Ir,·. "il'/ "" 'm",rn rul'ekrnd(' "ndt' "u'''III, , 111rff I!r ... ", /ud«ff """TI flirt 

""'fan!!l'n. (~hrs = ci-cr. (\Chcesschcrsl. hre = cl\Cr (hcc\...:hcre'" J",,, C3..\Cmhro<lC' 
BERTEN D. aw . p. 1:!4-I:!~. 

RAG. Oudbur!! nr 4.'. id. : hemallr.· .. I.·e/.; ... It.t.I1 .. \(·hrnr .. h.ltJd.·h(.Nr '"'' ,I .. h .... rl,,·lJ!n1 en", I".,"" ""--
cl., "/lor{("'eI" prochir I'IIn /I/I .• /1'''·lIckrl ,." 0010: in tr('I1e1TlI mn drHrl(, "'Ii//w 
RAG. Oudbur!! nr. D3:!. id : ti.." ,'ft " .. h"on hrm 1(' .d,e1m .... m/'/ .. ~.I.III'rtllf' (II"r/I"rtII .... ('10 .. JI-""", I 'I 
/lmm,' /.' ,'/I",imlf't'f('n in wnt' "\/I,.,,.I/i(' "1' til' rt"I/I('I/,· I'IIn hn. i" It' l'clr" d .. ...... -11 "'" ,.."", .. 
RAG. Oudhur!! nr. :!331. Id. nirl "//('",,,. ,'rn 1//1('$//(' rn Î< 1'1111 ,,~.n "'rl "111 hrrrr "r .... "... ... ~ ..... k 
r,'~it'rlll!!/If' ",111,1,. "/1,,1'.'. I'TOehi('. lI'r//r" I'IIn 1'''1111(''' rIl ,('//r" rIl .1",lrrr ./lrrrtllr/,. (r "'"'~,... ... .... 

""'I'm""'irn di/' dn, ",·n"",·rd('r .. /,rm "0" Irn ""'lh .. il-eArll 11-1/1 e1rndmrl1rll I \'/1 ",.~H,n If>4.J' 
RAG. Oudbur!! nr. ol:!. id. 'a(''''nt .I,'rl/ \'tin (I'/r/, m.lr "/lc/lil""/"" ,Iir,/,," 'rl ...... h,..,.. """kr ",dlt ... I,. ~ 
RAG. Oudbur!o! nr. ol:!. Id .. • 1", "i,dril/'lI/lIIi,. rll.lr I'r"",ir ",m I,,, hurl,. IIn/ .. """""'r,, ... ortJ.,/IIrt ... rt .... ""ck 

~,.n"t'n 1'1111 ("""""ncAd ,,/'mm'r II'rl d .. hurl\,,.h ... lr 1'1111 "·(' .• /1,·,·"drl 
RAG. Oudhur~ nr. 42. id. 
RAG. Oudhur!o! nr 41. id . elII"'/'" ".",., :('rr c//IIf't'/I't'1o: "I.gl'helrl/.I.,/ h,' t· Ca""Rl""""'''' ,..""..U .. ... k "" 
,,,,,",,./ /11. \\'11/' ,·,"'ntlI'I,·" "''' /11111 11' 1""I('crrn hrrr "lil O,"/1 ... .".·trl 
RAG. ()udhur~ nr. 1D1. Id. /." rflru.., rn"/lI/ir", ... A ./cr lInk ""11 I,"'\1~"t' .1 ..... rI, .... nft'l ('4fI<Ih (rl" ( 
11""1''''' lam,·(·rt ~h""'cnl l"tll' m"\1i"TIII"rn "lil ,/1"1'/,.,. "," 
RAG. Oudhur!o! nr 011. ,d . 1lI'I,li{frrrntr ,,,,hI,,,lIr .,./r/l .1 ... ",.",1'",,,,rl/lr,, .. I, ."hl~Il.IoIl;' ' ... n ....... k ... "",y 
cf"n 1II'('I1('/",rr ,." 1\'''1' ,v •• nal'/"" e11.\ hurc "111 (1"./1'·"'h Arl \(""/,.,, 11,.11/ ... " ("(r"/ /0,. ,,"" ..... r,'1;('10."_ 

RAG. Oudhul'\! nr :!.'J1. KJ 
HERTEN D .• u w .• " 11~ 

RAG. Oudburlol nr :n07. Pnli:<'\ <~111lR' Ie SClptK."1r de l.('y .... ·h .. "I. "mh".,\C ,.n M.Ide!!""", ,,,>ut I. "''''''NlltI''' 
.run amman 1111 méllcr dc Wncr.ch.".1. {l\"I"'mdcl en R"",cJC' IIlIn",II<'I"'" dil \'1('11\ .... >Ufll .uI ,,<, n~K.'T 

(1t>~~,ltl~7. cim'" ,'//"1 ,'ra,'hlr ."" I~'III/i" IIr'" ~hn/l,~hrll ""·h,.,, •• flt« ...... 'u" "" " .. ,.." ti ....... - "" 
/lrt/III'It· 
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RAG. Raad van Vlaanderen nr. 13979 : hail/iu el/ manl/en \'ermoghel/ te kennel/ \'l/.wlle Justitie hooghe middele el/ 
I/eedere ('1/ alle de delictel/ te pUl/iael/e te hl/nI/en hil/I/en en huwel/ de Ca.Helrve te stellene' einde mal'ekene eeni'll 
hanc" \'an .<e\'eII schepenen int Amhacht hier \'Oor tvdell genaempt Amhachte \'l/Il Somer~hem schepellen ellde 
officierelluw elcke prochie (nI. vier schepenen uit Waarschoot. twee uit Oostwinkel en één uit Ronseie). 
RAG. Raad van Vlaanderen nr. 13979 : l'lll!de sett\'nckhollck mnde prochiecostell \'ande prochie \'{In Oo.<r\\'I'Il

ckele ~herransponeert en ghesmaldeelt op.? .<porele XV C XXVI. 
RAG. Raad van Vlaanderen nr. 13979 : mnde \'UI'tsendinghe ende last van hOl'en I'll.wghesonden hv (de Oudburg) 
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RAG. Raad van Vlaanderen nr. 13979 : contrihwie van 9 februari 1626 tot 9 januari 1627. ' 
RAG. Raad van Vlaanderen nr. 13979 : \"Oor Ampmall en schepel/eli mnden AmhachTe \'an Waenehoot 0,,-,(\\,\'11-

<kei el/ Ronsele en "oora//e norahele en gemeel/e prochiaenen. 
RAG. Raad van Vlaanderen nr. 13979 : o\'erontfangstel/ en l'uwsendil/ghe. 
RAG. Raad van Vlaanderen nr. 13979 : setrmghen proehiecosTen tairil/ghe \'(Il! soldaetel/. 
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RAG. Oudburg nr. -t2. id .. Shee.Heher.< (uh'errÏ.l'semenr communicatif dd. 28 juli 1719. 
RAG. Oudburg nr. 42. id .. Recueil ... en Sheesschers ad\'erTi.uement communicatif dd. 28 jul i 17 19. 
O.a. de nasleep van het proces tegen baljuw De Smet. 
RAG. Oudburg nr. -t2. id. 
RAG. Oudburg nr. 2332. 
RAG. Oudburg nr. 2332. 
RAG. Oudburg nr. 42 en BERTEN D .. a.w .. p. 125-126. 
RAG. Oudburg nr. 2332. 
RAG. Oudburg nr. 42. ReClleii \'{Inde .meeke Tusschen dil' \'an het amhachT \'{Ill l\'aersschooT etca jegens d('n heeT<' 
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dd. 21 januari 172 I. 
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RAG. Oudburg nr. 25%. di .. getuigen waren: Jan De Meyere (72 j.). Joos Coppens (79 j,). Guilliaerne Matthy~ 
(66 j.). Jacques De Muldere (65 j.). 
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I. de attestatie van 26 maan 1720 ondertekend door verschillende inwoners uit Oostwinkel. 2. een rekening van 30 
januari 1657 in verband met huishuuren pacht overgegeven doorGillis De Suttere. 3. rekeningen van Elias Stalen,. 
-t. Vijf staten van goed dd. 1654. 1672. 1679, 1682 en 1684.5. wettelijke verkaveling en rekening van venditie van 
1679.6. autorisatie tot verkoop 1687. AI deze dokumenten hadden betrekking op bedoelde hofstede. 

Een onderzoek van enkele lia~sen en registers van staten van goed (RAG. Oostwinkel nr. 19 (1698-1716).!1l 
(1716-1729).210729-1764).22 (1765-1792). RAG. Ambacht Waarschoot. nr,. 314 (1605-1650). 315 (1651-
16(0),316 (1661-1667).317 (1668-1670).318 (1671-1673).319 (1674-1677) bezorgde ons geen oplossinp 
omtrent de territoriale aan .. praken van Waarschoot op Oostwinkel. Inderdaad. de 'Oostwinkelse' staten van poed 
verleden V(Xlr de jlriftie van het Ambacht blijkenover de gehele parochie verspreid te liggen. Idem voor de staten 
van jlocd opgesteld d<Xlr de griffier van Oostwinkel : uiteraard liggen die over de gehele parochie verspreid. Wat 
wel blijkt i, dat hepaalde familie .. hun wettelijke bescheiden of wel d<Xlr Waarsch<Xlt ofwel d(Xlr Oostwinkellieten 
opstellen. Een studie van die familie, zou misschien meer klaarheid kunnen scheppen. 
RAG, Oudhurg nr. 259X. Proce, C(lntre Corneli, Walckier, seigneurd'Oostwynckel en mati~re de dmit seugneu· 
rial. 1732. 

RAG. Oudburg nr. 42, Recueil ... I" 2 v". en id. : SI/el'ke ingl'.\(eIT hl' comminÏt' \'al/ d,u·gil. Ol' "'-\'wlom e.H'CI/TOi,-/, 
del. 25 jl/ni 17.?2. 
RAG. Oudburg nr. 259X. id. 
RAG. Oudburg nr. 42, Ne<"lleil. " I" 3 1"'·3 v" en id. nr, 25911 
RAG. Oudbur)! nr 42. R('mC'iI . .. r' 3 1"'-4 v" en 7 1"'-7 v" 
RA(;, Oudhurj! nr. 42. Rl'I·l/d/. " r' 4 r' • ...j v". 
RA(;, ()udhurj! nr. 42. Compl";I//(' \'I/IItIe'n Ifl 'Jhr,' 177/. 
RAG. Oudbur!! nr 42. Camplaim,' dd. 25 juni 1732. 
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(414) RAG. Oostwinkel nr. 15. 
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en Jnhun von Nlcuwc:nhuyse. orchlvun~ vun hel Gcnl'lC' SllkhlU\'hlC'1. \IKlr ",n .k,k\lOOI~'C' C'n Icchn,,,,,hr huil' 

PU'IIKlr Anloon Melre w,llk l('n\lolI(' IK,k d"nkcn VIK'r hel p .. ,,·III\" ..... " , .. nn'\I\\'en In \'('m.oo nl('! het ~n 
'lin hel kerkelijk un:h,cI' van OnMwmkel. 



I. INLEIDING 

11. FEODAALOOSTWINKEL 

A. De Heerlijkheid Oostwinkel 
I. HET FONCIER 
2. HEERLIJKE RECHTEN 
3. ACHTERLENEN 

/. Het goed te Hoetegem 
2. Het derde deel van de Hammeakkertiende 
3. De tiende van Zonnegem bij Aalst 
4. Vier bunder land 
5. Het Goed van Zomergem buiten Aalst 
6. Het Goed ter Heiden 
7. Een leen in Zonnegem en daer omtrent 
8. Vier bunder land in Zonnegem 
9. Zestien bunder land in Zonnegem 

/0. Een korenrente buiten Aalst 
Ilo Vier gemeten land bij de Lieve 
/2. Tweeënhalf gemeten land 
/3. Een tiende ter herstraeten achter 

Jan van Hyftens stede 
/4. Leen. geheten den boogaertmoer 
/5. Twee derden van de Bogaardmoer 
/6. Leen: twee mudden tarwe 
/7. Twee gemeten land en meers 
/8. Een gemet meers 
/9. Een derde van vier gemeten meers 

B. De Heerlijkheid en Baronnie van Leischoot 
I. VAN GOD EN VAN DEZON ... 
2. VERHEFFING TOT BARONNIE 
3. HEREN VAN LEISCHOOT 

C. Leen van Jan de Baenst, heer van Lernbeke 

D. Heerlijkheid van Sint-Donaas 

E. De Heerlijkheid van Kattenbroek 

F. Het Leen ter Ettinge 

G. De Heerlijkheid Mosbeke 

H. De Heerlijkheid De Platte Gaverije 

I. De Heerlijkheid Pilkern 

87 



J. De Heerlijkheid Leke 

K. Andere Heerlijkheden 

"I. HEREN VAN DE HEERLIJKHEID OOSTWINKEL 

IV. OVER HET BESTUUR VAN DE HEERLIJKHEID 

A. De Baljuw 
I. AANSTELLING 
2. TAAK 
3. LIJST VAN DE BAUUWS 

B. Burgemeester en schepenen 

C. Officier 

D. Griffier 

V. UITOEFENING VAN DE HEERLIJKE RECHTEN 

A. Joos Casembroot en zijn heerlijke rechten 
I. DE AANLOOP 
2. UITBREIDING VAN BAUUWSRECHTEN 
3. PUBLIKATIE VAN OMMESTELLINGEN 
4. EEN GEWEZEN BAUUW GEV ANGEN 
5. EEN FOUTIEVE ADRESSERING 
6. HEER OF GEEN HEER? 

B. Bestwistingen onder 
Eugeen-Ambrosius Van Maldeghem 

I. AANSTELLING V AN DE WET VAN oosn\'INKEL 
2. UITOEFENING VAN HOGE JUSTITIE 
3. BAUUW DE PRÉ NEEMT HET RECHT IN 

EIGEN HANDEN 
4. ARRESTATIE PIl~TER Sl.OCK 
5. DE ROEDE VAN JUSTITIE 

C. De Heerlijkheid onder Jan Domien Van Maldeghem 

D. Betwistingen onder Pieter Domien Ou Moncheaux 
I. VIERSCHAAR IN HET MANHlIlS 
2. PURl.IKATIE VAN EEN STRAATSCHOllWING EN 

EEN VERRASSEND GEVOLG 
3. VERKOOP VAN HET SLAPPER KEN 
4. PERIKELEN OMTRENT OE KEER VAN DE STR:\TE 
5. EEN BETWISTE VENDITIE 
ó. NOG MOEILIJKHEDEN f\tET EEN VENDIllE 
7. HET STERFHUIS VAN SUSANNA DE \11E0l:R 



E. Moeilijkheden onder Douairière Walckiers 
I. RUZIE OVER STATEN VAN GOED 
2. HET STERFHUIS VAN JOANNES BOUVE 
3. JOHANNA HOSTE OP DE WIP 
4. EEN VENDITIE VAN BOMEN EN 

VERDERE MOEILIJKHEDEN 

F. Moeilijkheden onder Jan Jozef Walckiers 
I. 'KENNIS' VAN EEN HOFSTEDE 
2. HET VENNEGOED 

G. Elisabeth Constance Walckiers zoekt naar een 
overeenkomst 

I. HET 'PASTUREREN" VAN KOElEN 
2. HET VERZOEKSCHRIFT VAN 

ELISABETH W ALCKIERS 

H. Naar het einde van het Ancien Regime 
I. EEN VECHTPARTIJ 
2. SCHOUWBOETEN 
3. EEDSAFLEGGING 
4. EEN LAATSTE VREDESPOGING 

I. Het beste hoofd 

J. Het Jachtrecht 

K. Het schouwen van dode lichamen 

H9 



Aan Fr. Michem. pastoor Ie Vin/a. vllnhllrte aanf(ehoden. 

TRIBULATIES BIJ HET AFSTERVEN VAN DE PASTOOR 
TE VINKT IN 1519. 

Volgend processtuk dat we vonden in Sententies en appointementen interlocutoire 
van de Raad van Vlaanderen licht ons in over het dagelijks leven van een landelijk 
pastoor en van zijn huishoudster in het begin van de 16de eeuw e). 

Vinkt ressorteerde toen nog zoals al onze Oudburgse dorpen onder het bisdom 
Doornik. Omwille van de duidelijkheid willen wij de feiten chronologisch op een 
rijtje plaatsen. Vooreerst werd het proces gevoerd tussen Pieter Breest. echtgenoot 

van Lijsbette Christiaens, vroegere huishoudster van wijlen pastoor Steven Helle
hout . overleden in het naseizoen van 1519 en tussen Meester Philips van Montmoren
cy, ridder, heer van het Land van Nevele. waaronder Vinkt uiteraard ressorteerde e). 

Om op de feiten terug te keren. 10 à II jaar geleden was ertussen de pastoor en zijn 
huishoudster volgend testamentair akkoord gesloten: voor haar bewezen diensten 
zou ze bij vooruitgifte 5 pond gr. ontvangen. 

Daarenboven had bedoelde huishoudster zelf een slaapkoets met beddegerei bin
nen de gemeenschap ~ebracht. Dat was nog niet alles : zij had ook haar steentje 
bijgebracht tot de uitbouw van het landbouwbedrijf van de "prochiepape", die zich 
samen met zijn parochianen beijverde in een agrarische bijverdienste, zoniet hoofd
verdienste. 

Binnen die luttele tijdspanne van een tiental jaren was onze wakkere dienstmaarte 
er in f!eslaagd . '/11' Ic' 'II/C'('ckt'" dh·c·rsc"c' ("(lc'."('n, (,CI/\'t'rc'll ('"dt' rt'IIc1t'rt'II. :t> clcll

Icr 1.\'III1l'1/ m'cr/ijc/el/c' hlel'c'l/ ,,'C/('rc'" o",,.,,nl CIc/ifc' hoort'hust!'''. fIlIfIn CO."t'II t'II 

re'mleren ~'ve/ weerdich deen dut'r dancJt'rt' :.es.\'C' ('room'" sIk. />toclmt'ght'II(/t' I,'idm('n 

"eghen ponden :C'SSl' sC'ellill1(ht'1l groolc',," . 

Maar de verdiensten van de huishoudster hich.lcn niet op met de uithreiding \'an de 
veestapel alleen. 

Twee jaar lang had zij de melaatse bnlCder van de pustoor onderhouden, ook geen 
smecure. 

Hiervoor had I.i,i uiteindelijk 10 scheil. gmtcn ont\'un~C'n, WUnnlll'1.' lij lkh n'n 
zekere hoeveelheid lijnl.uud aungeschaft hud. die lij met toestemming vun J'.'t~t\lllr 

Hellebout onder vorm vun helftwinning had mo!-!cn uiulluien op gnlllden \un de 
pastorie. Uiteindelijk leverde haur dut 25 steen vlus op, 

I n feite hud Lijsbctte Christiaens voor huur knlllt'nd huwdijl.. met Pil 'ter "m'st C'Cn 

niet onuurdige huwelijksdotc verlamcId. Muur dl' ~nltC' hCfl'1l hlldden dmu 1\lIcnninst 
oren nuur ! 
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Er was namelijk t.O.V. de aflijvige pastoor een bijkomende bezwarende omstan
digheid. Zoals zoveel pastoors uit de tijd voor Trente, toen het huwelijk nog niet in 
strenge banen gecanoniseerd was, was de pastoor van Vinkt een bastaard. 

Zijn goederen en bezittingen vielen dus als bastaardgoed van rechtswege in handen 
van de plaatselijke heer. zoals hoger gezegd Mr. Philips van Montmorency, ridder 
heer van het Land van Nevele en van Home. 

Maar ook de bisschop van Doornik liet dienaangaande zijn rechten gelden en zo 
kwam het tussen beide heren nog tot een onderling proces, waarbij de bisschop in het 
ongelijk gesteld werd. 

Uiteindelijk zou het een krachtproef worden tussen de dorpsheer en de belaagde 
echtgenoot. De heer van Nevele had eenvoudig beslag gelegd op de voltallige 
gemeenschappelijke inboedel van pastoor en huishoudster, inbegrepen de persoon
lijke slaapkoets en de 25 steen vlas, waarop hij helemaal geen recht had. 

Daardoor had de dorpsheer ook de daaraan klevende uitgaven betaald o.a. 26 sch. gr. 
voor de 12 priesters, die samen de uitvaart verzorgd hadden. voor was 5 sch. en brood 
2 sch. 6 d. op de uitvaart verbruikt, maar ook voor 4 sch. bier dat ten dage van de 
uitvaart gedronken was. Het recht van de bisschop beliep 2 pond gr. en bij de deken 
van de kerstenheid stond men nog voor 5 sch. in het krijt, wat samen opliep tot 4 p. 2 
sch. 6 d. 

Als bijkomende omstandigheid diende tenslote vermeld dat de overleden pastoor 
slechts tot St-Jansmisse (24 juni) 1519 de pastorie in feite bediend had, hoewel het 
volle pond van de tienden slechts enkele weken later kon geïnd worden, wat eveneens 
ten nadele van de verweerder uitviel. 

Toch velde de Raad van Vlaanderen, voor die tijd gezien, een zeer rechtvaardig en 
democratisch vonnis. 

De "heesscher" , echtgenoot van de dienstbode en dus uiteraard de zwakste partij, 
haalde het over de ganse lijn: de verweerder d. w. dus de edele heer van het Land van 
Nevele, die zich in een zeer brede intrepretatie, het bastaardgoed had toegeëigend, 
moet vooreerst afstand doen van het eigen bezit van de dienstmeid : haar slaapstede 
en de 25 steen vlas die zij met nooit aflatende vlijt had bijeengegaard, vervolgens de 5 
pond diensthuur die wijlen haar pastoor en meester haar verschuldigd was. Vanzelf
sprekend wordt de verweerder, het moge dan nog de heer van Montmorency zijn, 
wonende in het kasteel van Ooidonk, veroordeeld tot de kosten. 

Cultuurhistorisch is het document bijzonder interessant omdat het ons heel wat 
leert over het dagelijks leven en de achtergronden van een l6de eeuwse plattelands
pa<;toor. 
I) Steven Hellebout is vooreerst een priester-bastaard wat later door het Concilie van 

Trente zal verboden worden. 
2) Samen met zijn huishoudster oefende hij naast zijn herderlijk ambt effectief het 

beroep van landbouwer uit. Op 10 jaar tijds was zijn veestapel tot 8 stuks 
aangegroeid. 
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3) Melaatsen konden toen nog thuis verzorgd worden: getuige de broer van de 
pastoor. 

4) Lijnzaad, dus vlas, was een algemeen verspreide cultuur. 
5) Door de inbeslagname van de heer kennen wij verscheidene detail~ betreffende de 

begrafenis van de pa<;toor : 
a) De uitvaart zelf kostte 20 s. gr. 
0) Aan elk der twaalf priester~ - overigens een indrukwekkend aantal voor een 

gewone dorpspa<;toor - werd 6 gr. uitbetaald. samen nog eens 6~. gr. 
c) Brood en bier werden overvloedig bedeeld. 
d) Ook de bisschop en de deken der kerstenheid werden in hun rechten vergoed. 

Het geheel brengt ons een levendig beeld van een plattelandsparochie in de 16dc 
eeuw. 

A. DE VOS 

I1I RMl R v VI 7~~ I. ~~ Ir" 11 "~h,I",, I ~~~ 
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HET SCHEPENAMBT TE KAPRIJKE 

TIJDENS DE 15e EEUW: 

EEN RECHT OF EEN VOORRECHT? 

In onze twintigste eeuw waar de begrippen democratie. inspraak en controle als 
vanzelfsprekend zijn in West-Europa, kan voor niet-ingewijden de titel van dit 
hoofdstuk misschien nogal verwonderlijk lijken. En toch is het beeld van het ISde
eeuwse Kaprijke niet anders dan in deze titel wordt gesuggereerd. 

Kaprijke vormde slechts een klein schakeltje in de grote ketting van grote en kleine 
steden, van landelijke parochies en kleine gehuchten. Door toedoen van gravin 
Johanna van Constantinopel was aan deze bescheiden plek in het Vlaamse land de 
titel van "stede ende keure van Capricke" verleend (1). Volgens haar wilsbeschik
king zouden 7 schepenen het gezag in Kaprijke uitoefenen, niet alleen op bestuurlijk 
maar evenzeer op juridisch vlak. De door haar uitgezonden commissarissen zouden 
op regelmatige tijdstippen deze wet "vermaecken ofte vernieuwen". 

In de aanhef van elke stadsrekening staan deze uitverkorenen telkens vermeld met 
daarbij aansluitend de periode waarin zij hun ambt uitoefenden. Als willekeurig 
voorbeeld kozen wij de aanhef van volgende stadsrekening e) : 

" Di t naervolghende es de Rekeninghe ende Bewys vander stede van capricke 
ghedaen bij Stasin Symoen heindricx, Joos blanckaert, Symoen de coninc, 
Cornelis lampaert, Jan ruebins, Jacop de pape ende corneel vander beke als 
scepenen gheweest hebbende vander stede voors. van alle den ontfanghe ende 
vutghevene binnen haerlieder tijden ghedaen beghinnende den XXII sten dach 
van hoymaent aO LXIX hendende den XIIsten april voor paesschen" . 

Welke personen werden voor deze belangrijke taak uitverkoren? Hoe lang moch
ten zij hun ambt uitoefenen? Waren aan deze uitverkiezing bepaalde voorwaarden 
verbonden? Waren al deze schepenen gelijk in rang of waren sommigen onder hen 
als het ware bevoorrecht om de zaken af te handelen ? Zoveel en nog veel meer 
vragen dringen zich op wanneer men de stadsrekeningen van Kaprijke bestudeert. 
Volledigheid nastreven is in dit geval een utopie. Slechts een klein tipje van de sluier 
over het ISde-eeuwse verleden kan hier worden opgelicht. maar zelfs deze beperkte 
kijk is de moeite waard om er even bij stil te staan. 

Gewoonlijk bij het begin van de maand maart (3) kwam een "messagier" of 
boodschapper de komst melden van de commissarissen die de wet zouden vernieu
wen. Alhoewel men te Kaprijke wel min of meer kon vermoeden dat dit belangrijke 
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tijdstip naderde. ging het leven toch zijn gewone gang. En dit verklaart dat wij in de 
rekening van het jaar 1423-1425 lezen : 

"Item ten tiden als de heeren commissarissen ghestelt zijnde omme deie 
jeghenwordige rekeninghe te hoome ende wet te vermakene commen waeren 
teecloe. Was ghesend i bode te Capric ghelast te zegghene dat de heeren 
strippans commen zouden wet maken begherende dat men hemlieden ghe
reetschip doen zoude. Den welken bode ghelast was den heeren te kennen te 
ghevene Dat men hemlieden te Capricke niet wel ghereetscepe en zoude 
connen ghedoen ende dal omme de redene Dal de Roede lieden van Capricke 
die de rekeninghe doen ende horen zouden uulere slede waren ler brugghe
maerct ... " (4). 

Een dergelijk voorbeeld is natuurlijk uitzonderlijk en de algemene regel was dat de 
commissarissen na het melden van hun komst naar Kaprijke kwamen om hun 
opdracht uit te voeren. nl. het controleren van de inkomsten en uitgaven sedert hun 
vorige komst (het "horen" van de rekening) en het aanstellen van de schepenen die 
tot hun eerstvolgende komst het bestuur zouden uitoefenen (het "vermaecken" van 
de wet). 

En hier stelt zich uiteraard de vraag naar de identiteit van deze schepenen. Wie 
waren de personen die tot dit ambt werden toegelaten? Alleen een nauwkeurig 
onderzoek van de 15de-eeuwse schepenen kan hierop een antwoord verschaffen. 
Heel wat stadsrekeningen uit de eerste helft van de 15de eeuw ontbreken. zodat 
bijgevolg niet alle schepenen uit deze periode gekend zijn. Toch is het aantal gekende 
schepenen ruim voldoende om hieruit vaststaande conclusies te kunnen trekken. 

Bekijken we vooreerst de lijst van deze schepenen. In bijlage rangschikten we de 
schepenen in alfabetische volgorde (kolom I). plaatsten per schepen de periode van 
zijn ambtstennijn(en) (kolom 2) en venneldden in de derde kolom nog nadere 
bijzonderheden i. v. m. eventuele economische activiteiten. 

Een eerste wijze waarop sommige van deze schepenen zich doen opmerken. berust 
op hun aantal ambtstermijnen. 

Aantal l1l('('r dan 
ambts- 2 3 4 5 6 7 R Q 10 10 
mijnen 

Aantal 
schepenen .~6 23 9 12 6 -' 4 2 4 -' 

Tabel 1 : Categoriale Indeling v.d. schepenen op bIIala van hun .. nhlillmbtat.nnljrwn. 
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Vooraf weze opgemerkt dat bij het opmaken van bovenstaande tabel een correctie 
werd aangebracht. P. STABEL (5) behandelde in zijn vergelijkende studie van drie 
kleine laat-middeleeuwse steden (Deinze, Eeklo en Kaprijke) eveneens het aspect 
van deze ambtstermijnen. Niettegenstaande hij terecht aanstipt dat het aantal schepe
nen zeker niet volledig is, neemt hij toch het aantal ambtstermijnen per schepen zoals 
ze beschikbaar zijn. Naar onze persoonlijke mening wordt de realiteit hierdoor al te 
zeer vervalst. De reden hiervoor is tweeërlei: primo vertonen de eerste 44 jaren van 
de ISde eeuw té veel hiaten, daar waar de rekeningen van de resterende 55 jaren 
volledig beschikbaar zijn; secundo heeft hij - en daartoe bestond de mogelijkheid - de 
loopbaan van de schepenen die slechts op het einde van de 15de eeuw aan bod 
kwamen, niet verder gevolgd tijdens de 16de eeuw. 

In onze werkwijze verkozen wij dan ook de schepenen die dateren van vóór 1445-
en die slechts één ambtstermijn toegewezen kregen - niet in te schakelen in deze 
globale telling ; tevens controleerden wij voor de schepenen uit de periode 1470-
1500 eventuele nieuwe uitverkiezingen tijdens de eerste helft van de 16de eeuw. 

Wat kunnen wij nu uit de cijfergegevens van tabel nr. 1 afleiden? Zoals verwacht 
vertonen de eerste twee groepen het hoogste aantal ; respektievelijk 36 en 23 op een 
totaal van 108 schepenen vertegenwoordigen reeds 54% van de schepenen die, naar 
onze mening althans, slechts een bescheiden rol hebben gespeeld in het bestuur van 
het toenmalige Kaprijke. Niettegenstaande een cesuur steeds kunstmatig is, menen 
wij toch vanaf de groep met drie ambtstermijen een totaal andere kategorie van 
schepenen aan te treffen ; in die richting wijst trouwens ook het grote verschil tussen 
23 met twee ambtstermijnen tegenover slechts 9 met drie ambtstermijnen. Wat de 
resterende groepen betreft, is het zonder meer duidelijk dat hier de imposante figuren 
te vinden zijn. 

Bij het nader preciseren van deze schepenen is een tweede benaderingswijze 
mogelijk aan de hand van de familiale binding. Alhoewel een zelfde familienaam 
zeker geen waarborg is voor familiaal verband, is de kans toch zeer groot dat dit 
effectief het geval is. Vanuit deze optiek beschouwd kan men stellen dat wanneer een 
zelfde familienaam drie vertegenwoordigers telt binnen eenzelfde eeuw, deze sche
penen vermoedelijk heel wat meer impact hebben gehad dan alleenstaande figuren ; 
ook hier echter blijft voorzichtigheid geboden want een eenmalig voorkomende 
familienaam kan evenzeer een hoog aantal ambtstermijnen scoren. Wanneer wij de 
schepenen groeperen per familienaam, dan blijkt dat tijdens de 15de eeuw een 13-tal 
families het laken naar zich toehaalden. In dalende orde van familiale vertegenwoor
diging waren dit : 
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Schepenfamilies Aantal schepenen Totaal aantal 
ambl'i jaren 

8eke, vander 10 36 
Danckacrt 5 21 
Coninc, de 4 15 
Hercker, de 4 20 
Hughe 4 14 
Pape,de 4 17 
Wint, de 4 11 
Corenbitere, de :. 5 
Lampaert 3 22 
Leyen, vander 3 4 
Vrombout 3 9 
Wittoghe 3 24 
Weytsens 3 12 

Cijfers blijven natuurlijk cijfers en de alledaagse werkelijkheid is uiteraard veel 
complexer dan uit deze mathematische gegevens kan worden afgeleid. Onrecht
streeks echter wordt onze hypothese voor een grotere machtspositie bevestigd door de 
vaststelling dat de families vander 8eke, De Corenbitere, Dherckere (= de Hercke
re), Huyghe, De Pape en Weytsens ook toonaangevende families waren tijdens de 
16de, 17de en 18de eeuw, zowel wat betreft de uitoefening van het schepenambt als 
de omvang van hun roerend en/of onroerend bezit (6). 

Niet alleen uit hun aantal en/of hun ambtstermijnen is een grotere impact af te 
leiden ; evenzeer blijkt dit uit hun financiële draagkracht. Dank zij de hewaard 
gebleven domeinrekeningen uit de 15de eeuw beschikken wc over voldoende gege
vens i. v.m. de verpachting van de mcierij, de tol. de grafelijke windmolens en het 
grafelijk foneier tc Kaprijkc. Daaruit bleek dat Chrisl(~tff'l "mrc/t'r Rt'k(' pachter was 
van de meierij te Kaprijke tijdens dc periode 1/9/ 145tl-1 /9/ 1459 voor een jaarlijkse 
pachtsom van 149 ponden parisis e) : dat MaaIelI dl' COllillc pachter was van de tol 
van Kaprijke tijdens dc periode 1/9/1459- 1/9/ 1465 voor een jaarlijkse pachtsom van 
63 ponden parisis tijdens de ecrste dric jaren cn 61 ponden parisis tijdens de \"01~ende 
drie jarcn (8) : dat Corn('/is [)01rkf'l"fJ. Jan pachter wus vun de tol tijdens de peri0dC' 
1/9/1474-1/9/1477 voor een jaarlijkse som vun 55 ponden parisis (i) en van dl' 
meierij tijdens de periode 22/31 1 478-22/'!.1 1481 en dit voor t.'Cn jnarlijks bt:-dru~ \'an 
140 ponden parisis (10) : dat TllOmllt's dl' Kmllll puchter was van de meierij tijdens dl' 
pcriode 1421-1424 voor 108 ponden pari sis per jaar (11), puduer was vlln dc:- t\ll (12) 

voor ecn jaarlijkse pachtsom van 52 ponden purisis tijdens de pt.'riode 1/3/1-'.:!"·1/)/ 
I 427 en 46 ponden parisis tijdens dc periode I/VI-UO- I I.V 1".ll (u) c:-n Jut hij 
daarenboven nog pachter wus vun het gmfelijk font'lcr tijdens dt' pcrioJt' 1-'-'7-1-'5.1 
voor een jaurlijkse pacht van Hl) pondt'n parisis (14). ()ok dl' flltllilil'/.t'IIU hcwi.ist hnur 
kapitaalkracht hij haur twee vcrtegcnwoordi~C'r.. : Adrillt'" 1\, Jm'ol';' /'(",m wus 
pachter vun dl' tol vnn 1/9/ 1 -'tl5 tot 1/91 14tlX voor ccn juurli.iJ...sI.' I'tI\,'htsllnl 'nn ~\) 
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ponden parisis (15) terwijl zijn vader lamp fs. Sim on Leim pachter wru. van de tol 
tijdens de periode 1/3/1439-1/3/1442 voor een jaarlijkM! pachtsom van 48 ponden 
parisis (16) en tijdens de periode 1/911453-1/9/1456 voor een jaarlijk!>e som van 38 
ponden parisis (17). Naar het einde van de 15de eeuw wa!. Noel Masureel pachter van 
de grafelijke molens tijdens de periode 1/10/1484-1/10/1490 en dit voor een jaarlijks 
bedrag van 216 ponden parisis (18), lamp de Pape was pachter van de meierij te 
Kaprijke tijdens de periode 1/9/1465-1/9/1468 voor een jaarlijks bedrag van 178 
ponden parisis (19). Pieter Saywin was pachter van de tol tijdens de periode 1/3/1421-
1/3/1424 en dit voor een jaarlijks bedrag van 64 ponden parisis (20). lan Vrnmhow 
was pachter van de meierij tijdens de periode 1445-1451 voor een jaarlijk!>e som van 
116 ponden parisis (21) ; vanaf 1/10/1472 werd hij voor een termijn van 6 jaar pachter 
van de grafelijke molens en dit voor een jaarlijkse som van 168 ponden parisi~ rUl. 

Tenslotte was Srmoen de Wint pachter van de tol tijdens de jaren 1~-1451 \oorccn 
jaarlijkse pachtsom van 57 ponden parisis (23). 

De hierboven vermelde gegevens zijn een duidelijk bewijs dat de uitverkiezing tot 
het schepenambt bijna steeds gepaard ging met een economisch stevige positie. Ook 
eenmalig voorkomende familienamen bij de schepenen bewijzen hun belangrijkheid. 
hetzij door hun groot aantal ambtstermijnen, hetzij door hun financiële draagkracht. 
hetzij door beide tegelijk, Als markant voorheeld citeren wij hier schepen loos 
Blanckaert die niet minder dan 20 maal tot het schepenambt werd uitverkozen. Niet 
minder interessant lijkt ons de figuur van Ht'vndric OriellWt' die naast tien arnbl'\tcr
mijnen tevens pachter was van de meierij te Kaprijke tijdens de periodes 145J-145b 
en 1468-1471 ; voor eerstgenoemde termijn betaalde hij een jaarlijkse pachl'\Om van 
73 ponden parisis (24) tegenover 198 ponden parisis voor laatstgenoemde (25), 

Heyndric Gherse was pachter van de tol tijdens de periode 1412-1415 en Ilctaaldl' 
daarvoor een jaarl ijkse vergoeding van 42 ponden parisis (26). leln dl' ,\lot'ltC was lang 
vóór zijn schepenamht reeds pachter van de tol tijdens de periode 1.185-1.188 en 
betaalde daarvoor jaarlijks 20 ponden parisis (27), Wille", Rh'ul was pachter \'an de 
meierij tijdens de periode 1424- 1427 tegen een juarlijkse vc~llcding van 57 pc.mden 
parisis (28). Een schepen die zeker over voldoende anllslu~ moet hehllcn beschikt. 
is Pit>ter Vlm Vakl'l/ die kort na zijn 3-jurig schepenaml'lt pachter weni \'an hel 
grafelijk foncier ( 1453-14(12), vun de grafelijke windmolens ( 1454- 14(10) en \'an de 
meierij te Kaprijke (1459-14t15) : voor het fonder llctllulde hij jaarlijks .1t1 pc.1 nden 
parisis (29) : de twee windmolens huutte hij samen mei C'omelis I\hlCrinc uit te~cn ccn 
jaarlijkse som van 150 ponden pllrisis (30) en de meierij kostte hem J1Ulrlijks um 
ponden pari sis vnor de eerste tenllijn vun drie jam en 17b ponden pansis \,"lr de 
tweede termijn (31), nIks samen een niet on!\lInti~ llcdrug dut hij 1I1Ul de ~rufcli.ikl" 
schatkist schuldig was. Als luutste in dl' rij is er tenslotte n,l~ Jdtl.f~. le"n "'illd\' dIl' 
pachter was van het ~rnfelijk ronder tijdens de periode 14IH-14:!4 cn dil \,"lr ccn 
jaarlijkse pachtsom vun I n I ponden 5 schellin~en 4 deniers purisis (lI). 

Behalve de domeinrekenin~en lijn er ook no~ l'nkc1e \,l'rk,l(l\lllktl'n l'n p;1\'htk,'n
trukten hcwuurd vun hel 'Hilpilill ('ol1ltcsse' Ic Rijsl'I. dut in KlIpnjkc ,\Vcr t"t'n 
'Rijselgocd' heschikte, lIit dele un'hivulill WnlCllll'n wc dnt s~'hcpt"n 'Th,\n\ltC's dl" 
Knuut op 27 jul i 1457 IUIIl hl't hnspitllul Il" R ijst'l. I,' ~l"Illl"1 IItn\! wrk,l(:ht (") O,'k 



schepen Heyndrik Drieuwe had reeds op 12/2/1441 het bezit van dit hospitaal doen 
aangroeien met een verkoop van 5 gemet land (34). Economisch interessante gege
vens worden ons geleverd in het oudste, bewaarde pachtkontrakt van dit 'hopital 
Comtesse'. Op 26 juni 1461 pachtte schepen Pieter Goethals het pachtgoed" ... dat 
men heet trijsselhof groot zijnde tweehondert zesse ghemeten een !ine ende twee ende 
twintich roeden lands ... " (35). Hij was dus reeds 10 jaar pachter van het Rijselhof 
vooraleer hij zijn eerste ambtstermijn begon. In 1469 vernieuwde hij een eerste maal 
zijn pachtkontrakt voor 9 jaar (36) en in 1477 deed hij dit nog eens (37). De jaarlijkse 
pachtsom beliep op dat ogenblik reeds 185 ponden 15 schellingen en 3 deniers 
parisis. 

Een laatste aanwijzing vinden we tenslotte in de stadsrekeningen van de 90er jaren 
van de l5de eeuw, jaren die gekenmerkt waren door verplichte leningen en door 
inkwartieringen van legerbenden. De terugbetaling van een gedeelte van dit geleende 
geld, evenals de lijst van het aantal ingekwartierde soldaten en paarden geeft ons eens 
te meer de kans uit de veelheid van de vermelde personen diegenen naarvoor te halen 
die blijkbaar over voldoende contante penningen beschikten of van wie de grootte van 
hun landbouwuitbating is af te leiden uit het aantal toegewezen paarden en soldaten 
die door hen moesten worden onderhouden. 

Bekijken we vooreerst de resultaten van de verplichte lening (38). 

Geleend 7 lb. 4lb. 2 lb. 31-40 20-30 < 20 Totaal 
bedrag schelling sch. sch. 

Aantal 12 57 5 23 19 117 
leen- (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
plichtigen 

Aantal 
schepenen per 4 14 9 27 
kategorie 

Tabel 2: Verplichte lening van 1490. 

Zoals uit bovenstaande tabel is af te leiden, behoorden 2/3 van de schepenen ( 18 op 
een totaal van 27) tot de kategorieën (b) en (c) ; voor kategorie (b) waren dit de 
schepenen Joos Blanckaert, Percheval Hasaert, Daneel Hughe en Jan Scellebroot ; 
tot kategorie (c) behoorden de schepenen Berthelmeeus Ruebins, Cornelis Verbeke, 
Symoen de Smet, Symoen vander Beke, Thomaes de Corenbitere, Symoen vander 
Beke fs. Symoen, Andries vander Beke, Noel Masureel, Victor de Grave, Christiaen 
Hughe, Jacob de Hercker fs. Pieter, Pieter de Hercker fs. Pieters, Zegher Hercke en 
CorneIis Turfhoop. 

Niet alleen door een verplichte lening, maar nog meer door het verplicht inkwartie
ren van soldaten krijgen wij een idee over de omvang van de uitbating of grootte van 
het woonhuis of erf. Tijdens de periode 1486-1487 logeerden 157 Duitse soldeniers 
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op doorreis te Kaprijke (39) ; zij werden bij de Kaprijkse bevolking ingekwartierd en 
naargelang de beschikbare ruimte zien wij een gamma gaande van minimum I tot 
maximum 15 personen. 

Aantal 
ingekwartierden 2 3 4 5 6 7 8 9 \0 11 12 \3 14 15 Totaal 
per gezm 

Totaal aantal 
gezinnen 7 27 17 26 6 7 3 4 2 1 --- I \02 

Aantal schepen-
gezmnen 2 2 6 10 2 4 30 

Kategorie a b c d e f g h j k m n p 

Tabel 3: Inkwartiering Duitse soldeniers te Kaprijke (1486). 

Niettegenstaande de schepenen zowat in alle kategorieën voorkomen, kan het toch 
niet geloochend worden dat hun procentueel aandeel stijgt naannate de last van de 
inkwartiering groter werd. Bekijken we concreet de identiteit van de schepenen vanaf 
kategorie (e), dan worden we geconfronteerd met de schepenen Jacop Danckaert (5), 

Adriaen fs. Jacops Leins, Victor de Grave (6), Comelis vander Bekc (6), Comelis 
Lam (6), Nocl Masureel (8), Comelis Vrombout (9), Jacop Jacops (13) en Jan vander 
Leyen ('5). 

Reeds in de loop van de maand april 1478 had Kaprijke met inkwartiering af te 
rekenen gehad. Niet minder dan 175 paarden en 202 manschappen waren tocn 
gedurende een tweetal dagen te Kaprijke te gast: 56 gezinnen of gezinshoofden 
kregen de last van deze inkwartiering te dragen (40). Vergeleken met de haardentel
ling van het jaar 1469 waarbij voor Kaprijke 370 haarden weNen geteld (41). was dus 
hijna 1/7 van de Kaprijkse gezinnen rechtstreeks hij dele inkwartiering hctrokken. 
Niet minder dan 23 van de 56 betrokkenen waren reeds schepen gcwc."Cst. \lCfenden 
effectief het amht uit ofzouden het in de eerstvolgende jaren hckleden, Eens te mc."Cr 
krijgen we hierin de hevestiging dat de schepenen in hel nlgemeen hchoonicn tot dt.' 
groep van de gegoeden, hetzij ze een hclangrijk amhucht uitoefenden, hetzij IC ccn 
landgehruik hadden dut groter was dan datgene dat de gemiddelde landhouwer te 
Kaprijke hcwerkte, hetzij ze pachter waren van een of IIndere grafelijke inkomst. 

De uitoefening van het schcpennmhl was indcNuud ccn rrel" dut d\,\\,r de stads
keure aan de hcvolking van Kaprijke WilS voorbehouden: het pel'\:cnu1.ge Vtm dl' 
inwoners dat daadwerkelijk van dit recht gehruik mocht mukt.'n, wus Cl'hter gering: 
alleen zij hchoorden lot de ht'\'oorrt'chlr". Ounrt\lC rekenen wij dl' f\lll'ht('r.\ "an het 
Rijselhof. van het grnfelijk fonder. vnn de meierij. vun dl' tol cn "Uil de ~mfcli.ike 
molens; de grote mnssn vnn de door hen uitgc(lCft.'ndl' hcl'\ll'pen hli.i" Cl'htt"r WII.\f 

altijd een olloploshllur prnhlccm. 
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VOETNOTEN 
( I) L. GILLIODTS-VAN SEVEREN. CO/ltume ... des Pen's et Cnmté de Flandre. Q/lartier de Bruge .... CO/lt/lmes des 

petill's t·illes et seigne/lries ene/mies. Tome 11. pp. 52-58. (Bruxelles. 1891). 
(:!) ARA-RK nr. 33.035. 
(3) Tijdens de 15de eeuw grepen de wetsvemieuwingen plaats in de volgende maanden: in januari (I). in februari (5). in 

maart (30). in april (7). in mei (8). in juni (4). in juli (2). in oktober (I). 
(4) ARA-RK nr. 33.009. rekening van het jaar 13/311421-1/311422. 
(5) STA BEL. Peter. Dein:e. Eeklo en Kaprijke : kleine sradjes in het laatmiddelee/lwse Vlaanderen (Kleinschaligheid 

en stedelijk le,·en). (R.U.G .• onuitgegeven licentiaatsverhandeling. 1985). 
(6) Dit blijkt uit de staten van goed van de 16e-18e eeuw: R.A.G. fonds Kaprijke. nrs. 341-448. 
(7) Archives Départementales du Nord. Série B nr. 4104 f" 29 v". 
(8) Idem. Série B nrs. 4106 f" 28 en 4109 f" 31 et v". 
(9) Idem.SérieBnr.4117f"lIvo. 
(10) Idem. Série B nr. 4121 f" 15v". 
(I I) Idem. Série B nr. 4092 f" 20 VO 

(12) Idem. Série B nr. 4096 f" 24 VU. 

(13) Idem. Série B nr. 4097 t" 26 v". 
(14) Idem.SérieBnr.4101t"31v". 
(15) Idem. Série B nr. 4111 t" 38 VOo 

(16) Idem. Série B nr. 4098 f" 30. 
(17) Idem. Série B nr. 4103 f" 51. 
(18) Idem. Série B nr. 4123 f"46. 
(19) Idem. Série B nr. 4111 t" 38. 
(20) Idem. Série B nr. 4092 f" 21. 
(21) Idem.SérieBnr.4101f"3Ivo. 
(22) Idem. Série B nr. 4116 t" 12 VOo 

(23) Idem. Série B nr. 4101 t" 31 VOo 

(24) Idem. Série B nr. 4102 f" 27 VOo 

(25) Idem. Série B nr. 4113 t" 15. 
(26) A.R.A.-RK.nr. 2704t"21 v". 
(27) A.D.N .• Série B nr. 4075 t"21 VOo 

(28) Idem. Série B nr. 4096 f" 24 v". 
(29) Idem. Série B nr. 4103 f" 51 v". 
(30) Idem. Série B nr. 4104 f" 30. 
Ol) Idem. Série B nr. 4105 t" 37 en 4109 f" 31. 
(2) Idem. Série B nr. 4094 f" 18 v". 
(3) Archives Départementales du Nord. Archives Hospitalières de Lille. nr. 636. 
(34) Idem. nr. 560. 
(35) Idem. nr. 652. 
(36) Idem. nr. 683. 
(7) Idem. nr. 726. 
(8) A.R.A.-RK. stadsrekeningen Kaprijke nr. 33.060. 
(39) Idem. stadsrekeningen Kaprijke nr. 33.052. 
(40) Idem. stadsrekeningen Kaprijke nr. 33.044. 
(41) SMET. J. De. Ledénnmhrement desfoversen Flandre en /469. B.C.R.H .• XCIX. 1935. p. 133. 

BIJLAGE: 
Alfabetische lijst van de Kaprijkse schepenen (15e E.) 

BEKE, Adriaen vander 
BEKE, Andries vander 
BEKE, Christoffel vander 

BEKE, Comelis vander 

20/05/1498-20/05/1499 
) 2/ I 0/ 1485-29/0 I / 1486 
01/03/) 460-28/02/1461 pachter v.d. meierij 

(1/9/1456-1/9/1459) 
22/07/1469- ) 2/04/ 1470 
12/04/1470-12/05/1471 
12/05/1471-24/05/1472 
24/05/1472-20/06/1473 
04/05/) 476-07/03/1477 
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BEKE. Inghelram vander 

BEKE. Pieter fs. Inghelram 
vander 

BEKE. Saelmon vander 
BEKE. Symoen vander 

BEKE. Symoen fs. Symoen 
vander 

BEKE. Vincent vander 

BLANCKAERT. Jan 
BLANCKAERT. Joos 

BLOC. Philips 
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15/03/14H7-01/02/1489 
o 1/02/1489-20/03/1490 
20/03/1490-19/0411493 
09/04/1494-16106/1496 
16/06/1496-20/07/1497 
20/07/1497-20/05/1498 
20/05/1499-19/02/1500 
05/05/1428-04/03/1429 
04/03/1429-10/04/1430 
10/04/1430-18/05/1431 
maart 1436-04/04/1437 
21/05/1479-21/04/1480 
29/01/1486-15/03/1487 
12/05/1471-24/05/1472 
02/03/1454-02/03/1455 
02/03/1455-28/06/1456 
28/02/1461-01/03/1462 
07/03/1477-21/05/1479 
21/05/1479-21/04/1480 
21/04/1480-30/04/1481 
30/04/1481-16/03/1482 
30/05/1484-12/10/1485 
01/02/1489-20/03/1490 
20/03/1490-19/04/1493 

03/03/1457 -03/03/1458 
25/03/1459-01/03/1460 
27/03/1464-06/03/1465 
29/01/1486-15/03/1487 
04/03/1458-25/03/1459 
06/03/1465-27/02/1466 
27/02/1466-15/03/1467 
15/03/1467-22/07/1469 
22/07/1469-12/04/1470 
12/04/1470-12/05/1471 
12/05/1471-24/05/1472 
24/05/1472-20/06/1473 
20/06/1473-06/03/1474 
ON03/ 1474-02/06/ 1475 
02/06/1475-04/05/1476 
04/05/147h-07/03/1477 
07/03/1477-07/03/1478 
21/04/ 14RO-30/04/ 14R 1 
30/04/ 14R I-I fII03/ 1482 
30/05/1484- 12/10/1485 
12/ JOl 14R5-29/0 t 1 t 4Rtl 
15/03/ 14R7 -0 t /02/ 14R9 
nl /02/14R9·20/O.1/ 149n 
1 R/03/ 149.1-09104/1494 
27/02/14M·15/0.1/14h7 
15/03/1467·22/07/14M 



BOLLEN. Jacop 04/04/1437-31/03/1438 
BONEN, Pieter 15/04/1423-24/06/1425 
BOOT. Daneel de 20/05/1498-20/05/1499 timmennan 
CONINC, Jan de 13/03/1421-01/03/1422 
CONINC. Jan fs. Boudins de 04/03/1458-25/03/1459 

27 /03/1464-06/03/1465 
12/04/1469-12/05/1471 
12/05/1471-24/05/1472 
06/03/1473-02/06/1475 
02/06/1475-04/05/1476 
04/05/1476-07/03/1477 
07/03/1477-07/03/1478 
07/03/1478-21/05/1479 

CONINC, Maerten de 03 /03 /1463-03/03 / 1464 pachter v.d. tol 
(1/9/1459-1/9/1465) 

16/03 /1481-07/06/1483 
CONINC, Simoen de 01/03/1455-28/02/1456 

03/03/1457-03/03/1458 
04/03/1458-25/03/1459 
25/03/1459-01/03/1460 
01/03/1460-28/02/1461 
28/02/1461-01/03/1462 
01/03/1462-03/03/1463 
22/07/1469-12/04/1470 
12/04/1470-12/05/1471 

CORENBITERE, Janne de 31/03/1445-09/03/1446 
CORENBITERE, Symoen de 28/02/1461-0 I /03/ 1462 

27/03/1464-06/03/1465 

CORENBITERE, Thomaes de 03/03/1462-03/03/1464 
09/04/1494- 16/06/ 1496 

DANCKAERT, Adriaen 24/05/1472-20/06/1473 
20/06/1473-06/03/1474 

DANCKAERT, Jacop f<;. 02/06/1475-04/05/1476 
Roegier 04/05/1476-07/03/1477 

07/03/1477-07/03/1478 
30/05/1484-12/ I 0/ 1485 

DANCKAERT, Jan 18/03/1493-09/04/1494 
09/04/1494-16/06/1496 
16/06/1496-20/07 /1497 
20/07/1497 -20/05/1498 
20/05/1499-19/02/1500 
29/07/1503-24/03/1504 
25/02/1505-02/03/1506 

DANCKAERT, Laureins 25/03/1459-0 I /03/1460 
DANCKAERT, Pieter 03/03/1463-03/03/1464 
DANCKAERTSEECKE, 28/02/ 1404- 17/07/ 1405 

Symoen van 
DANEELS, Bouden 16/06/1496-20/07 /1497 
DONCKER, Cornelis 24/05/1472-20/06/1473 pachter v.d. tol 

( 1/9/1474- 1 /9/ 1477) 
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DONCKER, Laureins 02/03/1449-28/02/1450 smid 
06/03/1451-02/03/1452 

DRIEUWE, Heyndric 04/03/1458-25/03/1459 pachter v.d. meierij 
1453-1456, 1468-1471 

27/02/1466-15/03/1467 
07/03/1478-21/05/1479 
21/05/1479-21/04/1480 
21/04/1480-30/04/1481 
30/04/1481-16/03/1482 
07/06/1483-30/05/1484 
29/01/1486- 15/03/ 1487 
15/03/1487-01/02/1489 
18/03/1493-09/04/1494 

EVERBOUT , Jan 27/03/1464-06/03/1465 
06/03/1465-27/02/1466 
27/02/1466-15/03/1467 
15/03/1467-22/07/1469 

EVERBOUT , Pieter 10/04/1430-18/05/1431 
18/05/1431-27/02/1432 
09 /03 /1446-07/03/144 7 
07/03/1447-03/03/1448 
03/03/1448-05/03/1449 

GHERSE, Heyndric 13/03/1421-01/03/1422 pachter v.d. tol 
(1412-1415) 

GOESSINS, Inghelbert 02/03/1455-28/02/1456 
GOETHALS. Pieter 12/05/1471-24/05/1472 pachter v.h. Rijselhof 

07/03/1478-21/05/1479 
21/05/1479-21/04/1480 

GRA VE. Victor de 01/03/1462-03/03/1463 
06/03/1465-27/02/1466 
20/06/1473-06/03/1474 
06/03/1474-02/06/1475 
02/06/1475-05/05/1476 

HASAERT, Philips 01/02/1489-20/03/1490 
HAZAERT, Percheval 21/05/1479-21/04/1480 
HERCKE, Hughe 15/03/1487-01/02/1489 

01/02/1489-20/03/1490 
20/03/1490-19/04/1493 
18/03/1493-09/04/1494 
20/05/ 1498-20/0S/ 1499 

HERCKE, Zegher 09/04/1494-16/06/1496 
HERCKER, Houden de ('1-)/03/1446-07/03/144 7 

07/03/1447-03/03/1448 
HERCKER, Jacop de 16/06/14%-20/07/1497 

20/0S/ 1498-20/0S/ 1499 
20/05/1499-19/02/1SW 
02/04/ IS02-29/07 /1503 
24/03/ IS<l."\-25/02/ IS04 
02/en/ ISOS-I9/02/ 1506 
19/02/1506-24/04/1508 
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HERCKER, Janne de 06/03/1451-02/03/1453 
02/03/1454-02/03/1455 
28/02/ 1456-04/03/ 1457 
04/03/1459-0 I /03/ 1460 
01/03/1460-28/02/146 I 
28/02/1461-01/03/1462 
01/03/ 1462-03/03/ 1463 
06/03/1465-27 /02/1466 
16/03/1481-07/06/1483 

HERCKER, Pieter fs. Pieter 12/10/1485-29/01/1486 
20/07/1497-20/05/1498 

HEYMANS, Wouter 27 /02/1466- 15/03/1467 
HEYNDRIC, Symoen Stasin 04/04/1437-31/03/1438 

fs. Stasins 08/03/1446-07/03/1447 
07/03/ 1447-03/03 /1 448 
03/03/1448-06/03/1449 
28/02/1450-06/03/145 I 
28/02/ 1456-04/03/ 1457 
04/03/1457-03/03/1458 
04/03/1458-25/03/ 1459 
01/03/1460-28/02/146 I 
01/03/ 1462-03/03 / 1463 
06/03/1465-27/02/1466 
22/07/1469-12/04/1470 
24/05/1472-20/06/1473 

HEYNS, Wouter fs. Laureins 3 1/03/1445-09/03/ 1446 
02/03/1449-28/02/1450 
28/02/1456-04/03/1457 
28/02/1461-0 I /03/1462 
01/03/ 1462-03/03/ I 463 
15/03/1467-22/07/1469 
07/03/1476-07/03/1477 
07/03/1478-2 I /05/ 1479 

HUGHE, Christiaen 20/07/1497-20/05/1498 

HUGHE, DaneeJ 27/02/1466- 15/03/ 1467 
15/03/1467-22/07/1469 
07/06/1483-30/05/1484 
20/03/1490-19/04/ 1493 

HUGHE, Jacop 07/03/1476-07/03/1477 
07/03/1477-21/05/1479 
21/05/1479-21/04/1480 
16/03/1481-07/06/1483 

HUGHE. Laureins 31/03/1445-09/03/1446 
02/03/1449-28/02/1450 
28/02/1456-04/03/1457 
28/02/1461-01/03/1462 
Ol /03/ 1462-03/03/ 1463 

HUUSHEER. Pauwels 05/05/1428-04/03/1429 
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HUUSHEER. Saelmon 02/03/1449-28/02/1450 
02/03/1453-02/03/1454 
02/03/1455-28/02/1456 

INGHELRAM. Pteter 21/04/1480-30104/ 14g I 
JACOPS. Jacop 27/03/1464-06/03/1465 
KNIVEEL. Wouter 15/04/1423-24/06/1425 
KNUUT. Jan de 21/04/1480-30/04/1481 
KNUUT. Thomaes de maan 1436-04/04/1437 pachter v.d. meierij 

1421-1427.1430-1433 
28/02/1450-06/03/1451 pachter v.h. grafelijk 

foncier (1-147-1453) 

LAM. Cornelts 07/03/1477-21/05/1479 
21/05/1479-21/04/1480 
30/05/1484-12/10/1485 
29/0 1/1486-15/03/1487 

LAMPAERT. Adriaen 27/02/1466-15/03/1467 
LAMPAERT. Cornelis 05/05/1428-04/03/1429 

04/03/1429-10/04/1430 
10/04/1430-18/05/1431 
17/05/1431-27/02/1432 
maart 1436-04/04/1437 
09/03/ 1446-07/03/144'7 
07/03/1447-03/03/1448 
03/03/1448-05/03/1449 
28/02/1450-06/03/1451 
02/03/1453-02/03/1454 
04/03/1458-25/03/1459 
() I /03/ 1460-28/02/1461 
28/02/1461-0 I /03/ 146~ 
22/07/1469-12/04/1470 
12/05/1471-24/05/1472 
20/06/1473-06/03/1474 
06/03/1474-02/06/1475 
02/06/1475-04/05/1476 
04/05/1476-07/03/1477 
07/03/1477-07/03/1478 

LAMPAERT. Cornchs fs. Jan 30/04/1481-16/03/1482 
LEINS. Adnacn l's. Jacop1o 03/03/146.1-03/03/14M pachter \' .d. tlll 

( 1/9/1465- I /9/14(8) 
27/03/1464-06/03/1465 
12/04/1469-12/05/1471 
16/03/1481-07/06/ 1483 
12/10/1485-29/0 I / 1486 

LEINS. Jacop Simonswnl' 04/03/ 1429-10/0·V 1430 puchlcr \".ct. tlll 
10/04/1430-18/05/1431 (1/3/143Q-1/3/144~) 

( 1/9/1453-1/91 l·t~6) 

LEYEN. Jan vander 15/04/1423-24/06/1425 
LEYEN. Jan fs. Dicric~ 17/05/1431-27/02/14.n 

vander 04/04/1437-.11/0.1/I·D8 
LEYEN. Jan f!>. Jans vander 04/04/1437-.11/<Hn·D8 
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LIERE. Comelis van 15/03/1467-22/07/1469 
LONCKAERT. Comelis fs. 30/05/1484-12/10/1485 

Bouden 
LUCK. Gregoris 20/07/1497-20/05/1498 
MASUREEL. Noel 16/03/1481-07/06/1483 pachter v. d. grafelijke 

molens 
30/05/1484-12/10/1485 1/1 0/1484-1 / 10/1490 
29/01/1486-15/03/1487 
20/07/1497-20/05/1498 

~ITER, Vincent de 02/03/1449-28/02/1450 
02/03/1454-02/03/1455 
02/03/1455-28/02/1456 
03 /03 / 1463-03/03/ 1464 

~OENC, Jan de 28/02/1404-17/07/1405 pachter v.d. tol 
( 1385-1388) 

MOERINC, Pieter fs. 07/03/1476-07/03/1477 
Christiaens 16/03/1481-07/06/1483 

12/10/1485-29/01/1486 
15/03/1487-0 I /02/ 1489 

MUELEN. Segher vander 31/03/1445-09/03/1446 
PAPE. Jacob de 25/03/1459-01/03/1460 pachter V.d. meierij 

01/03/1460-28/02/1461 (1/9/1465-1/9/1468) 
28/02/1461-01/03/1462 
22/07/1469-12/04/1470 
24/05/1472-20/06/1473 
20/06/1473-06/03/1474 
06/03/1474-02/06/1475 
02/06/1475-04/05/1476 
04/05/1476-07/03/1477 
07/03/1478-21/05/1479 

PAPE, Jacob fs. Symoens de 30/04/1481-16/03/1482 
07/06/1483-30/05/1484 
30/05/1484-12/10/1485 

PAPE, Jan de 04/04/1437-31/03/1438 timmerman 
03/03/1448-02/03/1449 
01/03/1462-03/03/1463 

PAPE. Jan fs. WiIlems de 12/04/1469-12/05/1471 
PILSBROUC, Comelis 24/05/1472-20/06/1473 

20/06/1473-06/03/1474 
PLASCH, Gillis 15/04/1423-24/06/1425 

05/05/1428-04/03/1429 
PLASCH, Jan fs. Alaert 17/05/1431-27/02/1432 

03/03/1448-05/03/ 1449 
PRAET, Gillis van 28/02/1450-06/03/1451 

RAUVLEESCH, Jan fs. Jacops 16/06/1496-20/07/1497 
20/05/1498-20/05/1499 
25/02/1504-02/03/1505 
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RIVEEL, Willem 04/03/1429-10/04/1430 pachter v.d. meierij 
( 1424-1427) 

10/04/1430-18/05/1431 
04/04/1437-31/03/1438 

RUEBINS, Berthelmeeus 06/03/1473-02/06/1475 
02/06/1475-04/05/1476 
04/05/1476-07/03/1477 
07/03/1477-07/03/1478 
30/04/1481-16/03/1482 
07/06/1483-30/05/1484 
15/03/1487-01/02/1489 
20/03/1490-19/04/1493 
18/03/1493-09/04/1494 
09/04/1494-16/06/1496 
20/05/1498-20/05/1499 

RUEBINS, Jan 22/07/1469-12/04/1470 
12/04/1470-12/05/1471 

SA WYN, Pieter 13/03/1421-0 I /03/1422 pachter v.d. tol 
(1/311421-1/3/1424) 

15/04/1423-24/06/1425 
SA WYN, Roebrecht 04/04/1437-31/03/1438 

02/03/1449-28/02/1450 
06/03/1451-02/03/1453 
02/03/1453-02/03/1454 
04/03/1458-25/03/145Q 
27/03/1464-06/03/1465 

SCELLEBROOT, Jan 28/02/1450-06/03/1451 
02/03/1453-02/03/1454 
01/03/1460-29/02/1461 

SIMONARENDS. Locy fs. 28/02/1456-04/03/1457 
Jan 

SMET. Jan dc 02/03/ 1 454-02/0.l/ 1455 
SMET. Symoen de 07 /06/ 148.~-.~0/05/ 1484 

12/10/1485-29/0 I / 148ó 
01/02/1489·20/03/1490 
18/03/ I 494-0Qf04/ 1494 
20/05/1498·20/05/1499 
02/04/ 1502-2W07 /1503 

STOPPELE. Jan 05/05/1428-04/03/1429 
04/0311429-10/04/ 14.~O 
10/04/1430- 18/05/ 14.'l1 
28/02/1450-0ój(n/145 I 

TURFH(X)J>. Comelis OI/02/1489-20/03/14IX) 
20/03/1490- 19/04/149.'l 
18/03/14Q.'l-OQf04/1494 
()9/04/14W-Ih/OójI49h 
I M06/1496· 20/07/1497 
2Qf07/15(rl-24/O.'\I1504 
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V AKEN, Pieter van 31/03/1445-09/03/1446 pachter v.h. grafelijk 
foncier (1453-1462) 
pachter v.d. grafelijke 
molens ( 1454-1460) 
pachter v.d. meierij 
( 1459-1465) 

07/03/1447-03/03/1448 
02/03/1449-28 /02/1450 

VOORT, Jacop 03/03/1448-05/03/1449 
06/03/1451-02/03/1453 
02/03/1453-02/03/1454 
02/03/1455-28/02/1456 
25/03/1459-01/03/1460 
01/03/1462-03/03/1463 
06/03/1465-27/02/1466 
15/03/1467-22/07/1469 
16/03/1481-07/06/1483 
15/03/1487-01/02/1489 

VROESCEPE, Zegher 03 /03 /1463-03/03 /1464 
20/06/1473-06/03/1474 

VROMBOUT, Comelis 21/04/1480-30/04/1481 
29/01/1486-15/03/1487 

VROMBOUT , Jan maart 1436-04/04/1437 pachter v.d. meierij 
(1445-1451 ) 

06/03/1451-02/03/1453 en van de grafelijke 
molens 
1/10/1472-1/10/1478 

VROMBOUT , Lamsin 02/03/1454-02/03/1455 
03/03/1457-03/03/1458 
27/02/1466-15/03/1467 
12/05/1471-24/05/1472 
06/03/1473-02/06/1475 

W AMBEKE, Christoffel van 28/02/1456-04/03/1457 
03/03/1457 -03/03/1458 

W AMBEKE, Heyndric van 29/01/1486-15/03/1487 
WEEDEN , Pieter vander 15/04/1423-24/06/1425 

31/03/1445-09/03/1446 
WEGHE, Hughe 02/03/1453-02/03/1455 
WEYTSINS, Jan 20/03/1490-19/04/1493 

20/05/1499-19/02/1500 
02/04/1502-29/07/1503 

WEYTSINS, Pieter 09/04/1494-16/06/1496 
16/06/1496-20/07/1497 
20/05/1499-19/02/1500 
02/04/1502-29/07/1503 
24/03/1504-25/02/1505 
02/03/1506-19/02/1507 
19/02/1507-24/04/1508 

WEYTSONE, lacop fs. lans 28/02/1456-04/03/1457 lakenhandelaar 
03/03/1457 -03/03/1458 

109 



WILLA Y. Jan fs. Jans 

WILLEMS. Christiaen 
WINT. Christiaen de 
WINT. Jacop de 

WINT. Jan de 
WINT. Symoen de 

WITTHOGHE. Amaut 

WITTHOGE. Comelis fs. 
Adriacn 

WITTHOGE. Pieter l's. 
Roegier 

ZOET AERT. Jaeop 
ZOETAERT. Matheus 

ilO 

13/01/142 I-Ol /03/1422 pachter v.h. grafelijk 
foncier (1418-1424) 

20/07/1497-20/05/1498 
31/03/1445-09/03/1446 
06/03/ 145 1-02/03/1453 
02/03/1454-02/03/1455 
03/03/1448-02/03/1449 
05/05/1428-04/03/1429 pachter v.d. tol 

(1448-1451 ) 
04/03/1429- 10/04/1430 
17/05/1431-27/02/1432 
maart 1436-04/04/1437 
09/03/1446-07/03/1447 
07/03/1447-03/03/1448 
03/03/1448-05/03/1449 
05/05/1428-04/03/1429 
04/03/1429-10/04/1430 
10/04/1430-18/05/1431 
17/05/1431-27 /02/1432 
maart 1436-04/04/1437 
31/03/1445-09/03/1446 
09/03/ I 446-07/03/ 1447 
07/03/1447-03/03/1448 
03/03/1448-05/03/1449 
28/02/1450-06/03/1451 
02/03/1455-28/02/ 1456 
09/03/1457 -03/03/ I 458 
2 I /04/1480-30/04/ 148 I 
30/04/148 1-16/03/1482 
07/06/1483-30/05/1484 
12/ I 0/ 1485-29/0 1/1486 
02/03/1449-28/02/ 1450 
06/03/ 1451-02/03/145.~ 
02/03/1453-02/03/1454 
02/01/1454-02/03/1455 
28/02/1456-04/03/1457 
25/03/1459-01/0."1,/1460 
<H/03/1463-03/03/14h4 
06l<H/1465-27/02/14M 
03/0."1,/1448-02/03/1449 
15/04/142."1,-24/06/1425 
17/05/1431-27/02/1432 



REN IER OU BOSCH 

(Watervliet, 1765 - Bassevelde, 1842) 

De figuur van (Renier) Grégoire Ou Bosch heeft in de Belgische historiografie 
bijna altijd een negatieve appreciatie meegekregen. Hij geldt als het ware als de 
verpersoonlijking van ai het kwade waar de Franse Revolutie mee geassocieerd 
wordt. Ou Bosch heeft dit odium op zich geladen in de periode 1795-1799, toen hij 
commissaris was van het Directoire bij de centrale administratie van het Schelde
departement. Het heeft hem getekend voor de rest van zijn leven en een beslissende 
invloed gehad op zijn verdere loopbaan. Bij de reconstructie van zijn biografie 
moeten we bijgevolg proberen zoveel mogelijk de waarde-oordelen van historici te 
omzeilen. Aan de hand van het originele bronnenmateriaal kunnen we wellicht een 
juistere kijk krijgen op die man en op de indrukken die hij op zijn tijdgenoten naliet. 
Eenvoudig is dat niet, want Grégoire Ou Bosch nam zelf graag gespierde taal in de 
mond en liet zich vaak meeslepen door het romantisch-revolutionaire jargon van zijn 
tijd. 

Hij werd geboren in Watervliet, op 19 april 1765, als oudste zoon van - eveneens -
Renier Grégoire en van Marie Christine De Bruycker. De eerste zeven kinderen van 
het gezin kwamen voort uit dit huwelijk, terwijl de laatste twee sproten uit het tweede 
huwelijk van vader Ou Bosch, met Marie Josephe Walmacq. Vader Ou Bosch, zelf 
afkomstig uit een katholieke familie, was notaris in Watervliet en was voldoende 
bemiddeld om zijn oudste zoon naar het pensionaat van Wilhours in Henegouwen te 
sturen: " ... Ie plus renommé de ce temps" schreef Ou Bosch later (1). 

Het is niet bekend in welk jaar Ou Bosch er aankwam en hoelang hij er verbleef. 
Naar eigen zeggen trok hij daarna naar Antwerpen, waar hij als boekhouder in dienst 
trad van Charles de Proli, die toen de bekende zakenfamilie leidde. Deze man was 
niet alleen grootgrondbezitter, maar nam ook deel aan de actie van de Oostenrijkse 
regering om nog braakliggende gronden te ontginnen. 

Hij was eveneens betrokken in een katoendrukkerij, suikerraffinaderij en jenever
stokerij. Tevens was hij bestuurder van de Keizerlijke Assurantie Kamer van Antwer
pen en "admiraal van de Schelde". Hij was echter voor alles bankier en spil van de 
"Aziatische Compagnie van Triëst en Fiume", de voortzetting van de Oostendse 
Compagnie. Na het sluiten van de vrede van Versailles tussen Engeland en Frankrijk 
en op het moment dat Engeland zijn greep op het Indische subkontinent verstevigde, 
kwam de Proli in likwiditeitsmoeilijkheden. Hij werd failliet verklaard in 1786 (2). 

I) R.A.G .• Familiefonds, nr. 612R. RégisJrt, mnrenllllllt's t!ffilire., dl' familie de Grt'goire 0" f/mt'i/, fv. d" R. 
(jré~(J;re. na/if dl' WlIIl'rvliel. l'f de ColelfeSUnlJ('r(, ,\'tm é{'01I.\'l'. néeû GlInd. commi'llcée ClII joltrde ft'u,. IIllJrÎtI.I.!(', 
Détail.f l/ülOrique., sur la vil' d,' Mr. R.G. Du/Jo,fch, r' 9 r". 

( 2) A. MATHIEZ. Vonck el Proli. Annales historiques de la Révolution française. 11. 1925. I. pp. 5R-66 : J. DE 
NUCE. eharle .• Proli l'n d,' A~iali .. che Compagnie, Antwcrrs Archievenblad. 2c reeks. VII. 1932, pp. 3-64 : H. 
COPPFJANS-DESMEDT. !:'mnomi.,chl' ophloei in ti" Zui"di;k,' Ned,'rlwul.,,, , Algemene Geschiedenis der 
Nedcrlanden, VIII. De rcvolutie tegemoet. 17411-1795. Haarlem, 1955, pp. 265-266 : J. DUDEN. D,' {Jo/iIÎt'k., 

houding Win Anrw,'rp"n lijdl''''' d"/Jrt/hanlw ()mwl'nrl'iing. Gent. R .U,G. (nnuitgc!!cven liccntiaalsvcrhandcling), 
1971. pr. 55-56. 
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Als de bewering van Du Bosch over zijn tewerkstelling bij de Proli correct is (3), dan 
is hij in die enkele jaren tijd in contact gekomen met een cosmopolitisch milieu, dat 
sterk de Franse invloeden onderging, dat niet meer thuishoorde in het Ancien Régime 
en dat een veel ruimere geest ademde dan het kleinburgerlijke milieu waaruit hijzelf 
stamde. 

Na het faillissement van de Proli keerde Du Bosch niet naar Watervliet terug; hij 
vestigde zich in Gent, waar hij inwoonde bij de weduwe Sunaert. wier dochter hij 
later trouwde. We kennen zijn bestaansmiddelen uit die periode niet: volgens zijn 
eigen verklaring volgde hij er een cursus meetkunde. 

De eerste politieke stellingname van Du Bosch komt er in 1789, bij de aanvang van 
de Brabantse Revolutie. Als 24-jarige engageert hij zich in het patriottenleger van 
generaal Van der Meersch. Hij wordt officier in het geniekorps en adjudant van 
kolonel Fisco. Deze kiest. evenals Van der Meersch, de zijde van Vonck in de strijd 
om de macht, die onmiddellijk na het verwerven van de onafhankelijkheid losbarst. 
De democratische groep verliest. zeker vanaf maart 1790. haar greep op de gebeurte
nissen, zowel in het leger als in de politieke besluitvorming. Ook voor Du Bosch blijft 
deze polarisatie niet zonder gevolgen. 

Na de arrestatie van generaal Van der Meersch verlaat hij het leger en komt naar 
Gent terug. Bij "Iettre de cachet" van 20 april 1790 wordt hij echter uit die stad 
verbannen en even later gearresteerd. 

Pas na de terugkeer van de Oostenrijkse troepen en het herstel van het gezag \'an de 
Habsburgers. wordt Du Bosch opnieuw in vrijheid gesteld (4). De Brahantse Revolu
tie was voor hem bijgevolg een nederlaag over de gehele lijn : de machtswisseling die 
hij wilde helpen realiseren. ging niet door en onderhand was gehleken dat de 
behoudsgezinden. die hij de "parti-prêtrc" noemde. zich niet goedschiks hun macht 
en invloed zouden laten ontnemen. Meer nog. de statisten van 1789-I7QO hadden 
hem ervan overtuigd dat samenwerking gericht op de realisatie vun een nieu\\ 
maatschappijmodel onmogelijk was. Bij iemand met het karakter en de ingestcldhcid 
als van Du Bosch liet die ervaring hlijvende sporen nu : zijn anti-klerikalisme was 
voortaan gekenmerkt door een alles overheersende achterdocht. die elk compmmis 
uitsloot. 

Het lag dan ook voor de hand dut een radicale democruut als Du Bosch aansloot hij 
de Gentse jacohijnencluh "Société des Amis de la Lihcrté ct de I'Egulité" (s). die dl' 
op handen zijnde Franse invasie hij voorhuat hcgrocttc als een hcvrijding. 

( 11 I-.r ~lIn )ll'l'n I>c\C,lIlllnl1 11l'\lIndl'n \\lIl\Il"n VAn JNt' I>cwl'nnll \'Iln IlIJ Ill""'h S"", ,. ..... 1, , .. ,,01> ...... 
1I",·d,'/,A,III'N. "i". IMh:'i·IH'I I, IHW I'lH M~, d"nl.. IlIIn DI H""'I11"n Il<-,nw-I, \''''hk n\~h~ 

( 41 R A (i., '·(/",lIir(","',. nl hl:!II, Rt'qil/,.. ,f" 'I,.·. J 11 C'ANNAERT,I>/11 ./1t' t'\.rll~,... r .... .(·,. .... t .. ,,-
VIIII,,,,It·r .. ,,. ,Anlwl'rpcn. 1711 I. P HM ,I' A VERIIAI'Gllh, Jat'f", ... 4,," ,I .. , (I.""",""" fit .. ,,..~ "lil 
171'111,,,,/1'1/01 Ol'nI. 111111. pilO. A n'''T''Y . .'i ... ~ .. ''.'m\ Hr'I~ ..... ,/It'~ ... I\,..".tl .. \~,." .... d/"'Vt~-
1/1. BIIIIl'II"d'~h'h"rel'l"("'nmltJul'dl'lnRrwhnll.",IQI" 1'Ilfl, " nl 

( ~I J 1 ACIfAI'RT./)'·"/""'~"r'''''''''''~/ .. (j .. llfl''''III/f''h/ .. ,I .. ,."",\ .. (lHt''''",rl,"~ \ ..... I'.~fTn,...~PWIt ... ,.., .... #r 
(/J 11 ,7V!1 I'" "" (//II"' .. "",,,~ (/ /(I,IJ'~I. (ll'nl. R \' (l , •• nuI'I/C'I/C'\('" h.""II",,,,\('Ih<t",k-h~l. IIl.lS. 
r 1.11. If BAl T\lA/AR, .'tr,,,,,,, .. ,, ,." II/lI/tl/"" M, It", , .. "",,,,- ,.,.,. ....... .., I~ " ...... --.,. ..... "_h...l 
",i. \"'III~\I"'''' ,', wC ;('111;', .I,. ""IIIIII~'~"'''1/ "'" ol,. ",..,,,',.~,.,~\,, "/fl, I·.'~I I,~~II (il'nt. RI' t1 h_I\.'l'~\('n 
lh:'nrnuhWrlllllllll·IIIlj.!I, 1'170. 111. "I' 1'1 I 1'1~ 
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Toch waren de meningen scherp verdeeld over wat na die bevrijding moest 
gebeuren. Oorspronkelijk (november 1792) speelde generaal Oumouriez de kaart van 
de meerderheid, die een onafuankelijke Belgische republiek voorstond. Grégoire Ou 
Bosch echter stond resoluut achter het decreet van 15 december 1792, dat de 
annexatie van de Belgische provincies afkondigde. Hij was, samen met Van de 
Steene, Antheunissen en van Straelen, secretaris van de "assemblée du peuple", die 
op 28 november 1792 in de St. -Baafskathedraal de zestig provisionele representanten 
van Gent verkoos. Ou Bosch werd ook secretaris van dit verkozen college. ''Comme 
j' étais avantageusement connu, je fus recommandé aux commissaires nationaux ... " , 
schreef Ou Bosch, toen hij ook nog secretaris werd van Courtois en de Bonnefoy, de 
nationale commissarissen van het "arrondissement" Oost-Vlaanderen (6). 

Zijn taak bestond erin de volksraadplegingen die in de verscheidene lokaliteiten 
georganiseerd werden, ten gunste van de annexatie te laten verlopen. Officieel ging 
het uiteraard om spontane manifestaties met een patriottisch élan, maar alle getui
genissen zijn unaniem : slechts een gering aantal mensen werden op de vergaderin
gen uitgenodigd of toegelaten, zodat, officieel althans, Gent, de Oudburg, Assenede, 
Boekhoute, Bassevelde, Zelzate, Wachtebeke, Ertvelde, Cluysen, St.-Albert, Over
slag, Zomergem, Aalteren Drongen op overtuigende wijze met de annexatie hebben 
ingestemd. In de plattelandsgemeenten was het resultaat zo mogelijk nog positiever 
dan in Gent : de hoop op de afschaffing van de tienden en de heerlijke rechten 
speelde daar ook nog mee (7). Grégoire Ou Bosch werd ermee belast de wensen tot 
aanhechting bij Frankrijk aan de Nationale Conventie in Parijs over te maken. Hij 
voldeed volgaarne aan dit verzoek (einde maart 1793), maar was nog niet vertrokken 
of het Franse leger zag zich verplicht zich uit de Zuidelijke Nederlanden terug te 
trekken: aan de kortstondige eerste Franse inval was een einde gekomen. Voor die 
democraten die de verwezenlijking van hun politieke wensen enkel door middel van 
een opname van België in het grote Franse geheel zagen gebeuren, was er geen plaats 
meer tijdens de tweede Oostenrijkse Restauratie. Een zeshonderdtal Belgen en 
Luikenaars vestigden zich in het Noorden van Frankrijk of, bij voorkeur nog, in 
Parijs. Renier Ou Bosch volgde eveneens dit voorbeeld: " ... Ayant été nommé adjt 
aux comres nationaux de france je suivais les armées françaises en france ... " (8). 

De politieke opvattingen van de gevluchte Belgen, Luikenaars en Franchimonte
zen waren al even talrijk als die op het eigenlijke Franse politieke forum zelf. Het gaf 
aanleiding tot een machtsstrijd, die nog complexer werd door de relaties met Franse 
politici en door de individuele verwachtingen omtrent de duur van de ballingschap. 

( ÓI 

( 7) 

R.A.G .• F"mi!itjOlUI.,. nr. 6 128. Ré~i.,"" . .. r' 9 r" ; J. NEVE. G"nd .I·ol/.d" domilll/lionf",nr"i.I·" (/792-/X/4/. 
Ganu. 1927, p. 356 ; E. HUBERT. c.a., Corre.ll'ond"nl·1' di' /jo/llrl'ille. Bruxclb. 1929. I. r. 122. 
A.N .. F Ic, AdminisI""ion ~élléra"'de /" FmnC'e-P"".<tmllex';', Ol/ dr"end"",." 20, uo,sier 22. lorr""J'OIUIcIl1l'l' ik 
lO/lrloi, el /j"IIfIl'(iJ\'. l'fImmi.lllIirel ti (jillld. /793. 2, 4. 5 ct 7.3.1791 ; C. CORTEREECK. [k Frcm.\'(·/rl' 
f/\'I'r/rt't'nC'hin~ in IJI'IJ:;è (viln /792 lor /X /5). Gent. I K9<J, rp. 51·52 ; S. TASS IER. /.1'.' /jl'/I(/'s i'I /" rél'O//IIilln 
(ran",Ii.\{' (/7X9-/793). Revue ue l'Université ue Bruxelles. XXXIX, I'I.H- 1<)34. PI'. 452-470 ; S. TASSIER. 
IIwlJlr{'(lt' /il {je/I(il/Iil' l{/fll /' oC'mpillion Irilllç"ise l'tI /792-/79./. BruxelIc,. 1<)14, r. 106. ; J. I.AC'HAERT, "f' 
dl. p. IK. 

R A.G .. filmiliefllm/I. nr. "12K, I>érili/,hillnril/lii's .... I" 10 r". 
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Een eerste noodzaak voor de vluchtelingen wa" het voldoen aan hun primaire 
levensbehoeften. Afgesneden van hun klassieke bronnen van inkomsten bundelden 
ze hun verzoeken om steun: nog in maart 1793 sturen een dertigtal Belgen een eerste 
vraag om steun naar het Parijse ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanvraag van 
Ou Boch wijkt af van die van zijn collega's. 

H ij vraagt geen steun maar een vergoeding voor de onkosten die hij gemaakt heeft 
bij het naar Parijs overbrengen van de wens tot annexatie van de Oostvlaams.e 
gemeenten (9). Met andere woorden, voor Ou Bosch impliceert een dergelijk verzoek 
geen afhankelijkheid van een vreemde overheid. Hij beschouwt het veeleer als een 
rechtmatige vergoeding. Bovendien vraagt hij een benoeming in Franse dienst. bij 
voorkeur als .. commissaire des guerres". Begin mei 1793 beginnen de Belgische 
vluchtelingen zich in Parijs te organiseren. Het is een teken dat ze een onmiddellijk 
herstel van het Frans bewind niet mogelijk achten. Naarmate hun organisatie meer en 
meer gestructureerd wordt, wordt ze voor de betrokkenen belangrijker en vervangt ze 
in toenemende mate het gebrek aan echte macht in eigen land. In eerste instantie 
worden op 6 mei 1793 in eigen schoot vijf commissarissen aangeduid om de interne 
werking en de contacten met de Franse regering vlotter te laten verlopen. Het GenL-.e 
overwicht daarin valt op : J .-G. Meyer. G. Van de Steene en R.G. Ou Bosch staan er 
naast Ch. O'Or (Antwerpen) en A. De Jongh (Leuven) ('0). Op het einde van 
dezelfde maand verliezen de Girondijnen hun invloed in de Nationale Conventie ten 
voordele van de Montagnards. Het plan van de Girondijnen om de Conventie huiten 
Parijs te laten vergaderen had immers een volksopstand uitgelokt op 3 I mei 1793. 
Spoedig daarop spelen de Belgen in op deze nieuwe machtsverhoudingen: ze 
vormen voortaan een "Assemblée générale des Belges et Liégeois refugiés", geleid 
door een "comité de surveillance", dat op 9 augustus 1793 een "régistre de foi 
civique" aanlegt (11). Wie dit document ondertekent betuigt zijn instemming met de: 
opstand van 3 I mei. Bijna al de voornaamste Belgische vluchtelingen onderschrijven 
dit document, tot welke politieke fractie ze ook behoren: de strijd om de macht was 
nog niet in een beslissend stadium gekomen. 

Naast zijn activiteiten binnen de mad van lklgischc en Luikse vluchtelingen, locht 
Du Bosch ook naar een vaste hron van inkomsten. Hij zou in Parijs de leergangen aan 
de .. Ecole Centrale" gevolgd hehben (12) en hovendien sollicitecnk hij naar C'Cn 
betrekking in rranse dienst. Met de belofte het umht te krijgen van militair rechter in 
het KlJn- en Moczelleller, trok hij in de: Inop van mei 17Q.~ naar Metl. samen met 

( '11 A N . I· Ic .\"""""'1'11/1"" ~"""I'I'/r "r /11 1-1'1"'. r I',,,, ,"'''rlr, .~, .kl ...... "''''' , \(I. ,k." ... , \. ', .... • Ir-, Ifrl~, 
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Alexander Courtois (13), aan wie de betrekking van openbaar aanklager beloofd was. 
Toen zijn aanstellingsbrief uitbleef, keerde hij naar Parijs terug, waar hij vernam dat 
de nodige documenten toch verzonden zouden zijn. Hij beweerde later dat hij toen 
van een benoeming afzag en in de hoofdstad bleef met de bedoeling spoedig naar 
België terug te keren. Vermoedelijk had die beslissing echter meer te maken met de 
machtswisseling tussen de gematigde Girondijnen en de radicale Montagnards in 
diezelfde periode. In juni 1793 immers herhaalde Ou Bosch zijn verzoek om vierhon
derd pond vergoeding te krijgen voor zijn onkosten van maart van dat jaar. Terzelf
dertijd solliciteerde hij naar een functie in het leger of bij de bevoorrading. Gezien het 
belang van zijn persoon in het milieu van de Belgische vluchtelingen in Parijs werd 
deze aanvraag door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken met speciale 
aandacht bestudeerd, maar toch terzijde gelegd (14). 

In november 1793 verscherpte de polarisatie binnen de Belgische gelederen in 
Parijs. Het reeds genoemde" comité de surveillance" werd vervangen door een acht 
leden tellende commissie, die de certificaten van civisme afleverde. Daarnaast stelde 
de "Assemblée générale" nog een bureau aan, bestaande uit twee voorzitters en vier 
secretarissen. Dit bureau beschikte over de meeste invloed. Renier Ou Bosch was lid 
van de commissie en secretaris van het bureau en werd aldus één van de sleutelfigu
ren. 

Op 27 december 1793 werden de bestaande bestuursorganen op initiatief van Ou 
Bosch vervangen door een "Comité de travail, de correspondance et d'administra
tion", waarvan hij secretaris en tijdelijk voorzitter was (27.12.1793 - 5. I. 1794). Op 
zijn voorstel werd binnen de algemene raad een epuratieve stemming gehouden, 
waardoor eerst slechts 95 leden. en later niet meer dan 82 leden weerhouden werden. 
Daaronder bevonden zich ook zes" dissidenten" , die een onderdak gevonden hadden 
op het ministerie van Binnenlandse Zaken, en die wel officieel lid bleven van de 
"Assemblée générale", maar die zich toch als aanhangers van Hébert manifesteer
den. De meerderheidsfractie, waarvan Ou Bosch één der toonaangevende elementen 
was, distantieerde zich echter, onder Jacobijnse druk, van het Hébertistische "Comi
té Central des Sociétés Populaires" (eind november 1793) (15), en ook binnen de 

( IJ, Alexander Courtois (n Lonj!uion. 24.11.17510 wa~ als rechtsgeleerde verbonden aan de balie van Nancy (171\31 
Hij werd in 17!!9 lid van de districtsraad van Longwy en was in 1792 nationaal commi"aris in Oost· en 
Zeeuw\-Vlaanderen. Daar leerde hij [)u Bosch kennen. met wie hij in mei 1793 naar de Moezel tro~ om cr 
openbaar aanklager bij het militair tribunaal te worden. Volj!en\ de NfllI,·,,!lI' Flio~m"hil' ~I;/lércl"'. Paris. XII. 
1!!56. col. 235-236. werd hij als te j!cmatij!d teruggeroepen. j!earrcstcerd en terechtgesteld op I 2 januari 1794. Or 
II en 20 mei 1793 had hij Du Ro\Ch mJj! aanbevolen bij het ministerie van BUitenlandse Zaken. Du Bosch wist zich 
echter bijtijds van Courtlll\ te dl\tantleren. A.N .. F Ic. Atlmi/liwrtlliflll ~1'1/('rtI'" d,·lcI fl"'/I/",',PlIl".l· lI//I/{'ró (111 

tI"{Il'llllanll. 11. do,,,er4. /{ulllm(/li'1//1 tll'l 32 cmnmi.\\clirt'l 1'1 d,' '/'1<'/'1/(('.1 lIdl"inrl ('",,,loit'l "/I H"'~/(II((, ""r"i, 
I(,/(I" renlré,' "11 f rtl//,'I' I"nd"" ,;,',/{'/(,"itl/l, 17IJ.!,,,,, 11, A. Court"is luit ParilS) aan Ru Za. I 1.5,11 en lO.S.1I I II en 
2(J/~f179.lJ. . 

( 14) A TUETEY. ,,/'. dl, pp, 2.l2. 279. 

( 15) !Ju Bo\Ch had lich nochtlJns eerder dui<lclijk als aanhanger van <le Hébertisten !!eprofileerd. Hij tra<l op als 
verblndlnj!\man tussen <le .. A"embléc générale dc .. Bcipc' ct I.le~e()" réfu~iés '" en het "Comité central <le, 
\/lClété .. populaire,". Hij 'temde rn met dc oproep van het Comite om in alle' ',ociétés populalres ". waartoe ook <l.' 
"Assemblée )!énéralc'" gerekend werd. <lic prrc,ter, te wcren die nict bercld waren om de "fouten'" <lle 7e tot dan 
onderwc/A:n hadden te hemlCpen. A.N . F 7. P"li(',' ~(,/It'r(/I", h. 4420. I'rnn'l' \'",hll/{' d"1 4 ''''mhlt'I'1 d"1 Ilt-/~(', 
II Ptiril. Kc <la)! van de 2e maan<l van het 2c jaar 12'1.10.17931. 
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.. Assemblée générale" ging de epuratie verder. Du Bosch, die sinds november 1793 
voorzitter van het bureau was stelde voor om André en Plubeau uit de vereniging te 
stoten. André werd beschuldigd van royalisme (volgens verscheidene getuigen zou 
hij in 1790 een zwarte cocarde gedragen hebben in Oostende) en Plubeau. ~retaris 
van het bureau, verdedigde André tegen Du Bosch, die hij op zijn beurt van 
machtsmisbruik beschuldigde. Ingaand op de oproep van Du Bosch van I1 december 
1793 om alle royalisten en intriganten te weren. werden André en Plubeau als lid van 
de" Assemblée générale" geschrapt (16). 

Diezelfde avond nog was Du Bosch het slachtoffer van een aanslag : een onbeken
de probeerde hem met een dolksteek te vermoorden. Dank zij zijn winterkledij raakte 
Du Bosch niet eens gewond. Hij was er van overtuigd dat Plubeau het brein achter 
deze aanslag was en in opdracht van Oostenrijk had gehandeld. De Franse regering 
koos niet onmiddellijk partij in dit geschil en betaalde in januari 1794 nog aan alle 
leden (ook aan André en Plubeau) een steun uit van 300 pond voor de vrijgezellen en 
een hoger bedrag aan de leden met gezinslast. Op het einde van dezelfde maand 
werden André en Plubeau echter aangehouden en opgesloten (17). 

Binnen de Nationale Conventie was de macht in de loop van 1793 steeds meer 
geconcentreerd geraakt in handen van het "Comité du Salut Public" • waar Robes
pieITe en Saint-Just hun bewind met behulp van terreur uitoefenden. In opdracht van 
het "Comité de Salut Public", dat overging tot de mobilisatie van alle weerbare 
mannen (levée en masse), werd Du Bosch belast met de reorganisatie van de 
Belgische troepen (eind 1793). Het was één van de maatregelen van het "Comité" 
om de controle over de gang van zaken te behouden. 

Reeds in het begin van 1794 was het al dan niel in ongenade gevallen bij het 
"Comité" niet zozeer meer een politiek geladen zaak. maar was het slechts een 
verdere stap in het toenemende isolement van Robespierre en de zijnen. Vanuit de 
gevangenis slaagt André er in januari 1794 in iemand uit het "Comité du Salut 
Public" te overtuigen van het bezwarende gedrag van de .. Assemblée ~enéra1e". 
"Par suite de quelques fausses accusations". schreef Du Bosch later o"er dele 
episode. werd hij, samen met de gehele top van de "Assemblée génerale" en het 

( Ih, Ol' In jllnunn 171J411111~'C('l\lc Otl Ro,~'ht't'n nup \"I\lcrplllllld \'1'''1'1\'1. 
"11 eM IC",p~ 'lUt' lu rél,uhh4Ut' ~'C'l\t' dc feI,'OUnr Ik, Infll"'"' cl .Ic\ l'ulI1\'ant\ 'lUI \t' C\lU\l\"nt du nllm ..... 8c1~ 
réru)/ice puur l'UU\t' dc (llllnnll~mc" IlIj v\'r/(lI.'ht Alln nlle INlt'1I \ 1111 dC' 1I\\t'l1\hlt't' ,,11\ m"'ml.tl(' ,h" IC ~",\<,n 
IIver hun wunnpIIlUI\. hun IIC/III"'IIC\lImd. ,Ic I'CC'\I\ nnl\ IInll!.'n flnlllll:lcll" 'It'un cn hun ",\lIIlt'~ ,,,.lnIt'tl "",*, I 'IN 
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rnllC~1 purnllel dllunnt't' 100c~ dn\sll"r ondcrlllCl.l"n . "Hn Alh'plnnl l'" 111('\\11\"' ,,, .... \('1\"' I nlCnl(' dr ""'" k-\ 
mdlvldus qut V{lU~ t'nlmll~nl vnm "Ol1nOi,rel t't' qut' dllltfuC' 1\\C'",hl\" I IAII "'lUr I. ,'.U'l(' de la hht'nc (1 ,""" ~I 
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vijftal Hébertistische dissidenten, op 17 maart 1794 gearresteerd (18). Meteen kwam 
een einde aan elke vorm van aktiviteit van de "Assemblée générale". V oor Ou Bosch 
liep dit avontuur uiteindelijk nog goed af. Vanuit de "Carrnes" in Parijs maakte hij 
de val van Robespierre in thermidor 11 mee. Hij kwam vrij ongeveer half augustus 
1794, op voorspraak van de gravin de Beauharnais, de latere keizerin, die met heel 
wat politieke tenoren op goede voet stond ('9). De eerste kennismaking van Ou Bosch 
met de politieke macht was uiteindelijk niet positief verlopen. Hij was ten dele 
meegezogen in de stroomversnelling die tot de dictatuur en de val van Robespierre 
leidde, maar was er ten dele ook zelf verantwoordelijk voor, als gevolg van zijn zucht 
tot epuratie (20) en zijn verlangen om alleen met de aanhangers van wat voor hem de 
ware leer was, samen te werken. 

Enkele weken na de tweede Franse inval komt Ou Bosch naar Gent terug en 
onmiddellijk knoopt hij weer aan bij de situatie van anderhalf jaar tevoren. Hij 
aanvaardt de opdracht om naar Parijs te gaan en er de Nationale Conventie de wens tot 
annexatie van zestig Oostvlaamse gemeenten over te maken el). Nadien vestigt Ou 
Bosch zich in Gent; volgens zijn "Oétails historiques" opnieuw bij de weduwe 
Sunaert. De vroegste belastingslijsten van de Franse tijd vermelden echter de wedu
we Sunaert in de Veldstraat, terwijl Ou Bosch als "advokaat" in de St.
Jacobsnieuwstraat was ingeschreven ( 2 ). 

Vanaf 4 december 1794 treedt Ou Bosch, die het nieuwe bewind met hart en ziel 
steunt, op als adjunct-secretaris bij de administratie van " Oost- en Hollands Vlaande
ren". Hij was er nauw betrokken bij de inning van de militaire contributie en ook bij 
de verkoop van bepaalde goederen om aan die gedwongen belasting te kunnen 
voldoen. Ou Bosch haalde zich de woede van de Gentenaars op de hals wegens de 
snelheid waarmee hij daarbij te werk ging en wegens de vele onnauwkeurigheden die 
er het gevolg van waren. Een aantal inwoners zouden tot tien maal het normale 
jaarbedrag aan belasting betaald hebben, terwijl de Conventie opgedragen had bij 

tUI) 

( 19, 
( 20) 

( 21) 

( 22) 

O. LEE. Of'. dr.. pp. 207-217.233-241. 
Volgens het relaa~ van Du Bosch begonnen de moeilijkheden met de overheid op 7 maart 1794. toen hij hij de mairc 
van Parijs geroepen werd. op aanstichten van d·Or. Smeycrs en enkele andere "récalcitrants Belges non Epurés". 
Du Bosch verkreeg toen de steun van de .. Assemhlée généralc" voor "Ia fermeté" waarmcc hij de maire van 
antwoord diende. A.N .. F7. Po/iCI' générall'. h. 4420. Prol'èl·Vahli//x ... 
R.A.G .. f·lImilil'frmd.l. nr. "12K. Rélli.I/rI'. . pp. 9·10. 
Op I pluviósc 11120. I. 1794, betuigde Du Bo~ch voor de .. Assemhlée générale" lijn instemming met een hrief van 
Meyer. die stelt dat Loui~ Lebegue niet langer al, vluchtclin!! kan worden beschouwd. aangezien hij naar Gcnt is 
teruggekeerd en zich hij zijn "aristocrati~che" familie heeft gevoegd. De "Assembléc" stcmde er mee in om 
Lebc!!ue al, verrader en spion van Oostenrijk te be,tempclen. AI wie met hem correspondeerde werd ook verdacht. 
Acht maanden eerder scheelde het niet veel of ook f)u Bo,ch was naar Gent terug!!ekecnJ ... A. N .. F 7. Pol in' 
j(énéralt'. h. 4420. Pmce,-Vl'rhlll/x .. . I pluviilsc /I. 120.1.1794). 

R A.G .. Familil'frmd.l. nr. "129. 1'(/f1il'rI d" lil/i/mil/I' [)///I"'l'h. stuk I : P VERHAEGEN.I.IIIJ"'~il///I' .\'11//-' 1/1 
dominlilion (rllnrll;II'. 1792·1111-1. Bruxelles-Pari~. 1929.1. p. ~79. 
I{ A.G .. Familil'frmd.l. nr. "12R. [)<'",il, hi.llorll///f'I.". p. 10 r" : S.A.G .. Modl'rn Archil'{. L I'. T",,'I' /ir"1'1I dI'l' 
1II"'(lnt'r' I'flfl Ciml 1711'1 h//II hiidm~1'1I ill d" 1IllIIlS!t'lIillg. ~.d. IFranse Rcpuhliek). L 12 • 1.(lVI tll'r illwon/'r.' 1'tI1I til' 
IIl1d (i"111 1711'1 hUil I1i;t/rlllll'n in d,' "'lIin<: "11116110 mil;/wn !,ont/"II. '.d. IFran,e Repuhllek): L 17 • [:'171"1'//111 d,' 
70011 (XXI. IIn 11. UI/l'I. R"II//hl'l. Cllrrt'\f1/IIIt/"flt'I. 

117 



wijze van uitzondering het dubbele te vragen (23). Bovendien duidde het in januan 
1795 opgerichte waakzaamheidscomité een aantal Gentse burger.. aan die al~ gijze
laar opgesloten werden in Noord-Frankrijk. tot de totale geëiste som betaald w~. Ou 
Bosch zette zich ook in om de opeisingen in natura tot een goed einde te brengen. Zo 
trok hij ondermeer in april 1795 naar diverse Zeeuws-Vlaamse gemeenten. waar hij 
de autoriteiten verplichtte om de opgelegde hoeveelheden graan voor het leger op de 
gewenste datum te leveren. Bovendien eiste hij een aantal schepen op die voor het 
vervoer van het graan werden ingezet (24). Deze ijver van Du Bosch maakte hem 
zeker niet geliefd in Oost-Vlaanderen. Zijn naam werd onverbrekelijk verbonden met 
die van de Franse overheerser. die - zoals reeds in november 1792 bleek - geen 
rekening hield met de wens tot zelfbeschikking van de inwoners van de Zuidelijke 
Nederlanden en die nu de "treffelijke burgers" (25) onder zware fiscale druk plaatste. 
In de ogen van de Franse administratie daarentegen werd Du Bosch een zeer 
bruikbaar persoon. Op 27 juni 1795 werd hij benoemd tot "agent nationaI" bij het 
Gentse gemeentebestuur (26). Deze functie was vergelijkbaar met wat voorheen de 
taak van de grootbaljuw was. Het ligt voor de hand dat Du Bosch zonder Franse steun 
en zonder de nieuwe omstandigheden nooit een dergelijk mandaat had kunnen 
verwerven. Officieel nam Du Bosch pas op 7 juli 1795 ontslag bij de administratie 
van "Oost- en Hollands-Vlaanderen" (27). Het is bijgevolg niet zeker of hij reeds de 
hand had in het ontslag van de Gentse gemeenteraad op 2 juli 1795, Het motief 
daarvoor was dat de gemeenteraadsleden niet kordaat genoeg met de o\erheid 
meewerkten. Hoe het ook zij, het was duidelijk dat Du Bosch de ingeslagen weg 
verder zou bewandelen. Bij gebrek aan bereidwillige kandidaten telde de nieu\\e raad 
slechts achttien leden (28). 

Na de administratieve annex.atie van de Belgische departementen hij de Franse 
republiek, was het de voornaamste taak van Du Bosl'h om de tlestaande Franse 
wetgeving, voor zover die van toepassing werd verklaard in de aangehechte departe· 
menten. in Gent ingang te doen vinden. Du Bosch lOU borg staan \'oorl'en lt.'erstnct(' 
toepassing. Op 20 oktotler 1795 zond hij de ongeschoeide kannelieten reeds de tekst 
van de grondwet van het jaar 111. waannee de eerste st up naar hun uitdrij\'in~ en de 
verkoop van hun domeinen was gelet. Ook tegenover nndere orden nnm Ou B\l,,,h 
dezelfde houding aan (29). 
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Op 18 november 1795. in het kader van de administratieve gelijkschakeling met de 
overige departementen van de Franse republiek, werd Du Bosch bevorderd tot 
commissaris van het Directoire Exécutifbij de centrale administratie van het ScheIde
departement (30). In principe werden de administraties, op de verscheidene niveaus, 
verkozen en bijgestaan door een commissaris, die de vertrouwensman van de over
heid was. 

Maar in de "départements réunis" werden alle functionarissen benoemd tot in 
april 1797. toen de eerste verkiezingen plaatsgrepen. Du Bosch kwam dus aan het 
hoofd van het departement te staan. Hijzelf ging volledig op in die nieuwe functie. 
Zijn terrein was nu veel groter en in alle instanties moesten nog betrouwbare figuren 
aangesteld worden: een kolfje naar zijn hand. Het was meteen ook het begin van zijn 
politieke isolatie. Vanaf dat ogenblik had hij enkel nog Bouteville boven zich. maar 
voor de dagelijkse gang van zaken was hij op zijn eigen "politieke instinct" 
aangewezen. Bij de gemeentelijke administratie in Gent was men alvast opgelucht 
dat hij hun handelen niet meer van zo nabij zou kunnen controleren. al moesten ze 
zich niet te veel illusies maken. Hun weigering om het achterstallige loon van Du 
Bosch uit te betalen, met als motief dat hij al te vaak afwezig zou geweest zijn, werd 
onmiddellijk ontzenuwd. Als" agent national" was Du Bosch alleen verantwoording 
verschuldigd aan de regering en dus moest het gemeentebestuur niet over zijn 
afwezigheden oordelen. Die afwezigheden waren volgens Du Bosch trouwens alleen 
maar in het belang van de publieke zaak en altijd had hij zich door een substituut laten 
vervangen. Als de betaling niet ten spoedigste werd uitgevoerd, zou Du Bosch niet 
aarzelen om bij de "représentants du peuple" klacht neer te legen (31). 

Als commissaris van het Directoire Exécutif. dacht Du Bosch dat het nodig en 
onvermijdelijk was om op alle fronten tegelijk te strijden. Aan de ene kant lag hij 
voortdurend overhoop met diegenen die sinds 1789 al herhaaldelijk hun sympathie 
voor het nieuwe regime hadden betoond. maar die door Du Bosch te lauw bevonden 
werden. 

Aan de andere kant ontbond hij alle duivels tegen hen die de voorkeur gaven aan de 
prerevolutionaire situatie. Zonder genade rapporteerde hij over hen en - indien 
mogelijk - liet hij hen vervolgen. Op die manier groeide bij Du Bosch haast 
onvermijdelijk het besef dat er een grootse samenzwering op het getouw stond om de 
gevolgen van de revolutie - zeker in de Zuidelijke Nederlanden - teniet te doen. Iedere 
vorm van andersdenken. van eventuele onverschilligheid. en zeker van tegenwer
king. was een uiting van het complot. dat in zijn geest steeds grotere afmetingen 
aannam. en dat volgens hem gepatroneerd werd door adel en kerk in het binnenland. 

I ~IJ R.A.G .. "lIncl, ScI",/cI,'cll'l'tlrll'ml'nI. nr. 5197 • ., tlhft"11/ ~élll'rtI/ ti", lil/wli""ll1i,," I'uh/in 1'fl/1'11/IWlIII I'Admi· 
nil/rtlliol/ ('('II/rllft' ,'I ft', At/mil/i.llrt/lill'" mlll/i,·il'llft'.' ti", ((11/111111 du /)"I'/'a/"II/I'III ti" I' 1:1'<'11111 • All {\' : idem. 
'·umi/it'III'"/I. nr. 6129, PlIl'iNI. ,'tuk 1: ~.A (i .. Mot/,'m .·)nhit'!. [) ~', Pl'rlO/ll"'/"·/(fIC'/itllltlri,\t'II"'rtllI.l(' 
IittlIf7CJ.I.,Xf.ll, 27 hrumairc IV (Il!. 11. 17951 : I' CI.AEYS, MI'lIIoritl/ til' /tl l'il/t'llt, Utll/t!. /7CJ:!./X.lIJ, Gand, 
1<)()2. p 4X 

I ., I1 R.A (i, "011111 Sd/t,It!,'t/I'lltlrtl'II/I'II/. nr. 20550 I. At/lI/illi'Irt/lil'I'" ()r~tllliltl/ÎI'/I'I'rllltll','//MlI/lllit'I, Du B",ch nan 
dc mumcipalilell van Gen!. 5 Irimairc IV /25.11.17951. 
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door Oostenrijk en Engeland in het buitenland. Dit idee groeide bIj Du BO"K:h tot een 
ware achtervolgingswaan uit. Dat hij in zo'n opvallende mate op zijn familie en die 
van zijn vrouw steunde, was bijgevolg niet alleen ingegeven door een zekere mate 
van nepotisme, maar ook door de angst op niemand anden. meer te kunnen vertrou
we. Uiteraard bepaalde niet alleen het optreden van Du Bosch het gezicht van de 
Franse republiek in de Nederlanden. Toch heeft zijn starre manier van handelen de 
mening van velen, zowel in de tijd zelf als later, grondig beïnvloed. Het grote aantal 
plaatsen waarop in het Scheldedepartement in het najaar van 1798 verzet tegen het 
regime uitbrak is er niet vreemd aan (32). Met de bedoeling de Franse revolutie en 
haar gevolgen in een ongunstig daglicht te stellen, is vaak naar het beleid van Ou 
Bosch in het Scheldedepartement verwezen. 

Welke zijn nu de gebeurtenissen tussen 1795 en 1799 die de politieke ondergang 
van Ou Bosch hebben veroorzaakt ? 

Omwille van de overzichtelijkheid zullen we die periode vier maal doorlopen. 
Achtereenvolgens zullen we de verhouding behandelen van Du Bosch met de lokale 
besturen. met de centrale administratie van het departement en met de verkorenen in 
de wetgevende organen. Tenslotte zullen we blijven stilstaan bij de evolutie van de 
publieke opinie in het algemeen. 

Onmiddellijk na zijn ambtsaanvaarding als commissaris van het Directoire E,ecu
tif moest Ou Bosch op zoek naar geschikte figuren voor de uitn1erende en de 
juridische macht (33). Vooral de samenstelling van de gemeenteraad van Gent heeft 
hem praktisch voortdurend parten gespeeld. Het korps (21 man volgens de wet ~ 18 in 
praktijk), dat op 2 jul 1795 was aangetreden. moest in december vervangen worden 
door een nieuwe groep van negen leden. Deze nieuwelingen werden geïnstalleerd op 
17 december 1795. Maar onmiddellijk nadat Du Bosch op 21 dCt.'Cmbcr 17Q5 een 
aantal wetten van krdcht verklaarde. waaronder deze die een gedwongen lening van 
acht miljoen pond oplegde. kwam er reactie, Op 26 del'ember. de dag wuanlp Ou 
Bosch aan Binnenlandse Zaken liet weten dat de Gentse gemeenteraad vernieuwd 
was. hadden reeds vijf van de negen leden ontslag ingediend. Vl>oral \'arcnbergh. 
Van ToeTS en secretaris Vun Hulthem negccnlcn zijn lx'vc111m toch (lp de zittingen te 
verschijnen. De centrale administratie vlln het departement volgde Du Bosch in zijn 
redenering dat dit ontslag schade benlkkende uan de republiek en dus als een 

(.111 NIIII ... r ... dncllt vlln dNc:" l ... k'l '1"""1."" WI." nllJlI>p Ik' hn~ .. hlll\' "nn I' J J 111." Snl('l ,11(' "'''t' h'1""~ '-"N'~k' 
dl."' In'lIhlt\ 1."1 ,...'-'111,,", 'lil I nni '~'11lnll."flI.'C." IIRII' <'t 111."",,111.'111('111 .tI." n'." .. aul I."n \ rfl\k'ml<l.R' ,,,"",I(" 
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Ci .. nd. Uil VIII 
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samenzwering beschouwd moest worden. De raad trad de commissaris dan ook bij in 
diens beslissing om bij elk van de weerspanningen ter bewaking twee soldaten en een 
officier in te kwartieren, op kosten van de betrokkenen trouwens. De Gentse ge
meenteraad - of wat daar van overblijft - geeft zich echter niet gewonnen : hij geeft 
toe dat het ontslag ongelegen komt, maar stelt dat het niettemin volledig wettig is. De 
raad meent bijgevolg dat de reactie van Ou Bosch overdreven is en roept de 
commissaris op tot meer respect voorde mensenrechten (34). Met Varenbergh had Ou 
Bosch trouwens nog een ander geschil: eerstgenoemde beheerde, als gewezen 
actuarius van de Staten van Vlaanderen, de archieven van deze instelling, en was niet 
geneigd om vlug in te gaan op het verzoek van Ou Bosch om deze documenten aan de 
nieuwe bestuursinstanties over te maken (35). Ook in Van Hulthem vond Ou Bosch 
een geducht tegenstander. Tot ergernis van de commissaris probeerde Van Hulthem 
te voorkomen dat monumenten en schilderijen vernield werden of gedeporteerd 
werden naar Parijs. Deze meestal religieuze kunstwerken waren volgens Ou Bosch 
tekenen van de feodaliteit, die zo vlug mogelijk moesten verdwijnen. Van Hulthem 
stelde echter dat ze het bezit waren van het volk en moesten dienen voor de opvoeding 
van de jeugd. In navolging van deze opvatting zette Van Hulthem zich dan ook in 
voor de oprichting van een museum voor schone kunsten en voor het geregeld 
organiseren van tentoonstellingen (36). 

Het trio Varenbergh, Van Hulthem en Van Toers, die in de vorige gemeenteraad 
allen adjunct-voorzitters waren, stonden niet alleen met hun ontslag. Het duurde nog 
enige tijd voor Ou Bosch een voltallig bestuur kon samenstellen (37). In de rest van 
het departement werd Ou Bosch met een identieke situatie geconfronteerd. 

Volgens hem werden de aangestelde functionarissen door de "vijanden van de 
republiek" gedwongen hun opdracht te weigeren. Ou Bosch reisde door het departe
ment en probeerde vooral de nieuwelingen te overtuigen om toch hun mandaat aan te 
nemen (38). 

In de zomer van 1796 begonnen de moeilijkheden met de Gentse gemeenteraad pas 
voorgoed. Met het oog op besparingen in de administratie liet Ou Bosch een gedeelte 
van het Gentse stadhuis leeghalen. Het gemeentebestuur protesteerde daartegen en 
stelde dat een normale werking nu zeker onmogelijk was. De moeilijkheden tussen 

( 34) A,N,. F Ie. Admini.'''lI/ion f(énhule de 11/ Fmn('e-Puv" "nne,rh IJU déflellc/I/II.\' , nr. 29. CIJrre.\'I/(1IIl/lIllC'l' re/mil',' uu 
dépl/rlement dd' "'\('{II/I, an IV. Ou Bosch aan Binnenlandse Zaken. 5 en 13 nivóse IV (26,12,1795 en J, L 1796) : 
R,A,G .. Fond., Sche!d.,'c/epar/,'mt'n/. nr. 2049/38. Admini"lmlie\'e ()r~I/IIi.\'{/liIJIIIPer.\'OI/l'I'IIMular;',.\'. Admi
niMmtion centrale van de municipaliteit van Gent en antwoord aan deze laatste. J nivóse IV (24, 12, 1795), 

(35) E, V,. Franço;.\'-Antoine Vurl'nherf(h. Messager des Sciences historiques. I H93. pp, 21-3 I. 
(36) F, LELEUX. Charle.\' Vun 1IIIIIhl'm. /('lIré el poliliqu,' géllér"lIx. Revue générale hclge. C. 1%4.4. pp, 60-61, 
(37) A,N .. F Ie. Adminislrtllion générale dl' /0 Fm""I" PI/y'< annexé ou dépelldan/,\. 29. Corre,\f'lIIltllllIC'I' relmil',' lIIl 

"épl/r/ement d.e /'/ÜC(fIll. 2. Ventó'>C - Germinal IV. Ou Bosch aan Binnenlandse Zaken. ventose IV (februari 
1796), 

(38) A,N,. F Ic 111. I:'spril puhUc ,'I éft'clio",. ,,,ril' d"flar/l'm"lIIoft'. Escaut4. nU 3. 1''''\1111;'111,\ til' \(·/'II/I'nr. VI,XII. Ou 
B~h aan Binnenlandse Zaken. 15 ventó'>C IV (5.3,1796) : idem. F Ic. ,'dmini\lrari/lli ~éllà"ll' ti" I" f'rt/lln' , 

PI/n 1111",'xh IJII d"p('f/(ÛJnI.\'. 29. Corrt'\pI1lldllllC/' r,'II/I;I'<' 011 tlépl/r/"ml'lII d,' IT,I/·I/Ill. tm IV. Du Bosch aan 
Bmncnland'IC Zaken. 2 pluvioo,c IV (22,1.1796) : idem. F 7. Po/iC/' gèlléml,'. b, 7 ICl6. B 533!!. /:',""/1/1-
('ommiY.lllire dil plltlvoir I'Xhutif. Troisoeufs aan Binnenlandse Zaken. 29 pluvióse IV ( 1!!,2. 1796), 
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Ou Bosch en de Gentse raad namen zulke oroportles aan dal de minister van Politie 
het raadzaam oordeelde tussenbeide te komen: op 2 december 1796 werd hel be .. luil 
ondertekend dat voorzag in hel ontslag van de gehele Gento,e rdad. Als officieel 
motie! gold dat de leden zich Ie laks hadden opgesteld bij de innmg van de belastin
gen. Op 21 december J79ó werden de negen meuwelingen benoemd en de week 
daarop geïnstalleerd. In het proces-verbaal lielen allen noteren dat ze de opdracht 
slechts onder dwang aanvaardden. Het beloofde weinig goed .. : onk nu weer werd een 
vlotte werking onmogelijk gemaakt door frekwente afwezigheden en ontslagen (39). 

In het voorjaar van 1797 werden in de .. département~ reuni!'. .. voor het een.l 
verkiezingen georgamseerd. BiJ die gelegenheid moest de "a.,o,emblée pnmalre". 
die de leden van de ,. a ... semblée éleclorah:" aanduidde, ook de nieuwe gemeente
raadsleden aanwijzen. De meerderheid van de zittende leden van Genl werd niet 
herkozen. Voor Ou Bosch waren de problemen niet opgeloM : de onlslagnemenden 
voldeden vaak niet volgens hel Directoire en lalrijke nieuwelingen weigerden hun 
functie op te nemen. De vroede vaderen van Dendennonde vatten de zaak ludieker 
op : ze lieten de bonnetten binnen en buiten het gemeentehuis weghalen en trokken in 
koetsen en met muziek door de straten. Commissaris Ou Bosch liet echter niel meI 
zich of met de republiek spotten: de volgende dag werden ze allen uil hun functie 
ontheven (40). 

Na de staatsgreep van september 1797 was de positie van commissaris Ou Bosch 
versterkt (41) en lagen de kaarten van de gematigde figuren duidelijk nllnder gunslig. 
In januari l79!{ werden bijgevolg opnieuw negen "meer helITIuwbare" figuren ah 
Gentse gemeenteraadsleden aangesleId. Goethals. Cande, IX Vos. De Waele. Root
haese en Steven aanvaardden meteen, maar Hanssens. Speelman en Van Oaek 
bedankten voor de eer. Ze werden vervangen door Oc Ncckere. Malpc en \"cn:aulc
ren (42). 

Dl' verku:zlnj.!cn van maart 179H voldedcn Du Hosc:h allenninst. Van de ~cmt.'ente· 
raadsleden die hl.! twee maand eerder had aangcstcld, dr\le~cn slt.'Chts Rnothacsc en 
Dc Wade dl' !!unst van dc klezcr WC!!. In april voerde Du Hosc:h reeds l'en lui\"crin~ 
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uit: de nieuwe leden die hij niet gunstig gezind was, werden vervangen door figuren 
waar hij wel meer op kon betrouwen. En ook in die nieuwe versie - het verhaal wordt 
eentonig - moest Ou Bosch mensen vervangen om in ontslagen te voorzien. Het 
wantrouwen van Ou Bosch tegen bijna iedereen die hem omringde en zijn onmoge
lijkheid om bevoegdheden te delegeren, brachten hem zover dat hij de gemeente
raadsleden die hij in april 1798 zelf aanduidde en waarvan hij de kwaliteiten 
hemelhoog prees, in september 1798 reeds opnieuw ontsloeg en een vernietigend 
oordeel over hen uitbracht bij de minister van Binnenlandse Zaken (43). 

Grégoire Ou Bosch stond niet alleen in voor de benoemingen en de afzettingen van 
de diverse gemeenteraadsleden van het departement. In eerste instantie had hij te 
maken met de "Administration Centrale". Dit departementsbestuur bestond uit vijf 
man. In november 1795 werd het op voordracht van Ou Bosch benoemd, maar vanaf 
april 1797 werd het samengesteld door de "assemblée électorale" van het departe
ment. Hetzelfde scenario deed zich voor als met de Gentse gemeenteraad. Tussen 
november 1795 en april 1797 kon Ou Bosch het uitstekend vinden met de door hem 
aangestelde leden: Hopsomere, Forcade (die Oudaert verving, die was aangesteld in 
plaats van De Meyer), Graham, Van Wambeke en Van der Heeren (die Ribbers 
verving, die was aangesteld in plaats van Hennequin) (44). De verkiezingen van april 
1797 brachten volgens Ou Bosch niets dan royalisten op het forum. Zijn verstandhou
ding met de verkozenen De Ronghe, Fostier, De Bruyne, Haesebeyt en Van Toers 
was dan ook ver te zoeken (45). Na de fructidoriaanse staatsgreep van september 1797 
verving het nieuwe Directoire heel wat departementsbesturen. Nog voor er sprake is 
om ook in de Schelde een en ander te wijzigen stuurt Du Bosch reeds zijn kandidaten 
voor de opvolging naar Parijs. Hij wordt ongerust als hij in de loop van september 
1797 geen verder nieuws ontvangt en stuurt de ex -secretaris van het departement, 
Piers, naar Parijs met de bedoeling het Directoire in te lichten over het beleid van de 
verkozen "administration centrale". De beschuldigden reageren prompt en laten het 
Directoire weten dat Du Bosch in zijn rapporten maar een aantal vage insinuaties aan 
elkaar rijgt en geen enkele van de bezwarende beweringen hard kan maken. Ze 

(43) A.N .. F I bil. AdminisTrcllion générall' dl' la France. Série départementale. Escaut 6. Administration Centrale aan 
Binnenlandse Zaken. 9 vendémiaire Vlf (30.9. 1798/. 

(44) J. NEVE. Gand.ml/.da dominlllionlrançllise (/79:!-IXf.lJ. Gand 1927. pp. 356-362 . 
. 'Ce~ hom me, vertueu~ .,.-mt persécutés par les ennemis de la Républiquc. autrc Ic, royalistes. les aristocrats ct Ics 
fanatiquc~. Une faction anarchique. 'lui ne rcspirc qu' apres Ic re[(}ur du brigandage. fait joucr tous les ressorts du 
brigandugc pour les noircir aupres du gouvernement français" .,chreeF Du Bo"h aun Boutcvillc. die over het 
departementsbc~tuur ook een gunstige getuigenis aflegde ( I maart 17%) : . '1 .• " administrateurs et Ic COI11n1issaire 
'>On! tous Bclge~. mais i'xms ct tres bons patriotes. réunissant talent. sagcsse. lumièrcs. Beaucoup d'ordre dans 
tOUIeS les parties, surtout celle de~ financcs". E. HUBERT, Ofl. dl, I. PI'. 124, IJl. 

(451 Het verzoek van Du &"-Ch om de verkie1.ingen ongeldig te verklaren werd door de l11inister van Politie 
doorgestuurd naar het Cn~ Légi~latif. De ministcr moedigde Du Bo,,,h als volgt aan: . 'Quant avous. Citoyen. je 
vous exhortc à surveilIer avec une scrupulcu~ exuctitudc ct un I.Clc infau!!uble. les travnux de la nouvelle 
administratinn centrale: a la rappeier continuellement à I'entierc cxécution des loi~ : à nc ras perrnellrc qu'elle 
., 'écartc un in\tant de la Iigne constitutionncllc : à me dénoncer les moindres prévarication, dont elle [lourruit se 
rendrc 'oCicmmcnt courahle : enfin à communiquer a toutcs les adrnini,trations secondaire,. I'imrulsioll. Ic, 
lumiere~ et documents dont elles ont bcsnin. Jl<lur rarcourir avec succes la carriCrc difticilc 'lui leur CM ou verte ,ct 
cOnlribucr au bonhcur de Icu~ concitoycns", A.N .. F I IJ 11. Admini"lm/iofl gél1émlt' dt' 111 Frlll1"" - sérit' 
dépllr/{'m,'nlllli', E'oCaut I. Politie aan Du Bosch. X !loréal V (27,4,17971 : p, CLAEYS. Méflloritll. r. 76. 
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beweren dat ook Ou Bosch verzwegen heeft dat ze in de paar maanden dat 7.e in het 
bestuur zetelen, de kosten van de administratie met één derde verminderd hebben, dat 
ze vervalsingen in de mercurialen van het graan ontdekt en ongedaan gemaakt hebben 
en dat ze zich ingezet hebben voor een stipte inning van de belastingen. De beheer
ders zijn bereid hun ontslag met vreugde te aanvaarden als Parijs meent dat dit het 
landsbelang dient. Ze blikken vol vertrouwen op hun korte ambtstermijn terug: ••... 
Puisse sa (= Ou Bosch) conviction inthime n' avoir jamais rien de plus à se reprocher 
que la notre; il jouira toujours d'une tranquilité intérieure parfaite et nos voeux seront 
remplis". Maar Ou Bosch kan volgens hen geen innerlijke rust kennen. want in de 
verkoop van nationale domeinen treedt hij tegelijk op als verkoper. koper en rechter 
bij de betwistingen. Is het dan te verwonderen dat de meeste lucratieve domeinen aan 
hem toegewezen worden (46) ? De geviseerde beheerders doen ook een beroep op 
enkele bekende namen om steun. Ze brengen zowel de parlementarier Van Hulthem 
als de nieuwe minister van justitie Lambrechts op de hoogte van hun geschil met Ou 
Bosch (47). Opnieuw laat Parijs enkele dagen niets van zich horen. Du Bosch is 
kennelijk bang dat hij het onderspit zal delven en wijst op 29 september 1797 het 
Directoire op de nadelen van de onzekere toestand. De "ware patriotten" zijn 
bevreesd voor de toekomst. de royalisten laten reeds fier van zich horen cn in de 
administratie raakt het gezag van Ou Bosch ondermijnd. Naar zijn visum wordt niet 
meer gevraagd en belangrijke. maar dringende beslissingen worden uitgesteld. Ook 
voor de publieke opinie is een klare politiek gunstig. Hij probeer1 het Directoire tot 
een uitspraak te dwingen door op 6 oktober 1797 te schrijven dat hij de nieuwe. door 
hem voorgestelde beheerders zal installeren en dat Parijs dan wel meteen zal merken 
hoe gunstig de bevolking daarop zal reageren. Infomlccl moet hij dus ingelicht zijn 
over de beslissing in zijn voordeel van het Directoire. De nicuwe directeur. Merlio. 
dringt op dezelfde dag hij Binnenlandse Zaken aan op het onmiddellijk afl:ondigcn 
van de vervangingen in Gent (48). Du Bosch heeft dus zijn slag thuisgehaald. en 
installcer1 een ploeg die hijna identiek is aan deze die de dienst uitmaakte tot april 
1797 : Hopsomere. Van der Heeren. Troisoeufs (wordt in januari 17QX vervangen 
door Mulle). Forcade en Meyer. Hij wordt echter met l'en nieuw pOlhlccm gl'l:'on
fronteerd : vele lokale beheerders die op dezelfde lijn linen nis hun onfortuinlijke 
collega's hij de centrale administratie. nemen nu ook ontslug. Du BllSdl pOlhccr1 

1 ~I, 1 I' J J Ik Smrl "nIhuil 111 IKOO dr ' .... ·r~ wll,r "lil (lu I\",,'h \\ annk'Ilr J~,.. 1C'~~r ~"n "In' An.Je' 1,>(',,,,,."11 'An.Je' 
tnIL'rr,,"n'r ~n:clr" Ik IIlInVc,lu"lr e,~n~1I ~rr)ll'n II~ "",1",.-111,'111 d .. Il'" ."<'C',,1e ,10.,"\('II\(,11 I(' lAAr I(' \,.-1\a11C'n 
en um cr" 11' ~ktn .. "PI'Cr\"ln~11' , .. 'rnnrl" ... " Ik ullrl",lt'lt,~L' '1'"'''''I'I'n,' IIIJI dunb\f ho.,~'('r.tan.Je' ~~iI4IIlt' 
wUllnlC' Ihrl'"vrn\!~""lde ~"" re" rr.I .. n IIln "nHI .. \,,",,'1'1' FC'C'II ,11'I"l'"n~ IC' lAl""' .",len'. "'aA' "'C'C" uOlt'on.leh,1. 
nnj! all"lrr~~~ltll. \I~,r de ~n",·t\ 
I' J J DI·. SMfT. "1' ,,, 

( .t 11 1\ N . ,. I h 11. 101"'1/1/\/1111111" ~t'",.",Ir' ,Ir' I" f """ r "rl,., ,Ir,..", .. ,"..,./.,,,. I "'AIII I. I "IC' ,Ie, ,'oll"1'n' !,,'III 
çnml"" .. r lil "nu,· .. IIr 1I,11I1I1I1'lmlln" dC'p"nt'menlalr de "1,,,,""1. ~, Inl,'II,h', \' 11' ~ I""'" 1'110 "',"~ /Ia" 

Mrrl,", 17 Inll"lIllnr V ," I) 111)71 . "dmont,lmllnn ('~nl",le ~A" 1'I,ltll" t'1I un Ju'I,II(' , , ,,,,,,lrn,,a,1(' 'I 
111 'I IN71 , 1\,lIl11n""11'I"n ('rn'rnl~ ",\1\ I ... mhn.· .. ·h',. 7 \"C'n.'rmulIl\' ,'1 I~" ~ ,""7" kient, 1 ',#\>1,,, 
~rlll'",I,', h n'IK IJ -I. 1010. I "11"'. ,\,/",""'" ,~t//11I/"" I,,,, '1I.I\,lmtn""""k>O (' .. ",",Ie .an \ All 14\111ho.-m. \ 
\rllllrllllnirr VI (11) ') 17'171 
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deze vloed te stoppen. maar slaagt er niet in om de situatie te normaliseren voor de 
verkiezingen van 1798 (49). 

In april 1798 mengde Du Bosch zich sterk in de verkiezingsoperaties en werden 
Mulle, Gruloos. Forcade, Crombeen en een onbekende (Barbot ?) aangewezen. De 
verslagenen (Du Bosch zou ze later "enkele ontgoochelde ambitieuzen" noemen 
(50). bleven echter niet bij de pakken zitten. Vooral Bernard Van Wambeke, gewe
zen beheerder en gematigd progressief, trad meer en meer op de voorgrond als 
tegenspeler van Du Bosch. In juni 1798 richtte hij een oproep tot het Directoire: hij 
stelde dat de verkiezingen van april 1798 doorgestoken kaart waren. De eigenlijke 
initiatiefnemers voor de trucage zetelden nu in de wetgevende organen in Parijs. Voor 
Van Wambeke was Du Bosch maar een stroman: verblind door zijn jeugdig republi
keins idealisme liet hij zich door de ware ambitieuzen meeslepen. Van Wambeke riep 
het Directoire op om in Gent de eenheid te herstellen. Slechts een krachtdadige 
"Administration Centrale" kon deze opdracht aan. Het was voor hem bijgevolg 
ontoelaatbaar dat Du Bosch in die moeilijke periode zolang de zaken op hun beloop 
liet en met ziekteverlof was op het platteland (51). Volgens een attest van geneesheer 
Bemard Coppens leed Du Bosch inderdaad aan een "maladie de nerfs très opiniatre 
causée par Ie travail excessif et continuée auquel ce citoyen se livre assiduement". 
Voor zijn herstel had Ou Bosch zes decaden verlof gevraagd, maar kreeg - ondanks de 
toezegging van alweer directeur Merlin - slechts de helft toegewezen (10 mei 1798). 
Eind juni 1798, op het ogenblik dat Van Wambeke openlijk de handschoen tegen Du 
Bosch opnam, was deze laatste echter nog steeds afwezig. Het wekte ook de ergernis 
op van de minister van Financiën : de inspecteur van de belastingen in Gent verving 
Du Bosch, waardoor hij zijn eigen werk niet naar behoren kon vervullen. Volgens 
Financiën kon Du Bosch dan maar beter vervangen worden. Deze démarches bij het 
Directoire waren echter vruchteloos. Meer nog, kort na de terugkeer van Du Bosch 
("quoique ma santé fut loin d'être rétablie") (52), en meer bepaald toen Merlin 
voorzitter van het Directoire was (augustus 1798) (53), werd opnieuw van bovenaf 
ingegrepen: Mulle, Gruloos en Forcade, nochtans drie getrouwen van het eerste uur, 
werden ontslagen. In hun plaats kwamen Graham, Villiot en Lippens ; de keuze
mogelijkheid van Du Bosch werd steeds kleiner. Het protest van de doorgestuurden 

(49) A.N .• F I bil. Adminisrmrion génémle de la FranCl'. Série lJe{Jar/eml'lllall'. Escaut I, Du Bosch aan Binncnlands~ 
Zakcn, 15 vendémiairc VI (6.10.1797) : Administration Centrale aan Binnenland_c Zaken, 19 nivóse VI 
(1l.1.179B) : idem. F 7. Po/iel' ~énémle. IJ. 7298 - B 4, 30 10, fë.~(,l/Ill. Siwa/ion f'o/i/iqlll' (all VI). Ou Bosch aan 
Politie, 19 vendémiairc VI (10.10.1797). 

(50) A.N .. F I IJ 11, Adminif/mrion générale dl' la France. Shit, dél'l/r/t'nIl'llIall'. Escaut 6. Du Bosch aan Binnenlandse 
Zaken, 19 prairial VI (7.6.1799). 

(51J A.N., F I bil. Adminivrra/ion ~énémll' de Il/ Fmnl'l' - Shit, "é{Jl/r/t'mel/lalt'. Escaut 2. Van Wambeke aan 
Binnenlandse Zaken, 9 messidor VI (27.6.179H) : idem, F 7, Polit'e généralt'. b. 7478 - B 6, 235, I':.\(·l/III. 
commissaire dénoncé (an VI - VII), Van Wambeke aan Politie, 9 messidor VI (27.6. 1798). 

(52) A.N., F I IJ", Admini.l'fm/ifm !(énémlt' "dl/ Fr/mCI' - Sérit'déf'l/r/l'Int'IlIl/le. Escaut I, Du Bosch aan Binnenlandse 
Zaken, 3 noréal VI (22.4.179B) : Oe Vinck - Thierry aan Binnenlandse Zaken, 7 noréal VI (26.4.17911) : 
Binnenlandse Zaken aan Ou BO'ICh, 21 noréal VI (10.5. 179K) : Financien aan Binnenland_e Zaken, 2 messidor VI 
(20.6.179B). 

(53) Merlin kwam tcn ~un~te van Du BC)~ch tussen bij de ministeries van Binnenlandse Zak~n en Politie, wanneer hij 
dCl,C laatste cen klacht tegen Ou Bosch ingediend was. A.N., F I h 11, A"mini.\'/mlion gétléralt' "dl/ f.'ralll'l' - Sérit' 
dépllr/I'ml'n/ale. E'lC3ut 2, Troisoeufs aan MerIin, 12 vendémiaire VII (3.IO.179K) en Binnenlandse Zaken aan 
Trni'l(lCufs, '.d. 

125 



was scherp maar vruchteloos. De achterstand bij de inning van de belastingen was een 
oud zeer. en geen van de drie was rechtstreeks verantwoordelijk voor deze materie. 
De ware reden voor hun ontslag lag volgens hen dan ook elders: alleen Du Bosch kon 
daar het brein achter ziin. Ze stelden hem dan ook verantwoordelijk voor de gebreken 
In de werking van de tïscus (54 ) 

Door mIddel van sterke en openlijke druk op het kiezerskorps in april 1799. 
slaagde Du Bosch er in om zijn pionnen in de centrale administratie van het 
departement bInnen te loodsen. Graham. Malfeson. Van Overloop. Beekers en 
Oudaert namen de vijfbeheerdersplaatsen over. maar zouden Du Bosch politiek niet 
lang overleven. Het aantal mensen dat bij de commissaris van het Directoire reeds in 
ongenade was gevallen, was zo indrukwekkend groot geworden en vertegenwoordig.
de alle opinies van het politieke spectrum. dat er onmiddellijk protesten Legen hem 
arriveerden in Parijs. Ou Bosch vroeg daar geen aandacht aan te besteden aangezien 
dat verzet enkel ingegeven zou zijn door "Ia malveillance de quelques factieux". die 
ontmoedigd zouden zijn door hun verkiezingsnederlaag en door de eensgezindheid 
van de administratie. Op de klachten tegen zijn persoon antwoordde Du Bosch 
gewiekst: Indien ik aan de royalisten uitverkocht zou zijn. dan zou ik het vertrouwen 
van het Directoire toch niet genieten? (55). 

Na de val van MerIin en twee van zijn collega 's in het Directoire (30 juni 1799) en 
de val van Du Bosch (5 augustus 1799). kwam de nieuwe commissaris Van Wamheke 
ook tussenbeide in de samenstelling van de "administration centrale". Graham. 
Malfeson en Van Overloop moesten het veld ruimen voor Beyens. Contrerru., 
Metdepenningen en de Brabandere (56). Het was de laatste zuivering van dit orgaan, 
voor het in maart 1 ~m() opgeheven werd. 

Het Directoire in Parijs en Du Bosch. zijn vertegenwoordiger in Gent. hadden er 
ook belang bij dat de leden van de Assemblée Legislative op dezelfde ideologische 
golflengte zaten als de uitvoerende macht. Ook op dat niveau zou er dus dru!.. 
uitgeoefend worden op de kiezers. De wisselende samenstelling van het Directoire 
bemoeilijkte echter dit streven naar eensgezindheid. In drie jaar tijd moeten de voor 
de aangehechte departementen voorziene plaatsen toegewezen worden. Oe vcrkozc
nen van 1797 zetelden dus in principe tot het voorjaar van 1 ROO. waarna ze zich aan 
een nieuwe verkiezing hadden moeten onderwerpen. 

Voor alle betrokkenen hadden de verkiezingen van IlHlUrt-upril 1797 het !..amktcr 
van een experiment: het was immers de eerste keer dut het stemgerechtigde det'! van 
de bevolking uitspraak kon doen over de politiek vun de voorbije drie jaar. Commis
saris Du Bosch had weinig instructies ontvangen over de male wuurop hij hl't verloor 
van de verkiezingen moest hcïnvlocden. Net als in de oorspronkelijke FronS(.' dcpanc
mentcn had Du Bosch enkel de namen vun die kiesgerechtigde tlllr~crs uan lk 

I ~41 A N . I I t> 11. ·'d"'/II/I"''';'''' ~rrI",."", ,1 .. 1.,1,,,,,,, .\,." ... /f'I~"'''"I,.",.dr. E ..... uul I. (1('\\('11."" I\,lmIRI-tf"al"'" 
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"assemblées primaires" overgemaakt, die ook ingeschreven waren op het "régistre 
civique". De inwoners van de aangehechte departementen waren inderdaad in de 
mogelijkheid om deze registers van de "Garde Nationale sedentaire" te onderteke
nen, hoewel de "Garde" zelf er nog niet georganiseerd was. Ze waren ook in de 
mogelijkheid geweest om in te tekenen voor de vrijwillige contributie van een bedrag 
ter waarde van drie werkdagen. In de oorspronkelijke Franse departementen was één 
van die twee elementen een bijkomende noodzakelijke voorwaarde om tot de "as
semblée primaire" toegelaten te worden. Ou Bosch had echter over het hoofd gezien 
- hoewel Binnenlandse Zaken hem er op 25 maart 1797 op wees - dat die aanvullende 
bepalingen dat jaar niet van toepassing waren op de aangehechte departementen. In 
het Scheldedepartement werd het kiesrecht bijgevolg slechts aan twintigduizend in 
plaats van aan honderdduizend inwoners toegekend. Toch zou Ou Bosch de oorzaak 
voor het tumultueus verloop van de zittingen van de "assemblées primaires" toe
schrijven aan "Ia cabale Vandernootiste" en aan "les aristocrats d'une part et la 
fraction anarchiste de I' autre" . Ondanks deze enorme beperking van het kiezerskorps 
had Ou Bosch geen reden om gelukkig te zijn met de samenstelling van de "assem
blée électorale" : "une choix détestable" schreef hij op 1 ° april 1797. Dat de 
"assemblée électorale" probeerde om zoveel mogelijk ambtenaren te weren, en 
daarmee haar bevoegdheden volgens Ou Bosch te buiten ging, kon enkel maar een 
uiting zijn van een doordacht plan om de nieuwe orde omver te werpen en aan te tonen 
dat de vereniging van België met Frankrijk onhoudbaar was. Waarom zouden de 
grootste vijanden van de republiek, zelfs leden van het "eerloze" congres van 1790, 
anders zo naar de te begeven posten azen, was Ou Bosch' besluit. De uiteindelijke 
stembusuitslag was voor Ou Bosch dan ook een ware nederlaag. Met verbittering 
spreekt hij over "Ie parfait accord des aristocrats" (57). Hij typeert de verkozenen 
(De Graeve voor de raad der Ouden; Van Hulthem, De Brabandere en De Caigny 
voor de Raad der Vijfhonderd) dan ook als dom, royalist, Fransonkundig en vooral 
erop belust om de annexatie ongedaan te maken. Het Directoire staat voor een 
moeilijke keuze als zowel voor- als tegenstanders van Ou Bosch de geldigheid van de 
verkiezingen in twijfel trekken en om annulatie verzoeken. Ten einde de administra
tieve chaos in het departement niet nog groter te maken, besluit het Directoire de 
verkiezingen te valideren (juli 1797). Ou Bosch sluit zich op een wrokkig stilzwijgen 
(58). 

(57) L. DE LANZAC DE LABORIE./-li c/ominalion!rançai,H' en Re/git/lil'{ /795·/X/.J), Dir"<'loirt',C"Il.\'II/<II-{:ml'ire, 
Pari" 11l95. I. pp. 95. 119-120: p, VERHAEGEN. "I'. dl" 11. p. 37X. 

(511) A.N., F I b II. Admini,lImlion ~énerale di' la FraNl'e . Shii' dép"rll'ml'nJale, Escaut I. Du Bosch aan Directoire. 
23 germinal V (12.4,1797) : Ou Bo~eh aan Politie. 23 germinal V (12,4,1797) : Du Bosch aan Directoire. 25 
gcrminal V (14.4.1797) : Du Bo,ch aan Binnenlandse Zaken. Justitie en Politie. 25 germinal V (14.4,1797) : 
A\\Cmhléc élcctorale aan Directoire. 26 germinal V (15.4,1797): Du Bo\ch aan Directoire. 27 genninal V 
(16.4.1797) : Du Bosch aan Politie. 27 germinal V (16,4,1797) : Troi~oeufs aan Directoire. I tloréal V 
(20.4.1797) : de kiezers van Aalst aan Corps Législatif. 5 tloréal V (24.4,1797) : Politie aan flinnenlandse Zaken. 
II tloréal V (27,4, 1797) : Binnenlandse Zaken aan Directoire. 7 messidor V (25,6.1797) : Directoire aan de Raad 
der Vijfhonderd. ? messidor V (?7.1797) : idem. F I e lil. EI'{Irill'lIhlil' i'1 élel'IÎlm,I'. sériedéf'arll'INe/llale. Escaut 
I. Du Bosch aan flinnenlandsc Zaken. 5 en 9 germinal V (25 en 29,3,1797) : Troisocufs aan Binnenlandse Zaken. 
11 gcrminal V 131,3.1797) : Du Bosch aan flinncnlandse Zaken. 13. 17 en 21 gemlinal V (2. (, en 10.4,1797) : 
kiezer, aan Binncnland~ Zaken. 12 tloréal V (1,5,1797) : idem. F 7. P"lill' ~é/lértl"·. h, 3675 2 • SlalisliC/u" 
perlfJnn"'''' el mllm"'. {:'."'lIIiI. Du Bosch aan Politie. 5 germinal V (25.3.1797) : h, 740H . B 5. 4477. Gil/uI. 
Cl'Yl'It' Clml/illilillnNl'1 (<In VI). Politie aan Du Bosch. H tloréal V (24.4,1797) : 1.. DE LANZAC DE LABORIE. 
"fI, dl" I. p, 116, 

127 



Pas na de machtsgreep van de fructidorianen (september 1797) komt de commissa
ris van het Directoire van het Scheldedepartement op deze verkiezingsuitslag terug. 
Hij verbergt tegenover de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken zijn ontgooche
ling niet over het feit dat deze verkiezingen niet geannuleerd werden. Voor hem is het 
duidelijk - en hij hoopt dat dit ook voor Parijs het geval is - dat de instructies van 
Lodewijk XVIII opgevolgd werden en dat de verkozenen slechts voor hem en voor 
Frans 11 ijveren (59). 

De gedragslijn van Du Bosch met het oog op de verkiezingen van april 1798 wa" 
duidelijk: "Le département fera une adresse à ses concitoyens pour leur rappeIer les 
malheurs qui ont résulté des mauvais choix de I'année dernière et combien ils sont 
intéressés à n'appeler aux places publiques que des citoyens probes et amis de la 
République, I' Administration désignera à ses Administrés les individus que la Loi 
prive du Droit de Citoyen, elle les engagera surtout à se méfier de ceux qui par 
intrigues ou cabales tenteraient de faire tomber Ie choix du peuple sur les creature~ 
en un mot ellene négligera rien pour prouver en ceue circonstance qu'elle est 
vraiment digne de la confiance du gouvernement en contribuant de tous ses efforts a 
préparer de bons choix et a assurer au peuple Ie libre exercice de ses droits" . Concreet 
gezien bezocht Du Bosch de kantonnale commissarissen om hen hun plichten goed 
voor ogen te houden en om van hen te vernemen welke edelen en priesters in staat 
waren de bevolking te "misleiden" en bijgevolg tijdelijk gearresteerd moesten 
worden (60). Du Bosch ging zo verdat hij modellijsten opstuurde naar zijn kantonnale 
collega's en hen verbood ook maar de geringste wijziging eraan aan te brengen. In 
overeenstemming met de instructies uit Parijs, liet hij de minister van Politie weten: 
" ... En même temps que je leur indiquerai tout ce qu 'iJs ont a faire comme fonetion
naires publics, je leur ferai sentir ce qui leur reste à faire comme patriotes sincèrement 
attachés à leur pays ; en leur parlant en cette dernière qualité, je leur conseillemi 
d'engager leurs compatriottes à faire scission partout ou ils prevoient ne pouvoir 
J'emporter sur les aristocrats ou les royalistes. Pur ce moyen, nous sommes su~ 
d'avoir de bonnes élcctions ... j'avouc, citoyen ministrc, quïl est pénible de dcvoir 
recourir à des mesures parcilles, mais enfin nous y sommes forcés par nos ennemis, 
qui ne négligent ni reines ni or pour nous donncr, quant aux CIections, Ic second tome 
de I'annéc dcrnière, et il me paraÎt qu'cn scmolaolc circonstancc on ne doit pas ètre 
délicat sur I'cmploi des moycns qui pcuvenl tendre à déjouer k's manoeuvres" (61), 

De verkiezingen verliepen ditmaal in de grootste kalmte of was het passivill'it ? fk 
kandidaten van Du Bosch behaalden de nominatie: Hopsomere en Lacuudraye 
gingen naar de Raad der Ouden en Meyer, Troisocufs en Tuek naar de "Cinq-Ccnts" 
(62). 

Zoals we reeds zagen, was Lle positie vun Du Bosch in mUllrt-upril 17~ ui \'("1.'1 
precairder geworden. Om zeker te kllllllcn zijn vun de verkiClin!!suilslu~ wus Ct'n no!! 

(~\)I A, N .. F I " 11. ""m/ll/I''''''"" ~"""11I'r "rIlI" r,,,,, " . S .. " .. ,Ir,.m,·",,.,,,,,'''' 1''''111'1 I, n" ll,''''h .. "tlll" ... "I"",I..-
Zaken.:!~ rru~'I,"nr V (11.9 17Q7) 

('lIll A N"I·lclll./·.I"ri/,'II/>/I. ~'''''''''''''\.hC''IIII.1>IIH",,·hllllnntnnt'nlnlll''c''',~C'', ht'nh"c\'lI:l.: I~I 
(/lIl I.. DE I.ANZA(' Ol,: I.AIIORIE. "" d,.I.I'I'. 1~7.lf\~;1' VI'RIIAHil N.,.",,, 11.1' ~,,~ 

(61) A N . I' I " 11. AeI"'IIIII'11I'/"" ~ .. "rr,,',. ,/,. ", "'U,,,,. ,\,.111' ,I .. ,~m"""",',"r 1,,,,,"1 :, 111, ".''''h .... n 
~lInt"n"·(lmm,,,un,,~·n. I~ lI('n11lnill VI (I" 1711/11. ulC'tn. I 7. ",I/u,. ~ .. It ... "lr t. 1."»t II~, 11111

'
,1 ,,,,w, 

S"I11"''''' ,,,.hll,,",, "lil \'/1. 1>11 H""'h ""n I'"hut' , \ n,,,,,,,1 VI (~: ol 11<1/11 
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opvallender en doortastender ingreep nodig dan in 1798. Een groot aantal personen, 
onder wie talrijke gematigd progressieven werden op bevel van Ou Bosch op 25 
maart 1799 gearresteerd. Toen was reeds duideijk dat hij onmogelijk de verkiezingen 
kon winnen. De vrederechter van Gent speelde het spel van Ou Bosch echter niet mee 
en liet de gearresteerden prompt weer vrij, zodat ze toch aan de kies verrichtingen 
konden deelnemen. Door middel van grote psychologische druk op de leden van de 
"assemblée primaire" kon Ou Bosch een meerderheid aan zijn kant krijgen: die 
vergaderden in de "Sodalité". Wie aan de druk van Ou Bosch weerstond bleef in de 
"Séance" en werd als "dissident" gebrandmerkt. Ou Bosch probeert het verzet van 
deze laatsten te minimaliseren. Hij blijft het volste vertrouwen koesteren in de 
einduitslag en is er van overtuigd dat de opinie in de rest van het departement veel 
regeringsgezinder is. Anderzijds uit hij de zwaarste beschuldigingen tegen de "afval
ligen" . Deze anarchisten beïnvloeden de kiezers met drank en betalen oproerkraaiers 
die de kiesverrichtingen met geweld en bloedvergieten komen verstoren. De instruc
ties van Pitt volgen ze tot op de letter en uitzonderingsmaatregelen zijn noodzakelijk 
om deze brigands en contra-revolutionairen uit te schakelen. Tenslotte stelt Ou Bosch 
een vervolging in tegen Apers, Van der Linden-Cannoodt, Van Renterghem, Van
denberghe en Beyens. Hoewel de lokale politie geen bezwarende feiten kan aanto
nen, is Ou Bosch ervan overtuigd dat hij zijn beschuldiging van aanslag op de 
staatsveiligheid zal kunnen bewijzen. Onder de geviseerden reageren Apers en 
Beyens, en ook Van Wambeke spaart zijn kritiek niet. In rapporten en brochures 
leggen ze Ou Bosch' machinaties bloot. Ze wijzen op de willekeurige arrestaties, op 
de te lang aangehouden staat van beleg en op de persoonlijke verrijking van Ou 
Bosch. 

Het resultaat is dat het Corps Législatif aan haar lid Ouviquet om een rapport 
vraagt. Deze laatste neemt het aantal kiezers aIs doorslaggevend element en op zijn -
ondermeer door Dethier en Membrède fel bekritiseerd - voorstel worden de onder 
supervisie van Ou Bosch verkozen parlementairen (Van Rossem, Villiot, Van Evers
dijk en De Vinck-Thierry) erkend. Beths, Van Wambeke, Beyens en Milhaud 
moeten de duimen leggen (63). 

In de voorgaande bladzijden hebben we de verhouding beschreven tussen Ou 
Bosch enerzijds en anderzijds de functionarissen (verkozen of benoemd) die Gent en 
het departement bestuurden of die het Scheldedepartement in Parijs vertegenwoor
digden. Die verhouding kende een stormachtig verloop, al naargelang de mate van 
verstandhouding tussen de commissaris en de bedoelde functionarissen. Ook de 

(63) A.N., F I c IJl, Espril puhlie el éleelion.\', Escaut I, Du Bosch aan Binnenlandse Zaken. 2 en 3 genninaJ VII (22 en 
23.3.1799), I prairiaJ VII (20.5.1799) ; Du Bosch aan Politie, 27 genninal VII (16.4.1799) ; c.J. APERS, e.a., 
Au Dire"loire exéeulif de kl République française, S.Ln.d .• pp. 23·27 ; BEYENS, Quelques observalions sur Ie 
rapporlfait par Ie ci/oyen Duviquel, au nom de la commission du ConSl'i1 des Cinq-Cents. ('hargée d' examiner les 
opéral;ons éleclorales du département de I' E.,cauI, adre.",ées tlU C"nseil des Anciens par Ie eiloyen Beyens Ie 
jeune. de Gand, S.Ln.d., ;B. VAN WAMBEKE. e.a. Au Corps Législalif. S.Ln.d., 13 p. ;OpiniondeMemhrédl' 
(di! la Meuse-Injérieure), mntre Ie pro}el de ré.wlulion, pré.H'nté au nom d'unl' commiss;on spéciaie, . .ar les 
opéralion" des a.uemblées élecloralrs. mère el se;"sionnaire, du département dl' I' 1:"eaul, Séllnee du 24 j/oréll/ 
VII. Pari~, VII. 7 p. ; Opinion de Dnhirr(dr ['Ourlhe). membre du Conuil desCinq·Cents, surlesopéral;on.\' d., 
I' as.lt'mblél' éle'·lorale. scÎ.I'si"nnét' du départeml'nt de [' E,,'etluI, l'Il [' an VII, Paris. VII. 4 p. ; DE LANZAC DE 
LABORJE. "p, cll" I, p, 2R I ; p, VERHAEGEN. op. dl" JII. p, 183.201-202.669-671. 
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wisselende overheersende politieke tendens binnen het Directoire zelf had invloed op 
de sterkte van de betrokken partijen. 

De taak van Du Bosch was echter nog ruimer: hij moest ook proberen de algemene 
gezindheid tegenover het regime en de bereidheid tot medewerking vanwege de 
bevolking te verbeteren. 

Onmiddellijk na zijn ambtsaanvaarding rapporteert Du Bosch aan Binnenlandse 
Zaken omtrent de publieke opinie in het Scheldedepartement. Het gerucht dal de 
Franse legers de stad Manheim aan de Oostenrijkers hebben moeten overlaten. 
benauwt Du Bosch. De Gentse aristocraten organiseren een feestmaaJ en het stadsbe
stuur treedt er niet tegen op. Op de vraag van Du Bosch hoe te handelen, komt het 
korzelige antwoord van Binnenlandse Zaken: in plaats van dergelijke infonnatie te 
melden, moest er opgetreden zijn. Maar nu (15 december 1795) is het daarvoor te 
laat: de krijgskansen blijken gekeerd en het gemeentebestuur is toch aan vernieu
wing toe (64). 

Du Bosch meent door een hard optreden de publieke opinie gunstig te kunnen 
beïnvloeden. Direct na de aankomst van de Franse troepen wa~ deze trouwens 
positief ten opzichte van het nieuwe regime: een groot deel van de hoge clerus. van 
de adel en van de Oostenrijkse ambtenaren was het land uit en het annexatiedecreet 
werd volgens Du Bosch met vreugde ontvangen. Na de terugkeer van deze reactionai
ren wonnen het moderantisme en het royalisme vlug veld en werden de ware 
patriotten met terroristen vereenzelvigd. De bevolking kan en wil niet inzien dat 
brigandage en sansculotisme in feite hetzelfde zijn. De graanplunderingen en het 
toenemende aantal diefstallen en moorden kan maar worden tegengegaan. door de 
laatste resten van het Ancien Régime op te ruimen. door de regionale machten in orde 
te brengen, door rondzwervende Oostenrijkse deserteurs op te pakken. door terugge
keerde émigrés te volgen en hun bezoeken te controleren en vooml door l'en grotere 
troepenmacht in het Scheldedepartement tot zijn beschikking te stellen (65). Deze 
rapporten van Du Bosch zijn de eerste van een hele reeks waarin hij zijn" complot
theorie" ontvouwt. Ontegenzeglijk had hij ten dele gelijk: zowel in binncn- als in 
buitenland waren er krachten werkzaam die de nieuwe situatie ongedaan wilden 
maken. Du Bosch ging echter niet in op de redenen van hun "enet en hij stelde zich 
zeker niet de vraag of zijn persoon soms een dergelijke reactie uitlokte. Elke ."ornl 
van afwijkend politiek gedrag moest ongenadig. desnoods met militair geweld. dl" 
kop ingedrukt worden. Op zijn beurt had deze houding een nog gnltere onwil tnt 
medewerking vanwege instellingen en individuen tot gevolg. 

Alsof de "klassieke vijanden" van de republiek ullt'Cn de toekomst ... an het hmd 
nog niet voldoende bedreigden. ontdekte Du Bosch in fehnlllri 17% de "'(lnning van 
wat hij een "anarchistische" vereniging noemt. Op 27 jnnuari 17% kcurden Mail· 

(M) A.N .• F 1 c. A,I",illl .• /rrlll""II""f,..,l,. ./d,. "'",/11, .. "til" .111""'''' ..... If',_IIIIItI. ~. c • .,. .. .,.. ............. ..... , ..... 
"",,,''',,''',,,,, ti,. /' f:mml. ,k,,~I('r I. nu I\.",·h ... n lIinn('nIA."I ... /.ft~ .. n . .!" fn",&ut' 1\'« I.~ 12 1 N~ I 

(f>~) A.N .• I' 1 c, Adml"I.I,.."I •••. ~f""IlII ... 1 .. 1., flll" .... ";1\" .111""'~' ..... ".,_"""', ,!\j •• 10. ... ,l('t I. (~, I\,,, ... h,,," 
Hinnrnlnnd'lt' 7.1\kC'n. 27.211 rn ~ f"m"II"I' IV (111. I~rn.!ll I~ IN'I 
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lard, Van Loo, De Rouck, Reus, (Van) Aelbrouck, Van Ophem, De Wilde, 
Geeraerts, Veesaert, Vlamynck en Vincke immers de statuten goed van een "Société 
libre d'instruction publique et des arts dans la commune de Gand". Deze groepering 
zocht haar inspiratie vooral bij de uiterst-linkse en ten dele communistisch georiën
teerde Parijse "Club du Panthéon" , die het Directoire op zijn linkerflank bedreigde. 
Zo werkte haar meest extreme kern vol uit mee aan de "Conspiration des Egaux" van 
o.m. Babeuf en Buonarotti (voorjaar 1796). Hoewel het Directoire dus redenen te 
over had om dergelijke kringen te wantrouwen, was Bénézech, de minister van 
Binnenlandse Zaken, ten zeerste verbaasd over de heftigheid waarmee Du Bosch zijn 
ontdekking kenbaar maakte en hij vroeg Bouteville om nadere inlichtingen (66). Het 
antwoord van Bouteville was echter zeer geruststellend: " ... C'est unjeune homme 
de 27 ans (sic), qui s'exprime d'ordinaire avec chaleur, mais tous les hommes sages 
m'ont attesté la pureté et la solidité de ses principes" (28 februari 1796) (67). Het is 
niet te achterhalen of die nadere informatie tot een opheffing aanleiding gaf. Feit is 
dat er van overheidswege een Fransgezind verenigingsleven opgezet werd, onder
meer met de bedoeling om kringen als de "Société libre d' instruction publique et des 
arts dans la commune de Gand" de wind uit de zeilen te nemen. In Gent was dit de 
"Cercle Constitutionnel", die maximaal een driehonderdvijftigtal leden telde, en 
vooral uit kringen van ambtenaren en kleine middenstanders recruteerde (68). 

In de loop van 1796 had Du Bosch relatief weinig problemen met de publieke 
opinie, voor zover we geloof kunnen hechten aan zijn rapporten. Deze veronderstel
ling klinkt aannemelijk als we weten dat het Directoire, in reactie op de ontdekking 
van de babouvistische samenzwering, zelf ook naar rechts zwenkte en een aantal 
maatregelen uit de periode van de Terreur introk. Zo werd de controle op de clerus 
afgezwakt (69). Du Bosch kon in mei 1796 melden dat de tenuitvoerlegging van de 
resterende maatregelen weinig reactie uitlokte. De bevolking zou onverschillig 
gereageerd hebben op de opheffing van de kerkelijke congregaties en orden, en op het 

(66) Binnenlandse Zaken aan Bouteville, 3 ventose IV (22.2.1796) : "Je vous adresse, C n , la copie d'une lettre qui 
m'a été écrite par Ie cornmissaire du PouvoirExécutifpres Ie département de I'Escaut, etd'un rapport fair par lui au 
Ministère de I'Intérieur contre unc: réunion de citoyens qui vient de se former dans la commune de Gand. Le 
langage de ce commissaire m'a singulièrement surpris, la manière passionnée dont iI dénonce cette réunion, les 
quaJifications odieuses qu'il donne a ses membres, ses expressions si conforme acelles dont les Royalistes se sont 
servi longtems pour proscrire des Républicains, tout cela a rendu très incertain ma manière de penser sur Ie compte 
de ce commissaire et des mem bres de I'administration centrale dont il me fait I'éloge. Vous ... (onleesbaar) que si 
ce rapport était réellement caJomnieuse, et que les citoyens qui ont formé cette réunion soient réellement des 
patriotes paisibles et amis de loix comme leur règlement et leur déclaration à la MunicipaJité semblent s'annoncer. 
Ie fonctionnaire qui les a signalé comme des suspects. et qui a annoncé à leur égard des dispositions aussi 
défavorables, peut difficilement faire Ie bien dans cette commune et ne mérite plus la confiance du 
gouvernement". A.N., F7, Pnlice xénéra/e. b. 7106 - B, 5255, Gand. Sneiélé littéralre (an IV), Du Bosch aan 
Binnenlandse Zaken en Politie, 21 pluviósc IV (10.2.1796) ; Binnenlandse Zaken aan Bouteville. 3 ventose VI 
(22.2.1796). 

(67) E. HUBERT, op. eil .. I, pp. 122-124. 
(68) De leden van de ''Cercle Constitutionncl de Gand" • waartoe Du Bosch 7.elf uiteraard ook behoorde, legden de eed 

af van haat aan het koningdom en aan de anarchie en van trouw aan de Republiek en de grondwet ~an het jaar 111. P. 
CLAEYS,I.e Cl'rcll'Con.fIIIUllonne/ dl' Gantl. Me.sagerdes Sciences historiques de Belgique. LXVIII. 1894. pp. 
232-239 : J. LAMBERT.lnhes/aRname en verkoop ,'on d" nallona/,' Rot'deren, Handelingen van de Maatschappij 
voorGeschiedenis en Oudheidkunde van Gent, XIV. 1960, p. 208 ; H. RALTHAZAR, Slrucluren en ml/lalil's. 
11, p. 345. 

(69) A. SOBOUL. Ot' Fran.veRevo/ulie, ff (1793·1799). Amsterdam, 1979. p. 420. 
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onder sekwester plaatsen van de goederen van de getroffen instellingen (10"). Op Du 
Bosch' weigering om aan de clerus uitstel te verlenen voor het afleggen van de eed. 
tot de mening van de paus daaromtrent bekend was, zouden verscheidene priester!> 
zich reeds in hun lot geschikt hebben en aan hun principieel verzet verzaakt hebben 
(11). 

In tegenstelling tot Du Bosch ziet het Directoire er zelfs geen graten in dal 
verdreven kloosterlingen met behulp van de hen toegekende bons hun eigen klooster 
weer opkopen en hun normale leven hervatten, zolang ze geen novicen meer aanvaar
den. "Si cela est permis, la suppression des moines est illusoire". verzucht Ou Bosch 
(februari 1797), die zijn harde politiek voorlopig wat moet temperen (72). Wanneer 
Du Bosch in oktober 1796 de krant "I'Eclair" ervan beschuldigt opstandige gedach
ten te verspreiden, maant Bouteville de Gentse commissaris tot voorzichtigheid aan. 
Ook hij meent dat een dergelijke berichtgeving slechts voorkomen kan worden door 
de arrestatie van de verantwoordelijken, maar schrijft toch als aanhef: "Vous 
n'ignorez pas, Citoyen, I'extrême difficulté de concilier la liberté de la presse et la 
répression des délits qui se commettent par la presse" ( 3 ). Bouteville stond ook 
weigerachtig tegenover het idee van Du Bosch om, in navolging van "Le Républi
cain du Nord", ook nederlandstalige periodieken te laten verschijnen "capables de 
former I'esprit du public et de la propager" (zomer 1796). De regering was in 
principe pro, maar had uiteindelijk meer begrip voor de bezwaren van Bouteville, die 
meende dat een dergelijke onderneming financieel niet haalbaar was (74), 

De keerzijde van de medaille toont echter een zeer matige belangstelling voor de 
verkoop van de nationale goederen (najaar 1796 - voorjaar 1797) : \'e~heidenl" 
zittingen worden besloten zonder dat ook maar één perceel verkocht raakt es), 
Daarnaast laat Du Bosch nog regelmatig "onhctmuwhare" correspondentie onder
scheppen. In hoeverre deze brieven inderdaad staatsvijandige informatie bevatten is 
niet te achterhalen en wist Du Bosch zelf ook niet. Hij interprett.-eNc de instructies 
terzake zo streng dat hij alle brieven van of naar het huitenland llngt.'opcnd naar het 
ministerie van Politie doorstuurde. Daar vond men het na korte tijd welletjes om 

(10) A.N., r 1, Polie,. .~tllh"I,.. h .. \tl1!!'. SIII/i.IIII/"" pr, .. ",,, .. IIf' rl ml."d ... "'nINI. 1"lII Iko..-h MIl f\>!1Il('. 17 o.,",al 
IV (ti.!'!. 1196). 

( 11) A.N., r 1, P"lict' lIt'nhll/f'. h. 72.52· 8.\.II.U1, hn"". "Nih"' .... ,1 ... 1 ,.rtl,..., hNl! \'jo llu a.--.-h un" .... Il('. ~~ 
nllreallV (14.!I. 11%) 
In 1796 ginll hij vlllllcn~ PnriJ~ I~ vcr. Ill~n hiJ hel kln.\\lcr \'al1 SI. Cy('llien In N,,,,,,"c 11<1 un.~_ lte-. " ... '" 
Ie:lle:n,prwtk mei de: wel V'Ul 2.\ 8UlIu,lu, 17Q.l, Ilnul('v,lIe klln hel h,":hje van ,~jn ""' ... ·heml('hl\$ ""''' """-k-n do ... " 
nnn Ic vnt'n:n dnl del~ wel ""11 slt't'd. ni ... III~I>uhh~"('('nI rn du, .'n\'lndl\aar "a\ F In ""'Rl, 'V' • ti I." '" 

(72) L. OE I.AN7.AC' OH I AUORII'. "I' ril . I, PI' K2·1I.\ ; J 'A"tIlFRT.'''' \.,.~.-.,. " ....... Ih ..... ('o~ ... 1Irt 
dt'I",rlrm,.1II "tllI ,It' .'1,-11,."',.. '''''''.1/1/4. "11 '" ,I,. """'/11"'" Ofltl·\'I' .. 'IIfh-,.,.... , ... ~ .. ,.'CI. (kon!. Rtl (l , 

(onuilllcllcven d.>clumnlll\'l'rhnnd~lInll). IQ.~Q, PI' 12.-12.\ 
(73) R.A 0., Pont/.t S,·h,.itl,.,If7'/Irlt'm,.lIl. nr .. \ 100/10, 1',.",Ht'I1'11/111~t'II. 1"lII n'~'h aa" II.'I'IC'\ ,11(' Clft AI'I\\" .. "I ,." 

dctl'lnol'It', 27 vendc:mlnln: en 4 hnmllult' V (IK ('11 2~_ln INflI 
(74) \.. OE I.AN7.AC' 1>1' I AIlORIE. ''1' ,'/1. I, 1'1' 1~7, I~, li In 111I-.RT,.1t' ,iJ I. 1'1' ~, \tIlI. 

,. VERIIAHlHN. "I' dl .. 11, plll2 
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geconfronteerd te worden met grensoverschrijdende familienieuwtjes en andere 
politiek neutrale informatie (1S). 

De recrutering van ambtenaren verliep evenmin erg vlot. In de eerste faze verliep 
de organisatie van de juridische macht bijzonder moeilijk. Officieel werden de leden 
van de criminele rechtbank van het departement geïnstalleerd op 4 december 1795. 
Het proces-verbaal geeft het relaas van de volledige plechtigheid. Alleen was het zo 
dat er maar één gegadigde was kopen opdagen: enkel Mulle, de voorzitter van de 
rechtbank, was aanwezig. Ou Bosch moest tegenover de regering bijgevolg toegeven 
dat hij met de vervanging van de magistraten nog nergens stond en dat de achterstand 
in rechtszaken ernstige vormen aannam (77). Later betroffen zijn klachten vooral de 
anti-gouvernementele gezindheid van de rechtbanken (18). Ou Bosch moest ook 
oordelen over de door BouteviIIe aangeduide ambtenaren, en eventueel een vervan
ger voorstellen (19). Eind 1796 ving Ou Bosch geruchten op over samenzwerings
plannen in het zuiden van het departement, maar hij ontdekte ook klandestiene 
wapendepots, zelfs binnen de muren van Gent (80). 

Verbitterd door de voor hem faliekant afgelopen verkiezingen van maart-april 
1797, ging Ou Bosch gretig in op de geruchten over een op handen zijnde Engelse 
invasie. De verkiezingsuitslag zelf was volgens hem het afdoende bewijs dat de 
"théoaristocratie de 1790" nu ook het onmogelijke zou ondernemen om de vereni
ging van België met Frankrijk ongedaan te maken. Volgens Ou Bosch waren de 
kusten van de "départements réunis" onvoldoende versterkt om een Engelse invasie 
te weren. Het was haast zeker dat Engeland een landing zou wagen bij Cadzand, 
hetzij om steun te bieden aan de binnenlandse vijanden van het regime, hetzij om uit 
wanhoop enkel maar vernielingen aan te richten. Ou Bosch meende dat hij ten volle 
kon vertrouwen op de aanwezige militairen en gendarmes ; alleen waren ze volgens 
hem onvoldoende talriJK. Het ministerie van Oorlog en dat van Marine volgden Ou 
Bosch niet. Volgens hen was de militaire sterkte in het Schelde- en Leiedepartement 
op peil en waren er geen bewegingen die op een Engelse invasie konden wijzen (81). 
Ou Bosch liet echter niet af en greep twee dagen later (8 mei 1797) reeds het verzet 
van de clerus tegen het afleggen van de eed aan de grondwet aIs reden aan, om voor 
een hardere aanpak te pleiten. Zijn eigen doortastend optreden had danig goede 

(76) A.N., F 7, Po/ice f(énérale, b. 36752 , Stati.stique personnel/e et momie· Escaut, Du Bosch aan Politie, 29 genninal 
V (18.4.1796) ; b. 6Ii.J8,Affaires po/itiques - Escaut. Ré[{istre ancien. affaires secrettes, Du Bosch aan Politie, ? 
thermidor IV (7.8.1796) ; idem. R~[{istre A. Du Bosch aan Politie, 23 fructidor IV en 22 vendémiaire V (9.9.1796 
en 13.10.1796) ; Réf(istreB. Affaires secrettes. Du Bosch aan Politie, 17 pluviose V (5.2.1797) ; Réfiistre C. Du 
Bosch aan Politie, tloréal-ven!ÓSe V (februari-mei 1797) ; Réfiistre D. Du Bosch aan Politie en antwoord van deze 
laaL~te. 10 vendémiaire VI en s.d. (1.10. 1797) ; E. HUBERT, op. dt., I, p. 275. 

(77) R.A.G., Fonds Scheldedepartement. nr. 2252/14, Proces-verbaal van instal/atie van de criminele rechtbank, 13 
frimaire IV (4.12.1795) ; L. DE LANZAC DE LABORIE, op. cit., I, p. 28. 

(78) E. HUBERT, op. eit .. I, p. 329. 
(79) Bouteville schrijft daarover: "Je S3is qu'une telle tachc est pénible; mais songez, mon ami, qu'il s'agitd'assurer à 

la patrie des ciloyens pUTS, aux lois des c:xécuteurs fidèles, à vos administrés des fonctionnaires éc1airés, et, par 
suite, d'affcrmir à jamais dans les supcrbes contrées de la ci-devant Bclgiquc Ie régimc républicain pour lequcl 
nou~ combatlons depuis sept ans". E. HUBERT, op. dt .. 11, pp. 203-204. 

(SOJ P VERHAEGEN.op.cit .. lI,p.464. 
( 81) A.N., F 7, Po/ice f(énérale, b. 7252 - ij 3, 8390, Escaut, .situationpo/itique (eln V). Du Bosch aan Politie, 17 tloréal 

V (6.5.1797) en antwoord van Oorlog en Marine aan Politie. 
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resultaten, maar er was aarzeling opgetreden door de geruchten over een M>epeJer 
toepassing in het Dijledepartement (82). 

Ook in verband met de wetgeving op de émigrés, pleitte Du Bosch voor een strenge 
interpretatie (83). Kortom, alle kwalen waaraan het ScheJdedepartement leed, waren 
het gevolg van de toegeeflijkheid van het Directoire. De publieke opinie schiep 
volgens Du Bosch nochtans geen problemen, maar sinds "de reactie" weer de 
bovenhand haalde in Parijs, wonnen de nationalisten, de reactionairen en de "parti
prêtre" weer aan invloed (84). Du Bosch ergerde er zich aan dat een door hem 
ontslagen bestuurder herkozen werd en van Parijs zijn taak weer mocht opnemen (85). 

Hij vond het onbegrijpelijk dat niet opgetreden werd tegen de Graeve, lid van de 
" Anciens" , die zou hebben laten weten dat de administratie zich niet moest haasten 
met de inning van de belastingen (86). Hij kon zich niet neerleggen bij de beslissing 
van zijn eigen" administration centrale" , die opdracht gaf een teruggekeerde érnigré 
vrij te laten (87). 

Gebruik makend van de voor hem gunstige wind uit Parijs. reageert Du Bosch na 
de fructidoriaanse staatsgreep zeer hard tegen alle oppositietekenen. Er volgt een 
controle van paspoorten en herbergen ; de émigrés die niet in orde zijn worden 
aangehouden ; de teruggekeerde of gebleven priesters moeten zonder uitstel de eed 
afleggen ; de pers komt onder zeer strenge controle. en alle ambtenaren die hun taak 
niet naar behoren uitvoeren, lopen het risico om tot twee jaar cel veroordeeld te 
worden (88). De geruchten over een samenzwering van de binnen- en buitenlandse 
vijanden van de republiek duiken ook weer op. Royalisten. adel en clerus zouden hel 
valse gerucht verspreiden over een Engelse aanval en een opstand van Holland. en 
van de paniek gebruik maken om de republikeinen uit te moorden (89). In deze 
atmosfeer naderen de verkiezingen van het voorjaar van 1798. De publieke opinie 
blijkt het regime nu plots weer gunstig gezind te zijn (neemt Du Bosch zijn wensen 
voor werkelijkheid of versmalt hij de "publieke opinie" tot de mening van zijn 
groepje medestanders ?). De voornaamste zondebok is nu plots de "Cercle Constitu
tionnel" geworden (maart 1798). Volgens Du Bos~h was dCIC vereniging (wee jaar 
eerder gesticht door "excellente patriotten". waaronder verscheidene functionaris
sen. maar is ze nu verworden tot een forum voor scheldpartijen tegen magistraten. 

(K2) A.N., F 7, Po/lclr lI"n"'"lr. h. 72~l . H .'. 10.'7. ".:"'1111. ".~il,"','" ,Ir. ,.,.i/IV' I.'" \'J. llu ",,,,-b UIl 1\-1.11<'. 
19 noreul V (K.!!.1797). 

(lIJ) A,N .. Jl I h 11. Admin;""";"1/ Rtl/f",l .. ,I .. 111 f",,,..,· , .Wrir ,1"/~lNr_nl.,lr. E....:.UI I. l)U ",_oh UIt 1\-1111<', 
IJ prnirlul V (1.b, 17(7), 

(M) A N .. F 1 c 111. f""ril !,IIMit' ,., fln'ril.,u. l'_'lCaul ... Ou n.\\I:1I IIltn IlmllC'nl.nd ..... /.pJ,c:n. ~ I""m,,,"" \' 
(20,7,1797). 

(R~) A.N,. F I c: 111. f:""ril ",liJ/i,'''' ,.1 .. ..,i,,,,.I, E.'~·lIul I, Ou nUM:h /IIIn nlnllC'nl.n.t. ..... I .. ~(n. 111l"",,,nal \. \~ol 1'N'7\ 
en BinncnlnndM' ".aken II/U1 Ou "."eh. "d 

(Kb) A.N .• F 1 h 11. A,lml"i.fl"II/"I/ .~t'"f",lr .1 .. 1., 1-,,"' ..... Sfri .. ,lt/~"1('1ftrlthllr. 1'.,,,,,""1 I. l)u "''''-h .... "-1111<'. 
23 lhemlid"r V (IO.R. 1797). 

(117) A.N .• F I h 11. A,lm",iu""IIJn ~"""",Ir ,I,. I" 1-"", ... . Wr;r ,1r'I~mrltlf"/thllr. 1\"I\""u\ 1.1'lt,11"",,~ aan 1\-1111('. 
2H lhcnnldur V (I!I.K 1797) 

(KK) A.N .• P 7. "olkr 11"""""'" h /1(1(111. "OolllV' '~""'I/''''\ h,,'III. Rf.I/:U/ff I, ('11\'\IIIu", \411\ l'lu '''",h. "" 
kcnni~lIcvjnllllun P"hUt'. 2t. fru~·II.lut V (IV~ 17Q7) .1. I AMIII'RT.tlt- \ ....... ,... ,I' 104(\ 

(HCj) A,N .. F7. /,,,Ik,, ~f"""",.. h. 7,1% II~ •. 1~fI,\.I)\I n" ... hAAnl\,h!l\'.l?l'.hl\II\ ..... \"111" ~,I'NM) 
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ambtenaren en burgers. Van deze tweespalt zullen enkel de royalisten profiteren: ze 
wachten op het einde van de strijd om "op machiavellistische en perfide wijze" 
gebruik te maken van de verkiezingen. De meerderheid van de leden van de "Cercle 
Constitutionnel" zijn ware patriotten en republikeinen, maar laten zich manipuleren 
door de coalitie van immorelen enerzijds en aristocraten en royalisten anderzijds 
("les extrêmes se touchent presque toujours"). De "Cercle Constitutionnel" is voor 
Du Bosch niet langer een bruikbaar instrument, zodat hij die club door het Directoire 
laat ontbinden (90). Eerder dan een optreden tegen (te) linkse verenigingen, lijkt die 
opheffing ingegeven door taktische overwegingen van het Directoire, dat in die faze 
haast blindelings het beleid van Du Bosch in Gent steunt. 

De kandidaten van Du Bosch mogen in 1798 dan al de verkiezingen gewonnen 
hebben, dit was geenszins het geval voor de Franse republiek in het algemeen. Het 
wekt bijgevolg weinig verwondering dat Du Bosch "de" publieke opinie weer 
slechter ziet worden. Reeds in juni 1798 moet hij mobiele kolonnes rondsturen om 
opstootjes te onderdrukken. De schuldige daarvoor is vlug gevonden: Engeland 
heeft met zijn mislukte invasie van mei 1798, valse hoop gewekt bij de tegenstanders 
van het regime (91). 

In augustus 1798, na een vrij lange afwezigheid wegens ziekte, valt het Du Bosch 
gemakkelijker om Binnenlandse Zaken in te lichten over de zorgwekkende toestand 
van het departement. Zijn vaste hand ontbrak immers om de situatie onder controle te 
houden. Het resultaat was dat allerlei valse geruchten de ronde deden, dat de 
uiterlijke tekenen die aan de revolutie herinnerden, niet gerespecteerd werden en dat 
de belastingen slechts met veel moeite gedeeltelijk geïnd werden. Volgens Du Bosch 
kunnen slechts een grotere troepenmacht en een onvermoeid consequent toepassen 
van de bestaande wetgeving het behoud van de openbare rust garanderen (92). 

De afkondiging van de wet op de conscriptie (200.00 oproepingen voor een 
legerdienst van vier jaar) kwam voor Du Bosch dan ook zeer ongelegen; voor velen 
was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Ook Du Bosch zag in dat dit het 
signaal was voor wat achteraf de Boerenkrijg genoemd zou worden. De herinnering 
aan de opstand tegen Jozef IJ was immers nog zeer levendig en ook toen was de 
militaire conscriptie één van de oorzaken van het verzet. Verder gaat de vergelijking 
met 1789 volgens de commissaris niet: toen moesten de opgeroepenen strijden voor 
de grillen van een despoot en tegen de belangen van het land ; nu kwamen ze op voor 
de verdediging van hun eigen rechten en vrijheden. Maar volgens Du Bosch zag de 
bevolking dit onderscheid niet, verblind als het was door de clericale propaganda. 

1 90) A.N., F 7, PoliC(! xénérak, b. 74011 - B 5, 4477. Du Bosch aan Politie, 13 ventösc VI (3.3.1798): hesluit van 
Directoire, 24 ventósc VI (14.3.1798). 

(91) A.N., F 7, Pol/Cl' xénérale. h. 7298 - B 4, 3010, E.\·C{jUl, si/ua/ion poli/iqu(·. an VI. Du Bosch aun Politie, 
5 mcs~idor VI 123.6. 1798). 

(92) A.N., F 7, Polict' xénérall' , h. 36752 , SIlI/i.\·/iqut' f't'r.wnm·//(' ('I mortlll' • Hs('(wl, Du Bosch aan Politie, 
26 vcndémiairc VII 117.10.1798) : b. 7298· B 4,3010, Hsmu/, .filllll/ion po/i/ique(an VI), Du Bosch aan Politie, 
16 thermidor en 15 fructidor VI 13.11 en 1.9.1798). 
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Zolang er nog één onbeëdigd priester in het departement was, was perfekte rust 
onmogelijk (93). 

Tussen 8 oktober en 3 november 1798 werd in het Scheldedepartement de Boeren
krijg uitgevochten (94). Gedurende die tijd wist Du Bosch de rangen van de republi
keinen rond zich te sluiten, zodat de kans op succes voorde onvoldoende voorbereide 
en slecht georganiseerde opstandelingen nooit echt bestaan heeft. Du Bosch was zeer 
actief in die periode. Hij reisde voortdurend door het departement, trok mee op met de 
ingezette troepen, en ondermeer door zijn toedoen kon worden verhinderd dat steden 
als Sint-Niklaas en Gent ingenomen werden, of dat de verschillende verzetshaarden 
in onderling contact kwamen (95). Alle republikeinen schaarden zich rond het 
regime. De terugkeer van het" Ancien Régime" leek hen een nog minder aantrekke
lijk alternatief en ook met politieke onrust waren ze niet gebaat. De diepere oorzaken 
van die uitbarsting zijn verscheiden. De nieuwe administratie werkte niet behoorlijk 
en leed aan talrijke kinderziektes (96). Het valt ook op dat het verzet ongetwijfeld 
sterker was naarmate de kantonnale commissarissen van het Directoire brutaler en 
repressiever optraden (97). Dit gold ook voor het departement als geheel. Het 
onbuigzame optreden van Du Bosch was er mede verantwoordelijk voor dat de 
opstand precies in het Scheldedepartement begon en daar het meest gewelddadige 
karakter kreeg. Een andere, eerder latente, oorzaak lag bij de lage graanprijzen. als 
gevolg van geslaagde oogsten en een volgehouden uitvoerverbod. Desondanks lag 
het gemiddelde prijsniveau hoger dan in 1789. De daaruit voortvloeiende veranning 
werd onvermijdelijk aan de Franse overheersing toegeschreven. In hoeverre beloftes 
uit het buitenland de opstandelingen aanmoedigden, is moeilijk te achterhalen. De 
voornaamste bron daaromtrent is Du Bosch zelf. en hij had er uiteraard belang bij om 
de vijand zo sterk mogelijk af te schilderen (98). 

Met het neerslaan van de opstand achtte Du Bosch het verzet echter niet volledig 
gebroken. A Ile onbeëdigde priesters waren ondergedoken en bijgevolg niet te arreste
ren. In tegenstelling met wat tot in Parijs verteld werd. waren de gearresteerde 
gijzelaars volgens hem niet zo onschuldig als ze zich voordeden. Vijandig gezinde 
pers moest maar radicaal verboden worden en "Ie perfide cabinet de St.-Jarnes" liet 

(9~) A.N., F 7, Pol/a /(hIt1ml,.. b. 72911 • Rol •. mlO, F1<11111. ,'II,ulll,III ,,,>I,,,,/1If' ,,,,, VII. Ou 8<",,-h aan P\,hl~. 

16 vendémiuire VII (7.10.17911). 
(94) J, NEVE, "f'. dl .. p. 40. 
(95) A,N., F 7. Pol/a /(~,,~m/,.. b. ,'fl751• SIoli.tll"",. ",.rw"",.,I,. .. , mond,. - F"",,'. Ou 8<'-.:h aan Tl\\I\(\('l1h. 

7 brumnire VII 1211. 10.17911) ; Ou Ilo,eh lUIn Hinnenlnnd'-C ZlIkt'n. 7 en 10 hrun\8.il'(' VII (~II, 10 C'n .\1.10 1'N111 
(%) M. ROOS EN • Dt' ""t'rt'nkrij/( i" h,., <I,.,,,m,.m"nI'~'" d,. S .. h,.J./,.. ('J('nt. R. U .0. hlnullj..'CI/C','C'n II1.'C'ntWlb,'C'man· 

deling), 1972. pp. 3-~4. 
(97) IlIuslratief zijn in dil vemnml de nKlCllijkhC'dcn tUl<.\C'n De Kel'er. çommi"'Illn~ lI,n ht'l 1>11\'<'1\'11'(' In Iw.1l.an"", 

Zwijndrechl. en To.\~yn.~. vool"liuer vlln de konlonnAle Ildmim~lmlie. ()e,C I".NC' 1'('aj.'('('l\lC' IC')IC'lI.tc ~"~"'to'Cn 
en niel verllOC'dc leverin(ICn en lellen de con~criplle Op 10.\1 van 11C' Ke\'cr en In .\\'C'1W1l li\('l ()u """.:b. \\cl\! 
TlIl'syns op I munn 179'/ lleom:\It'C'1\! en op 17 mnnn 17QQ lIefuMIIC'C'l\1 P \'ERHAHIFN, J~tIt 1f('ftt\It. ft' 
Ta.u\'Iu. Riollmphic NUlionnle. 8ru~elle •. XXIV. 19~t>-IQ.2Q, kol. t> ItI·(I~O • R WIIII'MS. l~,,,,,,,,,,"'t, ..... 
lt'cm·n,."rdllcl DI' /(r,'''' ,v,l,q,.,u ,Ir Ir,ulil,,,,,r/r .~('",·h'f'fLtl'hrill'l"lI. HC'II ~11\1 \ An 1\("cl'('n, XV. lQ7~.". P lll. 
A. DF. WI1TE. Bro"",." ",.,., .I,. 111,,~/'vm Tlu.t\'II.\'. (/7W) KrlliwIJ,. ,,,,,,,,,,"'\\I"~I'fI. Ht'11 """ ,a" (\(-\Cl'('lh 
XVI. 1973, I, pp. 12-22. 

(9K) M RCX)SEN. "". dl. pp. 1211·11110 11C'1C' "Ulcur lC'jlt "I,,\tor III,I.\('<\ '"" .Ic ~'1"'Itl'11 ,." 11II 8<,,,'h 
onllclwilfcld C'C'n Ic 1!1ll1C' IIll(lruk "1' dt' frn:lor "bul!t'lIlnml,(' mnlC'lIjIlnjl" 
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volgens hem niet af om al deze acties te steunen en te coördineren (99). Du Bosch 
meende dan ook dat een meedogenloze repressie noodzakelijk was. In Gent liet hij 
enkele tientallen verdachten terechtstellen (100) ; hij verkreeg van de minister van 
politie blanco-volmachten om priesters te arresteren (101) en hij gelastte een huiszoe
king bij griffier Tassyns in Haasdonk, wat tot diens arrestatie en dood leidde (102). 

Talrijke gijzelaars werden opgepakt en naar Parijs overgebracht (103). Deze repressie 
was er de oorzaak van dat in december 1798 en in februari-maart 1799 opnieuw kleine 
opstandjes uitbraken (104). Dorpen waar nieuwe opstanden te verwachten waren, 
werden door Du Bosch met algehele vernietiging bedreigd (105). Hij rapporteerde aan 
Parijs dat de opstellers van de conscriptielijsten op verscheidene plaatsen aangevallen 
werden (106). Anderzijds bemiddelde hij inzake de vrijlating van een aantal gevange
nen die na de Boerenkrijg als gijzelaar naar Parijs gestuurd waren (107). Hoopte hij op 
die manier nieuwe vrienden te maken ? Ogenschijnlijk was de situatie dan wel kalm, 
onderhuids was ze zeer gespannen en de verkiezingen van 1799 zouden volgens Du 
Bosch zeker aangegrepen worden om "de aanhangers van Lodewijk XVIII, de 
agenten van Pitt of anarchisten" aan de macht te helpen (108). 

Enkele Gentse burgers wagen het er op om een brochure te publiceren waarin ze Du 
Bosch aansprakelijk stellen voor een imposante reeks misbruiken en wantoestanden : 
de revolte in het departement, het ontslag van republikeinen uit de administratie, de 
verkrachting van het principe van de individuele vrijheid, fraude met nationale 
goederen, de staat van beleg in Gent, de schending van het briefgeheim, onwettige 
opsluiting en opeisingen, frauduleuze vrijstellingen van de militie, ongestraft geble
ven moorden, verwaarlozing van het platteland en onwettige bevoordeliging van de 
graanuitvoer van sommige handelaars (109). Dit pamflet lokte een reactie uit van 
Hopsomere, die de verdediging van Du Bosch op zich nam (110). 

Ook Bernard van Wambeke, gewezen lid van de centrale administratie en, in het 
najaar van 1798, hypotheekbewaarder te Gent, verzwakte de positie van Du Bosch 

(99) A.N., F 7, Police I(énérale. b. 36752, Statistique personnelle et morale. Escaut. Ou Bosch aan Politie. 12 en 13 
frimaire VII. 5 nivÓ5e VII. 2 prairial VII (2, 3 en 25.12.1798, 21.5.1799) ; idem. b. 6608. Affaires politiques. 
Escaut. RégistreG. Ou Bosch aan Politie, 28 pluviose VII, (16.2.1799) ; R.A.G., FondsScheidedepartement. nr. 
3(XJ7n9. Rapporten. Ou Bosch aan de inwoners van het Scheldedepartement, 6 frimaire VII (26.11.1798) ; 
M. HOEBEKE. Briefwisseling van en met Jun Jozef Raepsaet. Met nol!. enkele llndere docum,'nten hetreffende zijn 
xevanxenschap te Parijs in /799. Handelingen van de Geschied· en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. X. 
1953, pp. 221. 223. 226-227. 231 ; M. ROOSEN, op eit., p. XIII. 

(100) H. BALTHAZAR. Het "'men en gaan .... p. 22. 
(101) P. VERHAEGEN.I..aBell(ique .... lil. p. 249. 
(102) P. VERHAEGEN.I..a BeIXique .... lil. pp. 658-660 ; R. WILLEMS. op. dt .. pp. 111·1:\4 ; A. DE WITTE, op. 

eit .. pp. 12-22. 
(103) P. VERHAEGEN.I..a Belxique ... lil. p. 249. 
(104) P. VERHAEGEN. ta B,,/Xique .... lil, p. 505,665·666. 
(105) P. CLAEYS. Mémorial .... p. 101. 
(106) L. DE LANZAC DE LABORIE. op. cit .. I, p. 268-269. 
(107) M. HOEBEKE. op. cit .. pp. 190-236. 

( 108) R.G. OU BOSCH. Den Commis.wrÎJ van' t Uyrwerkrndl' Di,,'ctorie hij d'administratie I'lIn hl't Departl'ml'fII d", 
Schelde, aen zijne mt'dehurl(er.\·, Gent. VII, pp. 4·7. 

( 1(9) IRttrI' de.f citoyens de la ammune de Gand au lJirl'ctoirt' Exécutifdt'la Répuhlique f'rançaisl'. Gand. s.d., pp. 1-6. 
( 110) RéponJe à un Icri( sil(né par que/que.\ citoyen.t domicilié.v dam' la commllf/l' de Gand. {'/ ad,,'.u'; au Corps 

l.il(/f/atij. par /1' droytn 1f()(}p.\"Omere (sic), dépuré du Conseil des Ancien.I·. par Ie départeml'fII de /' E.I,(,I/I/I. Paris. 
VII.lSp. 
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door, als notoir republikein, de verantwoordelijkheid van de moeilijkheden op de 
schouders van de commissaris te leggen: ''J'ai vu Ie Commissaire Du B05Ch, 
successivement secrétaire-adjoint près de nous, commr~ près la municipalité de Gand 
et enfin près de I'adm on dont j'étais membre ; i! est assez actif, mais imprevoiant. 
plutot fait pour éteindre que pour prévenir Ie désordre. 11 vivait alors dan!> une 
pauvreté honête, il jouit actuellement de 30 mille livres de rente: je dois cependant 
lui rendre la justice qu'i! est patriote et républicain, si toutefois on peut l'être encore 
lorsqu'on considère un place comme son patrimoine et ses concitoiens commes ses 
sujets. Je fus aussi républicain, je Ie suis encore plus que jamais. cependant on 
m'avait décoré de titre de chouan depuis les élections derniers" (1"). 

Tussen 1795 en 1799 heeft Grégoire Du Bosch, als gevolg van een zeer eigenzin
ning beleid, de aanvaarding van het Franse republikeinse bestuur in het ScheIde
departement ten zeerste afgeremd. Anderzijds heeft hij daardoor de consensus rond 
de gematigde republikein Van Wambeke bevorderd. In toenemende mate heeft hij 
zich geïsoleerd, niet allen van conservatieven en tegenstanders van het regime. maar 
ook - en daarna nam het Scheldedepartement een vrij unieke positie in - van hen die in 
principe tot medewerking bereid waren. Zijn ervaringen met het gemeentebestuur 
van Gent en de "administration centrale" van het departement zijn daar het spreken
de bewijs van. Herhaaldelijk hebben inwoners van het departement die door Du 
Bosch geweerd werden, zich rechtstreeks tot Parijs gewend in de hoop zijn vervan
ging te bekomen. In februari 1796, naar aanleiding van zijn rapport over de •. Société 
libre d'instruction publique et des arts dans la commune de Gand", en in augustus 
J 798, als gevolg van zijn vrij langdurige afwezigheid. twijfelen respectievelijk de 
minister van Binnenlandse Zaken en zijn collega van Financiën aan de geschiktheid 
van Du Bosch voor het uitoefenen van zijn functie. Maar met Merlin in het Din.-ctoire 
loopt Du Bosch geen enkel risico. Ook later. wanneer het verzet tegen de commissa
ris reeds uit verschillende hoeken komt, kan hij zich nog handhaven. Merkwaardig is 
het haast blinde vertrouwen van het Directoire in de mpporten van Du Bosch. 
Typerend voor de toch wel erg relatieve bctrouwhaarhcid van die verslagen is 
volgend citaat uit het rapport van Du Bosch van 20 september 1798. minder dan drie 
weken voor het uitbreken van de Boerenkrijg: , •... En ce moment, nous jouissons de 
la tranquilité la plus parfaitc, les lois s'cxécutcnt, les contrihutions payent.1es prêtres 
turbulants sont désignés au gouvernement. des deportutions sont ordonnècs, cn un 
mot, Citoyen Ministre, Ic Département de I'Escaut a repris Ie mng qu'it occupuit 
parmi les Département" de la Répuhliquc les plus trnnquiles et les plus ex.acts à 
exécutcr les Lois" ('12). Als Du Bosch waarlijk geloofde wat hij schreef, dan m(~1 

( 111) A.N .. F I h 11. Admmi""II//l1I .~t'IIt'nllr ol .. I" "'"", ..... Sfnr oIt',~m .. ,..('",.,/ .. , b,aul :!. \'an W.m""~(' aan 
Binnenlllnd\C 7J.ken. 27 hrull1R1re VII (17.11.17QII) 

(112) A.N .• F Ih". Atimifli"'""i'I/II1r'lIrr,,/ .. cl,. I" "'"/11",, . St'r,,.,It',~IrI('H,(',,,.,/,.. 1'.0 •• :8111 ~.I~. "",d, aan lt'I1I'o('IIla",t.c
Zuken. 4e Illlnvulirnde dil!! VI (20 Q I7QII) 

(113) In de jnren V en VI ('<'J1Il'I11""r 17% ,cptcl1l""r I7I)K) hm' ht'1 SdlCl,lC'\It'rant'mrnl '" ~U\l ~ ,"nI AAII 

hchl~tlnllcn mnelen nl'hrel1llen Ilnnr.·un wl'I'den "('<'hl' h ~7:! N.' 1'1'"" cflc.·lk't jlt'11'" \)II\I"",h ~('('" .tI., """ 
die periode Il' ... d~ nun Ir!lel1 ecn u<,hl"",I,,",1 \'on I) I) IK 'tlll ''IlOtl J)'''1')!t'ltlk" ,'11'''1' \It'II1I1I('n "" ,,*k-n~,," t'\'l'f ,k
IIc"l"nde ril dl.' werkelijkr hclll~ltnll!\l'l\lk A N . ,. , h 11 . .. \,IHIIII"',,/ll. '" ~"tl,. .... lot f"...... ,Wrw 
,I,.,,,/r/,.,,, .. ,,,,,Ir, 1'.""uUI I. Hnollden "'lil 1111111<'111011"\1' lI.k"I1,:17 )lcm,,",,1 VII C 11\ ~ 1'!\ltI\ 



hij ziende blind geweest zijn (113) . Wanneer hij het Directoire een te mooie situatie 
voorspiegelde, dan hadden Du Bosch' "tegenstanders" gelijk, toen ze het Directoire 
er op wezen dat het zich zeer eenzijdig informeerde. 

Na de afwikkeling van de Boerenkrijg en het gedurfde optreden van de gematigd 
progressieve republikeinen tijdens de verkiezingen van 1799, was het zelfvertrouwen 
van Du Bosch geknakt. Het ministerie van Politie legde in mei 1799 een anonieme 
klacht tegen Du Bosch niet meer stilzwijgend naast zich neer, maar stelde in overleg 
met Binnenlandse Zaken een onderzoek in (114). Met de hulp van Lacoudray, onder 
impuls van Du Bosch tot lid van de "Anciens" verkozen, probeerde de commissaris 
van het Directoire de beschuldiging van persoonlijke verrijking door fraude in de 
graanhandel, te weerleggen. Noch de beschuldiging, noch de weerlegging ervan, 
lijken te overtuigen (115). Maar Du Bosch was in het defensief gedrongen. Op 18 juni 
1799 viel het tweede Directoire en verdween Merlin De Douai, de beschermengel van 
Du Bosch, van het politieke toneel (116). Bijna onmiddellijk daarop dreigde opnieuw 
politieke onrust in het departement, wat voor voor- en tegenstanders aanleiding was 
om aan te dringen op het behoud, respectievelijk het ontslag van Du Bosch (11'1). Een 
zoveelste oproep van enkele Gentenaars om Du Bosch te elimineren, viel samen met 
een vernietigend verslag van Di Martinelli, vertegenwoordiger van het Dijledeparte
ment (17 juli 1799) : "De toutes parts Ie commissaire centrale Dubosch m'est 
dénoncé comme Ie fléau de ce département, il est accusé des dilapidations, 
d'exactions, de toutes sortes de vexations, de violations de principes fondamentaux 
du gouvenement républicain, il n'y a pas de formes acerbes, vexatoires, arbitraires 
qu'iI n'emploie jusqu'àce jour pour, puise-t-il possible, exciter de nouveau Ie peuple 
a I'insurrection, pour maintenir les troubles interieures, qui sont son element favori, 
enfin d'un homme très pauvre, et pour dire la vérité entière sans talens marquans, il 
s'est fait une fortune exorbitante, il étale un luxe scandaleus de sorte qu'i1 est réputé 
par les patriotes ardens amis de la République Ie véritable verres du département. 
L' intérêt de la République, Ie bonheur du département, la tranquiIIité publique 
exigent impérieusement qu'il soit destitué sans retard" (118). 

(114) "Le citoyen Dubosch, commissaire du Directoire, indigne de représenter Ic gouvernement ayant permis la 
destitution des patriotes. Suivant et e"écutant tout ce que dit son médecin nommé Coppens qui a toute sa confiance 
ct qui est royaliste achamé". A.N .• F I bil. Adminütration f:énhale de la Frant·e· Série déparremenwle. Escaut 
2, Liste nominativI' des individu.f qui compmen/ /' administration cen/rale du Déparlem,'n/ de /' ES(,lllll. 3 prairial 
VII (22.5.1799) ; idem. E,'jcaut 8. idem. 

(115) A.N., F I bil, Administralion f:énérale de la France· Shit' déparremt'nlale, Escaut 2. Du Bosch aan Lacoudraye. 
7 messidor VII (25.6.1799). 

(116) A. SOBOUL. op. ctl .. pp. 4574511. 
(117) A.N., F I b 11. Adminislralion f:énhale de la Franc" . Shie déparlemenwle. Escaut 2. Lacoudraye aan 

Binnenlandse Zaken, 23 messidor VII (11.7.1799); inwoners van Gent aan Directoire. 29 messidor VII 
( 17.7. 1799) ; M. DE SMET. lIel daf:boek van Barlholomeu.\·IJt, Ran/ere. Be.\·chrijvinf: I'an a/ hel fI,,'rkweerdi!(Sle 
dal er voorRevallen l.f in de .wad en casulrije van Audenoerd,' z,'derl h"1 jau /787 lol hl'/ joer /825, Oudenaarde. 
1973. p. 129. 

(118) A.N., F I bil. Admini.l'lralion Rénérale de la Franc(" Shit, déparremen/lIle. Escaut 2. inwoners van Gent uan 
Dircctnire en Di MartineJli aan Binnenlandse Zaken. 29 messidor VII (17.7. 1799). 
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Oe pas uit zijn functie ontheven minister van justitie, Lambrech~ (119), wordt nog 
om advies gevraagd (120), maar wanneer meer dan honderd Gentenaar-; en de 
Belgische parlementairen in Parijs op het ontslag van Ou Bosch aandringen ("Faites 
descendre Ie commissaire central de son Proconsulat, d'ou iJ répand I'Effroy") (121) 

wordt het politieke doodvonnis van Ou Bosch ondertekend. Een ultiem verweer
schrift van Gréban, de secretaris-generaal van het departement, komt te laat. Op 24 
juli 1799 wordt Ou Bosch ontslagen (122). Nog voor hij daarvan in kennis gesteld is, 
probeert Ou Bosch nog het tij te doen keren. Hij minimaliseert zijn verrijking: voor 
1789 genoot zijn vader ook een zekere welstand, maar wegens zijn "patriottische" 
overtuiging, was die viennaal het slachtoffer van een plundering (123). Vanaf 1796 
heeft hij, de commissaris, het bezit van zijn vrouw ("Ia petite fortune") en de hem 
wettig toegewezen vergoedingen bij de verkoop van nationale domeinen gebruikt om 
zelf dergelijke goederen aan te kopen. "Quel plus bel usage en pouvait il faire T', 
schreef Gréban daarover. Ou Bosch zelf wijst er op dat hij nog vier jaar lang moet 
afbetalen aan zijn geldschieter, de handelaar Ottevaere (124). Ook tegenover zijn 
schoonmoeder had Ou Bosch nog schulden (125). 

Op 5 augustus 1799 is de afzetting van Ou Bosch, en zijn vervanging door Van 
Wambeke, officieel een feit (126). De installatie van deze laatste (op 25 augustus 

( I 19) Reed~ op 17 mei 1799 was Lamhrechl~ door zijn gewezen secretarn Cnmehssen op leer nqaucve w.jtt 0\'« Ou 

Boch ingelichl : "Connais.~l·vOUS la conduile du commis.~ire à Gand ' Quel raffiM'1TlCI11 Ik Iyrannil: ' QueUe 
imprudenr ! Quelle légèrelé ! Aucune convenam:e 'AucuM' fonne ! elll s'~1I Ik la "lelk tanl Ik ~C1~'nUo ' 
les Séjan de iibère respc:craicnr au moins une partle de ces fomlC~, C'CSI qu'on poII'.11 enron: w: 5IOU'~fllrd'UII(' 
Rome qui ful repuhlique mai~ les succe.o;.~urs de Tlbère, les claudes, les CaJil!ul., dil Taclle. ne cruretll plus .''OIr 

besoin de ces formes. Nous en sommes donc déjà BU~ su=~urs el romhic.-n Ik chenull, liOOC deot'lIC" au 
consulal !". Comelissen schreef ook meI dlrecleur Gothlcr o''er Ik kw.hjke ~,'OI~n 'an het l\ekld \80 Ou 
Bosch, "depuis qu'il est dcvenu rich<: el qu'il 0 des èqulJllllles" (10 mcs..1dor VII . :!11 b.I799), U R G, 
IIl1ndst'hrlflt'ncollt't'lit'. Hs 67~, N. Comclis.~n aan C. l.IImhrecht., 17.~.17CN ,J R4.RTIER. o\.u ......... y, ok 
rUn;onümr <'I dil Uh<'mli .• mt' : rOh.ft'm"t'lIr ""'I:t', 1l1l5-'R;!(), I'F-Ilh~ cl rElal à I't'f'C"IUC "'lIIlCl11p('l'alne , 

mélantles dédiés û la mémoin: de IlItlr. Alm. Sirnon, 8ru~clles, 1975,1' 5.'. 
(120) A.N., F Ih 11. Aclminülrm;on ll"nh"It'.lr ", Fmncr· Sfrit' dc'.,"IrIf'mrnl"t,.. E. ..... UI:!. nu B.wch un Dtre...'1'''R:, 

Ihermldor VII (juli 1799) 
(121) A.N .• F I h 11, A,lminl.t/ml;"n .~"nt'mlt' dt' rf.tm,,'· Strit' .1t'f"lr1ffltt'nt"It'. E. ... ·.UI:!. In,,~ '80 ("1(111 un 

Direcloire, s.d. ; Rcillischc verkn/cnen aIln 8mM'nlondM' 7 ... ken, ~ Ihcmu,lor VII (:!.' 7.1799\ 
Ook Willcm Tuek, mililDlr In FmnM' dien~1 en jlew"n.! li.1den, ~n van <Ic \·t'l.JI,,,,hlcn, UIItt' lijn Ill'\lIII1ljlC .o.ce! '80 

de Gent\(' comml~soris (hijlalle 2) 

(122) A.N., F I hl. At/mlni.t/rllli"n .~"nhlllt'llt'I(1 fnm .. ,.· OhJt'/~ .~"n .. n",\. h *IIII,I".IIt'I. ,..,rt.,,,,.,.,,t~Jr 
d""lIr/,.m"ntl, d,. c"mm;".ltllrt'.t ./11 /1tr"I'I"irt' /-;'t'<'III((. n,.",mr, ,''' TtI .. ..,..,..I .. ""' \'I . \"1/. t> Ihemll.J,,.. \'tI 
(24.7.1799). 

(12') Hl'1 huis vnn Vilder nu R(l~ch werd nnjlOlARI\ 1lt'l'lundl'rd en wt'l "I' :! hrumlllR: VII ( 2.' 10.lml Oaart>l.werd 
voor een waarde van 4 f>7J I'nnd IIcsh.len Heln,f dil cen wrnnl.ut'lit', midden in <Ic 1" .... R:nlmu: ~ J Of PA.EPI·. 
/lr,·rl/jk W.l/n.,U"" Gent, ItlKO, 1'. 74 

(124) Á.N., F I h 11. At/min;l/ml;"" .~"n"nll" drl" fmna· .Wrlt' "",,,,rt,,,",.,,,,,/,,. f . ...:.UI:!, \tR:han aan l. ... ,1Udra~'C', 
Cl Ihcnnidor VII (24.7.17QQ) ; (lil Ro-ch OQn 8mnenlond.c 7 ... lo.en, IIlhcmlido ... VII (~7.17CNI 
Wc vinden Ou 8(1~~h Il.'rull ni_ een der jInlIl.' k,1J't''' "nn nnti,.nllle' do'I1lC'lnen in het s..'IlC'hk\~rM'nl 
1. I.AMBERT, /1,. I'''rk,.",' ... , PI' 1~·2I, Itl9, I~. ~,:!17·229 

(12~) Op:!Cl vcnlö~ V (ICl.~.17Q7) werd, .Jlltlf nkl~ V,ltlr m'la", N,"IAIOC 'I' SII.,·,.n·Gen.I, cen 1'1)..'(',_",'C'nn."_·1\ar 
I1Pllcrichl ()c lIcclnel1l~r.; wnren 111l1"""lC'I"e, PIC.'f', VAndC'rht'CR:I\, 0111" II<'R:, Tnll ... 'C'uI"llanncel-, Je ""'Cr 'all 

Du RC1.~ch, cn Snnllen, dk' t'mlll1ll~'i\n, \)" B",.:h vt'nt'Jlt'n\\'lt.nhjl\1C' ~ ... , hel do .... 1 in ~'('nlCCn""har 1IAt"1III4I1e 
IIl1edeR:n Ic verwl.'r\'en, hmdlll'lkl' ,"enm ... " :!O 0001'<111<1 in ()u n""'h Irrode' "~F\,">f It> 7~ 1""""'11" "'Ilun 
~ch(lt>nOlned('r . 
R.Á.G., f"mlllt'fflnrl" tlI2K, 01'/11111 h""or",II,., 

(12t.l Á.N. r I h 11. Aclmlnl.mlll • .,. Ilh'I'n,l,. ./,. I" tri". .. ,. . S,.,ir .1",~II, .. tJf("""tlr t ...... ul ~. Ilr\.·!ffi PI",·""I"e, 
IK Ihennidnr VII (~ K.I7QQ) 
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1799), verloopt in een uitgelaten sfeer. De getrouwen van Ou Bosch spreken van 
troebelen en doodsbedreigingen aan het adres van de gewezen commissaris, maar 
Van Wambeke maakt alleen gewag van een volkstoeloop voor de woning van Ou 
Bosch, waar uit pure vreugde het "Miserere" gezongen werd (127). 

De zaak Ou Bosch bleef in het Scheldedepartement nog een tijdlang nazinderen. 
Devinck-Thierry, een politieke creatuur van Ou Bosch, poogde na de staatsgreep van 
Bonaparte in november 1799 de benoeming van Van Wambeke weer ongedaan te 
maken en Ou Bosch weer in het zadel te helpen. Hij misrekende zich echter in het 
karakter van de staatsgreep van brumaire. Van Wambeke voortellen als "dénoncia
teur du Citoyen Dubosch et comme dévoué au parti anarchique" en Ou Bosch als 
"ancien commissaire injustement persécuté et opprimé par les hommes dont l'heu
reux joumée du 19 nous a fait justice" , ging regelrecht tegen de nieuwe lijn in. Het 
initiatief van Oevinck-Thierry was bijgevolg niet alleen nutteloos, maar werd daaren
boven niet eens antwoord waardig geacht (128). Meer nog, Van Wambeke en de groep 
die met hem weer naar voor was gekomen, wees herhaaldelijk op de noodzaak van 
een ingrijpender zuivering. Van Wambeke zelf bekloeg zich op I januari 1800 over 
de tegenwerking van het personeel dat nog onder Ou Bosch benoemd was. Het 
summum was volgens hem "Ou Bosch frère, expéditionnaire de première classe" , 
onwetend en fransonkundig en enkel in staat letterlijke afschriften afte leveren (129). 

Ook Antheunis, uitgever van "De Protocole Jacobs ... ", en Kimpe, uitgever van de 
"Sysse-panne" en diens verdediger Norbert Comelissen ageerden tegen de conscrip
tie en de wreedheid waannee de brigands behandeld werden en tegen een verder 
beleid à la Ou Bosch (130). Ook P. de Contreras uit Oudenaarde, één der uitgezuiver
den van Ou Bosch, wilde niet meer aan die periode herinnerd worden. Men mag toch 
over positieve aspecten van het beleid van Cobenzl spreken, zonder dat men daarom 
weer naar Frans 11 zou verlangen, schrijft hij. Met andere woorden, we zijn eindelijk 
niet meer verplicht om Ou Bosch boven Cobenzl te verkiezen (131). Vanderlinden
Cannoodt tenslotte, kloeg in een open brief aan prefect Faipoult enkele ambtenaren 
aan die zich nog een willekeurig optreden permitteerden, net als toen Ou Bosch nog 
de plak zwaaide (132). 

(127) A.N .• F I bIl. Adminislralion f?érérale de la France - Série départementa/e, Escaut 2. Hopsomere. Troisoeufs. 
Lacoudraye, Van Rossem en De Vinck-Thierry aan Binnenlandse Zaken, s.d. [fructidor VII (augustus 1799)] ; 
inwoners van Gent aan Directoire, 29 thermidor VII (16.8,1799) ; Di Martinelli aan Binnenlandse Zaken. 17 
fruClidor VII (3.9.1799) ; idem. F 7. Po/ice f?énérale. b 36752 , Slalislique persone/le el moralt', E.\'('a//I, Van 
Wambeke aan Binncnlandse Zaken, 16 fructidor VII (2.9.1799) ; P. CLAEYS. Mémorial .... p. 105. 

(128) A.N .• F I bIl. Adminislralion f?énérale de la Franc'e - Série déparll'menlllle, Escaut 2. Devinck-Thicrry aan 
Binnenlandse Zaken, I frimaire VIII (22. 11.1799), 

(129) A.N., F I c 111. E.fpril puh/ic el éleclion.f, Escaut 5, Van Wambeke aan Binnenlandse Zaken, 11 nivose VIII 
( 1.1.18(0). 

(I JO) N. CORNELISSEN, Déjeme de l.F. Kimpe, imprimeur sif?nalllire d'//ne Brochure nommée vllillairement De 
Sysse-Panne, devanlle Trihunal Correclionnc'l de (Jand, Ie 29 Nivo,fe an H, Gand. 1803 ; J, NEVE, op, eil .. p. 40 ; 
E. DE BOCK. Verkenninxen in de achIliende eeuw, Ani werpen , 1963. p. 77 ; E. VOORDECKERS, Rijdralle lol 
de xe.f(·hiedeni.f der Gentse pers. Repertorium (/M7./914), Parijs-Leuvcn. 1964, p. 407. (I.C'.H.G., Bijdragen 
35). 

(131) P. DE CONTRERAS, Premier mémoi,,' préunlé au minisI'" de la j/mict' .wr la Silulllion du déparl,'m"nt de 
/' ""'auI, relallvemt'nt à /' exéeulion d' un luxement mrprl.l' à 111 relillirm du Trihuf/al civil de la Somm,', It, 19 
mf'uidor VII. S.l.n.d., 35 p. 

(132) VANDERLlNDEN-CANNOODT.A.f,'sconciloyem, Gand. II!()(), 
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Toch overheerste bij de nieuwe administratie niet zozeer het verlangen tot uitzuive
ring van de te radicaal geachte elementen. Algehele verzoening wa<; eerder het 
orde woord en zo was het mogelijk dat Ou Bosch in 1800 het aanbod kreeg van 
generaal Clarke (via Hopsomere) om in Tours prefect te worden. Hij weigerde deze 
nominatie, officieel omdat het Indre-et-Loiredepartement zo ver van huis gelegen 
was. Vermoedelijk stond hij echter nog te argwanend tegenover het nieuwe regime 
van Bonaparte of geloofde hij nog niet in de consolidatie van diens macht. Onvermij
delijk moet hierbij de vraag gesteld worden of dit aanbod niet een nieuwe JX)ging was 
van gravin de Beauharnais, ondertussen de echtgenote van Bonaparte, om Du Bosch 
op te vissen. Wetende dat hij door Faipoult aanbevolen was (133) en dat het aanbod 
om een Belg in het eigenlijke Frankrijk te benoemen een uitzonderlijke blijk van 
vertrouwen van Bonaparte was, moeten we Ou Bosch wel gelijk geven toen hij later 
over zijn weigering schreef: "C'est une grande faute de ma part" (134). 

In juli 1800 werd Ou Bosch, die zelf gesolliciteerd zou hebben, benoemd tot 
tweede plaatsvervangend rechter bij de criminele rechtbank van Gent. Deze functie. 
die vooral een symbolische betekenis had, werd door Du Bosch niet waargenomen; 
een ambt in het gerechtelijk apparaat droeg zijn voorkeur niet weg. Al dan niet 
opzettelijk liet hij de termijn verstrijken die voorgeschreven was voor de installatie 
(135). Hij vond het trouwens veiliger om zich niet aan een directe confrontatie met de 
Gentenaars te wagen: hij vestigde zich tijdelijk in Wetteren, maar vertrok nog in 
1800 naar zijn geboortestreek. Het grootste deel van zijn onroerend bezit. nieu\\ 
verworven door de aankoop van nationale goederen. was immers daar geconcen
treerd. Merkwaardig is wel dat Ou Bosch zowel het interieur van de kerk van 
Watervliet als haar onroerend bezit steeds ontzien heeft. Slechts één perceel werd 
verkocht en wel aan vader Ou Bosch (136). 

Die vrij spectaculaire verrijking had tot gevolg dat Ou Bosch. n.'Cds toen hij nog 
commissaris van het Directoire was, voorkwam op alle lijsten van notabelen. depar
tementale en gemeentelijke kiezerslijsten en lijsten van de zestig. vijfhonderdvijftig. 

(13:\) A N .• F I h 11. Admini."rution lI,on,.,,,/ .. ,, .. I,, fru" ... ·· .'it'rir d(',~lrIr,"rll'.,,('. li. ... -.UI~. h'I"l\lh aan "mnMland-<
Zaken. ~.d. 

( 1:\4) R. A.G .• faml/lt'fontl .•. nr. t. 12K. /),.tllll.t hil".ri""t'.1 . I" 10 v· In "In hl1('f aan Bmll('nlw'oC' 1 ....... n 111 to 1l1l~1 
koml Ou 8n\"h np dil /II1II1><,,1 leru!! Hel \'erhr."'1I1 d ... !!ch".rwllllnhjlhcld "p 11111 1>I.'''''"''ll Uil ,.", "0c1.,1, 
hi\lnrique~" : Porii~ kon dil feil immef\ !!emakl.cllIl. C\.nlnllcren Zijn nUni .. "nll .... ·hl\'r nlCI ""lI' In "N. F lI
l. Ar/mi"i.'trll/i"" gfn,oru/r r/ .. ltI frrm.·t'· 01>""1 .~",,"rrlltl. h loIl·loIQ'. 1!\(l.1~·. ,.. ..... ."._11 .... ' Mrt ......... 
_tlmlion p,t'!t'f"I/lmlr 

( n~) A N .• IIR I. Mini\{r'r .. r/rlII )1/,""" . rr,."",nrl. h. 11. M"",·,.," .. ", .1" f'I'"",,"r/ ""'Ir/I,.. Ou lt."" ... IIIIn 
Méuulle. 16 hrullIDire IX <7.II.IK!X)) • Mtoulle IlAn JIIMUle. 17 hrulllAlre IX I!I.II 111011\. Ju>t1llC' aan "'('auik. 
2!1 hrummre IX (1t..11 IHOO) ; R A.G .. ftl"'ili""IIIr/ •. nr. t>12Q.I'''f''t'rl . 'lU" f>.I\c'nornu"ll '''" 17 n_udo" 
VIII (t..7.IH!XJ) ; Ptl VAN HILLE. 11 .. ,11,,( "'" Hrnlt'f' "", HrHHr/..,. ,It- ..... ~I"""~..,. "". flo .. ,. flit IIr\1 
VIII/llltlrrt''' "",1.., h .. , fnull ""lI'iI,d. IHtI(l. UHoI. Hnnd/ilmr. IQ70. J' 7 .. 

( I 't.) Nnur uunleidinll vnn ccn di!l('u~\ie 11I\'O('n lijn hftlfhnlC'rnlArle~ C'n dl.' "erll11('('\I"'''' ,.n W.le", 1k'C.I>C'tIt'Il ... "' .... lk'C 
beiuien vun puchlllC'ld I.Innllnri IR I~).I>I.'\'C"IIJII R 0 I~I n.,~.·h dAt hl) IIII«n w .. >f ..... 1t' 1>I.',,""' .... h~II1$ ,'fftJ\I\\\"" 

dclljk I~ : ". '1 I,t Ie min vcnlnlC'lIchld van C'C'nt'1I f>R..h'f dir nlC'1 en .hcn .. k I\' 11l"'\fC'It'Il.la1 io .. ,.,....""..,.. ~ ,hc 
1C'!lel1!!chnudC'n hC'C'O de vcn:,,,'P' vltn 1lt'I1C'/'IIhjl.'k Rllr .. k 1l.lC'\.k-rel1 '.n ,tC' ",,,,dot' .hr 1\'('\" 1/1.n,,·1>I.' ___ ..... kl1. " ... 
en ve/Wollie dNt' Jlcm,he 1114:'1 vnn .le'lC'l1 Po .• h'! ," mrYl1,lr .IAI hll 1"'1"" I\"· ... k .• 111, I"", h IIIIn .k ""IJr.·.n,,' 
(7). 24. I. IK I~ (MrOC\lchnll vlln.k l\('('rJ Ilc l'IlC'I,<, .• hC' ,kIr hnrl ,,'"" IIIt .... 1 ,'I,IIC'" ........... "I\' an. ... 0C'1 ,,,".k' ,,<,rl 
vnn Wnlervllcl). On" in ' .... rhallll mC'1 ,k 1lpC'I\lIIllen .k_" ,k ('('nt/'lllt' .I\.lI11I1U'I/'IIIK'.l\'n 1 ... ,1\' '.11.1\' In""' .... " ,an 
(l Ol Wnl ... rvlicl. kie,1 hij )lII1111 \1"'f <I<'IC' lllAt\tl"'l1 J 1)1' 1'.1\1'1'1'., ''1' .It . I' 1.\ 
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zeshonderd en zevenhonderddertig hoogst aangeslagenen (137). Zijn inkomen werd 
op 15.000 frank per jaar geschat (138). 

Parijs ging niet in op de aanbeveling van de Gentse prefectuur om Ou Bosch te 
benoemen tot onderprefect in het arrondissement Dendermonde (139). Dat zo'n 
voordracht mogelijk was, binnen de twee jaar na zijn quasi totale verguizing, toont 
aan hoe voorzichtig moet worden omgesprongen met absolute uitspraken. Zijn 
benoeming tot lid van de algemene raad van het vierde arrondissement in Sas-van
Gent op 8 maart 1801, lokte zelfs geen reactie meer uit (140). 

De 34-jarige grondeigenaar Grégoire Ou Bosch kon reeds op een gevulde maar 
korte loopbaan terugblikken. Zijn familie had daar altijd een belangrijke rol in 
gespeeld. Zijn vader, die voorheen procureur en notaris was te Watervliet, werd in 
1797 benoemd tot commissaris van het kanton Kaprijke. In de staten van de ambtena
ren van het departement onthoudt Ou Bosch zich meestal van elke commentaar over 
het beleid van zijn vader. Hij beperkt zich dan tot "c'est mon père". Wanneer Ou 
Bosch zich toch iets laat ontvallen, luidt het: "Très actif et zélé" of nog' 'Homme de 
Loi Patriote et Probe mais un peu négligent". Onder Bonaparte werd vader Ou Bosch 
maire van Watervliet (141). 

Op 28 maart 1796 trouwde Ou Bosch met Co lette Sunaert, de dochter van Jacques, 
handelaar en van Jossine Roothaese (142). Corneille Roothaese, de broer van zijn 
schoonmoeder, was tussen 1790 en 1794 achtereenvolgens Collatieheer (1790), lid 
van de 49 burgers en van de 60 provisionele representanten ( 1792) en gemeenteraads
lid van Gent (vanaf 1794) (143). Joseph Sunaert, schoonbroer van Ou Bosch, brak ook 

(137) A.N .• CC. Section léf(iskltive. b. 28. Etat des répartitions ... desfonctionnaires .... An IX. Elections nationales. 
Liste des notables ; idem. F I c lIl. Esprit puh/ic et élections. Escaut I. Elections départementales de I'an IX. 20 
messidorIX (9.7.1801) ; Escaut 2. Listedes 550 .... 5 pluviose XI (25.1. 1803). Liste des membres .... JO germinal 
XI (31.3.1803). Liste des 550 .... 1807. Liste des membres .... 30.10.1807 ; R.A.G .• FondsScheidedepartement. 
nr. 2181/33. Elections communales de I'an IX. 8 messidor IX (27.6. 180 I) ; nr. 2218/1. Elections nationales de 
I'an IX. I frimaire X (22.11.180 I) ; nr. 2218/6. Liste des 730 .... 22 ventose XI (13.3.1803) ; nr. 2219/22. Liste 
des 550 .... 1807 ; nr. 3095/14. Elections nationales de J'an XI. I frimaire X (22. 11. 1801) ; nr. 3175/2. Liste des 
600 .... 17 frimaire XI (8.12.1802) ; nr. 3175/4. Liste des 550 .... 5 pluviose XI (25.1.1805) ; S.A.G .• Modern 
Archief H 4 H. Liste des ootables communaux. An IX ; H 4 M 3. Lijst der 600 .... 1812. 

(138) R.A.G .• Fonds Scheldedepartement. nr. 2118/1. Register van benoemingen (18 ventose VIII (9.3.1800) -
28.8.1808). 17 ventÖ5e IX (8.3.1801). 

(139) A.N .• F I bil. Administrationf(énérale de la Frunce - Sériedépartementale. Escaut 5. Faipoult aan Binnenlandse 
Zaken. s.d. [1801]. 

(140) A.N .• F I b 11. Adminütration f(énérale de la France - Série départementale. Escaut 2. Consulair decreet. 
17 ventóse X (8.3.1802) ; idem. Escaut 3. Erat de.çfonctionnaires. 18 messidor XII (7.7.1804) ; R.A.G .• Fonds 
Scheldedepartement. nr. 2118/1. Register van benoemingen (18 ventose VIII (9.3.1800) - 28.8.1808) ; nr. 
3240/14. Benoeming tot lid van de arrondissementsraad van Sas-van-Gent. 17 venlose X (5.3.1802). 
Op I februari 1806 nam Ou Bosch ontslag als lid van de algemene raad van het arrondissement Eeklo. Het bleek niet 
te achterhalen wanneer Ou Bosch overgestapt zou zijn. evenmin of het hierom een verschrijving gaat. A.N .• F I b 
11. AdminiJtration f(énérale de la Franee - Série départementale. Escaut 3. Prefect aan Binnenlandse Zaken. 
1.2.1806. 

(141) R.A.G .• Fonds Scheldedepartement. 2184/58. Etat nominatif de tous les commissaires du Pouvoir Exécutif près 
de l'Administration Centrale. municipale et de canton ... ; 2194/57. Tableau politique des commissaires du 
Directoire Exécutif près les administrations municipales ou des cantons ; id .• Familiefonds. nr. 6128. Détail.f 
hi.ftorique.f .... r' 92"-112" ; J. NEVE, op. elt .. p. 356. 

(142) Het huwelijk werd gesloten in de St.-Niklaaskerk tc Gent. R.A.G .. FlImlliefond.v. nr. 6128. Détail.\· historiq/lI'.I' .... 
p. I. 

(143) H. BALTHAZAR. Structuren en muUltil'J .... 11. pp. 301,305.319.322.326.355.356. 
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door bij de tweede Franse inval. Hij was lid van de "Cercle Constitutionner' en. nel 
als Du Bosch en Roothaese. een groot koper van nationale goederen (144). 

Zijn eigen broer, Jean-François, was klerk op het departementaal bestuur. toen 
hijzelf commissaris van het Directoire was (145). Deze zetelde vanaf 1804 in de 
algemene raad van het departement ('46). Zijn halfbroer Charles volgde zijn vader op 
als maire van Watervliet (147). 

Over de kinderen van Du Bosch hebben we het later nog. maar we kunnen nu alvast 
melden dat zijn zoon Alexander, door zijn huwelijk met Adelaide Stobbelaers binnen 
het milieu bleef. Zij was de dochter van een handelaar. wiens schoonbroer ook 
schepen was in Gent (148). In de laatste jaren van het Keizerrijk maakte Du Bosch ook 
gebruik van de diensten van zijn familieleden om zijn positie op Walcheren te 
versterken, maar daarover verder meer. 

Tijdens de eerste jaren van het consulaat beperkt Du Bosch zich in hoofdzaak tot 
het beheer van zijn domeinen. Zijn echtgenote en kinderen waren niet zo gelukkig 
met de beslissing om op een vrij geïsoleerd stuk platteland hun dagen te moeten 
slijten. Hun protesten daarentegen en zijn vasthoudendheid hebben de harmonie in 
het gezin grondig aangetast (149). 

In 1807 ontwierp Du Bosch het plan om de Kapitale Dam in Zeeuws-Vlaanderen. 
die voor de Franse tijd als verdedigingslinie gebruikt werd. om te vonnen tol de 
belangrijkste watering van het gebied. Door de bouw van een nieuwe sluis. de 
Kapitale Dam, en een achterverlaat. het Verlaet. kon deze watering reeds in 1808 
functioneren, na de goedkeuring van het beheersreglement door de regering en de 
aanstelling van Du Bosch tot directeur van de watering ('50). 

Graaf de Montalivet, minister van Binnenlandse Zaken en gewezen directeur "M 

Bruggen en Wegen, hracht in 1809 een bezoek aan het Schcldcdepartement. en zou 
hij die gelegenheid ook met Du Bosch een onderhoud hehben gehad. Naar aanleidin~ 
van hun gesprek over het beheer van polders. zou de minister onder de indruk zijn 

(144) J LAMBERT. f>,. ",.,k,_I(' . . w. HW. IQ~·IQ.I. 2(lO.~. 2~1·221.Jl.l. ~I~. U I\M nV,/AR.Smu""",t'fI 
mlll/llin . . 111. pp . .'l5~·.l~. 

(145) A.N .• F I c 111. f .. I"rll f",1>1/,· rl t-lr,·liI',,,. l~~·.UI ~. Von Womllt'~e cum ","Ilt·nlan.t~ 1 ...... "n. 11 nl\,"'" \'111 
( I. I. IKW) 

(14h) A.N .• F I h 11. A,lmmlJI""I"n .I/I'ntml,. dl' I., 1-"In.'r . S"rir.lf,~'rtr",r",,,lr. E.!.:.UI 1. f--IAI'odl-'l r."""k1N\All'C". 111 
mC~\ldor XII (7.7.IK04). 

( 147) A.R. A.II .• Ilinnr"/",,,I'r '/",Arn . Rinn"nl",,,t, Hrl'''''', h. 40:!. Rl'pcn,\Oul11 11117·111 UI. ',1IJlnl .u.7. , lt 11117. 
nr :\9. eh. Dil 8(1~h. "lIInnahll mRlre VAn W.'C'I'·hel. reqUC'ol 1k'lkll'ndC' ''C.'f''>C'~ om .1\ I-ul')!<'n~t , .... 
Wnlcrvhcl 1I0nllC\lcJd Ic w"rden (do~~IC't 4h7 Ilnlhf't'('kl lP ,·emaal."It'IfI. hl(}Q) . RAG,. " ....... , .oç,.-''''''''pmr 
mr/ll. nr. 3217/8. BllflIC1I1('t'~ICr Ic Wnlel'·hel. IKII~ 

(14K) H. RAI.THAZAR. Slm,'""r" r" mllla',r ...... 11. p .l:!,l. 
(14Q) RA.G .. "'"mUII'rtl/ul,. nr. h12K. f>tll."I .• ltnl""</II,., 
(150) AJ. VAN DER AA. AI/"/rijhkr/lltl,~ W.~,,,lr,./~.,.A. (lunlll:helll. III"~. Vl."" :\111 ~ 
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gekomen van de administratieve kwaliteiten van zijn gesprekspartner en zou de 
minister beloofd hebben ervoor te ijveren om Du Bosch opnieuw in openbare dienst te 
nemen (151). Of die bewering van Du Bosch al dan niet correct is, is niet te 
achterhalen ; feit is dat zich weldra een goede gelegenheid voordeed en dicht bij huis 
nog wel. Hoewel Napoleon zijn broer, koning Lodewijk Napoleon van Holland, 
reeds in februari 1808 gedwongen had afstand te doen van de versterkte stad 
Vlissingen (die dan bij het arrondissement Eeklo gevoegd werd), waren Engelse 
troepen er in de zomer van 1809 toch in geslaagd de rest van het eiland Walcheren te 
bezetten. Pas einde december 1809, en dan nog na een aanzienlijke versterking van 
het Vlissingse garnizoen (152), slaagden de Fransen erin de Engelsen weer in zee te 
drijven. Napoleon besliste toen de oude toestand niet te herstellen. Tegen de wil van 
de inwoners en van zijn broer in, werd het eiland Walcheren (met Vlissingen, dat van 
Eeklo losgemaakt werd) geannexeerd bij het Franse rijk (1 februari 1810) en als 
afzonderlijk arrondissement bij het Scheldedepartement gevoegd. 

Op 26 december 1809 reageert Du Bosch op deze gewijzigde situatie. Hij stelt de 
minister van Binnenlandse Zaken voor om hem tot prefect of commissaris op 
Walcheren te benoemen. Het keizerrijk heeft er immers een vertrouwensfiguur van 
doen, stelt Du Bosch, en geen enkele inwoner van het vroegere Frankrijk heeft 
volgens hem voldoende kwaliteiten om dit' 'isle pestilentielle" te beheren. Nederlan
ders zijn voor dit ambt niet bruikbaar en Du Bosch dient zichzelf aan als kenner van de 
oude en de nieuwe bestuursvormen, die bovendien zowel het Nederlands als het 
Frans beheerst (153). 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ging zeer snel op het aanbod van Du Bosch 
in. Het kon best gebruik maken van de diensten van een niets ontziende bestuurder die 
bereid was om de publieke opinie van het anglomane Walcheren te trotseren. 

Du Bosch werd op I februari 18 10 benoemd tot onderprefect te Middelburg (154). 

Hij kwam er op 23 februari aan en vestigde zich in de abdij, waar de provinciale 
diensten tot vandaag gehuisvest bleven. Doordat zijn officiële benoeming tijdelijk 
zoek raakte, zag prefect d'Houdetot zich verplicht Du Bosch telkens afzonderlijke 
opdrachten te geven zodat deze toch zijn ambt kon uitoefenen, zij het onder de titel 
van "délégué du préfet du département de I'Escaut, chargé de l'administration 
provisoier de I'isle de Walcheren". Doordat zijn benoeming pas op 3 maart 1810 
Middelburg bereikte, werd hij pas op 7 maart officieel als onderprefect geïnstalleerd. 

(151) R,A,G" Familiefonds, nr,6128,Détailshisloriques .. ,. t" 10 v", 15!"', 
(152) Franse Bezel/Îng. Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring, 1962-1963, pp, 83-84, 
(153) A,N" F I bI, AdminislralvJfI !(énéraJede la France - Objels !(énéraux. b, 15828, Dossiers individuels, , DIl Bosch. 

Ou Bosch aan Binnenland'le Zaken. 26,12.1809, 
(154) A,N., F I bI. Administraliongénéraledl'la France - Objels généraux. b, 15828, Dossiers individuels.. , Du Bosch. 

Keizerlijk Decreet, 1.2.1810; R,A,G" Fond,~ Scheldedepartement, nr, 3074/46, Prefectoraal Besluit, 
19,2,1810 ; nr, 3216/46, Kei7.erlijk Decreet, 1.2,1810 ; idem, Familiefonds. b, 6129, Papiers.." stuk 7 ; KA,Z" 
lIelaT('hief van de gedelegeerde van de prefect van hel departem<'fll van dl' Schelde . . ,'. a. Stukken van algemene 
aard. dOlisier 3. nr. 6. prefectoraal besluit, 19.2,1810; idem, Hand.l'chriftenverzamelinR. nr. 73, Keizerlijk 
decreet, 1.2,1810 ;L OELANZACOE LABORIE, op, eil" 11, pp, 158-159; p, VERHAEGEN.I.lIBel!(iqlll' .... 
IV. p, 31 ; W.O, OE BRUINE. Da!(bot'k van JlIl'Ob HefllJrik Schort'r. 2H juli IH09 - 6 dt'cember IH/O. 
Middelburg, 1963. p, 86, 
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Hij had er met grote moeilijkheden te kampen. Zijn gezag werd niet alleen niet erkend 
door de bevolking, die de annexatie afwees, maar ook door een groot deel van het 
ambtenarenkorps dat trouw bleef aan het vroegere be!>tuur. De topfiguren daaruit 
hadden zich op het niet-geannexeerde eiland Tholen teruggetrokken en oefenden hun 
functies verder uit alsof Du Bosch en de Franse troepen niet be!ootonden. p~ nadat 
koning Lodewijk op 30 maart 1810 zijn ambtenaren uit Walcheren van hun eed van 
trouw had ontslagen, kwam er een einde aan deze dubbelzinnige situatie. en kwam 
Du Bosch in een iets sterkere positie. Bovendien w~ zijn relatie met Gilly, de 
militaire bevelhebber, die Du Bosch "une tête montée" vond. niet al te best. Ou 
Bosch was bijgevolg verplicht met de nodige omzichtigheid te werk te gaan, wal 
Schorer, burgemeester van Middelburg, deed besluiten: "Die zig bij hem weet te 
insinueeren kan zijn naad naaien" (155). Het plan van april 18 \0 om het huidige 
Zeeland te verdelen tussen het departement van de Schelde en dat van de Twee Neten. 
werd spoedig opgegeven. Als gevolg van de totale annexatie van het koninkrijk 
Holland bij het Franse keizerrijk, werd Zeeland een afzonderlijk "departement van 
de Monding van de Schelde" (15 mei 1810). Middelburg werd hoofdplaats \'an het 
nieuwe departement en terzelfdertijd hoofdplaats van het eerste arrondissement. 
waardoor het ambt van Du Bosch overbodig werd. Baron Patrice De Coninck. die op 
19 mei 1810 tot prefect benoemd werd en vanaf 28 mei zijn ambt waarnam. 
benoemde Renier Du Bosch op 29 mei tot secretaris-generaal van de prefectuur. Net 
zoals eerder in Gent, was Du Bosch in Middelburg steeds in de weer om de 
verfransing van het openbaar leven en van de administratie te bevorderen. Vooral 
nadat Pycke de ten Aerden, de vroegere burgemeester van Gent. prefect ge\\oroen 
was kreeg Du Bosch daar ruim de gelegenheid toe. Hij wa" immers aangeduid als 
vervanger van Pycke, telkens als die afwezig was (156). 

Du Bosch profiteerde van zijn invloedrijke positie in Walcheren om een aantal 
familieleden een broodwinning te bezorgen. Op 16 maart 1810 benoemde hij zijn 
hroer Jean-François tot ontvanger van de grond- en indiTC1:'tc hela"tingcn in Wakhc
ren, en op 20 maart 1810 gelastte hij diezelfde hroer om hij de ontslagen ontvangers 
de zegels te gaan leggen. Op 16 mei lino hl'vorderde hij Jean-Franç\lÎs reeds tol 
adjunct-onderinspecteur. met als laak locl.ichllc houden op de opcnhare kassen van 

(I~~) A. N., I' 1 "I. ",/ml"'t''''''fllIlI''"ffll/f',/d" F",", r· O/'If"t .~f'"rflu"." I~II". n.'",r'"~',,,IIorI. n. 11, .. ,. 
f>u B()~ch nnn MnniAhYC'l. 7 2.11110. K AG .• f, ..... / .• S"',rl,It'llr/~lrtrMf'ftI. Rf "lU -4f1. u..-~<f' 
Or/lllnl.ltIIlt'lI·r"fJnu/lMII,,,Ut'I. Ou R,,, ... h AAn O·houdel'>!' :n rn l.~.;! 11110.0,11)' AAII [)'h.~'1. , \ 1"10. 
IdCII1. F"mll/"',m,/t. nr !>IN.rlll'lrr.! . ,luk 7. RA l .. Uf't""JtIf'/I'III,k .~k-IrtN"rok ...... ~1'_o\ror 
'/"I'flr'f'mrfll \'tin .Ir S, h,.I.If'. .. 11 Sluk)..C'n \'In alJ!rl1lC'!lC aard. '"'''''1(''' ~ rn .\ • " " hc-.. hu_ I·V. l. 1'1 
l.ANZAC DE l.AIIOKIH. ''fJ ,.". 11.1'1'. I~R·IW , W S IINOER.n .... "-It''' .... ",., (O"'O",,,,',,(r 1If',_ ,-
1",./'/1111. /7W·/HIO (m,./I"IUr" ''''r' I'1V.~·"'w/. fl('n UAAJ!, 11j~(\,1'f' I~, 111. \\ \'l 1'1' mn 'INl, .• ".11 .,. 
KJ.III·9:l. 9~.1I7·IjK. 11111,11;\.1' SntERI·ï. f)r/lfl-lt,,,'t'",lrrf>«ft'l'HHI I .... o\ror.",.......-.. U ........ '_ 
dl' S .. hf'/'/f' t'n ,I,., "/l/Irr,.rrrr,/lIN'n ,,," ,I,. .,", .... /,,,,.,,,r,,'I'" I"" .1("t.k-I#tttI"( ('ft e"'n. "..,fl./,'f,4. llC'tlltaAJl. 
I'HIK.I'I' 11·1(\. 

(I~") A N .• I' I "I. "dmlll"'fll/l,,,, .~t''''·fll/,.,lrI/I''fll"' r O"If',.1 "o'HI'''''<I.'' I~M",I~."tf'''''''''~' 1\00/1"". 
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Tholen. Beveland, Schouwen en Wolphaartsdijk. In maart 1810 droeg hij zijn 
zwager Chavannes de la Giraudière voor als magistraat op Walcheren. In december 
1813, nadat deze gevlucht was als keizerlijk procureur in Leiden, benoemde Du 
Bosch hem tot commissaris voor het toezicht op de opeisingen en de leveringen aan 
de staatsmagazijnen. In januari 1814 tenslotte stelde hij zijn broer Louis aan als 
verantwoordelijke voor het wagenpark van de Franse overheid in Walcheren. Voor
heen was deze reeds verificateur van de maten en gewichten in het eerste arrondisse
ment (151). 

Hoewel Du Bosch na ruim een decennium opnieuw opgevist werd, voldeed het 
ambt van secretaris-generaal van de prefectuur hem niet helemaal. Hoe goed je ook je 
best deed, schreef hij, je kon je nooit in de kijker werken : de eer om door de keizer 
opgemerkt te worden, was enkel voor prefecten en onderprefecten weggelegd. Injuni 
18 10 drong hij dan ook aan op een bevordering, in september 18 I I om een blijk van 
waardering vanwege de keizer en in september 1812 om opslag, ter compensatie van 
de verliezen die hij leed doordat hij zijn gronden niet meer zelf kon beheren. In 
oktober 1813 waagde hij opnieuw zijn geluk. Van zijn prefect, baron Pycke, vernam 
hij dat hij kans maakte om secretaris-generaal op de prefectuur van Antwerpen, 
Brussel of Gent te worden, en dat het ministerie van Binnenlandse Zaken overwoog 
om hem een medaille voor bewezen diensten toe te kennen. Du Bosch verlangde 
echter meer: als gewezen onderprefect verwees hij naar het precedent van zijn 
collega uit Versailles, die van secretaris-generaal meteen tot prefect bevorderd was. 
Eind oktober 1813 ontving Du Bosch het ontwijkende antwoord dat de minister niet 
zou nalaten om, zodra de gelegenheid zich zou voordoen, de verdiensten van Du 
Bosch aan de keizer kenbaar te maken (158). 

De toekomst van het keizerrijk zag er echter niet zo rooskleurig meer uit en reeds in 
november 1813 drongen geruchten over de opstand in Holland tot Middelburg door, 
ondanks de ontkenningen van "den gehaten Du Bosch" , die liet bekend maken dat de 
Fransen de opstandelingen verslagen hadden (159). In het voorjaar van 1814 werd ook 
op Walcheren de situatie kritiek. Alleen het eerste arrondissement van het departe
ment van de Monding van de Schelde bleef nog in Franse handen en het departemen
taal bestuur besloot zich in Vlissingen terug te trekken (160). Du Bosch poogde de 
publieke opinie rustig te houden door de informatie via de pers beter te controleren : 

(157) R.A.G., Frmds Scheldedepartement. nr. 2037/60 en 2038/52, Benoeming van Ch. Ou Bosch tot burgemeester van 
Watervliet, 24.1.1811 en 29.12.1812 ; nr. 3074/48, Kandidaten voor de gerechtelijke organisatie in Walcheren. 
11.3.1810; nr. 3074/62 en nr. 3074/64, Besluit van de onderprefect tot benoeming van l.-F. Ou Bosch tot 
bela~tingontvanger te Middelburg, 14.3.1810 ; R.A.Z., Hel archief van de xedelexeerde van dl' prt!fecl van hel 
departement van de Schelde . .... a. Stukken van algemene aard, b 3, besluiten 10, 11,35 en 285 ; P. SCHERFT, 
op. eil .. pp. 108, 110. 

(158) A.N. F I bi, Admini.l'lralion de la France . Objels !(énéraux. h. 15829, D(}.fS;erJindividuels ... DuBosch. Ou Bosch 
aan Binnenlandse Zaken, 12.6.1810; Ou Bosch aan Napoleon, 26.9.1811 ; Pycke aan Binnenlandse Zaken, 
5.10.1811 ; Ou Bosch aan Binnenlandse Zaken, 23.9.IB 12 ; Pycke aan Binnenlandse Zaken, 24.9.1812 ; 
Binnenlandse Zaken aan Pycke, 10.10.IB 12 ; Du Bosch aan Binnenlandse Zaken, 10.10.1813 ; Binnenlandse 
Zaken aan Ou Bosch, 16.10.1813. 

(159) F. NAGTGLAS, Dl' laalsle maanden der Frans,.h" hl'er.l'chappij in Walcheren (novemher 1l1/3 . mei //1/4). 
Middelburg, 1864, pp. I(}.II. 

(160) P SCHERPT, op. dl .. pp. 11-16. 
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het "Staatkundig Dagblad van het Departement van de Monding van de Schelde" 
werd door een weekblad vervangen. In dit laatste werden vooral geruststellende 
berichten uit België opgenomen evenals nieuws uit' 'The Star" , een Engels opposi
tieblad (161). Ook na de troonafstand van Napoleon wenste Ou Bosch het Franse 
gezag te handhaven. Op 17 april 1814 werden de aanspraken van de Bourbons op 
Walcheren bekend gemaakt en een dag later werd Ou Bosch opnieuw prefect ad 
interim, toen Pycke naar Parijs vertrok. zogenaamd om nadere instructies. Ou Bosch 
liet zich echter niet zo gauw ontmoedigen : vanuit Vlissingen waarschuwde hij de 
aanhangers van de Oranjepartij dat hij soldaten (de zogenoemde kluivers) bij hen zou 
inkwartieren om gehoorzaamheid afte dwingen. Zelfs nog op 3 mei 1814 maande hij 
zijn ambtenaren aan de Franse wetten te doen naleven, eventueel met de hulp van de 
Franse troepen (162). Maar Ou Bosch kon uiteindelijk niet alleen tegen de stroom 
blijven oproeien. Op 4 of 5 mei 1814 stak hij de Westerschelde over. De laatste 
Franse soldaten verlieten Vlissingen op 6 mei. Voorde inwoners van Walcheren. die 
al dan niet gedwongen met de Fransen zaken gedaan hadden. was de vreugde over de 
bevrijding niet onverdeeld: "Ongelukkig hebben vele door den trek naar hun 
geboorteland geen tijd gehad om met hun crediteuren te liquideeren " (163). 

Het machtsvacuüm dat onvermijdelijk ontstond als gevolg van de ineenstorting 
van het Franse keizerrijk in het voorjaar van 1814, veroorzaakte niet alleen verwar
ring, maar schiep ook nieuwe hoop en mogelijkheden. Grégoire Ou Bosch wilde 
zeker spelen. Hij liet zich bij monde van graaf Bygaloff. kolonel bij de kozakken, bij 
de Soevereine Vorst aanbevelen (mei 1814) (164). Enkele weken later (8 juni 1814) 
richtte hij zich zelf tot de nieuwe Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hoewel ik 
Belg van geboorte ben, schreef hij, heb ik in mijn leven alleen Frankrijk gediend; 
wat er met mijn land ook gebeuren mag, ik ben en blijf Fransman. Ter staving 
overloopt hij in het kort zijn loopbaan, waarbij hij stilzwijgend voorbi.Î!!aat aan zijn 
ophefmakend ontslag van 1799 en beweert commissaris te zijn gebleven tol de 
instelling van de prefecturen in 1800 (165). Beide demarches blijven echter vruchte· 
loos. De Zuidelijke Nederlanden worden samengevoegd met Nederland, Illdat inte· 
gratie in Franse dienst quasi onmogelijk wordt. en in de ogen viln het nieuwe bestuur 
had Ou Bosch zich op verregaande wijze vereenzelvigd met het Franse bewind,llldal 
het" Alles is vergeven en vergeten" (166) niel op hem van toepassing was. 

Grégoire Du Bosch maakte zich in de ogen vun de regering en de administratie van 
het Verenigd Koninkrijk helemaal onmogelijk door zijn gedrng tijdens de "H\lndcni 
Dagen" (maart-juni 1815). Of hij nu buiten zijn ubonnement op het ~l1\ati!!de, 

( 1(1) P DE KANn~R. /}" f,..,'lI .. h"" in ",,,I,,It,,,.,.,,. Mtlkk-lhullI. 11114, I' I ~4 
(162) P. DE KANl1(R. Ol' 1'//.,1'1'. I-lil· 1411 ; F NAGTOl AS •• 't

' 
dl . 1'1' .\~. \1\ 

(IM) R.A.Z .• II,,,,.J.fI'h,/II""I'f'mml,,Ii,,.~, nr n, IIIAr4. \I'"klt",.,." 
( IM) A. R.A 11., Ri""""I"",",. /.,k,." A',. ... ~'II. h, I·N, Rt'~I'It'nk-rtnjl<'k'''tll.'n 'I"LLt'n. I~ ~ '" '''. nl " 
(IM) A N., F I hI,Adml"il,,,,II''II.Il,,,,,.,..,II','rl,,'',,,,,,,, O/tkt".II"""""HI. h '~It",/l,,,,,,,,,,,,,~ lloolt,,,,. 

Ou O,,'OCh nnn Illnncnlnlll.l'lt' I .. krn. H 6 UIl" 
(IM) Kil A,. A"hl"'I',IIU,.d,'lIi, .. , nr 4\j~, rlin .. , 1,"11 .. AllII 'i ,k- "rllk-III~" 1"'''1 M,,"'lrhllJ,.n\\~I~J 
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Fransgezinde "Joumal politique, commercial et Iittéraire" (167) effectief daden 
gesteld heeft of uitspraken gedaan heeft die aIs bonapartistisch konden worden 
geïnterpreteerd, is niet te achterhalen. Hij kreeg het etiket "extrêmement 
dangereux" mee in een rapport (7 april 1815) van baron d'Eckstein, de directeur van 
Politie, die hem rekende tot het groepje dat niet zou aarzelen om - gebruik makend 
van de nakende vijandelijkheden - het herstel van het Franse gezag te bevorderen. Oe 
Thiennes, secretaris-generaal van justitie, nam de namen en de terminologie van 
Eckstein ongewijzigd over (168). Of de beweringen van Eckstein al dan niet gegrond 
waren is één zaak ; een andere zaak is dat Ou Bosch als gevolg van dit verslag aan de 
zijlijn gehouden werd (169). 

Tijdens de gehele periode van het Verenigd Koninkrijk slaagt Ou Bosch er maar in 
beperkte mate in om politiek door te breken. Als gevolg van zijn financieel gunstige 
positie voldeed hij nochtans aan de voorwaarden om voor een politiek mandaat in 
aanmerking te komen. Hij betaalde meer dan tweehonderd gulden grondbelasting in 
Zeeland, waardoor hij kiezer was voor de leden van de landelijke stand in de Staten 
van deze provincie (district Sluis) (170). Zijn politieke domicilie was echter nog 
steeds in Gent gelegen (Onderbergen 17) en daar betaalde hij ook voldoende cijns om 
tot het kiezerskorps te behoren (171). Van 18 19 tot 1821 zetelde hij wel in de 
provinciale Staten van Oost-Vlaanderen, als vertegenwoordiger van de "Erven" 
voor het district Eeklo (172). 

Zijn pogingen om die financiële positie nog wat te verbeteren, door bij de regering 
aan te dringen op uitbetaling van zijn achterstallig loon als gewezen secretaris
generaal van het departement van de Monding van de Schelde, liepen echter op niets 
uit: het verzoek werd ongemotiveerd afgewezen (juli-december 1819) (173). 

(167) A.R.A.H., 8innenlandseZnken - Kabinel. inv. nr. 13-17. nr. 534. Liste des abonnés au Joumal de Gand ; 
R. CLICfEUR,l.eJoumal de Gand, / januari /8/5 - 9 december /830. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaats
verhandeling). 1966. pp. 339, 385. 
Hij was later (o.m. 1825) geabonneerd op de "JoumaJ de Gand". 

()68) A.R.A.B .• Papieren van Gobbelschroy, V, 229 vo
, Eckstein aan de Thiennes, 7.4./815 ; de Thiennes aan de 

Soevereine Vorst. 22.4.1815. 
( 169) De beweringen van Eckstein pasten 7-ccr goed bij het imago dat Ou Bosch later door vaderlandslievende historici 

aangemeten werd. Ze vormden het bewijs dat "I'anden terroriste" nog maar eens tot landsverraad bereid was. 
Ook later werd het rapport van Eckstein zonder meer voor waar aangenomen. P. VERHAEGEN, op. cil" V. p. 
224 ; J. VLAMINOC De publieke opinie Ie Gent (/8/4-/8/9), Gent, R.U.G, (onuitgegeven licentiaatsverhande
ling). 1963. p. 92. 

(170) R.A.G., FamiliefontJ.f, nr. 6129, Papier,f .... stuk 11 (/817-1824). 
(171) R.A.G .• Fonds Scheldedeparrement, nr. 2118/47. Tabel van de Ingezetene .... 17.8,1824; S,A.G,. Modern 

Archief, H 5, Verkiezinf?en ... /11/11-/829, Briefwisselinf? en al/erlei, 1824, 
(172) Nieuwen uli/en A/manach en Wl'f?wijzer der stad Gend in 'I bez,onder, en van de provincie van OoSI- V/m'mleren in 

helalllemeyn, Gent, 1819,p. 65; 1820,p. 68; 1821,p, 55. 
(173) A.R.A.H., Binnenlandse Znken - GeneraleSeuelarie, b. 298, Reperlorium /8/9-/82/, p. 488/529, volgnr. 

1563,6.7.1819, nr. 30, Ou Bosch aan Binnenlandse Zaken; 22.7,1819, nr, 12, Binnenlandse Zaken aan Ou 
Bosch ; 9.8.1819, nr. 75, Binnenlandse Zaken aan Ou Bo~h ; 2.9.1819, nr. 20, Binnenlandse Zaken aan Du 
Bosch; 11.10.1819, nr. 106, Generale Secretarie aan Binnenlandse Zaken; 31. 12./819, nr. 137a, Binnenlandse 
Zaken aan de Algemene Commissie van Liquidatie; 31.12. IR 19, nr. 173b, Binnenlandse Zaken aan Du Bosch. 
Het verhaal omtrent de7.e zaak onthreekt in itlt'm, h. 280 en 281. 
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Naarmate het unionisme vastere vormen aannam, zag Du BOM:h de toekomst 
somberder tegemoet. Hij behoorde tot die generatie liberalen (in 1830 wa.\ hij 65 
jaar), voor wie de kerk absoluut ondergeschikt moest zijn aan het staal!.gezag. ZA! 
waren er immers van overtuigd dat de clerus, zodra die de vrijheid zou krijgen 
waarom hij vroeg, de bevolking onmiddellijk weer zou domineren en dom houden. 
De weifelende politiek van gas geven en terugnemen strookte dan ook niet met zijn 
opvattingen. Reeds in juli 1826 pleit hij bij Van Gobbelschroy ten gunste van het 
Collegium Philosophicum en voor de intrekking van de wedde van die priesters die. 
hetzij openlijk, hetzij klandestien, religieuze ceremonies vieren die door het concor
daat afgeschaft zijn (174). 

Vandaar ook dat hij in april 1828 een beroep deed op de overheid om de regerings
krant "Le Joumal de Gand" krachtdadiger te ondersteunen (175). Vandaar ook dat hij 
in januari 1829 zelf een aantal artikels opstelde om het regeringsbeleid te verdedigen. 
Hij was zo verbolgen dat die door de redactie van "Le Joumal de Gand" geweigerd 
werden, dat hij ze naar Van Gobbelschroy, minister van Binnenlandse Zaken. 
doorstuurde in de hoop dat deze, hetzij rechtstreeks, hetzij via gouverneur Van 
Doom, die bijdragen in de Gentse krant zou doen opnemen. Ook Van Gobbleschroy 
ging niet in op de vraag van Du Bosch: met de redactie van "Le Journal de Gand" 
had hij niets te maken en voor de "Gazette des Pays-Bas" achtte hij de artikels 
ongeschikt. Opname in de spreekbuis van de regering zou ze immers een officieel 
karakter geven, wat Van Gobbelschroy niet opportuun achtte (176). 

Du Bosch, die als steller van deze artikels de schuilnaam "Un patriote de 1789" 
gebruikt, verwijt zijn liberale geestesgenoten dat zij een coalitie gevormd hchhen met 
de "parti-prêtre", "ce corps qui ne réclame de liherté que pour enchainer toul ce qui 
ne pense pas comme lui, qui ne crie contre Ie prétendu du monopole de rInstruction 
publique que pour en faire Ie monopole lui même. qui ne demande la diminution des 
Impots que pour arriver à la dime". Hij gaat wel akkoord meI de eis om hel maal- en 
slachtrecht af te schaffen, en de eis om de jury opnieuw in Ie voeren in rechlszaken. 
maar hij vreest vooral de ware bedoelingen van het ultrnmonlanisme en jezuïtisme. 
De "pauvres ... (et) imprudents lihernux" houdt hij de herinnering vun 1789 en van 
1814 voor. Gelukkig, vindt Ou Bosch. is er nog de koning. die deze gevaren aan· 
voelt, en die het land 7..a1 hchncden voor de valstrikken vnn de: clerus en die toch de 
rechtmatige eisen zal onderlOcken. De Ilndere artikels vun Du Bosch zijn van derelf
de strekking: liever het zogenoemde despotisme vun de koning. dan de vrijheid 
waartoe men ons wil leiden. Opvullend duarhij is dnt Du Bosl.'h zijn ~dll(lf in C'Cn 
massale aktie vun het volk verloren heeft: 17H9 keert nict I1ll'Cr temg. en 1793li~t \'Cr 

(174) J. NEVE, (/1'. cil., rr .W)...\hl. 
(175) R. 1I.1(ïF.tJR. "I' d/ . p. 2K~. 
(17h) A.RA.II., I'opleren VRIl On>l>l>cl ... ·hm)'. X. PI' <4 .... ~ I",v', 7 I"·K .... Ij 1"·11 ~~. 1.1 ... ·'·. I~ t". 1<4 ... ·I~ ,'. 

22 "'·23 1".241" •. \11"-'1". Sleven Alln IlII ""'th,lI.I.IK~Q • (lu U'''''h AAn Van O"N'C"" • .'hn'~ • .1~. ~ ('Cl 

2h.I.11I21J ; Vnn (ît>l>l>cb.:hn1Y nAI1IlIlIl""'h, .\ 1.1 IK~ 
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achter ons, schrijft hij. Het volk is nu "constitutioneel" geworden en wil de loyale 
toepassing van de grondwetsbepalingen. Het wil een verzachting van de belastings
druk. maar wil net zo goed dat de regering zich niet door het slijk laat sleuren. De 
petitiebeweging die in het najaar van 1828 gestart was, zal volgens Ou Bosch dan ook 
volledig mislukken. Het is volgens hem een initiatief dat door de clerus op touw gezet 
was, en waarop vooral aan meegewerkt werd door edelen, die daarin een middel zien 
om hun privileges te herstellen. Uit een nauwkeurige analyse van deze petities weten 
we nu echter dat Ou Bosch' mening daarover niet met de realiteit strookte (17"1). 

Het afwijzende antwoord van Van Gobbelschroy op de artikelenreeks van Ou 
Bosch was duidelijk genoeg om deze laatste het zwijgen op te leggen. Pas in februari 
1830 laat hij opnieuw van zich horen. Maar dan richt hij zich rechtstreeks tot de 
koning, voor wie hij de politieke situatie analyseert. De meest te duchten vijand is 
nog steeds de "parti prêtre" , die ontevreden is omdat ze niet alles kreeg wat ze in 
1814 vroeg. Zij profiteert van twee misstappen van de regering. Door het" masker" 
van het liberalisme op te zetten, heeft deze zowel adel als clerus tegen zich in het 
harnas gejaagd. Ten tweede hebben de opposanten de enkele concessies van de 
overheid als zwakte ervaren. Toch heeft deze "parti prêtre" haar sterkte te danken 
aan de steun van een gedeelte van de liberalen. Zonder hen zijn de klerikalen zo zwak, 
schrijft Ou Bosch, dat ik onder het Directoire alle geplande maatregelen kon uitvoe
ren en in 1790 durfde de clerus zelfs alleen maar 's avonds op straat komen. De 
coalitie tussen liberalen en klerikalen kan gemakkelijk ontbonden worden door en
kele maatregelen i'11iberale richting: schaf de taaldwang af, zowel in Vlaanderen als 
in Wallonië; maak de pers volledig vrij want enkel de clerus vreest een goed geïnfor
meerde bevolking; hef belasting op koffie, thee, suiker en tabak ter vervanging van 
het maal- en slachtrecht en de taksen op boter en zout. De regering heeft niet veel 
aandacht geschonken aan de memorie van Ou Bosch. Pas drie maand later wordt ze 
bestudeerd en wordt meteen het advies van Van Doorn gevolgd : zonder commentaar 
ter zijde leggen. Volgens de gouverneur heeft Ou Bosch met dit stuk immers 
aangetoond dat hij niet goed geïnformeerd is over de situatie in de Nederlanden : van 
taaldwang in Wallonië is nooit sprake geweest ; dat de vrije pers schade kon 
berokkenen wordt dagelijks bewezen ; het maalrecht was al afgeschaft en de belas
ting op suiker al ingevoerd op het ogenblik dat Ou Bosch zijn memorie opstelde ... 
Opvallend daarbij is dat de verwijzing naar de periode toen hij commissaries van het 
Directoire Exécutief was, door Van Doorn niet gelukkig gekozen geacht wordt. De 
overheid wilde blijkbaar onder geen beding vereenzelvigd worden met het regime 
van de eerste Franse republiek, waaraan de herinnering nog levendig was (178). 

In de eerste dagen van september 1830 grijpt Ou Bosch opnieuw naar de pen. In 
een eerste memorie wijst hij op de noodzaak om militaire versterking naar Gent te 

(177) 

(1711) 

L. WATERSCHOOT. Dl' pt'fitiebewexinxen in Oost· VIl/anderen. 11I211·IH30. Ondrrdl't'1 Vlm dl' Constill/tim",It' 
Oppm'Îtie. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1982. XXIII + 235 p. ; E. VAN BETS· 
BRUGGE. fJ(' pt'fitiebewexinx in West·VIl/llnderl'n. 1112/1·/1130 (meI d" /J{u}ruk op : His.\'/!!(l'm. fJl's.I'/!I!(em. 
Kortrijk. Markexem. Tie/I). Gent. R.U.G. (onuitgegeven liccntiaatwerhandcling). 1984. XXII + 244 p. 
A,R.A.H" Stal/t.fUl'rl'larie I(eheim. b. 5731. 11.5.1830. J3V". 
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sturen (179) en op 9 september doet hij de koning een aantal voorstellen om het tij 
alsnog te keren. In een tweede memorie somt hij een aantal maatregelen op om een 
gezonde financiële situatie te bereiken. Een aantal niet verteerde belastingen (op 

gemaal, slacht, zout, boter, koffie, thee, suiker en tabak) zouden kunnen worden 
afgeschaft als de wedden van de ambtenaren met 25% verminderd werden, als er 2511 
minder militairen zouden zijn en als die een achtste minder zouden verdienen, als vier 
van de zes universiteiten en het steunfonds voor de industrie afgeschaft zouden 
worden, en als de administratie niet topzwaar zou zijn en zou ophouden heen en weer 
te reizen tussen twee hoofdsteden. Het laatste voorstel van Ou Bosch is 
merkwaardig: aan de kolonies zou onafuankelijkheid moeten worden verleend. Niet 
alleen omdat ze meer kosten dan opbrengen, maar ook om principiële redenen. Een 
goed handelsverdrag zou veel beter zijn, meent Du Bosch. Het ministerie van 
Financiën vindt al zijn voorstellen verwerpelijk of niet realiseerbaar, maar heeft geen 
wederwoord op zijn voorstel in verband met de kolonies : lagen de lasten toen 
effectief hoger dan de baten (180) ? Enkele dagen later reeds (9 september 1830) somt 
Du Bosch, ten behoeve van de koning, alle redenen op waarom de scheiding tussen 
Noord en Zuid volgens hem onuitvoerbaar is. Zonder het expliciet te vermelden is hij 
voorstander van een federaal systeem waarbij enkel militaire en financiële aangele
genheden één zouden blijven. Dit keer wijt Du Bosch de moeilijkheden aan de 
gebreken van de grondwet van 1814 : de reactionaire krachten van toen dragen er de 
verantwoordelijkheid voor dat we nu opgescheept zitten met een ridderschap, en met 
een kiessysteem en een administratieve organisatie die niet deugen. Maar vooral de 
ingesteldheid van de "Hollanders" heeft de Belgen gekwetst. Laat het Noorden 
ophouden te denken dat het België veroverd heeft en als wingewest mag gebruiken 
omdat er in november en december 1813 wat onlusten geweest zijn met douaniers en 
met de ontvangers van de "droits réunis". Men kan zich indenken dat Du Bosch' 
weinig vleiende typering van Nederlands "onafuankclijkhcidsstrijd" niet in goede 
aarde viel. Toch nam minister van Binnenlandse Zaken de la Coste (een Belg !) de 
gelegenheid te baat om in zijn advies aan de koning te wijzen op de voordelen van een 
administratieve scheiding, zo ver mogelijk doorgedreven. zonder de eenheid van het 
land in gevaar te brengen (181). 

Renier Grégoire Du Bosch had dus kritiek op het door Willem gevoerde heleid. 
maar het Belgische alternatief leek hem evenmin aantrekkelijk. Zijn stellingname 
werd ook beïnvloed d(Xlf het feit dat hij. hoewel hij steeds in Gent gcd(lmicilicerd 
bleef, vooral in het grensgehied tussen Oosl- en Zceuwsvlaanderen vertoefde. en duur 
- aan beide zijden van de grens ! - talrijke bezittingen had. Hoc de opstand van t ~t\o 
ook mocht evolueren. Du Bosch 1.OlI niet gruag gezien hehben dal de provinl.'icgrcns 
een staatsgrens 1.OU worden. Een tijdlang heeft Dil Bosch gemcend dul de hcslissing 
daarover in zijn handen lag. 

(179) Dil nrchief~llIk ht-nl\lIC' '."'pnmkdilk In A R AH. S,,,,lttlf·...,· .. h.ri,. ,~.-il,.."" t> ~,~. IfI ~ 111'1\. 'A"II Urt 

wC'nl ~pcçilllli dnnfllC1UIlI.Jton IUIn tIC' AtlIIIII1IAI .... n knhlllrl-IIC'IlC'l1IIIl 
Nn.'l'C'urlnll wconlllrdanll in tic IIn:hlt'ven van hel 1I11111\IC'nl' VAII ,,,'rh'lI. ,hr 11 .... ' In hrC hlll~k-..... 'AR hrC l\, R l\, 11 
in S.·hoonht-I'JIC'II. hiJ AmhC'l11. hcvimlcn 1/("1 wt'nl \'ÇhlN 111("1 IIilllJtl"ln'Orn 

(111() A R A,I(, •. '·''''I1'''''''''''lrl,.. t> ."'70.24 Ij 1111tl. nf ~~ 
(1111) A R A H,,,'i'IItIl,t,ttWrltlrl ... h '4'.'.21111 11110. nr I" 
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In de loop van de achttiende eeuw was in dat gebied de Passegeule, een natuurlijke 
verbinding tussen de Braakman en het Zwin, gekanaliseerd om de afwatering van de 
polders te verbeteren, maar vooral om te kunnen dienen als verdedigingslijn tegen de 
Verenigde Republiek (vandaar haar naam "De Linie" of "La Ligne"). De water
stand daarin werd bepaald door de sluis van de Kapitale Dam en het verderop gelegen 
Veriaet. Als dijkgraaf van de Isabella- en Clarapolder, was Ou Bosch ook directeur 
van de Kapitale Dam. Wanneer de Nederlanders hun troepen in Zeeuws-Vlaanderen, 
onder leiding van Ledel, versterkten om aan de acties van Grégoire het hoofd te 
kunnen bieden, organiseerde Ou Bosch wachtposten bij de sluis en het verlaat. Eerst 
werden daarvoor boeren, zowel pachters van Ou Bosch als eigenaars, ingezet; na 
enige tijd kwam er versterking van Belgische soldaten. Wanneer Ou Bosch de sluis 
een aantal waterstanden dichthield, dan zou de Passegeule droog liggen en lag 
Zeeuws-Vlaanderen onbeschermd. Hield hij ze geopend, dan kwamen grote gedeel
ten van vooral Noord-Oost-Vlaanderen blank te staan. Ou Bosch wilde maar ingaan 
op Ledels verzoek om een minimumwaterstand te behouden, wanneer de Nederland
se bevelhebber zou garanderen het middel van de overstroming niet te gebruiken. Ou 
Bosch' stok achter de deur was een uitbarsting van volkswoede: " ... s'iI ose 
exécuter la menace de I'inondation, on sonnera Ie tocsin d'Yzendijke à Gand et qu'en 
peu d'heures on chercheroit vainement sur quelle rive de l'Escaut Cadsand auroit 
existé ; et ceci n'est pas une fanfaronnade mais une réalité", liet hij Ledel weten via 
districtscommissaris Hennequin. Gaandeweg, en begeleid door herhaalde schermut
selingen, verloor deze echter het initiatief. Ledel kon bij Biervliet een kanonneerboot 
plaatsen, die de sluis binnen schietafstand onder controle hield. Beide partijen waren 
ter plaatse nu even sterk. In Londen werd daarenboven een wapenstilstand afgekon
digd (17 november 1830), zodat over de ligging van de grens niet langer ter plaatse 
beslist zou worden. Daarmee was de rol van Ou Bosch in de stellingenoorlog om 
Zeeuws-Vlaanderen uitgespeeld (182). 

Wilde hij nog enige invloed uitoefenen op de besluitvorming, dan moest hij naar 
politieke middelen grijpen. Zijn probleem in het voorjaar van 1831 was echter dat hij 
uiteenlopende oplossingen voor ogen had, waarvan de haalbaarheid wisselde volgens 
de politieke constellatie. Met andere woorden, tussen mei en augustus 1831 wedde 
Ou Bosch op verschillende paarden. In mei 1831 stuurde hij een memorie naar de 
regent Surlet de Chokier. Daarin verwierp hij het reünionisme als mogelijke oplos
sing. Het zou een enorme oppositie oproepen en intern wordt het slechts aangehangen 
door handelaars en fabrikanten, die enkel oog hebben voor materieel eigenbelang. De 
republiek uitroepen vindt evenmin genade in zijn ogen: in dat geval zouden alle 
landen zich op België storten en dat terwijl de Belgische republikeinen, naast enkele 
liberalen, vooral aanhangers uit de "parti prêtre" kennen. De overheersende tendens 
van het ogenblik, om te allen prij ze snel een koning te kiezen, wordt door Ou Bosch 
ook afgewezen: daarmee wordt de rust afgekocht met vrijheid, terwijl de kroning 

(182) K.H.A., Archief koninx Willem /. XX, Militaire aanxe/el(enheden van den Erfprin., en van dl'll Slaat. nr. 54, 
Verzameling Geisweit-vander Netten, I. "Nederlandse Staatkunde en den oorlog met België ... " ; P. BRAET. Na 
Lijden komt Verblijden. Een lafereel uit dl' Relxüche Omwenll'linx van 11130 .... Brugge. 1862. pp. 65-66 ; 
F. NAGTGLAS, op. dt .. p. 64 ; J. DE HULLU, De Re/xi.!che aanvallen op Westelijk Z,'ellws('h-Vlcllmd,'rl'll in 
11I30rn 11131. Oosthurg. 1936, pp. R4-93, 181-197,208-210.218-223.255-200. 
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van Saksen-Coburg slechts het begin van een restauratiepolitiek kan zijn. De oplos
sing van Ou Bosch luidt dan ook : we behouden de grondwet, verkiezen de regent tot 
koning en we hervatten de strijd tegen de Nederlanders (183). 

Amper een maand later laat Ou Bosch reeds een enigszins ander geluid horen. Hij 
publiceert in juni 1831 een klein werkje waarin hij nog steeds pleit voorde verkiezing 
van Surlet de Chokier tot koning, maar waarin hij verklaart de banden met Frankrijk 
zeer nauw te willen aanhalen door de douane grenzen af te schaffen. De voordelen van 
deze formule boven een feitelijke vereniging met Frankrijk zijn duidelijk: België 
blijft een bufferstaat voor, maar ook tegen Frankrijk en om een voordelige douane
overeenkomst zullen de andere landen geen oorlog riskeren (184). 

Met de tiendaagse veldtocht ontstaat echter een nieuwe situatie. Ook aan de 
Belgisch-Nederlandse grens in het noorden van Oost-Vlaanderen breken de scher
mutselingen opnieuw los. Op 2 dUgustus 1831 wordt het buitengoed van Ou Bosch 
verwoest tijdens gevechten waarbij Nederlandse en Belgische troepen beurtelings de 
hoeve innemen, verlaten en heroveren. De oproepen van Ou Bosch tot de militaire 
bevelhebber van Oost-Vlaanderen (21 juni 1831), de ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Oorlog om de bestandslinie tegen de nakende inval te beschennen. 
hadden dus duidelijk geen resultaat gehad ('85). De woede van de Nederlanders op 
Ou Bosch is trouwens zo groot dat ze op 8 augustus 1831 de verbrande resten van zijn 
eigendom tot in de grond afbreken (186). Een week later probeert Ou Bosch tevergeefs 
Leopold I ertoe te bewegen de Hollandse goederen in België onder sekwester te 
plaatsen en in oktober 1831 uit hij via de kolommen van de "loumal des Aandres" 
zijn ongenoegen over het feit dat de Belgen niets doen om de linkerschelde-oever te 
heroveren en een einde te maken aan de "Hollandse boevestreken" ('87). 

Met de verkiezing van het eerste parlement kwam de Belgische staat een stap 
dichter bij zijn definitieve consolidatie. Ou Bosch wilde ook deze trein niet missen. 
Hij was in het arrondissement Eeklo kandidaat voor de senaat, gesteund door de 
"loumal des Flandres", het liberaal-katholieke hlad van demokratischc en menai
siaanse strekking. In het arrondissement Gent was hij kandidaat voor de kamer, 
gesteund door de' 'Société Patriotique de Gand", Daardoor verdween de unanimiteit 
rond zijn kandidatuur in Eeklo cn behaalde hij slechts 69 stemmen tegenover Van den 

(IK3) Arçhief Ministerie: RUl\enllloose Zaken Bm\scl, h. 10.14t. 1I . 1''''';t'rt'IlSlIrlt'/ ./,. CIkJ..,,.,. lX.fIl·1844. Ou a._h 
oun Surlel de: Chokier, 12,05.18.\ I. 

(1K4) R. nu BOSCH. Un "'ol \/Ir/u .I/I/mlion I"n R..t.~;",,(. Gooo, 111:\ I. KI'; E HlIRI'RT,.V' 111 . I. r ,~~ 
(IK~) J. DE PAEPE. op. dl, PIl 79·KO, die mlllr de "Jollmnl des Flnndres" \-emilsl 
( I Kh) Tellcn dele o~'htcl'!lnllld lijkt heliccr IlnwlIlIl'llcllljnhjk dRI (lu 8n"'h, .WCI1\lIlld \.n dc Ncodcrl.nd-< ,W{'I\\ ,"nll\$, 

vio een ve:rhindlOlIsmunluU1 de Nederlnnd\(' milit1lire hc\'elhellhcr \11 Antwerpen ,uu IK'l>h<'n I"Ien ,,~n"'1 hU ''1' 
10 UUllusllls IK.11 ecn fcc'lelijk diner in Bll"e\'t'lde "I'!IAOI'ICt'nlc 0l' dic .I~ \'{l\\r/~ hIj ImnlC'I',k ,"" ... "'1 \ lUl hrc 
Nederland,e lellN in Bru.\.-.cl en dit' !lelK'uneni' wlldt' hij vieren nlC'1 "hIlIllJ'llllIl<:, dit' hll hc~cn ,,'OU \ I.>('l('n U ... I 
diner wcrtl uflle:laM 1\ Dll nlI\STI;I. IIUO 1 .. , ",,11111/.1.1/1 .'''1111, 1I('Itt/,,"' .. "",", ", rt'"""",,,, .r.fI"'I' .Ir. 
'''I/'','nin ,I .. frlnrlllr, Bm~ellc', 11lO1I, I' II~. 

(IK7) J DE PAFPE. "I' ril , PIl 1l4·1I~, ~~-Q' 
(IHII) E. VOORnr.CKr.RS,,'1' dl, 1'. 2R~;1 IWI'AI'I'I'"y •• '11.1'1' IQI·IQ~ 
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Hecke-Dellafaille, die met 264 stemmen wel verkozen werd (188). De Gentse lijst van 
de "Société Patriotique" werd echter kort voor de verkiezingen ingetrokken ten 
gunste van de lijst van de "Journal des F1andres" , waar Du Bosch niet op voorkwam 
( 89 ). 

Deze vruchteloze kandidatuur was de op één na laatste politieke daad van Du 
Bosch. In september 183 1 zette hij zijn ideeën over de oplossing van het armoedepro
bleem op papier (gepubliceerd in 1833) (190). Nog maar eens, schrijft Du Bosch 
hebben de behoeftigen gehoopt dat de revolutie voor verbetering van hun lot zou 
zorgen en nog maar eens zijn ze daarin ontgoocheld. Zoals het de plicht van de familie 
is om voor haar behoeftigen in te staan, moet ook de gemeente haar hulpbehoevende 
inwoners bijspringen. Op korte termijn kunnen de valide werklozen geholpen worden 
door hen onnuttig geachte versterkingen te laten ontmantelen en door hen de schade 
veroorzaakt door de revolutie te laten herstellen. Anderzijds moet er massaal werk 
gemaakt worden van de ontginning van braakliggende gronden. Daartoe moeten 
bedelaarskolonies opgericht worden, die gefinancierd moeten worden met een extra
belasting te betalen door de meest gegoeden. De daaruit voortvloeiende tewerkstel
ling in de landbouw zou het gehele land ten goede komen en ook stand houden in 
tijden van revolutie. Dit pleidooi voor een gecentraliseerd armenbeleid was meer dan 
een paternalistisch medeleven. Hoewel Du Bosch voor omhalingen en soepbedelin
gen een beroep wenste te doen op de clerus en liefdadige dames, meende hij toch dat 
de overheid de voornaamste taak had in de oplossing van het armenprobleem. 
Waarschijnlijk was hij geïnspireerd door de landloperskolonies en de ontginning van 
de heidegronden zoals die door WiIIem I in het leven geroepen waren (191). Ongetwij
feld had Du Bosch bij die gelegenheid ook enig persoonlijk voordeel op het oog. Hij 
zou het wellicht geen kwaad idee gevonden hebben, mochten de werklozen ook 
ingezet worden voor het herstel van de schade die hijzelf geleden had tijdens de 
revolutie. 

Andere publicaties, die soms aan Grégoire Du Bosch toegeschreven werden (192), 

zijn in feite van de hand van zijn zoon Alexander. Vaderen zoon Du Bosch vormden 
samen met C. Vervier en Ch. de Coorebyter, een "comité des propriétaires", dat 
door middel van memories en brieven ijverde voor de vergoeding van de schade die 
de eigenaars in het Noorden van Oost-Vlaanderen geleden hadden tijdens de revolu-

(189) D. DESTANBERG. Gent sedert 1831. Voornaamsle xebeurtenissen. Gent. 1903. p. 61 ; D. DESTANBERG. De 
kiezinxen Ie Gent sedert 1830. Gent. 1910. p. 15; L. DE CON/NCK. Sludie van de "erkiezinxen in de provincie 
Oo.fl·Vlaanderen. Gent. R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1977, pp. 64.69. 

(190) R.G. DU BOSCH. Essai sur les moyensd' eXlirper la mmdicil'; el d' lIméliorer Ie sortde la CIasSt' Ol/I'rière. Gand. 
1833. IR p. 

(191) A. DEPREZ. lulie Ou Bosch. l.F. Willem'! en hel Saint-Simon;"me. Wetenschappelijke Tijdingen. XL. 1981.3, 
kol. 145-162. 

(192) Hihlioxrophie NaliO/wle. Diclionna;re des ",.,ivlI;ns he/xe.! el calaloxul' de leurs publil'tJlions. liJmt' f. A-D. 
Bru~elJes. IRR6. pp. 602-6'13. 
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tie. Tussen 1831 en 1837 publiceerde Alexander Ou Bosch diverse brochures waann 
hun klachten uiteengezet werden (193). 

Tussen 3 december 1841 en 19 april 1843 liep bij het Haagse minIsterie van 
Buitenlandse Zaken een procedure, ingeleid door Alexander Ou Bosch. waarbij deze 
laatste probeerde een vergoeding te krijgen van de Nederlandse regering. De schade 
aan de bezittingen in België nam Nederland op zich krachtens het verdrag van 1839, 
maar de eis om schadevergoeding voor onroerende goederen gelegen in Zeeuws
Vlaanderen maar in Belgische eigendom, werd kategoriek afgewezen. De Neder
landse regering vergoedde daar in principe enkel de Nederlandse eigenaan.. "en 
zeker niet Ou Bosch", luidde het nog na diens overlijden (194). 

In 1833 trok Ou Bosch zich terug in een "maison de plaisance" (4 ha 47 a) in 
Bassevelde. Zijn zoon Alexander had het voor 21.000 frank gekocht van Macaire 
Peers, de burgemeester van het dorp. Na het overlijden van Renier Grégoire Ou 
Bosch, op 15 februari 1842 (195) verkocht Alexander dit huis (8 december l8·B) voor 
29.000 frank aan de Oamen Bernardinnen uit Oudenaarde. die er een klooster en 
bijhorende school inrichtten (196). 

De zin voor politieke activiteit werd door de kinderen Ou Bosch overgenomen. De 
reeds genoemde Alexander, maar ook - en wel merkwaardig voor die tijd - diens 
zuster Julie, verdienden hun sporen in de kringen van de radikale republikeinen. 
Onvermijdelijk rijst hier de vraag of dit radicalisme zijn wortels vond in de politieke 
ontgoochelingen die Ou Bosch zelf opgelopen had. Of was het veeleer een reactie 
tegen de "nieuwe rijken" die de Revolutie voortgebracht had (en waarvan Ou Bosch 
het prototype was) en die de "ideale" maatschappij in hun ogen geen stap dichtemij 
brachten? 

( 193) OU BOSCH. Philion ,llt,cham"rr rlt".1 Rrprhrnl"nI' Air Du R ..... h .",,"",rd I.,.-It....w.-r dl' " ... ~.Ir '" Looi 
tllr Ir.t ;mlrmnllh. 1'1 dl' .',"/,,,,itirlll ('tlr/ieulijrr rrlal;"" ,,".trl/ur.tlrt' .It' .,tt Rlrlt.' ('tI' I .... "''''',,,,I.Iu, ... J:! JcM"'" 
IR35 , S,l.n.d. ; OU B05(1·I. I'hillond lol .. ham"'r,lr.' R .. prr'rnl,mls, Irft.J.ml,j/u'ff""""IH'r/""/ ... , H.oIlaltclam 
Ir" ,'milion.t tllI Vrrlc/l'l,., dil C"pi/tllrn . [)"m. '5 OCI,>I>rr /11.1 I, Gand. IIn I. 11 1'. ; A Dll BOSCH. R.qrpollf t'ft 

Voor,t/l'l/l'n ,',IIt ti,. D'rr,,'ir arn ,I,. Grnt'Nlrlr V,.r,~IItlt'rill/:t', .. IIt ,1t'ft:!X .\'r, ... Nt.'.f "' •• ,r""t<' ,,, ... kII C .... "IIt'ft 
[Jam, Brussel. 18J2. 26 p, ; A, OU BOSCH. Qllrll/llr$ rt'mll"lllr' \'(111"';.'''.' ."" .-Itcllfllorr, ti.IIt.. r",Nr-f1.Ir, 
WlllrriflNllr.! dil Ca,"/rllrn . nam rl d·/""",./I,., ,./ ,Ir. I'noprl",.,'rr,\ .1"",.1,." I' •• I.Irt'. ,Ir k.n."..trr On""""" .. u" I,. 
pro)/"I,I,. [.111 ,/'intlrm"',,, "" til' .lr/'tlllr", S.I.n d" 121', ,A mi BOSCH . .'tI,..,\'t'II,. rt'IlJ~ .,.Ir.-_ ..... 
rrprlfrnllllitm nlll'"""lr. '111 ""m dil roMrt' CI",·tI. Oand, IR~.\, 12 p, 

(194) A.R A.H .• /lllllr"'"",luZ,,k,.", h, 1210,.\,12,IKoII,nr. ~ ;h. 1247,Q,12.IKoII,nr. ItI,h 121O.~R.7111~~.nl 
23 ;h. 1272. Ih.K, IKoI2.nr. 4 ;h. 1274.~ Q.IR42.nl 11 .h. 127~.12Q, IKoI~.nr IQ;h I~'. \0.\ IKoI\.nl ti. 

h, 1296. 1~.4, IIW~, nr, 2 ; h, 1296. 19.4 IKoI.\. nr, I~ ; ('om:'sI".ndt'nCle 1\l!\..'C.'nde' 1k11/'wllt' ~//U\lm ~n"~ 
en de NcderlnndllC mm.slCncs vnn BUllenland'lC' 7.akt'n en o...rloll 

(l9~) O.A. Bo,~evelde, IIl1r.llrrlijkr SI"Tllt, Tnrrl, (lHO. IRIl.IR~(); Al..lrn ,RIl OI'C'ri,l'kn (\11"'.IKo1~\. R 0 llu 
Bosch. 1~,2, I Kol 2 

(196) Vcr/omclinll Iuslen BcmnnhnncII, Oudcmulntc. AkI .... ,w, , ... rl.", ... li",~ (.\ 11 IR2~), ........ _.,. .... ., " n.. /1,,,,. 
(20,9,IKJJ). At/nkm.,' tI""r M.J T"nt", ",'('rtl,. Ir OI"/r","ml,. til 12,11\.1\) ; A RYSERtt(l"f ('ft R 
TONDAT. ()/It/·RII,tu,·rklr . • ~, On. MC'C'IIt',lnnd. IV, IQ?I. 1.1' 17; Il VANI)\' VOORtlI'. n.· ....... ,\ .... 01 ... • 
nl.tl, "rh,., ""'rfl,'l'rrh,,,,IItlll 1.r"",,',I1II1'·,~hr. "I •. ~rl,.k.rlhl.J."'f Jlliu/\ 1-.,'(t., Uil' M('('IIC,Ian.I. VII. IQ''', 1.1' ~II 
Over de lol op v,,"dnnl! hij de' lu~len nVt'llIclt'\'t'nw bewcnnp .1. 1\11,,1<'11 Ir hrl \ n'C'):('1\' hu,s' An ('('0 \ nlm«"I'lut 
bewnncn, "nn pccn bev"'''j1tnlll!t'Vllfldell wIlntcn 1~ ,,,.nll lelr, vnj on\\".",·hllllh,1o. at. wc ,,~n ,Iac (lu """,-h 
el"n fundolie .Ilchlll' ont ccn jDAl')lclitdc I'Ullr lijn 1It'I ... nl\lll' VC'rt~~t'l\'n (Mt'\k'l.k-hl\)l \ An ,Ic- \1('('1 J Ilr r.t,'C' . .IK' 
llCh hU!IC('n "I' l'l'n fl'~ .. IUh(' ........ k In hrl ,.ud jlrnlC't'nlrhu1\ \<An Wlllt'r\'Ik'1l 
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Alexander du Bosch, advokaat, afgestudeerd aan de Gentse universiteit (197) en 
gehuwd met Adelaïde Stobbelaere (198) vestigde zich in Brussel. Hij was lid van de 
republikeinse" Association Nationale BeIge" (199) en werkte mee aan "Le Radical" 
(200). Hij was tenslotte de auteur van twee erg door de romantiek getekende werkjes : 
"Une fête pour les pauvres" (Gent, 1832) en "Deux fiIles du peuple" (Gent, 1832) 
(201). Zijn zuster Julie had nog een wonderlijker levensloop. Zij was in de ban geraakt 
van het Saint-Simonisme, een pre-marxistische socialistische leer, die in burgerlijke 
kringen een redelijke aanhang kende. In haar pogingen om die theorie ook in 
Vlaanderen ingang te doen vinden, probeerde ze Jan Frans WiIIems met de vertaalop
dracht te belasten, maar deze bedankte ervoor (02). Ze huwde in 1834 met Napoleon 
De Keyser, die in Sleidinge de beroepen van landbouwer, landmeter en brouwer 
uitoefende. Zowel bij republikeinen als bij de politie stond ook hij als radikaal bekend 
(03 ). Met zijn publikatie in 1854 van "Het Natuer-Regt, of de regtveirdigheyd tot 
nieuw bestuer als order der saemenleving volgens de bestemming van den mensch" 
is hij één van de zeldzame theoretici van het vroege boerensocialisme in Vlaanderen 
geworden (204). Wat over Napoleon De Keyser bekend is, dateert altijd van na zijn 
huwelijk met lulie Ou Bosch. Diende zij misschien als zijn inspiratiebron? 

De politieke loopbaan van Ou Bosch kende overduidelijk een piek tussen 1792 en 
1799. Zowel tijdens de eerste Franse inval, als onder het Directoire stond hij steeds op 
vertrouwensposten. Bij de Belgische vluchtelingen in Parijs (1793-1794) was hij ook 
één der leidende figuren, Dat hij onder Bonaparte pas laat weer opgevist is, kan 
verscheidene oorzaken hebben. Ten eerste week het beleid van de consul, later 
keizer, redelijk sterk af van de beginselen die de jonge, omwentelingsgezinde Ou 
Bosch voorstond. Ten tweede kon hij vanwege zijn medebewoners van het Schelde-

(197) 

(198) 

(199) 

(200) 

(201) 
(202) 

(203) 

(2fJ4) 

Archief R. U.G., 4 A 4/14, Régistre des examens de la Faculté de Droit pour les grades de candidat et de docteur. 
/8/7 à /832, 17.2.1819 (kandidaat), 10.2.1821 (doctoraat); 4 A 4/1, Régistre des inscriptions, /8/7-/835 : 
A. DU BOSCH, Dissenatio juridica initialis de paena capitali hand necessaria, Gent, 1821 ; E. RUBBENS, 
Edouard Ducpétiaux (lfi04-/868), Bruxelles, 1932-1934, pp. 34-35 ; E. VAN HOOREWEGHE, Sociografisch 
onderzoek van de studenten in de rechten aan de Gentse Rijksuniversiteit ( /8/7-/830), Gent, R.U.G., (onuitgege
ven licentiaatsverhandeling), 1976, p. 129. 
De vader van A. Stobbelaers was een rijke lakenhandelaar en schoonbroer van J. -L. -V an Melle, schepen van Gent. 
R.A.G., Familiefonds. nr.6128,Boom van Genealogie. J. NEVE, op. cit .. p. 360 ; H. BALTHAZAR, Structuren 
en mutaties .... Il, p. 323. 
C. DE MULDER, De Republikeinse Beweging in de periode /830-/83/, haar leiders, haar verelligin/ien, Gent,' 
R.U.G. (onuitgegeven licentiaalwerhandcling), 1970, pp. 124-128, Bijlage JII/A. 
J. KUYPERS, Les Ef?alitaires en Belf?ique. 8uonarroti et us .I'ociétés secrètes en 8e/gique. d' après des document.l' 
inédits. (/824-/836). Bruxelles, 1960, pp. 62-63. 
In februari 1833 probeert Bartels De Potter warm te maken voor een manifest dat de sociale ideeën verkondigt en 
dat door Vispoel en Ou Bosch is opgesteld. Alexander Du Bosch wordt ook met naam genoemd in een brief van de 
Poolse priester Pula.~ki aan Spilthoom op 29 augustus 1835 : 
" ... à I'énergique Alexandre Ou Bosch et à sa Soeur Julie" . L. JOTTRAND. Charlt',r-Louis Spi/thoo"" 
Evénements de /848 en BeIXiqul'. Bruxelles. 1872. p. 34 ; H. WOUTERS, Documrnten hetreffende d,· /i"schiede
nis der arheidershewexinx (/83/-/853). Leuven-Parijs. 1963.1, p. 71 (I.C.H.G .• Bijdragen 27). 
J. DE LE COURT, Diclioflllaire des anonymes et p.l'eut/onyml·.I'. Bruxelles. 1%0. p. 321. 
A. DEPREZ. op. cit., kolom 145-162. 
P. DE KEYSER, Een voorloper van ht'f ,wcÎali.\'ffll· in V/cumd,.,,'n, Napoleon Ik Kl'YlW, Gent, 1948. 39 p. 
(Gerrninalrceks, XV, 1948, 4) ~ H. WOUTERS. op. dt., p. 378. 
J. KUYPERS, /fet vroeX!HJc/alism,' tot /H50. Geschiedenis van de Socialistische Arheidershcweging in België, 
An!werpen. I%(J. pp. 122-129. 141-142 ; J. DHONDT, Ein<lhescho/l .... in/ll'n. idem, pp. 577-578, 
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departement op weinig steun of voorspraak rekenen. Dat Du Bosch spijt had over zijn 
weigering van het aanbod om prefect in Tours te worden, is een uitspraak van latere 
datum. Toen hadden we reeds te maken met een Du Bosch die niet meer geloofde in 
de politieke aktie van de volksmassa en die opteerde voor een integrale toepassing 
van de grondwettelijke beginselen. De revolutie van 1830 plaatste Du Bosch voor een 
ernstig dilemma, dat zich vertaalde in de onmogelijkheid om blijvend één welbepaaJd 
kamp te kiezen. Enerzijds was het "vaderlijk" gezag van Willem I een dam tegen wat 
Ou Bosch een machtsgreep van de "parti prêtrc" noemde. Anderzijds zorgde de 
onafhankelijkheid voor een heropflakkering van de hoop om nog iets goed te maken 
van de gemiste kansen en de niet ingeloste verwachtingen uit de periode 1789-1799. 
Zijn radikalisme, zijn twijfels en zijn verlangen naar fundamentele hervonningen had 
Ou Bosch ondertussen al aan zijn kinderen doorgegeven. 

L. FRANÇOIS 

Bijlage 1 - Genealogie Du Bosch 

Ou Bosch Pieter Bernard. 0 8. 11. 1702. t Watervliet. 31.12.1742. schout te Waler
vliet, gehuwd op 15.9.1730 met Dicrix Anne Marie Rosa. 0 Waten'liet. 8.12. 1710. t 
Watervliet. 17.11.1792. 

I. Ou Bosch RenierGrégoire. 0 Watervlict. 9.9.1731. t Watervliel. 16.1.1811. 
notaris. procureur. commissaris Directoire Kaprijke. maire van Walen'liel : 
gehuwd op 5.5.1764 met De Bruycker Joanna. Cl Assenede. 1738. t Waten·liet. 
28.9.1774 en in tweede huwelijk op 19.6.1786 met Walmacq Maria." Ellezelles. 

1753, t Watervliet. 12.6.1812. 
a. OU BOSCH Renier Grégoire. 0 Watervliet. 19.4.1765. t BassC'\'e1de. 

15.2.1842 ; gehuwd te Gent op 28.3.17% met Sunacrt Coleta. 0 Gent. 
11.6.1763. t Sleidinge. 6,3. 1836. dochter vun Sunaert Jacques. handclanr. en 
van Roothaesc. Josinc. 
10 Ou Bosch Julie. " 13.2.1797. tGent. 4A.IH47. gehuwd te Sleidinge op 

19.4.1834 met Napoleon De Keyscr. 
2" Du Bosch Alexander. " 2. 11. 1799, t '? : dr. f"Ct,'hten (Gent. 18:! J) gchu\\'\t 

met Stohhclacrc Adèle. "Gent. 18.6.1801. 
h. Du Bosch Maria." Wutervliet. 25.6.1766. t Watervliet. 1.7.1779. 
c. Du Bosch Thcrcsin. 0 Watcrvlict. 25.8.1767. t Wlltcrvliet. 19 .... t7QQ. onge· 

huwd. 
d. Du Bosch Joanncs Franciscus. 0 Wlltcrvlict. 21.1.1769. t ?, 21.1.18~O. 

gehuwd op 30A. 1792 met De Clercq Christinu. 11 Wutcrvlic:'t. 10.12.l7f'1Q. 
]" Du Bosch Felicitas. Cl Sas-vnn-Gent. 15.3.17Q4 
2" Du Bosch Julie." Sas-van-Gcnt. 1.'\.10.1799 
3° Du Bosch Alcxandru. 11 Sas-vnn-Ocnt. 22.12.1 HO I 
4" Du Bosch Augustc. n Sils-vlln-Gcnt.10.tl.IH04 
Cj" Du Bosch Mclllnic. u Sus-vun-Ol'nt •. ' 1.7. I HOQ 



e. Ou Bosch Ludovicus, 0 Watervliet, 26.9.1770, t Watervliet, 7.10.1770. 
f. Ou Bosch Philippa. 0 Watervliet, 8.9. 1771 - gehuwd met Claude Alexis de 

Chavannes de la Giraudière, 0 Ville France, 1779, t Tours, griffier rechtbank 
Ie aanleg Eeklo. 

g. Ou Bosch Ludovicus, 0 Watervliet, !L 10.1773, t Watervliet, 19.11.1859, 
gehuwd in september 1816 met Lefeber Joanna, 0 Gent, 1785. 
10 Ou Bosch Corina, 0 Watervliet, 11.7.1818, t Watervliet, 3.2.1855 ; ge

huwd met Verbrugghe Franciscus, 0 Watervliet, 14.5.1812, t Watervliet, 
28.5.1881. 

20 Ou Bosch Sylvia, 0 Watervliet, 29.6.1821, t Watervliet, 1.11.1855 ; 
gehuwd op 2.8.1843 met Gillis Eduard, 0 Ursel, 1818. 

h. Ou Bosch Carolus, 0 Watervliet, 1.4.1787, t Watervliet, 23.4.1835, 
ongehuwd. 

1. Ou Bosch Franciscus, 0 Watervliet, 13.6.1794, t Watervliet, 22.10.1799. 

2. Ou Bosch Francisca, 0 Watervliet, 17.10.1733, t Watervliet, 13.9.1740. 

3. Ou Bosch Carola, 0 Watervliet, 24.9.1735, t Watervliet, 24.10.1752. 

4. Ou Bosch Joannes, 0 Watervliet, 20.11.1736, t Watervliet, 12.5.1741. 

5. Ou Bosch Joannes, 0 Watervliet, 19.2.1738, t Watervliet, 2.8.1819, gehuwd op 
3.5.1773 met Van Hecke Maria Jacoba, 0 Waterland, 26.3.1748. 
a. Ou Bosch Rosalia, 0 Watervliet, 7.4.1778, t Eeklo, 18.2.1837. 
b. Ou Bosch Francisca, 0 Watervliet, 3.12.1780, t Eeklo, 29.4.1857 ; gehuwd 

met Lippens Johannes, 0 Lembeke, 3.4.1775, t Eeklo, 12.3.1859, II 
kinderen. 

6. Ou Bosch Petrus, 0 Watervliet, 6.3.1740, t Watervliet, 15.3.1805 ; gehuwd op 
11.8.1768 met Quarsemerct Maria, 0 Watervliet, 29.3.1744, t Watervliet, 
25.3.1799. 
a. Ou Bosch Rosalia, 0 Watervliet, 11.5.1722, t Watervliet, 8.2.1848, gehuwd 

met Van Hercke Joannes, 0 Gits, 1773, t Watervliet, 22.1.1849, 7 kinderen. 
b. Ou Bosch Joannes, 0 Watervliet, 18.12.1773, gehuwd met Oe Muynck Isa-

bella, 0 Kaprijke, 1774,4 kinderen. 
c. Ou Bosch Joanna, 0 Watervliet, 15.12.1775. 
d. en e. Ou Bosch Petrus en Antonius, () Watervliet, 27.8. 1778. 
f. Ou Bosch Belania, 0 Watervliet, 30.12.1780, t Watervliet, 29.5.1876, ge

huwd op 1.5.1816 met Heynaert Joannes, 0 Watervliet, 14.3.1781. 

7. Ou Bosch Marianne, 0 Watervliet, 31. 12. 1742, t WatervIiet, 31.3.1774, gehuwd 
op 3.5.1773 met Preingiers Guilleimus, 0 Kortrijk, 17.10.1739. 
a. Preingiers Josephus, 0 Watervliet, 3.3.1774. 
b. Preigniers Fredericus, 0 Watervliet, 25.6.1778 (uit 2e huwelijk met Van den 

Broucke Livina). 

Bron: Verzameling Van de MerIen, Genealo!:ische overzichten van de familie Du 
Bosch; informatie van de heer J. Oe Paepe. 
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Bijlage 2 - Brief van Willem Tack aan Ou Bosch, s.d . 

.. Je commence d'abord par ne pas t'accorder Ie nom de Citoïen parce que tu en est 
indigne. Je te nomme : Dubosch, et c'est tout dire. Lajoumée, non du 29. maïs du 30 
Prairial, t'avait terrifié : tu te rappelais tes crimes, et ton ame objecte ne trouvait rien 
dans elle qui peut te justifier. Après avoir fait depuis si longtemps Ie malheur de ce 
Département, cette époque devait t'isoler. tes complices mêmes s'écartoient de toi. 
Tu redoutois cette punition prompte : ce coup de foudre qui frappe les tiran!> : mais la 
sagesse du corps Législatif, qui remet entre les mains de la loi de punir les coupables, 
a ranimé ta perfidie par Ie double espoir d'échapper à la juste punitïon et de 
con som mer ton criminel ouvrage. Persécuteur des Républicains, ennemis de lois. IU 

viens d'adresser aux Cantons de ce Département un écrit, rédigé dans l'esprit de leS 

dignes protecteurs. Il respire Ie fiel, il porte Ie carractère de la haine et de la perfidie. 
Ton règne est passé; les Patriotes, ne sont plus des royalistes, des fanatiques et des 
anarchistes, comme tu te plais de les nommer. S'ils jettent Ie découragement. c'est 
parmi les fourbes, les voleurs et les traitres. L 'heureux changement toumera au profit 
de la République. Garde ton masce hypocryte et ne te mèles point de vouloir 
tranquilliser des coeurs que tu as déchirés. Appaises ta conscience si tu Ie peut. 
Autheur de la conspiration anglaise, qui ne t'a pas réussi. veux tu en inventer une 
nouvelle. et dévouer les patriotes à la proscription ? Tes annes sont émoussées ; ton 
nom est devenut célèbre panni les scélérats et bientót tu reccvra la juste punition quc 
te prépare l'indignation universeIIe" . 

Bron: U.B.G .• VliegeruJe Bladen, klassement I. Du Bosch. 
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BEVOLKING EN SOCIALE GELAAGDHEID: 

EEKLO EN KAPRIJKE 

GEDURENDE DE LATE MIDDELEEUWEN 

Studies over demografische en sociale structuren in de kleinere laatmiddeleeuwse 
steden in Vlaanderen zijn eerder klein in aantal. De aandacht van het historisch 
onderzoek ging hoofdzakelijk uit naar de grote en - zij het in mindere mate -
middelgrote steden (l). Toch is het duidelijk dat de kleinere stedelijke nederzettingen 
in het urbane landschap van Vlaanderen een vrij belangrijke plaats innamen (2). 
Eén van redenen voor deze lacune in het onderzoek is natuurlijk de toestand van het 
bronnenmateriaal : veel is immers verloren gegaan in de kleinere centra, waar de 
archieven slechts hoogst uitzonderlijk tot de middeleeuwen opklimmen. Bovendien 
bemoeilijkt de toenmalige fiscale praktijk in de stadjes in grote mate het onderzoek 
naar demografische en sociale structuren. Net als in de grote steden werd er op directe 
belastingen slechts uitzonderlijk beroep gedaan. De gebruikelijke financiering ge
beurde meestal op basis van indirecte verbruiks- en produktietaxen (assisen). Omme
stellingen zijn dan ook nauwelijks bewaard gebleven. 

Een uitzondering m.b.t. het gebruik van rechtstreekse belastingen zijn wel de twee 
stadjes in het Meetjesland: Eeklo en Kaprijke. Bij gebrek aan assisen in de late 
middeleeuwen waren de taIlia er de gebruikelijke vorm van inkomsten. In Eeklo 
schommelde de impact ervan op de totale ontvangsten rond ca. 80% in de eerste helft 
van de 15e eeuw; in Kaprijke was dat aandeel nog aanzienlijker (3). Ondanks het 
algemeen gebruik van taIlia of zettingen zijn voor Eeklo slechts twee en voor 
Kaprijke helemaal geen belastingsrollen bewaard. Wel kunnen we voor het tweede 
stadje beroep doen op een terugbetaling van een verplichte lening aan de inwoners op 
het einde van de 15e eeuw. Deze bronnen zijn voor de reconstructie van de bevolking 
gedurende de late middeleeuwen van onschatbare waarde. 

1. Bevolking Eeklo 

Zoals reeds aangegeven is de bronnensituatie in Eeklo het best. Naast de algemene 
haardentelling uit 1469 beschikken we inderdaad over de twee vermelde belas
tingslijsten resp. uit 1399 en 1417 (4). De behandeling van deze lijsten vergt echter 
wel de nodige omzichtigheid. Vooreerst moet de volledigheid van de gegevens 
gecontroleerd worden. De parochiegeestelijkheid lijkt er wel enigszins in vertegen
woordigd (5). Ook buitenpoorters van andere steden die in de Keure van Eeklo 
woonden zijn in de belastingslijst opgenomen : talrijke processen in de loop van de 
15e eeuw bewijzen overduidelijk dat deze groep in de stedelijke zettingen moest 
bijdragen (8). 

161 



Belangrijker is het echter vast te stellen of de anne haarden in de lij~ten zijn 
opgenomen. Dit is niet het geval. De enkele haarden zonder aanslag kunnen niet als 
dusdanig worden geïnterpreteerd. Over de omvang van deze groep hebben we niet de 
minste aanduiding: ook in 1469 worden ze niet apart vermeld (1). 

Over de bezittingen van niet in Eeklo verblijvende personen, waarop geen pachters 
verbleven en die volgens de geldende fiscale praktijk in de belastingen moesten 
bijdragen, hebben we niet de minste gegevens. Ook dit doet vanzelfsprekend afbreuk 
aan de waarde van de bron voor demografische interpretatie (8). 

Een ander probleem is de betekenis van de gebruikte terminologie. De meeste 
haarden stellen geen moeilijkheden. Er zijn de vrouwelijke haarden: weduwen 
(aangeduid door het epitheton 'relicta') of alleenstaande vrouwen, al dan niet met 
kinderen Cet liberï). De meest talrijke groep echter, de mannelijke haarden. zijn 
moeilijker te situeren : hier kan zowel een alleenstaande man als een volledig gezin 
achter schuilgaan. Niets in de tekst biedt enig houvast om beide groepen van elkaar te 
onderscheiden. Verder komen nog in de tekst zgn. 'collectieve haarden' voor nibe
ri ... ') en een klein aantal aangeslagenen met de aanduiding 'het goed van ... ' (9). 

De lijst uit 1399 bevat in totaal 537 aangeslagen haarden. die van 14 I 7 telt er 579. 
Topografische aanduidingen, zoals straatnamen, komen in geen van de twee lijsten 
voor. Wel worden telkens de gehuchten Raverschoot en Balgerhoeke apart vermeld 
met resp. 19 en 103 haarden in 1399 en 20 en 112 haarden in 1417 ; dus resp. ca. 
3,5% en 19,2% van het totaal. De eigenlijke omschrijving Eeklo be\'atte dus 415 
fiscale haarden in 1399 en 447 in 1417 (ca. 77%). Men mag dit deel van de Keure 
echter niet zomaar vereenzelvigen met de echte stadskern. Behalve de centrale 
nederzetting met typisch straatdorppatroon waren er immers nog talrijke verspreid 
liggende landbouwexploitaties ('0). Het is echter op basis van de aanwezige gegevens 
onmogelijk om deze van de stadskern te onderscheiden. Noodgedwongen moeten we 
dus deze verspreide agrarische bevolkingsgroep als 'stedelijk' beschouwen, 

Om de haarden om te zetten in reële bevolkingscijfers is ccn Ilruikllaar gczinscoëf
ficiënt noodzakelijk. In recente studies over Inntmiddclc..-euwsc dcmogmfie in de 
Nederlanden wordt vaak een rcducticfactor gebruikt die voor stedcn schommelt 
tussen 4 en 5. In navolging vnn W. Prcvenier opteren wc voor cen t.'erstc ruwe 
behandeling voor een gemiddelde vlln 4.5 (' 1). Dut gccft als resultaat ccn bevolking 
van circa 2416 eenheden in 1399 cn van 2605 in 1417. Out vt.'n)ndcrstelt dus een 
stijging met ongeveer 7,R%. Deze toename houdt waarschijnlijk ,"cmand met ccn 
lich voonzettend herstel nu de udcrlatingen t. g. v. de Gentse opstand (lP het einde "an 
de 14e eeuwen de hijhorcnde periode van voedselcrisis. Ook de spct.'tlll:ulnin- npllll'C'i 
van de traditionele, 7.wurc draperie in Eeklo is in dCl.C periode lekcr ccn !lt-Iun~njkl' 
factor geweest (12). 

Een meer vertijnde hcwerking is echter 11l11~e1i.ik dnor rckcnin~ tc hl\udcn mcl de 
gezinsstmctuur van elke huurd. en door hienll\l\ de ~c .. llnliklc l."(létlidcnl:uUl te p!\:\sell 
('3). Vcnrekkende vun de Ilusiscoëfticiënt 4.5 die Illijn j:clden \'l~\r de Ilumlll'lijl..l' 
haurden (14), hckolllcn wc aldus dl' til<:lnr I \'l~lr weduwen cllllllccnsllIllnde, n)uwcn. 
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3,5 voor dezelfde groep met kinderen en 2,5 voor de meervoudige kinderhaarden. 
Bovendien kan ook rekening worden gehouden met het meer rumle karakter van 
Balgerhoeke en Raverschoot, waar van de ba'iiscoëfficiënt 5 wordt vertrokken (15). 

Uit tabel I blijkt dus dat de bevolking - althans dat deel dat in de twee zettingen werd 
aangeslagen - ca. 2172 eenheden telde in 1399 en 2392 in 1417. De bevolkingsstij
ging bedraagt nu ongeveer 10% en het aandeel van de 'stedelijke' omschrijving is 
75% van de totale populatie. Een algemeen coëfficiënt, voortvloeiende uit deze 
speculatieve berekening bedraagt 4,0 in 1399 en 4, I in 1417. 

Een opvallend verschijnsel, en dit vooral in 1399, is het zeer grote aantal vrouwe
lijke haarden: 31 alleenstaande vrouwen en 64 weduwen (of resp. 5,8 en 11,9%). In 
1417 is dit aantal teruggevallen tot resp. 13 (2,2%) en 56 (9,7%). De toch wel 
gevoelige daling van het vrouwenoverschot houdt zeker verband met de betere 
economische omstandigheden (16). 

Onderlinge vergelijking van de twee lijsten biedt de mogelijkheid na te gaan in 
welke mate betalers uit 1399 nog voorkomen in de omslag 18 jaar later. Dat blijkt het 
geval te zijn voor 210 aangeslagenen (ca. 39%). Dit cijfer is evenwel slechts een 
indicatie voor mogelijke emigratie of sterfte van de rest van de bevolking. Een haard 
kan immers ook enkel fiscaal verdwijnen: door huwelijk van een alleenstaande 
vrouw of weduwe binnen de Keure, door de ontbinding van de collectieve kinder
haarden of door het feit dat enkele gezinnen onder de annoedegrens zijn gevallen. 
Ook voor de evolutie van de familienamen moeten dezelfde voorzorgsmaatregelen in 
acht genomen worden. In 1399 waren er 249 verschillende patroniemen. In 1417 is 
dat aantal gestegen tot 269. In concreto verdwenen er in de tussenliggende periode 60 
patroniemen (26,9%) terwijl er 80 nieuwe opdoken (32, 1%). De gemiddelde belas
tingsbijdrage van de verdwenen families ligt iets lager dan het algemeen gemiddelde 
in 1399, nl. 8,0 I d gr. t.g.o. 10,02 d. gr. In elk geval wijzen deze gege\'ens toch in de 
richting van een zeer aanzienlijk verloop van de bevolking. wat in de lijn ligt van het 
algemene beeld van de laatmiddeleeuwse demografie. 

Naa.,t de gegevens uit 1399 en 1417 kunnen we natuurlijk ook een benaderend 
bevolkingsaantal bepalen voor 1469. In dat jaar werd een grote haardentelling in het 
graafschap Vlaandem georganiseerd (1"7). In Eeklo werden er 448 haarden geteld. 
Anne haarden werden niet, zoals dat vaak voor andere lokaliteiten gebeurde. apart 
venneld. We kunnen echter wel veronderstellen dat ze nu wel in het aantal zijn 
begrepen. De gegevens zijn dus op dit punt zeker vollediger dan die van de twcc 
belastingslijsten. Passen we het coëfficiënt 4.5 toc. dan verkrijgen we ccn bevolking 
van 2016 eenheden. De gewogen gezinscoëfficiënt. afgeleid uit de twee fiscale 
documenten. 4,05 geeft 1814 inwoners als resultaat. Er is dus duidelijk spmke vlln 
een uitgesproken achteruitgang met 131 haarden of ongeveer 22~. Oe dllling is 
echter nog meer spectaculair als men er rekening mee houdt dnt de anlle huardc.'n in 
1469 wel zijn ingecalculeerd. De opvullende achteruitgang kan !HUlst pulitic.-k
militaire oorzaken, i.c. de Gentse opstand legen Filips de Goedc in het midden viln dc 
15e eeuwen de algemene economische crisis in deze periode. \)(lk ccn llit\'I\lC'isd lijn 
van de ineenstorting van de truditionele Eeklose pnxtllktic vun hf1."lk lu\ehtkens ( 11). 
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Een volgende schatting van de Eeklose bevolking vinden we terug bij J. Merteru" 
die in een algemeen overzicht van de bevolking in het Brugse Vrije in 1520 aan Eeklo 
een wel bijzonder laag inwonersaantal toekent, nl. 1002 (19). Vooral gezien in een 
kontekst van een algemene groei in Vlaanderen na de catastrofale periode van de 
opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk en verder rekening houdend met latere 
bevolkingscijfers (ca. 4800 inwoners in 1565) lijkt dit getal inderdaad vrij onbe
trouwbaar (20). 

Over de mobiliteit van de bevolking hebben we slechts enkele schaarse gegevens. 
Een benadering van de infra-stedelijke mobiliteit door vergelijking van de belas
tingslijsten uit 1399 en 1417 levert nauwelijks betrouwbare gegevens op omdat er 
noch in 1399, noch in 1417 enig topografisch houvast is. Ook over de immigratie 
hebben we slechts weinig informatie. Eeklo inde immers geen intredegeld voor 
nieuwe poorters. Over de emigratie in de 15e eeuw zijn we iets beter ingelicht door de 
jaarlijkse issuelijsten in de stadsrekeningen. Enig voorbehoud dient echter ook hier in 
acht genomen te worden. Niet iedereen moest immers issue betalen wanneer hij of zij 
aan het poorterschap verzaakte (2'). Het betalen van het issuerecht hoeft niet noodza
kelijkerwijze te betekenen dat de betaler ook effectief emigreerde. Hij kon immers 
ook enkel het buitenpoorterschap van een andere stad verkiezen. Bovendien wa.., de 
ijver van de magistraat om het issuerecht te innen niet altijd even groot ; ontduikingen 
zijn dan ook vaak legio. Een vergelijking met de geëmigreerde Eeklonaren naar 
Brugge maakt dit onmiddellijk duidelijk. Er werden in Brugge in de loop van de 15e 
eeuw 193 nieuwe poorters geteld die uit Eeklo afkomstig waren (22). Van dil zeer 
aanzienlijke aantal werden er slechts 31 in de Eeklose issuelijsten terugge\'onden. 
Ondanks de hiaten in de overgebleven reeks stadsrekeningen maant dit toch lol de 
nodige voorzichtigheid. De evolutie van de ontpoorteringen in dc issue lijsten geeft 
derhalve enkel minima aan (zie tahel 2). 

De migratie is zelfs dan nog erg hoog. In de hcwaarue rekeningen werden in de 
periode 1403-1506 in totaal 744 ontpoorteringen geteld. Vooral in de tijdspanne 

1455- 14H5 lag het aantal zeer hoog: gemiddeld ca. 15 per jaar (mct l"Cn gezinscnëf
ficiënt van 4,5 zijn dit dus 67 inwoners). De lagcre cijfers voor de t."Crste helft "an de 
15e eeuw zijn echt zeker ook gedeeltelijk een gevolg van de financiele o~anisatie van 
het stadje. Vanaf 1445 immers kreeg de magistmat 5Cl- van de inkomslen uit issue. 
Dat zal zeker een stimuluns zijn geweesl tnt een 1llc..'Cr nauwgcleltc mning. De 
spectaculaire stijging van het aantal nntpoorteringen moct dus /eker iets afge/wakt 
worden (23). De emigrerende poorters waren in hoofd/uak mannen (al dan OIct mei 
gezin) : cu. 62,5%. Vrouwen ontpoorterden meestal door huwelijk met c.'Cn OIl't
poorter. Een sociale schets vun de emigranten Illln de hand vun de hdastin~slijst('n 
levert weinig onderscheid op met de rest van de hcvolking : IC wuren over hc.'C1 dl" 
sociale ladder verspreid. 

Algemeen kan dus gesteld won.len dnt, louis reeds hled .. uil de \'l'f):elijkm~ \'lUl de 
twee lijsten, de emigmtie leer ulUlzienlijk moet lijn ge\H'cst. Het is ",mier Illccr 
duidelijk dut het nnhijgclegen Bmgge de voomUllll\ste nttnll:tÎl'I",,,ll "llS. Wl"u~~·hi.ln· 
lijk zul ook het meer industriële Gent een hcpnuldl" /lIigkml'hl ht'ht'ICn uit~(,,('lCfcnd 'lP 
de hcwoners vun het stadje. 



TABEL 2: EEKLO, emigratie (issue) 

aantal ontpoor- id. op 10- % Mannen Vrouwen Meervoudig 

jaren teringen jaarbasis 

1403-40 26 40 15.4 5,37 29 9 2 

1445-55 10 111 14,92 84 23 4 

1455-65 10 142 19,09 81 58 3 

1465-75 10 158 21,24 98 60 

1475-85 10 147 19,76 81 61 5 

1485-95 8 75 93,7 10,08 44 31 

1495-1506 6 71 118,3 9,54 48 22 

Totaal 80 744 93 100 465 264 15 

62,5% 36,5% 2,0% 

Eeklo was in de late middeleeuwen een vrij belangrijk lakencentrum. De impact 
van die industrietak op de bevolking rond het midden van de 15e eeuw is te meten aan 
de hand van een lijst drapiers in de stadsrekeningen. Verspreid over twee rekeningen 
werden de namen van 34 verschillende drapiers teruggevonden : 21 in de rekening 
over 1457-58 en 15 in die van het daaropvolgende rekenjaar (24). W. Prevenier 
veronderstelde voor Dendermonde dat er voor elke meester-wever twee knapen zijn. 
Om het ritme van 3 wevers te volgen zijn bovendien zeker twee volders nodig (25). 

Als we nu de som maken : 34 wevers + 68 knapen + 68 volders = 170 gezinshoof
den. Vermenigvuldigd met de coëfficiënt 4,5 bekomt men aldus 765 inwoners. De 
registratie ligt vrij dicht bij de telling van 1469 waarde totaal bevolking met een gelijk 
coëfficiënt op 2016 kan geraamd worden. Hieruit blijkt dus dat ca. 38% van de 
bevolking rechtstreeks actief was in de lakennijverheid. Naast wevers en volders 
waren er echter ook andere ambachten en beroepen betrokken in de wolverwerking 
(spinsters, ... ) en in de afwerking van de lakens (o.a. de scheerders en ververs, die net 
als de wevers en volders georganiseerd waren in een ambacht). Waarschijnlijk was 
dus ca. de helft van de Eeklose bevolking werkzaam in deze sector, en dit in een 
periode dat deze industrietak duidelijk in een zware, zelfs fatale crisis verkeerde. Dit 
cijfer vertoont opvallend veel overeenkomst met andere secundaire lakencentra in 
Vlaanderen zoals Dendermonde (26). Eeklo vertoonde dus nog in het midden van de 
15e eeuw duidelijk het karakter van een klein industriestadje. 
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2. Bevolking Kaprijke 

In tegenstelling tot Eeklo kunnen we in Kaprijke enkel beschikken over de 
haardentelling uit 1469. Er werden toen 370 haarden geteld. Vermenigvuldigd met de 
coëfficiënt 4,5 verkrijgt men 1665 inwoners; past men de gewogen Eeklose c~ffi
ciënt 4.05 toen dan bedraagt het inwonertal 1502. Een terugbetaling van een gedwon
gen lening in 1491 is voor de berekening van het bevolkingscijfer niet bruikbaar. Ook 
in de stedelijke comptabiliteit zijn noch lijsten van nieuwe poorters, noch issuelijsten 
opgetekend, zodat de mobiliteit van de bevolking niet te onderzoeken is. Wel werden 
in de loop van de 15e eeuw 84 Kaprijkenaars in Brugge als nieuwe poorters 
ingeschreven. 

3. Sociale gelaagdheid: Eeklo (einde 14e-begin 15e eeuw). 

Vooraleer aan te vangen met de kwantitatieve verwerking. dienen eerst nog enkele 
verdere bemerkingen gemaakt te worden over de waarde van de gebruikte fiscale 
bronnen. Zo is het duidelijk dat enkel het vermogen van de belastingsplichtige binnen 
de fiscale omschrijving zelf werd ingeschat. Eventueel bezit buiten dit gebied werd 
niet in rekening gebracht. Over de verhouding van de aanslagvoet tot de reeële 
rijkdom van de aangeslagene ontbreken alle gegevens. Wel lijkt de representativiteit 
van de geïnde bedragen vrij goed te zijn: de inning door de lokale ontvanger. die in 
een vrij kleine gemeenschap zeer goed op de hoogte was van de plaatselijke bezitsver
houdingen en de sociale controle door buren en de stedelijke overheid pleiten hier wel 
voor (27). Eventuele fraude is vanzelfsprekend nooit uit te sluiten. 

Zoals reeds hoger gezegd zijn de arme haarden zeer waarschijnlijk niet in de 
belastingslijsten opgenomen. Men mag dus zeker niet uit het oog verliez.en dat een 
belangrijk segment van de stedelijke maatschuppij hierdoor aan het gezichtsveld 
ontsnapt. 

In 1399 werden in tOlaul537 betalende huurden geteld met een totale opbrengst \'8n 
26R I. 19 s. parisis of 5379 penningen groten. In de omschrijving die wc verder 
gemakkelijkheidshalve 'Eeklo-stad' zullen noemen waren er 415 haarden die "NR~ 
groten betaalden; in de omschrijving Balgerhoeke telden wc 103 hnllNen met t."'('n 
totaal bedrag van 1287 gr. ; tot slot wcrd in het deel vun Rnveschoot dllt in de Keu re 
van Eeklo lag 106 gr. geïnd van 19 haarden. Het ulgemecn rekcnkundi~ gemiddelde 
bedraagt dus 10,02 gr., tcrwijl de mcdiulln 6 gr. is (211). Oe- stundnllrdllfwljking. i.c. 
de spreiding op oasis VlUl hct gemiddelde, Ix'dmgt R.R95 gr. : uit dl' sprt'idin~ 'lP bnsis 
van de mediaan uan de huml vun kWllrticlsufstnndcn leert men dnt l/~ \'Iln dl" 
aangeslagenenen 3 gr. of minder hctuuldc-n. de helft belllUlt ~ Ilr. 'lr mindcr, terwijl 
3/4 van dc aangeslagen kleiner of gelijk is IUln 14 gr. ("). 
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Vergelijken we nu de afzonderlijke gegevens voor de drie lokale omschrijvingen : 

Eeklo-stad Balgerhoeke Raveschoot 
gemiddelde 9,6 gr. 12,5 gr. 5,6 gr. 
mediaan 6 gr. I 1 gr. 3,5 gr. 
standaardafw. 8,784 gr. 8,842 gr. 6,171 gr. 

kwartielsafst. Q 1 3 gr. 5 gr. 3 gr. 
Q3 13 gr. 18 gr. 6 gr. 

Onmiddellijk blijkt - en zowel gemiddelde als mediaan tonen dit aan - dat de 
bijdrage in Balgerhoeke, en naar we mogen aannemen de gemiddelde individuele 
rijkdom, heel wat hoger ligt dan in de omschrijving Eeklo-stad. Bovendien is ook de 
spreiding rond mediaan, iets minder rondom het gemiddelde, duidelijk veel groter. In 
Raveschoot daarentegen liggen gemiddelde en mediaan veel lager. 

Deze vrij abstracte benaderingswijze kan men iets concreter maken op basis van 
cumulatieve percentages (Lorenzcurve) (JO). Uit de gegevens in bijlage I blijkt dat 
28,7% van de betalenden (= 3 gr. en minder) slechts 6,4% van de totale som 
betaalden. 50,1% (= 6gr. en minder) betaalden 17,4%,76,2% (= 14 gr. en minder) 
droegen voor 44,6% van het totale bedrag bij en 90,1 % van de betalers (= 23 gr. en 
minder) betaalden 69,6%. Omgekeerd kunnen we stellen dat een kleine groep van 53 
haarden of 9,8% van het totaal 30,4% van de belasting op zich namen. Deze 
waardeverhoudingen zijn grafisch voorgesteld op grafiek 2. De afgeleide gini
coëfficiënt bedraagt 0,4626 (31). 

Bovenstaande cijfers hielden nog enigszins rekening met de categoriën in de bron 
zelf. De methode door R. van Uytven en W. Blockmans voorgesteld is kunstmatiger, 
maar biedt dan weer het voordeel dat vergelijking tussen twee vermogenslijsten 
onmiddellijk mogelijk wordt (32). Telkens worden groepen van 20% van de belaste 
eenheden genomen met hun respectief aandeel in de belasting. We hebben getracht in 
onderstaande opsomming ook de verschillen tussen de drie omschrijvingen weer te 
geven: 

Eeklo (tot.) Eeklo-stad Balgerhoeke Raveschoot 
I 3,8% 3,9% 3,7% 3,8% 
IJ 7,9% 7,8% 8,9% 10,6% 
III 13,9% 13,7% 17,3% 14,3% 
IV 24,7% 24,3% 26,2% 20,0% 
V 49,7% 50,2 43,8% 48,9% 

Weer valt onmiddellijk het verschil op tussen Eeklo-stad en Balgerhoeke. De 
concentratie van de rijkdom binnen een kleine groep is in het' stads gedeelte • aanzien
lijk groter dan in de meer landelijke bewoning rond Balgerhoeke. Dit schijnt de 
bemerkingen van R. van Uytven enigszins te bevestigen. Hij stelde een iets groter 
sociale gelijkheid vast op het platteland. Waar de gegevens voor Balgerhoeke 
opvallend verschillen van zijn bevindingen. is dat de nivellering niet naar beneden 
verloopt ; integendeel de bijdragen van Balgerhoeke lagen gemiddeld veel hoger dan 
die van Eeklo. Overigens uitte dezelfde auteur zijn twijfels over het identificeren van 
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maatschappij types aan de hand van vermogenslijsten : verschillen in sociale stratifi
catie van 'sterk geïndustrialiseerde steden' en 'kleine regionale marktcentra' kunnen 
inderdaad niet overtuigend aangeduid worden louter op basis van procentuele voor
stelling van vermogenskJassen (33). 

De volgende 'zettinghe' waarover we kunnen beschikken werd geïnd op 25 maart 
1417 (n.s.) om de algemene uitgaven van de stad te dekken en bracht in totaal 336/b. 
9 s. par. op (34). Er werden in totaal 578 betalende haarden geteld, waarvan er 447 in 
Eeklo-stad met 4504 gr., /12 in Balgerhoeke die 1970 gr. betaalden en 20 in 
Raveschoot met 255 gr. Het algemeen gemiddelde bedraagt 11.6 gr., de mediaan 7 
groten. De modus, i.e. de meest voorkomende waarde. is 3 gr., net als in 1399. Met 
de standaarddeviatie 13 gr., en een verdeling in kwartielen, waarbij Q 1 3 gr. en Q3 15 
groten zijn, is de spreiding t.o. v. een centraal punt (hetzij mediaan, hetzij gemiddel
de) duidelijk groter dan in de lijst uit 1399. 

De afzonderlijke gegevens voor de drie interne omschrijvingen geven een volgend 
beeld: 

Eeklo-stad Balgerhoeke Raveschoot 
gemiddelde 10,2 gr. 17,6 gr. 12,75 gr. 
mediaan 6 gr. 10 gr. JI gr. 
standaardafw. 11,85 gr. 16.01 gr. 7.48 gr. 
kwartielsafst. Q I 3 gr. 6 gr. 6 gr. 

Q3 12 gr. 26 gr. :!O gr. 

Vergelijking met 1399 leert dat zowel gemiddelde als standaardafwijking in Eeklo 
en Balgerhoeke nog sterter van elkaar verschillen. terwijl ook mediaan en kwartiels
afstanden veel hoger zijn in de landelijke omschrijving: zij zijn hel dubbele van de 
Eeklose gegevens. De welvaart schijnt dus in Balgerhoeke relatief sterker te zijn 
gestegen. De verschuiving van de rijkdom naar het platteland wordt ook bevestigd 
door de cijfers in Raveschoot. In tegenstelling tot de lijst uit J399 werd hier een hoger 
gemiddelde dan in Eeklo waargenomen. De mediaan ligt zelfs hoger dan in Balger
hoeke, terwijl de spreiding om een centrale as veel lager ligl. 

U it de berekeningen van de cumulatieve percentages blijkt dat 27,2'l van de 
belastingsplichtigen (zij die '3 gr. of minder !letalen) slechts in 5.1'l van de: totale: 
belasting hijdragen. 4Ql'ti van de !letalers (= 6 gr. en minder) geef! 14.61l- : 76.3'l
betaalt in de categoriën van 15 groten en minder slechts 37. 91l- van het hlla1c bedrag. 
Omgekeerd neemt een !lepcrkt auntul !leluste huurden een pn.-dominante positie in, 
Een groep van 55 haarden. of nauwelijks 9.51} van het tntaal. neemt .16.1~ "all dl.' 
gehele belasting v(x)r zijn rekening. Uit deze gegevens blijkt een gnlterc polarisatie in 
de stedelijke maatschappij: een steeds kleiner uandeel vlln de ~\'lll~in~ ~hUllt 
steeds meer. De gini-coëfticiënt wijst eveneens op dele evolutie. hij hI.-dr.lu.':1 
0.5175. De verdeling van de hcvolking in gn.>epen vun 10Cf ~eeft \'ol~cnd beeld: 

Eeklo (tot.) Eeklo-stud RIlI~erhllckc RIl\C'sdl\"'t 
I 3.4% .1.69f. .~.3~ 4.7q. 
" fI,7% tl.H9f. H .OCl II.(N-
111 II.W)f, 11.79f. 1~.4'l IH,Oq. 
IV 21,5% 20.4Cf 1tl.()(l' n ... (~ 
V 5f1.flf)f, 57 • .19f. 5n.:!~- .1H.H't 
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Zowel in Eeklo-stad als in Balgerhoeke zien we dezelfde tendens. De middengroe
pen (III en IV) worden relatief minder belangrijk, terwijl de rijkste groep in Eeklo
stad 7,1 % en in Balgerhoeke 6,4% meer van de belasting voor zijn rekening neemt 
t.g.o. 1399. De lagere groepen blijven vrij stabiel. Anderzijds dient benadrukt te 
worden dat de polarisatie in Eeklo-stad groter blijft dan op het platteland. In Rave
schoot is de tendens eerder omgekeerd en neemt de polarisatie af : de verrijking was 
er blijkbaar meer algemeen wat resulteerde in een hoger aandeel van het gehucht in de 
stedelijke zetting: van 2,0% naar 3,8%. 

Hoe moeten we nu de grotere sociale tegenstellingen verklaren ? Een economische 
achteruitgang lijkt niet voor de hand te liggen. De lijst uit 1417 valt immers samen 
met de opgang van de duurdere Eeklose lakens in de eerste helft van de 15e eeuw. 
Bovendien werd reeds aangeduid dat 1399 voor Eeklo nog duidelijk tot de periode 
van herstel na de crisis van het einde van de 14e eeuw behoorde. Blijkbaar is de 
heropbloei dus hoofdzakelijk aan een eerder beperkt gedeelte van de bevolking ten 
goede gekomen. Bovendien wordt de periode 1415-17 gekenmerkt door een opval
lende prijsstijging van de graanprodukten (35). Hierdoor kan eventueel de discrepan
tie tussen het stadsgedeelte en het meer rurale Balgerhoeke en Raveschoot enigszins 
verklaard worden. 

De bovenstaande verwerking van de twee belastingslijsten moet vanzelfsprekend 
aangevuld worden met zo veel mogelijk gegevens over de in de lijsten voorkomende 
individuen. Het ligt voor de hand dat deze voor de behandelde periode onmogelijk 
zeer talrijk kunnen zijn. Over de familialt? verhoudingen en bezitsstructuur zijn er 
nauwelijks enige aanduidingen. Ook de beroepsstructuur biedt amper enig houvast. 
Zelfs na raadpleging van verschillende soorten bronnen (i.c. baljuwsrekeningen, 
pachterslijsten, ... ) konden niet meer dan slechts enkele personen professioneel 
geplaatst worden. 

Die enkele aanduidingen bevestigen dan ook de reeds eerder aangetoonde invloed 
van de grote pachters ; zowel de pachters van het Goed ten Moere als van het Groot 
Goed vinden we terug bij de rijkste haarden (36). Over de andere beroepscategoriën 
kunnen we niet zo duidelijk zijn. We hebben een viertal ververs in de rekening over 
1428-29 en 12 wevers uit 1436 kunnen identificeren. Doch hier doet de chronologi
sche afstand t.o.v. de belastingslijsten zich reeds gevoelen. Drie ververs konden 
desondanks in de lijst van 1417 teruggevonden worden: Jan van Zegbrouc betaalde 
46 gr. of2 gr. (door de homoniemen kon de exacte bijdrage niet worden bepaald), Jan 
Riveel betaalde 22 gr. en Jan de Witte 5 groten. Van de 12 wevers uit 1436 - het 
verschil met 1417 bedraagt hier reeds 19 jaar ! - troffen we er 5 aan in de belasting : 
Boudin van Wulfscot met een bijdrage van 18 gr., Jan van Aken (12 gr.), Jan Lievins 
(6 gr.), Jan Willems fs. Arents (4 gr.) en Symoen de Knuut (3 gr.) (37). Het zou 
onzinnig zijn uit deze zeer schaarse gegevens conclusies te willen trekken i.v.m. de 
sociale status van de textielambachtslieden. Toch is het duidelijk dat de ververs 
gemiddeld een veel hogere bijdrage leverden dan de wevers (38). 

Van de ambachtslieden betrokken in de openbare werken van de stad in de eerste 
drie decennia van de ISe eeuw konden we I 1 namen terugvinden in de twee lijsten : 
11 in 1399, waarvan er8 ook in 1417 opduiken. De mediaan van hun bijdrage in 1399 
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bedraagt 15 groten en in 1417 8 - 11,5 gr. (hier speelt weer het probleem van de 
homoniemen). Uitschieters zijn bijvoorbeeld de timmennan Symoen van den Hende 
die in 1399 20 en in 1417 33 of 48 groten betaalt, de zager Jan Bogaert (30 gr. in 
1399, 15 gr. in 1417), de metselaars Pieter Gheerolf (18 gr. in 1399 en 40 g.r. in 1417) 
en Lamsin Ganstennan (27 gr. in 1399). De mediaan van de bijdragen van geschooI
de ambachtslui in de openbare werken ligt dus duidelijk hoger dan de algemene 
mediaan (zeker in 1399), wat dus een grotere welstand impliceert (39). De onge
schoolde arbeiders echter, die in de stadwerken als 'delvers' of 'grondwerkers' 
werden tewerkgesteld bekleden, op enkele uitzonderingen na, een lagere sociale 
positie in de lijsten. Uit de stadsrekeningen van de eerste drie decennia van de 15e 
eeuw vonden we 34 personen terug in de lijst van 1417. De mediaan van hun bijdrage 
is 5 gr. (t.g.o. 7 gr. als alg. mediaan). Hier zal het lagere loonpeil van ongeschoolde 
arbeiders wel een doorslaggevende rol hebben gespeeld (40). 

Andere beroepsaanduidingen zijn te fragmentair en te ver in de tijd verwijderd van 
de twee lijsten om enige betekenis te hebben. Het gekende professionele beeld \'an 
Eeklo aan het begin van de 15e eeuw is derhalve te weinig representatief om de 
sociale weerslag ervan te schetsen: zo ontbreken in de lijst o.a. gegevens om 
bakkers, beenhouwers. brouwers •... - m.a.w. de in de Vlaamse steden traditioneel 
meer gegoede groepen - te identificeren. We kunnen hiervoor dan ook enkel stellen 
dat naar analogie met elders in Vlaanderen de toestand in Eeklo ongeveer gelijkaardig 
moet zijn geweest (41). 

Natuurlijk is de beroepsstructuur niet de enige mogelijke aanvulling. Men kan ook 
de positie nagaan van andere maatschappelijke groepen, nl. personen die door een 
gemeenschappelijk kenmerk (macht, een bepaald statuut •... ) voor de onderzoeker 
een min of meer homogene groep vonnen. De schepenen zijn één van die groepen. 
Het plutokratisch karakter van de laatmiddeleeuwse schepenbanken is reeds in 
diverse studies aangetoond. Bezit hlijkt inderdaad een essentiële factor in de schepe
nenrecrutering te zijn geweest. Van de schepenhanken tot en met 1407 werden I~ van 
de 19 functionarissen in de lijst van 1399 teruggevonden. Hun gemiddelde bijdrage is 
20.03 gr.. terwijl het algemeen gemiddelde 10 gr. hedraa~t. In de magistraat tussen 
1410 en 1425 zetelden 37 verschillende schepenen: 30 ervan werden ook in de lijst 
van 1417 teruggevonden. met een gemiddelde bijdrage van ::!3.5 gr. (t.g.o. 11.6 gr. 
als alg. gemiddelde). Uit tahel 3 hlijkt duidelijk de machtsconcentratie binnen de 
rijkere hevolkingslagen. Zowel het IUlOtal schepenen uls het aantal amhten wijlen in 
die richting: 95,5% van de schepenen en 97,7 9f- van het Mntal functies werden 
gemonopoliseerd door nauwelijks 2R~ van de bevolking. Ook het uantalumhten per 
schepen neemt toe met het hezit ;~. H functies/persoon in de 4 hoogste groepen,:!,4 in 
de lagere groepen (42). 

Een andere groep. WWlr eveneens talrijke mllgistralltslcden voork\)l1lcn, is die ,"un 
de pachters van het stedelijk domein. We vonden :!O puchters uil de ('('rslC JO juur vun 
de 15e eeuw terug in de zctting van UWen 3J in die vlln 1417. Hun ):C"middcldc 
hijdrage is 7.95 gr. in 1399 (mediaan = 7,5 gr.) l'n 1 LH gr. in 1417 tlllC\hllllll ~ 11 
gr.). Hun gcmiddele ligt dus in 1399 beduidend Illp.er dun het ulp.cl1ll'IlC ; In 1417 1ip.1 
het ongeveer even hoop.. Dele rcsullllten zijn ccrdt~r Vl'rwondcrlijl. \"tll.\r l'('1l tx-vol. 
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1399 1417 

/ / 
/ / 

/ / 
/ ~ 

/ .& 
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...-:: ...-
0 0 

0 100 0 100 

TABEL 3: De Eeklose magistratuur in de zetting van 1417 

Bijdrage % tot. bevolking schepenen ambten ambten : schepenen 

1- 5 47,0% 

6-10 25,0% 4,3% 2 2,3% 2 
11-15 9,7% 9 39,1% 22 25,9% 2,4 
16-20 6,1% 4,3% 3 3,5% 3 
21-25 3,9% 4 17,4% 16 18,8% 4 
26-35 3,2% 3 13,0% 22 25,9% 7,3 
36-45 2,0% 4,3% 4 4,7% 4 
+45 3,0% 4 17,4% 16 18,8% 4 
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kingsgroep die toch over een zekere liquiditeit moest beschikken om de pachten te 

kunnen verkrijgen. Wel is het zo dat de verpachte renten in Eeklo in de eerste helft 
van de 15e eeuw nog geen zeer hoge kapitaalsinvestering vereisten. Ook in Gent 
behoorden de kleinere pachters niet noodzakelijk tot de meest gegoeden in de stad 
(43). 

Een ander duidelijk te onderscheiden groep zijn de vrouwelijke haarden: aJleen
staande vrouwen en weduwen. De gemiddelde bijdrage en de mediaan van de wedu
wen bedragen resp. 8.8 en 6 gr. in 1399 en 7.05 en 4 groten in 1417. In 1399 stemmen 
deze waarden ongeveer overeen met het algemene beeld. ondak. .. een iets lager 
gemiddelde. In 1417 echter is hun sociale positie er duidelijk op achteruitgegaan. 
zoals althans uit de belastingslijst blijkt. Men zou dus kunnen veronderstellen dal met 
het inkrimpen van het vrouwenoverschot vooral de rijkere weduwen uit de lijst zijn 
verdwenen. Overigens is de verspreiding van de rijkdom over telkens een groep van 
20% weduwen ongeveer gelijk aan de verspreiding over de ganse bevolking: 

1399 1417 

I 3.4~ 3,4% 

11 7,7% 7,4% 

111 14,4% 10,2% 

IV 25.3% 19.3% 
V 49,1% 59,7% 

Is de toestand van de weduwen erop achteruit gegaan. deze van de alleenstaande 
vrouwen is nooit goed geweest. De gemiddelden 4,4 gr. in \399 cn 2.3 gr. in 14 J7 en 
de medianen (in beide lijsten 2 gr.) plaatsen ze steeds hij de lagere groepen. 

4. Sociale gelaagdheid: Kaprijke (1491) 

In Kaprijke kunnen wc nict hcschikken over ccn hcWUUN gehleven hclu.'\tingsrol. 
Wel hehhcn we een gedeeltelijke terughctnling vun ecn lening vun dt.' inwoners \'8n 
Kaprijke aan de stadskus in de stadsrekening over 149 1-149.~ uungetrollcn ( .. ~). Ik 
(verplichte) lening was in de rekening over 1490-91 uitgeschreven om de kosten te 
dekken die waren gemaakt hij Filips vun Kleef om het verkrijgen vun ecn 'suu\'c~8r
de' - een vrijhrief waarin werd he loofd om Knprijke vun plunderin~ te hcspuren ("S). 

Er werd hemep gedaan op deze inkol11stenhron Olndut dl" tullia reetJs leer hll\'~ wW't'n 
opgelopen in dat jaar en 0111 eventueel protest vun de hcvlllkin~ dll\lf hc.'lllnt's VUil 

terughctaling tegen te guun. De totule ophrengst vnn de verplichtc lenin~ ~lnll'!! 
12.594 groten. De terughctuling in de duuropvnl~cnde rekening ~tnll'~ in MUil I 
slechts 44 12 gr. of ongeveer 1/3 vun de tutule som. 7.e vond niet rcdllstreekl- lil ~llllr 
geld plaats. maur viII vermindcrill~cn op dl' re\:hlstrel'kse 1ll'luslin~ vnn Jutjllllr (41). 

Over de terughctuling vun de rest VUil dl' som hehhc.'n wc ~c-ell ,:c~l'\'cns : dc rd,cnit\~ 
vun het hoekjaar 14Y3-l)4 is niet hc.'WllllrU llehlt'vl'll. 
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In de opsomming komen 121 terugbetaalde eenheden voor, waarvan er enkele 
meerdere personen bevatten: zo kregen bijv. Laureins Weijtebout, Jan Goethals en 
Gillis van de Velde samen 40 groten terugbetaald. Met een totaal bedrag van 44 I 2 gr. 
is de gemiddelde terugbetaalde som 37,1 gr. ; de mediaan bedraagt 30 gr. terwijl de 
kwartielsafstanden resp. 20, 30 en 40 groten. Het is duidelijk dat enkele bedragen, 
i.c. 13,33 gr., 20, 40 en 80 gr. met een grotere frequentie voorkomen dan andere. Dat 
houdt duidelijk verband met de aard van de lening en de terugbetaling ervan. De 
exacte schatting van het vermogen van de diverse personen speelt hier een duidelijk 
minder grote rol dan bij zettingen. Bovendien is een lening onder dwang van de 
omstandigheden, zoals deze te Kaprijke er ongetwijfeld één was en die bovendien 
nog vrij snel diende te gebeuren, meer afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde 
inwoners (zeker in een periode van grote onveiligheid) en van hun onmiddellijke 
liquiditeit. 

Uit de cumulatieve percentages blijkt dat 14% van de in de lijst opgenomen 
eenheden 3,9% van het totale terugbetaalde bedrag vertegenwoordigt, 35,5% krijgt 
16, 1%,85, I % krijgt 68,8%. Of omgekeerd krijgt 14,9% 3 1,2% van het bedrag. Als 
we ook voor Kaprijke telkens 1/5 van de leners afzonderen met hun respectief aandeel 
in het totale bedrag, verkrijgen we volgende resultaten: 

I 
II 
111 
IV 
V 

7,61% 
11,95% 
21,63% 
21,94% 
36,85% 

Indien we veronderstellen dat de terugbetaalde bedragen representatief zijn voor de 
geleende sommen, is de concentratie van de rijkdom veel minder groot dan te Eeklo, 
met vooral de opmerkelijke hoge percentages van de middengroepen (III en IV). De 
indruk van een minder in arm en rijk gepolariseerde maatschappij is echter groten
deels fout, juist door de aard van het bronnenmateriaal. Een verplichte lening richt 
zich immers eerst en vooral op de meer kapitaalkrachtige inwoners en bovendien 
blijkt o.a. voor Gent dat de terugbetaling bij midden- en topgroepen heel wat hoger 
ligt dan bij de minder gegoeden, wat de overwaardering van de eerste nog accentueert 
(48). 

Een situering van beroepscategoriën is voor Kaprijke op het einde van de 15e eeuw 
wegens gebrek aan gegevens onmogelijk. Een hogere sociale positie van de Kaprijk
se schepenen is wel aantoonbaar, doch niet zeer uitgesproken: ook hier speelt het 
specifieke karakter van de lening. Verder waren er 9 weduwen in de lijst: met een 
gemiddelde bijdrage van 31,2 gr. situeren zij zich in het midden van het sociale 
panorama. 

PETER STABEL 
Rijksuniversiteit Gent 
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NOTEN 

( I) Een recente status quaeslioni~ vindt men bij W. PREVENIER, la démo~TlIpllleda VI/Ia du curU de Fhndn: ... 
XIII et XIVe siècles. Etat de la question. Essai d'inlerprétation. R .... 'U .. du N(]rd. LXV. 1983. nr 257, pp 25S-257 
Sociale slrucluren in de grotere Vlaamse steden worden o.a. behandeld In W BLOCKMANS. e 11 •• SwdIen 
betreffende de sociale struklUren Ie Brugge, Konnjken Genl inde 14e en /Sef%U"'.SIillllkIl.."/~. UV. 197/. 
LVII. 1972 en LXIII, 1973 en in M. BOONE, M DUMON. B. REUSENS. /mmobihennwtJ, fu.k.a.lM1lentOClak 
ongelijkheid Ie Genl 1483-1503. SlaMt'n /m [mul .. n. LXXVIII. 1981 Voor enkele =di botudc:erde ~ 
steden raadplege men o.a. enige ongepublie«rde hcenuaaudluclWJeS (biJv. G. SCHACHT. SoriDa/-.. u..-.dtr 
.>Irukluren Ie Diksmuide in de 15 .. eeu .... R.U.G .• 1974 .... ) en lokale ~raften roab het uiblekende H 
VANGASSEN. Geschil'denis mn Ninm'l'. deel 2, Nilllwe. /960. 

(2) Van de door W. Prevenier geponeerde schatting van de stedelijke be,"Olktng In VIaIu:Idaen ~rcndc de bic 
middeleeuwen verbleven er ruim 123.000 in de drie grote sleden (Genl. Brugge en leper) ; de ~ taI:den ~ 
een bevolking lUssen 5.000en 10.000 inwoner.. (Dendennonde. Duinkericen. Kortrijk, Nlcuwpoon_ ~ en 
Sluis) telde in totaal ca. 44.145 inwoner... lerwijl de hele reeks kJelnere stadje' ruim 70.178 _-oncn \'lQ" bun 
rekening namen (ca. 3O'iI- van de lotale urbane bevolking). W. PREVENIER. art. cit .• /983 

(3) In Eeklo venninderde hel relatief belang van de !allia inde rweede helft van de /Seccu"'IOIa de helft '-andekUk 
ontvangsten I. v. v. de inkomslen uil verpakle renlen en ISSue. In Kapnjke bIiJ\'CR de talhl heel de ecu'" dIxor een 
monopoliepositie behouden. Zie hiervoor in PSTABEL. Dl'in:t'. E.-kJ(J ('ti Kaprijtt' tJt'f1l(' fItMl,... ... Ier! 
laalmiddt'iet'u .... H! Vlaond,'rt'n (klt'inschali.~h ... id rn slt'dt'li}/.; Ir.'rn). onUI~'CR hcenhuudlS5C11ahC. R II G . 
1985. pp. 60-65 en 336-362. 

(4) Resp. ARA, Rk .• Canons, nr. 283A en ARA. Rk .• Trèsorde Aandre. :!de reeks, nr /lOtI De belastUlp,hpam ll'" 
uitgegeven in E. DE SMET. Eeklose en Lembeekse beIL'tmgbetaler.., einde 14e-bl-!ltn I~ ecu ... IN E.d. 
driemaaMl'lijh lijdschrift wJOr famili ... ~t'.f<'hi .. dt'llis Et'k/,,·M,.t'tJt'.danJ. V. 19S0. nr. 2. Pf' 12"-14Q 0.: h.l'l UIl 
D99 vinden we ook terug in E. NEELEMANS V,.r:amt'lillg "'" c#ttmt'n. lrm,~ ,... ,.nJ..rr t't"'<~f<" 
Jlukken hrlrrfJl'lIlll' dl' !(l'.f<-hil'd .. ni.< dl'r .flad E ... c1()(1, deel:!, Genl, IRM.\'P /71·178. &'tde UI~.\'C'ft 11'" «blrr 
met enige omzichtigheid te lIebruiken. 

(S) In D99 i~ her Jan Vmmond de hnollsl gelaxeerde in de lij5ll4~ lll'Otc:nl : hij l'Cho.~ h ... etn der ~ ~ 
Eeklose famiJie~. Ook in 1417 vinden we enkele c1enci teru!! . her Jin Mun..ter betaal! I~ ~ m.,. t'\~, 
aIKomSIlIl uit een wel~tellende farmhe (meI dank BI1/I \. ShlCkman die on_ mfl.1l11\atlt' \"('Nft'''~ ,'\'" de &l.I. .. 
gccstelijken). Overigens moet de EeklO!\C panlChlellCCslcllJkheid vrij 1qlc'n.1 ~,,~ llJR Cf rlJR ~ I ~r 
en I kapelaan venneld in J. WARICHEZ, Elal bém'fil'lal de I. AIUldR' Cl de T'lUlTIaIM\ au ICn,!"de- Phllorrc W Bon 
(14SS). Anlllll"",,.,1 fI"ur "l'n';r à /'hUlmN' ,.('(11,'Ia,'/'qUt' , XXXVII. IQII. p ..... , ()col"(' .. 'ql't'\~ llJn ~r 
waanchl)nlijk Ie \ummier. Vcrder WL\ cr nUjI ccn ht",,"aal of pa. ... 'IInlcnhu". nau"'ch"'. dit' num ",un:bj: 

(6) In 1411 Illnd de Ocm~ Keure ccn hncr nAllr F..eklu mei hel \'crtllC'k MlChK'1 Glln~m\AII. Gt'nb t-IIICn"''''ftl'!. 

verder nnjlemueld Ic laten in de Ultinll. vc:nnll~ hiJ F.4"kll' hMi \·crl.ten IhlJ ""lilt "'cl " ..... IR de- I~ Uil I.\~I\AR~. 
Rk •. '4J61. f. Qr".y"). In 144~ vuen Eeki" ccn "n ... 'C'\ I!.'!len Gcm htlltcn", ... \f1t''' \AR del"(' .,at ,..,!den \",,"aan 

enkel nOIl bljdrRjlen in lellmllen voor vnllltehJkc lIt'Ilen, en met lan,,'Cr "Ol de 'I ... t. .... '>m-n IC de-Ut'n trtk> .. c~n CtI 

lrekt OIWf de ROIKI VDn Vlllllnden:n, hAAf v.c:1Il'hlk ht,,,rd, 011.'1 heillrel~menl \,,,>naan .... """n IC hc-IlCtl Ctlu.Ju,.de
weillenl1l1 vun de hUIIl'np""nl'1lI fiM:ARIIC umtcllen WUl'!'Chilnhlk ~\"Cn den' luNe ll'C' Cf k,_ jlC'C'n """"" 
voor de laren 'RIl VII" de I~ ccuw lARA. Rk • :l4)R I. r. Qr". ~ ) 

(7) In andelt' sleden kunnen de pe":entRjl!.'~ amlC'n ,'cl\ ''CrlChillrn \'1Ul ~.flq. In MtnC'n h1C ~l," In Ilt~",IU"1c- CtI 

lelr~ 7~~ in !.omhllmtijde (W P III {)CKMANS, , .... PRliVl'.NIliR. Am"1C'\wlR ,ie' NNrnan..lc-n \11\ de 14c' "" 
hct midden vnn dl' Hl(' CCllW. ""'nnen en "nlbll'nlC'n, Ti"t ... ltri/l,~~.r(; .. "",t'JnI ... lUI. IQ7~.1' ~I.\I 

( K) ZIJ hiJ v l'l'n IIC!lChil tu~'lC111ickl" rn Middel/cm In 14~~. \\'''III1\'Il'.'''.II- ~1'\lI1\I\\C'\Ir1'\ IC ,"' ... \\fl\lc-n j!C'4.,('C1\!,n 
Moldl'lIl'm·Bmbntht. 1)CO I1lftj1l'lmlll van F~"I" '''"'nll ,'nllllllllc-llt'" in de t>R" 1'" ,,"'" ('Cn .lc-k-1I111l' naai M"""'~II 
0""01 "dil.' Vlln MRlik-lIhcm'''lIIlrn \\'llll'n .. n"'\IIlrn ,>11'0(' ,'\I('I1\n""IrI'\, 1I1lC',,'11C'4 """Ic- t>Inl1C'n.trf r«1 .......... 1c- \1Ul 

MRldeJlh!.'I1l.lIm llC'mlic.'tlen IUld('1'\ 1(' \1l'111'11(',,,," "~/,I .. .,.".,."h- ... " AI.II.h-.~,.. '. (ARA. R~ • ~ \IN, f 14 ... 1 
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(9) Deze groep kon niet met zekerheid geïdentificeerd worden. De namen van de betrokken personen komen in enkele 
gevallen ook elders in de tekst voor. Het aantal haarden met de vermelding 'het goed van ... ' is echter zeer beperkt en 
beïnvloedt nauwelijks de resultaten : ze werden dan ook als gewone volwaardige haarden aanzien in de verwerking. 

(10) Een overzicht van de ontwikkeling van het stedelijk en ruraal landschap in Eeklo vind men in A. DE VOS, Eeklo: 
van natuurlandschap tot stratennet, Appeltjes van het Meetjesland, XXII, 1971, pp. 7-19. 

(11) W. PREVENIER, art. cit .• 1983, p. 263 en W.F. BLOCKMANS, G. PIETERS, W. PREVENIER, R.W.M. VAN 
SCHAIK, Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen, Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 4, 
1980, pp. 56-59. 

(12) De produktie van de dure, brede Eeklose lakens steeg in het eerste kwart van de 15e eeuw van ca. 160 in 1404 naar 
ca. 1440 in 1425 (P. STABEL. op. cit., 1985, pp. 84-85). 

(13) Een gelijkaardige methode werd eveneens gebruikt in B. DE MEYER, W. PREVENIER, De bevolking van 
Nieuwpoort in de 14e en 15e eeuw, in C. VANDENBROEKE, W. PREVENIER (eds.), Demografische evoluties 
van de ge tot de 20e eeuw in de Nederlanden, Studie Historica Gandensia, nr. 200, Gent, 1977, pp. 247-275. 

(14) De bron maakt geen enkele distinctie tussen alleenstaande mannen en gezinshoofden. Beide groepen dienden dus 
noodgedwongen over dezelfde kam gescheerd te worden. 

( 15) In zijn standaardwerk over stedelijke demografie vindt R. Mols een coëfficiënt dat 0,5 hoger I igt in rurale 
samenlevingen verantwoord (R. MOLS, introduction à la démographie historique des villes d'Europe du XlVe 
siècie au XVllle s .... deel Il, Leuven, 1955, p. 129). 

(16) Dergelijk grote aantallen vrouwenhaarden werden ook elders aangetroffen : zo telde men in het economisch zwaar 
getroffen Diksmuide in het midden van de 15e eeuw tot 20% vrouwelijke haarden (G. SCHACHT, op. cit., 1974, 
pp. 63-64). De omvang van het vrouwenoverschot is meestal recht evenredig met de zwaarte van economische crises 
(zie 0.a.1. VERBEEMEN, De werking van de economische factor op de stedelijke demografie in de 17e en 18e 
eeuw in de Zuidelijke Nederlanden, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. XXXIV, 1956, pp. 
681-700). 

(17) In Vlaanderen bestond er in tegenstelling tot bijv. Brabant en Henegouwen geen praktijk van grote, algemene 
haardentellingen. De algemene telling van 1469 maakt hierop een uitzondering. Over de omstandigheden waarin 
deze telling plaatsvond en de waarde van de erin voorkomende data, raadplege men o.a. M.A. ARNOULD, Les 
relevés de feull, Typologie des sources du Moyen Age occidental, fase. 18, Turnhout, 1976, pp. 39-41 en W. 
PREVENIER, art. cit., 1983, p. 262. De gegevens van de telling in Vlaanderen zijn gepubliceerd in J. DE SMET, 
Le dénombrement des foyers en Flandre en 1469, Bul. Cam. R. d' Hist., XCIX, 1935, pp. 105-150. 

(18) De produktie van de Eeklose brede lakens daalde spectaculair in het tweede kwart van de 15e eeuwen stortte 
praktisch volledig in elkaar na de Gentse opstand tegen Filips de Goede. Ondanks een korte heropleving tussen 1465 
en 1467 was deze industrietak ten dode opgeschreven (P. STABEL, op. eit., 1985, pp. 64-88). 

(19) 1. MERTENS. De bevolking van het Brugse Vrije rond 1520, in C. VANDENBROEKE, W. PREVENIER, op. 
cit., 1977, p. 158. 

(20) A. DE VOS, De omvang en evolutie van het Eeklose bevolkingscijfer tijdens de XVII en de XVlIIe eeuw, Vijf 
bijdragen tot de lolenle demografie (l7e-/ge eeuw J. Pro Civitate-verzameling Geschiedenis, nr. 2, 1963, p. 125. 

(21) Over de inhoud en betekenis van het issuerecht voor de stedelijke comptabiliteit, zie H. VAN WERVEKE, De 
Gents('he stadsfinanciën. Mem. K. Acad. v. België, afd. Letteren, 2e reeks, XXXIV, Brussel, 1934, p. 195. Voor 
Eeklo: P. STABEL, op. eit., 1985, pp. 64-65. 

(22) A. JAMEES, Brugse poorten. deel/. /28/-/4/7. Brugge, 1974, passim en R. DE PARMENTIER,/ndicesopde 
Brugsche Po()rtersboeken. /4/8-/794,2 delen. Brugge, 1938, passim. 

(23) De7.e evolutie had vanzelfsprekend zijn invloed op de ontvangsten van de stad. Waarde issue in de eerste helft van de 
15e eeuw schommelde tussen I à 7% van de totale inkomsten, liep dit in de tweede helft van de eeuw op tot een 
aandeel van 10 à 30% (P. STABEL, op. ei!., 1985, pp. 337-340). 

(14) ARA, Rk., 34392, f. 10 v"en ARA, Rk., 34393, f. 9,..'. 

(25) W. PREVENIER, art. ei!., 1938, p. 261. 

(26) In Dendermonde was ca. 40% van de bevolking actief in of afhankelijk van de lakennijverheid ; in Gent ca. 60% 
(ibidem, pp. 261-2(2). 
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(27) Zie ook R. VAN UYTVEN. Bronnen en methoden voor de ~ludlC: van v~poepen In de \leden CI.4e-I6e 
eeuw), Handl'lin/(l'n van NI XXVIl' V/aanul' Fi/"/"/(l'nCOnKru. 1967, pp. 384-385, R VAN UY"TE."ó, W P 
BLOCKMANS. De noodzaak van een geJnlegrec:nlc !oOCiale gcschlCdem~. Het voorbeeld yan de z..ndncdertandlc 
steden in de lale middeleeuwen. Tijdschrift voor Guchil'dmiJ. LXXXIV. 1971. pp. m-Z78 en W BlOCK. 
MANS. Sociale stratificatie in de lare middeleeuwen. Bronnen. methoden. problemen. in W P BLOCKMANS. 
e.a .• op. cit.. 1973, pp. 201-210. 

(28) Voor de statistische betekenis van mediaan en gemIddelde: R. FLOUD, An IlIlrnduc/1OfI f(1 Quonnlnlll"l' Wnhnds 
for HislOrians. 1973. pp. 67-72 en 77-81. 

(29) Ibidem. p. 79: Ie kwartiel(Q I) = n + 1/4 = 538/4 = 134.5 = 3 gr. 
2e kwartiel (Q2) = mediaan = 6 gr. 

le kwartiel (Q3) = 3n + 3/4 = 1614/4 = 403.5 = 14 gr. 

(30) Over de beperkingen van de Lorcnzcurve, R. VAN UYTVEN. art. eit .• 1967. p. 385 en M BOOllo'E.e a .• op. CIt. 

1981. p. 111. 

(31) De gini-coëfficiënt duidt de graad van ongelijkheid aan. zoals die ook grafISCh word! vOOll!e>le1d op de Lorenz· 

curve. met name de spanning tussen diagonaal en kromme. Ze varieert van 0 101 I. waarili! bij een 14aarde .... 1 er 
een volstrekte ongelijkheid is en bij een waarde van 0 een volstrckle gelijkhetd : <Ie formule IS 

G.!t~I =2t:t.*Yl-.1 -2f~+1*'1 ... 
(J. HEFFER. J.L. ROBERT. P. SALY, Ourils slarisliqul'S pour/l'S hislorlms. PariJS. 1981, pp 116-1 rn. 

(32) R. VAN UYTVEN. W.P. BLOCKMANS. art. cit., 1971, pp. 279-281. 

(33) Ibidem: beide auteurs rangschikken Eeklo bij het type 'klein regionaal markt.~Uldje· On~1141jfeld IS dil \Ol op 
zekere hoogte waar (marktfunctie. linnencentrum .... ) ; anderzijds moet ertoch op ~wettl1 worden dal het sud.Jl' 
zeker nog in de I e helft van de ISe eeuw een ver doorgedreven irtdustriaJisering kende van de lakenru~~ 

(34) De opbrengst van de belasting werd gestort in de stadskas : 'ltem was ghescoten eene zettJn!!he ende MlfJllll!hm In 

ouden ghelde. die ghezet was omme de casten van der stede wroet blijct bij eenen octroye "aRden ontfan~ -an 
Vlaendercn, dewelke was uutgheroupen int jaer xiiii ende zestiene (1417 n.s.) den Junsten dacht In rnxtIl: ende 
dracht iii xxxvii I b. i s. par' (ARA. Rk., 34366, f. 3 r"). Er hestaat een klein verschil tu.'iSCn de ~ "'"' en de 
totale belastingsopbrengst. zoals die blijkt uit de lijst zelf. De reden hlCrvOOf IS met onmtddelhjk dwdeh)\. Het 
verschil. nl. 125. par. zou eventueel kunnen te wijten zijn aan een late bijdraj1e die niet In de hjsl" (~1OC'neI\ 

(35) De mggeprijs. in 1413-14 nog 32,5 gr.lhoet. stee!! naar 66.5 !!r.lhoet In 1416-17. Ook de wv.-epnJh1Qde~~ een 
gelijkaardi!!e evolutie (G. CROISEAU. Prijz.en in Vlaanderen In de ISe ecuw, In C \'ERUNOC ... tde I. 

Dokumenlf'n \'Ilor dl' !(l'.!chÛ'dl'niJ ~'(/n prijun t'n "HIt''' in V/"(lndt'rl'n t'n Brohalll( 15,·1& """,,'1. B~. Iq~9. P 
37). Zie (Jok A VERHULST. I'économie rurale de I. Flartdn: el la dépre.""1M èrooonllquc: dil ha. lOO~n~. 
ElI4dl'.r Rum/l'S. 1963. p. 72. 

06) Jan de Vulden:. pachter von het Goed ten M~re. hel aaide een bl.idrallc van .'~)tf CL Sl'OC"KMAN. Htt C~ IC'n 
Moen: Ie Eeklo, Appl'llfr.!lYIn ht'1 Mt't'ljt'.!/cmJ. XXII. 1971,,,. I~). Oe flKhlC'r van het Oroot CIOt'd. 1.au"'In' 
Dannee~1. hetaaIde 23 IIr. Een andere pachter van he! RIjke: OIL~thUl~ van Gent. Jan SIOO\mehn I>c:luIde ~J IIr. IE 

DE SMET, De het.ininllen van het RIjke GIl.~lhuis te F..eklo. ,t.pl'f'/Iif'.t "JIIItl'1 Mt't'I/t'~/. XXVII. 1976. P l.\..~\ 
De7e hijdrallcn zijn ulle von 1417. In UW hedroell hun resp. hiJdI1ljlt' 16. 17 en 11 )tr 

(37) ARA, Rk .. 34372. f. 11 r" en E. NEELEMANS, (il'!I·hitJ,.rti., .I .. r ".,., f.'n-f,,,' \',.r:.1"""'''''" ..... n\.IIff'N. 

Icronijken en /lnd"'''IIt'J("hirdlwfk/i.~t' HUU"". dec I 4. IIIM,p. 29 de we\"t'n lijn alkn ~/14~lR'1\('t\ en 14ardcre" 
vun het amhacht. 

OR) De verven waren tnKiilloncel in de Vlaam.\(' stedc'n hij het n1Ce~t Ilellot'den IR. VAN l1YTVEN, "" (\I, 1~7, 
p. 389 ; voor Kortnjk lie (lok C I'AUWELYN, Oe Ilclloede hulllen) \'an Kortn!~ In de I~ «'\114 ~14:-.'· .... ~\. In 
W I' BLOCKMANS,e." .. op,eit .• IQ7I,p. 197). 

(39) De n:latieve welstartd van de Ilc!lChoolde IU'hcllkl1l Uil de bouwnlJ\"t'!held, of a1tl1.n~ ,an de nw«I' ... ~"t \''''1f 

Gent. Brulllle en Bru!t.~1 ,lOk vlI.\llluteld Rlln de hand \'80 hun .'f'Il'Cilcn "" de 1I11mo",henmart-, I M BOl. lNf. (' 11 , 

op. cil., 19RI. p. 212 J.I'. SOSSON.1-l'J If"II\'aIH puhli.·.! oir lu \'i/I,.,/r Rru.~,..t. Ur·/.'r nt.-I .... I" ____ I ',1 
hommt'.f. Credit Communnl de flcllllqUt'. Coll, Hbtmn: . ...criC' in·II·, n" 411, IQ77,,,,, .:!.\ft.~~9\'f1 Ill.1. '''''1'4l1\li1 

hru~clloi~ dil métal hlèmrchic .'IOCi.lc. ~Ill.tre~ Cl pUlUIUlI.'t' CI.'tln"lIIlq\~ I I \f!t)·I~om. C,tIWM ,,",Iri" .... \'11. 
1962. p. 226). 

(40) efr. J.I' SOSSON, 1'1', clt., IQ77. PI'· ln·2,\ I. O"rr h('! 1'''''"1"1('11 \·"n de 1Irt>C'1\Je<f' In.Je< I:.cU, ...... ,I .. t",,·i\('" tit' 
P STARF.L. Clp. dt., IQK~, lol I·I~~ 

I7H 



(41) R. VAN UYTVEN, art. eit., 1967. pp. 389-390. 

(42) De hogere waarden in de groep betalers tussen 26 en 35 gr. is hoofdzakelijk te wijten aan de politieke activiteit van 
één man. Jan de Vuldere. die liefst 12 van de 22 functies in die categorie voor zijn rekening nam (zie tabel). 

(43) De hoogste pacht in Eeklo bedroeg in het eerste kwart van de 15e eeuw 560 gr.; het stedelijk domein bracht overigens 
pas in de tweede helft van de eeuw belangrijker sommen op (door tariefwijziging ?). Voor Gent zie M. BOONE. 
e.a., op. ci!.. 1981, p. 227. 

(44) Gelijkaardige conclusies ook in Gent: ibidem, p. 231. 

(45) ARA. RL 33055, f. 4 r"-ó v". 

(46) ARA, Rk., 33054, f. 9 v". In totaal kostte de vrijbrief aan het stadje 349 lb. 16 s. par. (+ de kosten aan 
reisvergoedingen en bemiddelaars). In dezelfde rekening werden nog vrijbrieven aangekocht van de graaf van 
Nassau (in Brugge gelegerd) en van Joris van Gistel (in Biervliet). In totaal beliepen de kosten voorde vrijwaring van 
het stadje door middel van 'sauvegarden' ongeveer 755 Ib. par. (of ca. 47,8% van de totale uitgaven van dat jaar). 
Voor een overzicht van de gebeurtenissen in deze verwarde politieke periode : W. F. BLC)CKMANS. Autocratie ou 
polyarchie? La lutte pour Ie pouvoir politique en F1andre de 1482-1492 d'après des documents inédits, Hand. Kon. 
Cam. Geschiedenis. CXL, 1974, pp. 302-307. 

(47) 'Dit naervolghende zijn de sommen afghetrocken ende gherabateerd vander vors. zettinghe ghesteld den xxiiiisten 
dach in maerte anno iiiixxx (1491 n.s.) van den persoenen diese gheleent hadden volghende den vonnesse van 
scepenen metten welken betaelt was de sauvegarde van mer Phillips van Cleven' (ARA. Rk, 33055. f. 4 r"). 

(48) M.BOONE,e.a.,op.cit.,198I,pp.II4-116. 
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GENEALOGISCHE GEGEVENS BETREFFENDE 

DE FAMILIE VAN KUNSTSCHILDER 

JACOB GODINAU 

STAMREEKS: 
I GODINAUX PIETER FRANS (FRANCOIS) gehuwd met FOCKENIE 

MARlE 
gewon 

11 GODINAU PHlllPPUS JULIANUS gehuwd met RONSSE JOANNA 
JOSEPHA 
gewon 

111 GODINAU JACOBUS JOHANNES gehuwd met COLLEMAN BERNAR
DINA FRANCISCA 
gewon 

IV GODINAU JACQUES LOUIS (JACOB) 

I GODINAUX PIETER FRANS (FRANCOIS) : x Marie Fockenie. 
11 GODINAU PHILIPPUS JULIANUS : 0 Atb, werd in 1754 poorter van Gent 
"GODINEAU PhiIippus, fs Francois" . Philippus Julianus GODINEAU vinden we 
vanaf 1770 tot 1799 in de "Wegwijzers der stad Gent" terug als meester sloten
maker. Hij woonde toen op de Koestraat. Hij X 22 april 1754 Gent (Sint-Baafs) 
Marie Catbarina du Bois fa Philippe en Margriete du Lannoy. De get. Joannes 
Dionijsius Bourgois en Maria Rosa de Camp (1). Zij t 2 april 1770, begraven in de 
kerk, 49 j. oud Gent (Sint-Baafs) (2). 

Hun kinderen : 
I) Philippus Dominicus, 0 en = 6 april 1755 Gent (Sint Baafs), p en m Philippus 

Lekeu en Anna Maria Dierix "devota" (3). Het jongetje t reeds op 8 april 1755 
Gent (Sint Baafs), amper 2 d. oud en werd begraven op het kerkhof (4). 

2) Maria Carolina, 0 en = 18 december 1758 Gent (Sint-Baafs), pen m Alexius 
Josephus de la noy en Maria Carolina la Vie (5). 

3) Carolus Josephus, 025 en = 26 oktober 1761 Gent (Sint-Baafs), pen m. Carolus 
Jandin en Maria Josepha Miel (6). Hij t reeds op 9 maart 1762 Gent (Sint-Baafs) 
4 1/2 m. oud en werd begraven op het kerkhof ("7). 

4) Carolus Josephus, 0 en = 13 augustus 1763 Gent (Sint-Baafs), pen m Carolus 
Josephus Jandin en Maria Philippina Josepha Willame (8). Het jongetje t reeds 
op 7 mei 1764 Gent (Sint-Baafs), amper 9 m. oud, en werd begraven op het 
kerkhof(9). 
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Philippus Godinaux x x 10 juli 1770 Gent (Sint-Baafs) Maria Joanne Mussche. gel. 
Ferdinandus Vannepawnme en Joanna Mussche ('0). Zij t 21 augustus 1771 Gent 
(Sint-Baafs), 34 j. oud, en werd 's avonds begraven in de kerk (11). 

Hun kind: 
5) Joanna Jacoba, 0 en = 13 augustus 1771 Gent (Sint-Baafs), pen m Jacobus 

Joannes Mussche en "Domicella" Joanna Catharina Mussche ('2). 

Philippus Julianus Godinau x x x 23 februari 1772 Gent (Sint-Pieters) Joanna 
Josepha Ronsse, gel. Joannes Baptista Himpens en Maria Judoca Ronsse ('3). 

Hun kinderen : 
6) Jacobus Joannes, 0 en = 12 december 1772 Gent (Sint-Baafs), pen m Jacobus 

Joannes Mussche en Maria Judoca Ronsse ('4). 

7) Jacobus Joannes, 0 en = 15 april 1775 Gent (Sint-Baafs). Afstamming volgt 
onder 111. 

8) Joanna Rosalia, 0 en = 3 september 1777 Gent (Sint-Baafs), pen m Joannes 
Baptista De Keijser en Joanna Catharina Mussche (15). Het meisje t 24 april 
1792 Gent (Sint-Baafs), werd begraven 26 april 1792, 14 j. 7 m. 21 d. oud ('6), 

9) Joannes Josephus, 0 en = 10 augustus 1778 Gent (Sint-Baafs), pen m Joannes 
Josephus Jouret en Joanna Bemarda de Keyser ('1). Het jongetje t reeds op 14 
september 1779 Gent (Sint-Baafs), begraven op het kerkhof 16 september 1779, 
13 m. oud (18). 

10) Joannes Josephus, 0 en = 11 december 1781 Gent (Sint-Baafs), pen m Joannes 
Josephus Jouret, wonende op Sint-Jacobsparochie en Maria Anna Lippens. 
wonende op Sint-Niklaasparochie ('9). 

111 GODINAU JACOBUS JOHANNES. 0 en = 15 april 1775 Gent (Sint-Baafs), p 
en m Jacobus Joannes Mussche en Maria Judocu Ronsse (20). Hij X Bemaniina 
Francisca Colleman, afkomstig uit Watervliet. Hij woonde te Eeklo waar hij deur
waarder bij de rechtbank van eerste aanleg was. 

Hun zoon: 
IV GODINAU JACQUES LOUIS (JACOB) : 0 1 januari \81\ Eeklo, gel. Jean 
Baptiste van Loo, 38 jaar oud, griffier op het vredegerecht en Nicola..o; Joseph 
Monteau, onderwijzer, 55 j. oud, beiden wonende te Eeklo (2'). Kunstschilder. Was 
sedert 1817 ingeschreven te Gent (datum onbekend) op de Coupure. Volgens dl' 
bevolkingsregisters woonde hij achtereenvolgens: 
- op 0 1-10-1818 : "Avenue de la Cour" 12. = Groot Gewad of Kei IC rsdrec f. 
- telling 1818- 1820: idem 
- telling 1821-1823: idem 
- telling 1824-1826: idem 
- telling 1827-1829: idem 
- telling 1830- 1832: idem 
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- telling 1833-1837: idem 
- telling 1838-1846: idem 
- telling 1847-1856: Keizersdreef wordt Groot Gewad, en op 

27 -05-1850 : Bruggestraat 15. 
- telling 1857-1866: Brugsestraat 15. 
- telling 1867-1880: Brugsestraat wordt Burgstraat (22). 

Jacob Godinau t 7 april 1873 te Gent in zijn woning op de Burgstraat. Hij was 
ongehuwd (23). Zijn necrologie verscheen in "De Eendracht" van zondag 20 april 
1873 (24). 

Wilfried STEEG HERS 

BffiLIOGRAFIE 

1. - STEEGHERS Wilfried. - Jacob Lodewijk Godinau (1811-1873), in: Ons 
Meetjesland, 2ejg, nr. 3, 1969, blz 3-4. 

2. - STEEGHERS Wilfried. - Jacob Godinau 1811-1873, in: Werken van over
leden Eeklose schilders. Catalogus van de tentoonstelling ingericht in het kader 
van de 2e Culturele Veertiendaagse 1970, Eeklo 1970, z.p. 

3. - Dictionnaire des Peintres, blz. 262. 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN TEKENS 

o geboren te, op X gehuwd te, op = gedoopt te, op fs zoon van 
t overleden te, op get. getuige(n) m meter fa dochter van 

p peter 

BULAGE 

Reeks 330/273, Gedele, f's 166-168, SAG. 

07 -07 -1770 - Compareerde voor myn edele heeren schepenen van gedeele der stadt 
ghendt in persoone, Philippe Godinaux fis Pieter Frans, verweekt bij Marie Focke
nie, meester slotmaecker binnen dese voornoemde stadt, den welcken bekent schul
digh te sijn, ende onder hem te berusten, de somme van dry hondert ses ponden, eene 
schellinck, dry grooten courant geIt, aencommende Marie Charlotte Godinaux, audt 
ontrent twaelf jaeren, s'comparants eenigh minderjaerigh kindt, die hij verweekt 
heeft by Marie Catharine du Bois fia Phi I i ppe, gewonnen by Margriete du Lannoy, de 
voorseyde somme de weese toecommende by versterf te vande voorschreven haere 
moeder, overleden binnen dese geseijde stadt op den eersten maerte 1770, saliger 
memorie. 
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Van wien sy hoir unicq bedegen is, gesproten over den uijtcoop, 5 comparant<. 
proffyte gedaen by Livinus Mussche, procureur d'officie vande voornoemde vede
len, ende inde qualiteijt van carnerdeelvooght gecreert over de VoofSe)'de wees.e, 
midts d'overledene binnen dese stadt geen vrienden en heeft, ende dat van haert helft 
inde respective baeten, meubelen ende cattheylen van huijsraede, midtsgaedel'!> het 
rauw ijserwerck, ende andere gemaeckte wercken van slotmaecken. als anderssints. 
ten sterfuuijse bevonden, geene gereserveert, de gonne op den l8en ende 1gen Jun)' 
vanden selve jaere 1770, dagh van het scheeden vande gemeensaemheijt vanden 
voorseyden sterfuuyse, syn gepresen door Joannes van de V)'ver, gesworen prijser 
deser voornoemde stadt, midtsgaeders Pieter Joseph Guersouille ende Pieter Mon
teijne, beede meesters slotmaeckers ende smets van stijle, breeder vermeit by het 
eerste cappitIe vanden naerschreven staet van goede. 

Alles naer aftreck van s 'weese part ende deel in de schulden van commeren. costen 
ende lasten vanden sterfhuijse, ende d'oncosten vande begravenisse ende \'oorder 
funeraillen van d'overledene geene gereserveert, gementionneert by het tweede ende 
derde cappittelen vanden selven staet. 

Wanof den comparant de voorseijde syne weese, costeloos ende schaedeloos 
beloft te ontlasten, alles breeder ingevolge de liquidatie staende achter den smet, in 
baeten ende commeren. van daeten 28en Juny 1770, byden comparant ovef!!cbrachl 
ende geaffirmeert als nacr costume. danof eene double benevens d'originele prijsijen 
ter greffie is hlyven berusten. 

Waerjegens de geseijde wee se belast blijft te voldoen d'helft vande besoi!!ne in hel 
stellen vanden voornoemden staet. ende thaeren laste alleene het stellen, pa'-..eren 
ende depescheren deser, ende het gonne daer van voorder dependt.'Crt, dat hier dient 
voor memorie. 

Waermede den v(x>rscijden camerdec1vooght vcrlaetcn wordende van sijne deel
voogdije. ende wiert in sijne plaetse staenden v()()~hl gecrecrt den comparant s'weesc 
vader. den welcken staendcn voo~ht syndc. de sclve s)'ne \wC'se op het gehruijck 
vande voorschreven haen: penningen. acngcnomen ende hcloft heeft Ic hauden endC' 
doen onderhauden. van aete, dranek. cIeedercn ende gerecden. sied:. ende gesont. 
behocvende tot hacr sclfs wordinge. als wanneer hij als dan nen haer hcloft te doen 
prompten oplcgh ende renseing van goede, snnder ecnige contradictie. ,·erllindende 
daerin, ende in alle het gnnne voo rsc)' t , synen persoon. goederen. present ende 
toecommende. ende syn V(X)rts daer en hoven over hem onder de clausule S(llidaire 
van elck v(x)r andere ende een voomI, sckcrs ende horgen bedegen Jat.'ohus Sigrirs fia 
Jan. meester schecmaccker. woonende in hel heijlighgt.'Cststraetjen. ende Fcroinand 
van EJX)mie fis d'alhcrt, coopman en winckelier. w(}onendc IIp de putte 

In IIlIe hel wclcke wy schepenen voumncml. nIs (lPIX'f\'nll~hden nm,fç \",,-lmtlCm· 
de wecse. nner hel reines ende mpport Ilen (lns ~t"d"cn hij dcn l."'mp,,mnl. codc dcn 
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camerdeelvooght, hebben gheconsenteert ende geaccordeert, consenteren ende ac
corderen daerinne by desen als over beter gedaen dan gelaeten, ordonnerende nietmin 
ex officio, den hauder wettelyck betoogh te doen, binnen den tijdt van ses maenden 
van betaelt t'hebben d'aengerekende schulden van commer ofte de weese gestelt 
t'hebben buijten het personeel verbandt, om t'selve gesien voorder te worden gedis
poneert. 

Actum, present als schepen Jor Pieter Francois du Bois de Weghewalle ende Jor 
Jacques J oseph Engel, desen sevensten J uly 1700 tseventig, ende was onderteeckent 
F.J. Woestijne. 

(I) P.R. Sint-Baafs H. 1747-1770 nr. 64 - SAG. 
(2) P.R. Sint-Baafs O. 1769-1778nr. 71-SAG. 
(3) P.R. Sint-Baafs D. 1749-1756 nr. 38 - SAG. 
(4) P.R. Sint-Baafs O. 1752-1768 nr. 73 - SAG. 
(5) P.R. Sint-Baafs D. 1756-1762 nr. 40 - SAG. 
(6) P.R.Sint-Baafs D.1756-1762nr.4O-SAG. 
(7) P.R. Sint-Baafs O. 1752-1768 nr. 73 - SAG. 
(8) P.R. Sint-Baafs D. 1762-1769 nr. 41 - SAG. 
(9) P.R. Sint-Baafs O. 1752-1768 nr. 73 - SAG. 
(10) P.R. Sint-Baafs H. 1770-1778 nr. 65 - SAG. 
(11) P.R. Sint-Baafs O. 1769-1778 nr. 74 - SAG. 
(12) P.R. Sint-Baafs D. 1769-1774 nr. 42 - SAG. 
(13) P.R. Sint-Pieters H. 1771-1787 nr. 290 - SAG. 
(14) P.R. Sint-Baafs D. 1769-1774 nr. 42 - SAG. 
(15) P.R. Sint-Baafs D. 1774-1778 nr. 43 - SAG. 
(16) P.R. Sint-Baafs O. 1784-1795 nr. 75 - SAG. 
(17) P.R. Sint-Baafs D. 1774-1778 nr. 43 - SAG. 
(18) P.R. Sint-Baafs DHO. 1779 nr. 45 - SAG. 
(19) P.R. Sint-Baafs DHO. 1781 nr. 47 - SAG. 
(20) P.R. Sint-Baafs D. 1774-1778 nr. 43 - SAG. 
(21) Geboorteregister 1809-1812, B.S., S.A.E. 

(22) Boek 9, f" 91 ; boek 10, f" 142 ; boek 11, r' 103 ; boek 12, f" 134; boek 13, r 15 I ; boek 15. r 214 ; boek 17. 
f" 227; boek JO. r 184 ; boek 5. f" 8 ; boek 2. f" 159 en boek 2. r' 360. 
Bevolking stad Gent. Krommewal. 

(23) Overlijdensakte.j. 1873. nr. 1037, B.S. Gent. 
(24) .. - De heer Jakob GODINAU, kunst'iChilder. is den 7 April 1873 te Gent overleden. Hij deed zijn studiën in de 

Gent'iChe Teekenacademie ; in 1835 behaalde hij den tweeden prijs in den wedstrijd van schilderkunde. Na 
vef'$Cheidene jaren te Parijs en in Italië doorgebracht te hebben. om zich in zijne kunst te volmaken. keerde hij naar 
Gent terug, en werd in 1842 tot professor bij de Academie aldaar benoemd. De Gv.erte van Eecloo voegt hierbij: 
"Geboren te Eecloo. den I Januari 18 I I. van Jakob-Jan Godinau. gcb<xlrtig van Gent. en Bemadina Colleman. 
geb<x>rtig van Watervliet, behoort de schilder Godinau tot de merkwaardige mannen van on7.e stad". 
LevenstlChet~ van Jakob Godinau. In : "De Eendracht", 27e jg, 20 april 1873. nr. 2 I. blz. 82. 
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VLAAMSE HEEMKUNDIGEN HULDIGEN 

GEORGES VAN VOOREN 

Op 25 september 1962 schreef Georges van Vooren naar Achiel De Vos. toenmalig 
secretaris van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. om hem te verzoe
ken een bijdrage over" Aardenburg na de afscheiding van Vlaanderen" in Appeltjes 
op te nemen. Dit artikel verscheen dan in nummer 13 (blz. 256-289). Dit werd het 
begin van een vruchtbare samenwerking die nu al 25 jaar stand houdt. In 1967 werd 
Georges van Vooren bestuursl id van onze kring. Er was dus reden te over om hem in 
zijn eigen gemeente Aardenburg in de bloemetjes te zetten. We laten hierna het 
verslag van deze viering volgen en we publiceren tevens de bovenvennelde brief en 
zijn staat van publicaties, zoals hij die ons bezorgde. 

I) Verslag over de viering van 7 februari 1987. 

Zo'n honderd heemkundigen uit het Meetjesland en Zeeuws-Vlaanderen huldig
den zaterdag 7 februari jl. hun Aardenburgse collega en medebestuurslid Georges van 
Vooren. De heer van Vooren was 25 jaar aktief in het Heemkundig Genootschap van 
het Meetjesland, waarvan de laatste twintig jaar als bestuurslid. Om die reden waren 
de Belgische heemkundigen uitgenodigd om in het Aardenburgse gemeentehuis de 
oud-gemeentesecretaris, archivaris en heemkundige van Vooren te lauweren. Zij 
hielden er tevens hun jaarvergadering. met uitreiking van het jaarboek Appeltjes van 
het Meetjesland nr. 37. In de raadszaal kon tevens een kleine expositie van heemkun
dige boeken bezichtigd worden. 

Loco-burgemeester wethouder J. de Ridder verwelkomde de gasten. samen met 
wethouder mevr. A. Keijmel-Cambier. De loco-burgemeester memoreerde het op
vallende feit dat zovele Belgische scholen, groepen cn heemkundige genootschappen 
in de loop der jaren de gemeente Aardenburg belOchten. om alhier verll\.mdenheid uil 
vroegere tijden te zoeken. Hij las een brief voor van burgelUl'Csler E.F. Jongman~, 
die wegens vakantie verhinderd wus om de zitting hij te wonen. Daarin werd de grole.' 
waardering voor de jubilaris uitgesproken. Beide heren loofden Gcorgcs vun Vonren 
als een autodidact, die op menig vluk leer verdienslelijk is voor dl' gemeente 
Aardenburg . In 1979 schreef de heer vlln Vooren een hiogrnfic over lijn gnlh.' 
voorganger G.A. Vorstcnnan van Oyen, voor de Heemkundige Kring West-l..('C\lws
Vlaanderen. De heer de Ridder hood de Voor/.itter van hel Mccljeslandsc Hccmkun
dige Genootschup. de heer Achiel De Vos, een e~el1lplUllr vun dil hockwerk Ilan. lIit 
naam van de gemeente Aurdenhurg lette hij het ee.'htpllur vun Vnoren in d(' hlnctllt." 
tjes. 

Alvorens tot de huldiging vun zijn medc-besluurslid o\,('r h.' ~Ilun, ~nf de hccr I~' 
Vos een kortc impressic vun dl' inhoud vun hel jnurhock nr .. '1. l)c hcIn "UIl dOl' 

ot Appeltjes" is ncstccd lUln een urtikel VIIll Ro!Zcr Mochll'rt. 1(' wclcn "Ol.lrl,l~~. 
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Het echtpaar G. van Vooren met de voorzitter van het Heemkundig Genootschap van het 
Meetjesland, de heer Achiel De Vos. Op de achtergrond spelen twee leden van het Zeeuwse 
Jeugdorkest uit Schoondijke een muzikaal intermezzo op dwarsfluit en viool. 

gebeurtenissen te Knesselare op 27 mei 1940 en hun aanloop" . Verder lezen we in nr. 
37 artikels van onder andere de voorzÜter zeI f : Het Goed ter Beke te Waarschoot -
E . De Smet over 150 jaar H. Hartkliniek te Eeklo - Een drietal artikels van L. 
Stockrnan, enz . Een zeer interessant jaarboek met een leerzame inhoud . 

Na het muzikale intermezzo, door een tweetal leerlingen van het Zeeuws Jeugd
orkest, de zusjes Becu uit Schoondijke, zette de heer De Vos voor het eerst een 
Nederlands lid van het genootschap uitgebreid in het zonnetje. Hij herinnerde de 
aanwezigen aan het begin van de samenwerking tussen Georges van Vooren en de 
Meetjeslandse heemkundigen . De jubilaris zond 25 jaar geleden per toeval een artikel 
in, met de vraag om lid te mogen worden (als Nederlander) van het Heemkundig 
Genootschap van het Meetjesland . Geliefkoosde onderwerpen van de Aardenburgse 
heemkundige waren onder meer : Eede van Protestant naar Katholiek; de missione
ring vanuit Middelburg in Vlaanderen enz. Vele artikelen, met als basis grensregio
problematiek verschenen door de jaren heen in Appeltjes van het Meetjesland. Ook 
andere heemkundige kringen, onder andere in Zeeuws-Vlaanderen, mochten zich 
vele jaren lang verheugen in de gedegen medewerking van de jubilaris . 

Sinds september 1985 heeft de heer van Vooren ook een eigen rubriek in de 
Zeeuweeditie van dagblad De Stem, waarin nu reeds zo'n veertigtal historische 
artikelen van hem verschenen zijn . De laatste jaren gaat zijn voorkeur meer uit naar 
oorJog geschiedenis vanaf 1940 en de bevrijding van West-Zeeuw -Vlaanderen in 
1944. De jubilaris heeft ook tal van lezingen gegeven voor diverse Belgische en 
Nederland e verenigingen over alle onderwerpen waar hij in de loop der tijd ge chre-
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Heemkundige voorzitter Achlel De Vos overhandigt de jubilaris Georges van Vooren urt 
Aardenburg het eerste exemplaar van " Appeltjes van het Meetjesland nr. 37". Op de 
achtergrond het schllderlj " De berenning van Aardenburg". 

ven heeft. m al d ze reden n n md d h cr e 
vor er van de bo en t plank n 
de h id nheid 
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vooreerst nog niet beëindigd zal worden. Bij de huldiging waren ook leden van Het 
Ambacht Maldegem. De Eik, Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, en de Brugse conser
vator W. Dezutter aanwezig. Tot slot deelde heer van Vooren mee dat er binnenkort 
nieuwe artikels van zijn hand mogen verwacht worden. 

Laurine Vandepitte 

2) Brief van 22 september 1962. 

Op advies van Uw geacht medelid de heer D. Verstraete, doe ik U hierbij toekomen 
een bijdrage voor Uw jaarboek " Appeltjes van het Meetjesland" voor het jaar 1962. 

Toen ik enige tijd geleden in contact kwam met de heer Verstraete, hadden wij het 
over ons beider belangstelling voor de geschiedenis van deze streek. Toen ik hem 
vertelde, dat ik speciaal de geschiedenis van Aardenburg en zijn contacten met 
Vlaanderen tijdens en na de 80-jarige oorlog had bestudeerd, vond hij dit interessant 
en na lezing van mijn opstel daarover, verzocht hij mij een bijdrage te willen leveren 
voor Uw jaarboek. 

Ofschoon de bijdrage welke ik U hierbij toezend, niet speciaal gaat over het 
Meetjesland als zodanig, doch er zoveel verband mee houdt door de inwijking van 
personen uit Vlaanderen, de gespannen toestand in het grensgebied in die tijd, het 
grote verschil in bestuur en opvattingen ten opzichte van de godsdienst en door het 
feit dat Aardenburg en omstreken toen hoorden onder de parochie Middelburg in 
Vlaanderen, lijkt het mij toch heel interessant om daarover ook iets in Uw jaarboek te 
publiceren. 

Eventueel ben ik bereid ook voor volgende jaren een artikel te schrijven, onder 
meer over de zielzorg vanuit Middelburg in Vlaanderen op staats gebied, de inwij
king vanuit Vlaanderen te Aardenburg en omgeving, de contacten tussen Aardenburg 
en Vlaanderen na de Tachtigjarige Oorlog enz. 

Gaarne zou ik van U willen vernemen of het mogelijk is om lid te worden van Uw 
heemkundige kring. Ik had reeds vroeger wel eens iets over Uw heemkundig 
genootschap gehoord, doch was nog niet in de gelegenheid om ermee in contact te 
komen. 

Hopend betreffende een en ander te zijner tijd iets naders van U te vernemen 
verblijf ik. 

3) Staat van publicaties van Georges van Vooren . 

Heemkundige tiidschr(ften en jaarhoeken . 

APPELTJES V AN HEf MEETJESLAND 

Áardenhurl( mI ti" ({rw'heidin/< I'ttll VIaanderelI (/fJ()4·/fJ4H) 
XIII. 19(,2. bil. 256-2X'J. 
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Aardenburg en zijn betrekkingen met Vlaam/eren na de Tachtigjarige Oorlog (/64Jl·I666) 
XIV. 1963. blz. 69-105. 

Middelburg in Vlaanderen toevluchtsoord voor Staatse lcatho/iekrn (1666-1678) 
nr. 15, 1964, blz. 5-44. 

Middelburg in Vlaanderen en de Hollandse Missie (1678-1700) 
nr. 16, 1965, blz. 5-58. 

De missionering vanuit Middelburg in Vlaanderen (1700-1 737} 
nr. 17, 1966. blz. 34-68. 

Geschillen over de Middelburgse missie gedurende de 18de eeuw 
XVIII, 1967, blz. 189-218. 

Eede van protestant naar katholiek 
XIX, 1968, blz. 58-107. 

De toestand der Staatse katholieken en de Middelburgse missie \'an /737 tot 1804 
XX, 1969, blz. 22-86. 

De katholieke bevolking mn Aardenburg in de 18de eeuw 
XXI, 1970, blz. 158-207. 

De armenzorg voor de katholieken in het Middelburgse missiegebied gedurende de l&Je Uil ... 

I. De organisatie. XXIV, 1973, blz. 5-72. 
1/. De uitvoering. XXV, 1974, blz. 5-60. 

Hl. De hulpverlening, XXVII, 1976, blz. 5-45. 

HEEMKUNDIGE KRING WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN 

Jaarboeken 

Kolonel Albert Spindier. \'erdedi!(t'r en command(lnt mn Aardt'nhurg in 1072 
1961/1962, blz. 62-82. 

Plaat.l'elijke toestanden tt' Aardmburg (/665·/672) 
1963/1964, blz. 11-43. 

Een paardendiefrtal in /737 
1965/1966, blz. 54-77. 

De Frun.rt' inval in /794 
196511966, blz. 84-104 en 1967/1968, blz. 94-117. 

Aardenbllrg in ht'f h('gin der /7de ('('/lH' 

1969/1970, blz. 80-114. 

Dommentati('. Herdenk inllsjlwrbock bcvrijdinll 1944 
1969, blz. 181-184. 

Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zecuws- Vlullndcf'C.'n. 

Or hr/('\'elli.rull Win '-/1-40 RI 
nr. 4, 1976, Episoden 1940-1945, hit. 4·25. 
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De overval op het distributiekantoor te Oostburg 
nrA, 1976, Episoden 1940-1945, blz. 31-44. 

De Duitse overval te Sint-Kmis 
nr. 4, 1976, Episoden 1940-1945, blz. 45-50. 

Dramatische overtocht over de Linie 
nr. 4, 1976, Episoden 1940-1945, blz. 59-62. 

C.A. Vorsterman van Oyen 1836-1915. een markante figuur uit Aardenburg 
nr. 7,1969, 156 blz. 

Aardenburg. Eede en Sint-Kruis in mei 1940 
nr. 14, 1985, Episoden 1940-1945, Il, blz. 5-20. 

Juni 1940 
nr. 14,1985, Episoden 1940-1945,11, blz. 21-38. 

Mededelingen 

Tientallen kleinere bijdragen in de periode 1968- 1986 waarvan de voornaamste : 

De doop-. trouw- en begraajboeken van West-Zeeuws-Vlaanderen 
april 1975, volgnr. 30. 

De hoofden van de openbare school te Eede 1796-1921 
juni 1975, volgnr. 31. 

Uit de geschiedenis van Sint-Kruis 
juni 1975, volgnr. 31. 

Het Sint-Sebastiaansgilde te Aardenburg 
december 1976, volgnr. 36. 

Emigratie naar Brazilië 1858-/862 
augustus 1977, volgnr. 39. 

Zeeuws( ch)-Vlaanderen 
maart 1978, volgnr. 41. 

Vorsterman van Oyen 
december 1979, volgnr. 47. 

Zeeuwen in Brazilië 
maart 1981, volgnr. 51. 

Een brief uit Brazilië uit /867 
december 1981, volgnr. 53. 

De strijd aan de Scheldemondinf.! 
oktober 1984, volgnr. 62. 

Koninf.!in Wilhelmina keerde terug 
december 1984, volgnr. 63. 

Konin!(in Wilhelmina. vertrek /940 - teruf.!keer /945 
maart 1985, voJgnr. 64. 

Jantje van Sluis 
april 1986, volgnr. 68. 
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Kapers op hel Zwin 
april 1986, volgnr. 68. 

Honderd jaar ha!(elver:.ekerin!( 
februari 1986, volgnr. 67. 

Roofmoord te Nielllwliet in /756 
februari 1986, volgnr. 67. 

De be\'olking \'an We.H·Zeeuws· Vlaanderen 
december 1986, volgnr. 70. 

Europese bibliotheek Zaltbommel 

Aardenburg in oude ansichten 
1971. 40 blz. 

Kent ge -:'1' nog de Aardenburgers 
1972, 80 blz. 

Aardenburg in oude ansichten deel:! 
1975,80blz. 

Eede in oude ansichten 
1976,40 blz. 

Aardenburg in ollde amichtt'n deel I 
2de druk, 1985,40 blz. 

Oostbur!( in grootmoeders tijd 
1987,80 blz. 

Genealogische tijdschriften 

VLAAMSE STAM 

G"nI'alogischl' hronm'n hrtrllJrndr Z,'rllll"s' \'/tII",drrrn 
I slejaurllung (I%~), hll .. 'W·.' 10. 

[h' magÏJtrtlat \'an Aarlil'n"urg in dr 17d,' rn 11«lr rrllll" 
.'de jaurllunll (1967), hll. 27-.'4. 

Gihkhrol'drrs "" Rildr:u.~t,'r.~ \'all ht't Sim·SrhlUtill'IfI.lgildr Ir A,/t'tlrnhllrtl J.l7~. I,~9,~ 
juurgung IV, nr. I, fchrullri I 'Hl!! , hll . .:! I-,'J, 

Grofll/h,':itt,'rs "" i"lI"onrr.\" IYIII Aardr,,""r.~ in 145Q r" 15M1· 15n 
IUllrj.!unll V, nr. I, fchnllln 1'X'lQ, hl ... 71-7t1. 

1IrI/lsti"R,,/i('ht;~t'n \',,,, Hrll"l'.ftrrrrdr lil Inri 1475 
juurllunll VI, nr. 4, I mei 1970, hl/. 241)·:2:'104 en nr. 5, I .Iuni 1970, pi, .. \(}~ .. ,\)Q 

I\alho/il'k,' ;ml'llnrrs \',111 AIII'''l'nl>,/I'.I/ 17OQ· 1 7W 
IlIurllunll VII, nr. I}, I novelllber 11)71, 011 M04·tI.\K en nr. In, 1 d"'Cllllx'r 11)71. 1'1" NlI)·(\I)~ 

Volk.H'l'/'hui:ing Ir Aal'd,'nlm'll In IfI().I 
luorllun!lIX, nr. ~, I juni 11)7.'. hl/. 2%·.\Otl. 

1\ ,ltholit'kl'll I" Allrd,'"",,r.1( Aml>c"'/tl 17().'1·17.f~ 
jnllrlZllnll X, nr . .:!, l:'i frhrulln 19704. hl/. 1'17·7t1 
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Predikanten en leden van de kerkeraad der Nederlandse Hen'ormde Gemeente van Aardenbl/rg in de 17de 
en 18de eel/\\' 
jaargang X, nr. 9. I november 1974. blz. 555-567. 

Mensen van vroeger. Maandblad voor genealogie, Zeist, 4de jaargang, No. 6/7/8, 
juni-juli-augustus 1976. 

ZeeulI's-Vlaanderen. geografisch en historisch beschouwd 
blz. 123-125. 

Emigratie naar Zeeu\\'s-Vlaanderen 
blz. 130-133. 

Archiel'en in Zeeuws-Vlaanderen 
blz. 164. 

Literatuur over Zeeuws-Vlaanderen 
blz. 166-167. 

De Aardenburgse poorrersboeken (1610-1788) 
in : Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, jaargang 20. no. 9, september 
1%5, blz. 251-256, no. 10, oktober 1965. blz. 282-284, no. 11, november 1965, blz. 320-328. 

De emigratie naar Noord-Amerika vanuit Sint-Kruis bij Aardenburg 1847-1924 
in : De Eik. Driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis. Eeklo. Meetjesland. jaargang 4, nr. 3, 
1979, blz. 160-201. 

De Doop-. Trouw- en Begraafboeken in West-Zeeuws-Vlaanderen 
in : De Eik, jaargang 7, nr. I, 1982. 

VARIA 

Westvlaamse uitwijking naar Aardenburg in de 17de eeu\\' 
in : Album Joseph Delbaere. Rumbeke. 1968. blz. 207-217. 

Emigranten uit West-Zeeuws-Vlaanderen naar Bra::.ilië 1858-1862 
in : Gedenkboek Michiel Mispelon, Kortemark-Handzame, 1982, blz. 545-566. 

Aardenburg in de woelige jaren 1578-1583 
in : Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de geschiedenis van de Hervorming te Brugge en het Brugse 
Vrije tijdens de 16de eeuw. Brugge. 1982. blz. 199-218. 

De diaspora van het bisdom Brugge. De katholieken in WestelUk Staats- Vlaanderen ( 17 de-18de eel/II') 
in: M. Cloet e.a .. Het Bisdom Brugge (1559-1984). Bisschoppen. priesters. gelovigen. Brugge. 1984. 
blz. 281-287. 

Op verkenning door Aardenburg 
Maldegem. 1984.32 blz. 

Zl'l'l/WS-Vlaanderen bevrijd 
in : De onvergetelijke uren: omzien naar de bevrijding. Zutphen. ( 1985). hlz. 29-31. 

liet Sint-AntrmiusZÎekenhuis te Oostburg IRHfi-19RfJ 
O()~tburg. 1986.54 hlz. 

G.A. VOT.\terman van Oven, dl' stichter der eeT.\·te /andhol/w('(Jiipertltie in Neder/af/d 
in : Rabobank. Uitgave van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B .A .• Utrecht. 5/ 197R. 
blz. 32-34. 

199 



West-Zeeuws-Vlaanderen, verleden, heden en wekomst 
in : Gemeentewerken. Officieel orgaan van het Nederlands Instituut van Directeuren en IngenIeUR van 
Gemeentewerken, Alphen aan den Rijn, jaargang 11, nr. 8. auguslus 1982. blz. 197-199. 

Meadows of Zeeuws-Flanders bal1lef?rtJundfor weeks 
in : The Windmill Post. Liberation 1985. English supplemenl 
of: The Windmill Herald, 2ge jaargang. nr. 543, 27 mei 1985. New Westminster. Britisch Columbia. 
Canada, blz. 9-10. 

Oorlogsgeweld in West-Zeeuws- Vlaanderen 
in: De Hollandse Krant, Monthly Magazine for Canadians of Dulch Origin. nr. 157. August 1982, 
Langley, British Columbia, Canada, blz. 22-24. 

Uit het verleden 
in : Caland Kenmerk. Extra editie Zeeuws-Vlaanderen. Tijdschrift voor accountants. belasungadH~ 
en administratieconsulenten. Rotterdam, 4de jaargang, mei 1985. blz. 10-11. 

Middelburg in Vlaanderen tijdens de woelif?e jaren 1578-1583 
in : Opstand en verval. Aspecten van het dagelijkse leven in hel Brugse tijdens de laatsle decenn~ ~-an de 
l6de eeuw, Brugge, 1987, blz. 55-66. 

Streekbladen 

West-Zeeuws- Vlaanderen vroef(er 
in: Tips Landje van Cadzand, Groede. 1981. blz. 67-77 ; 1982, blz. 80-91. 

Zeeuws- Vlaanderen 
in : Hel Kringblad. Orgaan van de Kringen Hulst, Ooslburg en Zuid-Beveland van de N~"ll>rdbnhanoc 
Chrislelijke Boerenbond. Kloosterzande. nrs. 22 van 1977 (19 november 1977)t0l nr. 5 van 1978 (-l maan 
1978). 

Emif(rcltie naar Zeeuws-Vlallnder,-n 
in : Hel Kringblad. nrs. 6 (IS maart 1978) lot nr. 20 (I .. okIober 1978>. 

Dorpsbladen 

Strijd (lan de Schrldl'mollt/inR 
in : 'I Susnndertje (Zuidl-llnde>, jnlU1!nng 7 nrs. ti en 7 (lIJS .. ). jnargllnp 8 nrs. 1-7 (11J8~)' 

KnninRin Wilhl'lmina. I'l'rtrl'k 1940· tl'r/l,llkt't'r /945 
in : Djeeds Nieuws <Eede). 4dc jnargnnj.l. mnnrt IIJK~. 

De kerkl'n in dl' R,'ml'ent,. ACITT/,.nhur.lll'n IlIIn .Il1'.fchil'(/l'ni.1 
in : De kerken vlln Allrdcnbul"lt. Allrdenburg. IIJK(), bIl. 2·K. 

Daxhladl'fI 

Enkele h(1nden.lcn Ilc:rkhlcn en lII1ikclcn, wnnnlndcr hi\lon!>l.'Ilc:. AI\ '''lm''I'',ndcnl \AO het 'iAII"'..t 1"Ic- SIMI' IR",,-'. 
I!cdurcndc dc juren 1Q4~·I9M 

Spitfl'n In 111'1 '·l'rll'dl'n 
Vasle rubriek vllnnf seplcl11hcr IIJK~ In hel dnllhhlll [k- Slem (111\"\111\ \'nl\'lIl1t'll\k l'C'f ,,,,,,nlC'n ,~'('n ('('n 
artikel belrckkinj.l hebbend op dc hi~lllrle vnn 7.ct'uw~, Vlnnndt'rcn 
Tol in fehrullri IIJS7 : 40 nrtikelcn. 
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EEN BALORIGE CIPIER TE EEKLO IN 1540 

In meer dan een opzicht was Zeger de Reytere een controversiële figuur te Eeklo en 
omgeving. 

In 1530 en nog in 1537 huurt een zekere Zeger de Reytere het Ammanschap van 
Waarschoot, ressorterende onder het ambacht van Zomergem, van de Graaf van 
Vlaanderen ('). 

Vanaf 1529 (2) tot 1537 ontstaan menigvuldige processen tussen Eeklo en Waar
schoot betreffende de afwatering van de Wilde Moer - het latere Leen - en de 
jurisdictiegrenzen tussen beide heerlijkheden op die verre uithoeken van woeste en 
onbebouwde gronden. 

Het onderscheid tussen de eigenlijke Keure van Eeklo en de afbakening van de 
parochietienden maakte deze begrenzingen nog ingewikkelder. Hetzelfde fenomeen 
deed zich trouwens voor en dan weer eens binnen de Westmoer of Wilde Moer tussen 
de Keure van Eeklo en het Ambacht Maldegem. 

Wat Waarschoot betreft, is het nu precies amman Zeger de Reytere die het met de 
burgemeester van Eeklo zwaar aan de stok krijgt over de rechttrekking van de 
Burggravenstroom, wat voor een goed deel de ontwatering van de Wilde Moer 
inhield en de grenscorrecties met Waarschoot (3). 

Wederrechterlijk houdt hij keurbroeders van Eeklo en zelfs de burgemeester 
gevangen, omdat zij weigeren als afdrijvers belasting te betalen voor landerijen, die 
zij dan meestal nog op de betwiste gronden gebruiken. 
Als represaille wordt diezelfde Zeger de Reytere op zijn beurt te Eeklo gevangen 
gehouden (4). 

Daartegenover vinden wij dan opnieuw een meester Zeger de Reytere. als procu
reur te Waarschoot vermeld in de stadsrekening van Eeklo van 1532-33 (5), waar hij 
uitdrukkelijk de belangen van de stad Eeklo tegen de baljuw van de Oudburg 
verdedigt. Ongetwijfeld was het een persoon van aanzien. 

De vraag stelt zich nu of onze Zeger de Reytere. veroordeeld door de Raad van 
Vlaanderen op 17 december 1541 (6) en geciteerd in het werk van J. Decavele als 
protestant (1) dezelfde figuur niet zou kunnen zijn. 

De hetze rond zijn persoon van Eeklo uit en zijn bindingen met Waarschoot wijzen 
duidelijk in die richting. De titel "meester" en zijn juridische bedrijvigheden wijzen 
er tevens op dat hij een bepaalde juridische opleiding genoten had. 
Wat er ook van zij, op 17 december 154 I raakt meester Zeger de Reytere in een even 
onverkwikkelijk als gecompliceerd proces verzeild. 
Maar laten wij de feiten duidelijkheidshalve nu eens chronologisch op een rijtje 
zetten. 
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Beschuldigd van hoogverraad als aanhanger van de nieuwe religie. kreeg hij van 
ambtswege de procureur-generaal van Vlaanderen als "hee!>scher" en tegemtander. 

Volgens de keizerlijke ordonnantien stond hem hierbij onvoorwaardelijk de dood
straf te wachten. wat betekende .. Rhecondempneerl ende Rhexeculeert Ie worden 
loller dOOI mellen viere ende alle :.ijn ~(}edinRhen ~heconfhqlleert". zoals het 
voorkomt in de aanklacht. 
Toch zal hij aan dat doodvonnis weten te ontsnappen. 
Welke waren nu in concreto de beschuldigingen. die hem hoofdzakelijk vanuil Eeklo 
ten laste gelegd werden ? 

Het geheel begon met een zeer algemene beschuldiging" dal de voorn. \'erwurde
re over /anghen lijf hefaeml ende vermaerl Rheweesl haddt' .'>uspecl te :ijne \"On Ie 
slIstineren eeneghe qllOede oppinien ende erreurs van Marlins Lmher. \'ersnwende 
de ordonnantien constituten ende ghehooden vander helegher kercke in ::.ulckRr wijs 
dat a/zoe wij/en doe levende zUne huusvrauwe in de mdell1 \"(111 seplemhrt' X\'c neglren 
ende dertich Ii~ghende in haer \'werste zeere crand ende Jwer kinderen. ,'rienden, 
mae~hen ende ghehueren wesende in hoer camen' endt' :.iende dat dt' "en"- gheen 
dehvoir en dede omme haer li' doen!' o/yen i'ndi' Ie ghel'i'n haer ,,"Iersle ree/rl hadden 
lollen voorn. vem'. gheseYI IWllere goedl dal mi'fl ghinghe (Imme Iheliclr olysde. 
daer up de \'(wrn. vem'eerere gheandll\'(Jordl Jwddi' ",at baelel smaen ofte .~mml't·n 
on t1ichaem men en zal hil'T smaulen ofte Jmeerefl, len mach niel/relpen. mllp Ilplwt'r 
dat zou hehhe een vasle ~he/oeve in :.u/cke wijs dat de :el\'(.' ::.ijne JUIlI.n'rClIlWt' ron." 
daer naer ~eslOTfven es zonder tontfaene Ihe/ich sacramt'll1 \"On den olysele endl' de 
voorn. haere kinderen vrienden en mlleghen dlll'Tim/t' gh('ScaIUJlllist'l'rt I",dl/e", 

Dit althans was de versie van de aanklagers: fervente weigering van de toediening 
van het H. Oliesel en profanatie door het te zien als een nutteloos .. ... maen (I/tt' 
smaulen an l/ichaem". 

Beklaagde gaf daarover evenwel een heel andere versie. Voon.-crst was hij niet 
akkoord met de hoogste lijfstraf door de pnxureur-gcnernul gevorderd en dit op 
initiatief van de wet van Eeklo. 
Van zichzelf getuigde de verweerder" dal hU ooe WelS ('fult' t's t't"1I go!'c/t ra/ic." mem 
van ~ot'd(' {ame com'('r.WltÎl' ('nt/t' Ic','e1/('. Jwnclt;t'f(',ult" dr knckt" rndt' /t'I't"IIc1t" ""t'r 
de ght'hoodt'll Gods t'tkk constitlilic'lI \'til/cia I/('.\'/('gllt·r kt'Tt'kt" ,wc'r ::~'" l'l'rmelght'If 
glll'nde Ie hÎl'chlt'f/ cf/dc' Icn IId('gllt'f/ SelCT/InI('flle', ghrlijc ('('n gCIf·tIt krrsl('1/ mt",ucJlf" 
ht'hoorl ('nde Wll.\· sdlUldicll Ic' dm'IIt'" . 

Dat hij in verband met het toedienen van het H. Oliesel. hienwcr smalend ltlU 

gesproken hebben in tem1cn als "smouten en smeren" wees hij met klem \"3n dl" 
hand. 
Hij had de omstaunder.. alleen willen duidelijk maken dut ~nl()t mish~.mr hier nicts 
meer kon haten en er aan toc!-!evoe!-!d : . 'Ghij ::;t"1 d/" 1/UltÎt'1 hel/Jen ('11 mllch t'/h/t' It' 
hu,tt' t'S mc'l'\" dal ,\'C' hm'r I'('rstalldl ('nd(' kt'f/f/t'S.'it' ,'('rloort'1t Itlldcl(''' 

Een tweede beschuldiging hem ten lush.' ~c1egd wus, dut hij op de \"\ltlnl\"tlnJ 'Uil 

Sint Simocn en Sint Judendug. ap(lstek'ndll~ 2H oktuber I.~U\). welendl" \"i~ihNIl~. 
aan lijn dienstmeid npdrudll lOU lo1ej:C'ven hebben. lijn tHcnstJ'I('N)n('\.·1 hij het 
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avondmaal vlees voor te zetten, hoewel dit, volgens de regels van de Kerk, op een 
vigiliedag verboden was. 

Toen een van de werklieden zich hierover verwonderde, zou de verweerder daarop 
gereplikeerd hebben: "en ma eet daerinne gheene swaereeheyt, eet zoe iek doe, ten 
besmet niet dat ten monde innegaet, nemaer datter vutgaet" . 

Op het vastenavondgelag van 1540 was meester Zeger, althans volgens de wet van 
Eeklo, daar nog eens uitvoerig op terug gekomen: "zegghende voort waer staet 
ghesereven ofte verboden meer te dervene vleeseh den eenen dan den anderen daeh 
ende daernaer inde viersehaere van seepenen van Eecloo dattet beter was dat hij 
verbraek de statuten ende ordonnantien van der heelegher kercken dan de ordonnan
tie van der K.M. betoeghende naeetelie dat hij letter oft niet houdende was vanden 
ordonnantien ende ghebooden van der heelegher Kereke" . 

Hier ging hij zonder meer de antiklerikale toer op en was hij flagrant in tegenspraak 
met zijn bevestiging een goed christen mens te zijn. Het lag duidelijk voor dat hij toen 
reeds bepaalde Lutersgezinde Eeklose magistraten naar de mond wilde praten : met 
de regels van de aloude kerk moest men het toch maar niet zo nauw nemen, indien 
men maar in orde was met de keizerlijke en dus wereldlijke ordonnanties. 

Trouwens ook deze beschuldiging: het vlees eten op een vigiliedag wijst hij van de 
hand, met de bewering dat hij aan zijn dienstmeid nooit een dergelijke opdracht had 
gegeven. 

De klachtenrij was hiermede nog niet ten einde, het gevaar voor kapitale straffen 
wel! 

Blijkbaar had onze Zeger het voor de dagelijkse dingen des levens even lastig om 
met zijn medemensen in vrede te leven als met de principiële zaken. 
Wie maakt nu heftige ruzie met zijn ouders om het zogezegd wederrechterlijk weiden 
van koeien? 

In de meimaand van 1535 op een mooie zondagmorgen waren vaders koeien al dan 
niet bij toeval in 's verweerders weide terecht gekomen. Onmiddellijk hoogste 
alarm : de koeien werden stande pede en in grammen moede naar vaders erf terugge
stuurd. Tot overmaat van ongeluk botst hij er op zijn stiefmoeder, die hij met alle 
Eva's zonden overlaadt en slaat of tenminste bedreigt met een houten schop, zodat 
vader ter bescherming dient tussen te komen (8). 

Niets was minder waar beweerde de aangeklaagde. Nadat hij zijn vader gewezen 
had op dit onwettig grazen, de zogezegde overtreding, had hij alleen enige 'kwade 
woorden' gericht tot zijn stiefmoeder maar uitdrukkelijk geloochend "dat hij haer 
hoft zijnen vadere ghesleghen haddende' , . 

Als stedelijk cipier bleek hij ook zijn boekje te zijn buiten gegaan. Twee van zijn 
gevangenen had hij bijzonder hard aangepakt o.a. Bertelmeus Blanckaert en Vincent 
Parisis. Normaal was het zo dat de cipier recht had op een dagelijkse verblijfsvergoe
ding van 6 gr. en hiervoor tevens de gevangene diende te voeden. Aan Vincent Parisis 
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had hij evenwel 7 groten gevraagd en hem hiervoor slechts gezouten koeienvlees van 
meer dan 8 dagen gegeven. Op diens klacht betreffende zijn slechte behandeling, zou 
hij geantwoord hebben: "Indien hij anderssins wilt ghetracteert zijn dat hij zoudde 
moeten geven thien grooten sdaechts" . 

Wat nog erger was, hoevel Vincent Parisis slechts gevangen zat voor een burger
lijke zaak, had hij hem toch " te diere causen ghesteken int dive cot daermen 
ghewoone was dieven ende moerdenaers die om crime ende van den Lijfve ghevan
ghen zijn te legghene, daer hij zekeren tijt gheleghen hadde" . 

De andere gevangene, Bertelmeus Blanckaert, was er nog slechter vanaf geko
men. Nadat hij zich evenzeer over een onheuse behandeling beklaagd had. snauwde 
de cipier hem met volgende woorden af : "Ghi hourekint, ghy en sult nieumur t~ 
vreen sijn, hem met dien nemende bij den boeseme met eender handt ende in dander 
handt hebbende eenen blooten ghetrocken upstekere in zulcker wijs dat hij h~m M 

hadde tse/ve be/et gheweest bij den anderen ghevanghenen beroeft zoudde h~bbm 
van den lijve" . 

Op een andere avond, wanneer onze cipier blijkbaar opnieuw in een slecht humeur 
verkeerde, had hij dezelfde gevangene "vervoorden Ie weer pene zo~ rudelic j~gh~n.~ 
een tritsoer (9) onder zijn voeten hem stekende ende smijtende met zijnen \'Ol"tm aL{ 
dat hij hem gebroken hadde een rebbe in zijn slyncker zijde van zijnen licha~me'·. 

Opnieuw moesten medegevangenen zijn leven beschermen en lag hij geruime tijd 
na zijn slaking uit de gevangenis, "zieck te brdde in dangiere mn :..ijn~n Iij\'~". 
Ook hier weinig respijt van de beschuldigde. die alleen kon replikeren dat hij zijn 
gevangenen volgens de geldende regels had behandeld. 

Na deze viervoudige beschuldiging: weigering van toediening van het H. Oliesel 
aan zijn stervende vrouw. bedeling van vlees op een vigiliedag, moeilijkheden met 
zijn ouders, slechte behandeling van de hem toevertrouwde ge\'angencn en moei
lijkheden met diverse plaatselijke besturen. kon de Raad van Vlaanderen met in
achtneming dat niet alle misdrijven o.a. zijn toctreding tot het protestantisme. 
tenvolle bewezen waren, deze amhtenaar onmogelijk in dienst houden. 

Hij werd voor die tijd nochtans aan ccn hijzonder milde straf onderworpen. Bij 
vonnis van 17 december 1541 werd hij veroordeeld in zijn lijnwaad. knielende op êen 
knie met een toorts van 6 pond was. ongehrand. voor het hof vergiffenis te Yrn~n. 
Diezelfde toorts zal hij daarna tussen twee deurwaarders in. offeren in dl' St
Michielskerk te Gent. 

Op een plechtige zondag zal hij vergezeld van een deurwunrdt'r. eveneens in 
lijnwaad. in de processie gaan hinnen de St-Vincentiuskl'rk vun Eeklo en cr c\'(,llC"l"ns 
een toorts offeren. Een jaar lung zul hij wekelijks mis horen in hl" l\ll(,~k\l(lr \'I\n dl" 
kerk van Eeklo en daarenboven een hoete Ix'tulen vun 2(Xl ku",lus-~lIldcn ten pnlfijtt" 
van de keizerlijke schutkist. 
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Blijkbaar oefende hij bij tijd en wijle ook nog het ambt van schoolmeester uit, want 
het wordt hem tevens verboden nog "eenich officie te bedienene oft schoele te 
houdden in Landt van Vlaenderen" . 

Aldus was onze ambtenaar volledig' 'uitgekleed" . 

A.DEVOS 

(I) ARA-RK 3446 I. Rek 1536-37. 
(2) Zie hieromtrent RAG-Kaarten en Plans. nr. 597. Kaart tiendengebied Eeklo 1755. 
(3) A. DE VOS. Lokale Scheepvaart te Eeklo. Appeltjes van het Meetjesland nr. 18. p. 5-124. 1967. 
(4) ARA-RK - SAE-558. Rek. 1532-33.4 Iv. 
(5) ARA-RK - SAE-558, Rek. 1532-33. p. 27. 
(6) RAG-R. v. VI. 7527, 353v". 

(7) J. DECA VELE. De Dal?eraad van de Reformatie in Vltwndt'ren (1520- 1565). Brussel 1975, p. 263. 264. 601. 
(S) J. DECAVELE, ib. p. 264. 
(9) Tril~r" tre!lOOr, dres"oir. kleine ka~!. 
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BIBLIOTHEEKNIEUWS 

Appeltjes van het Meetjesland. 

Nog steeds kan gevolg worden gegeven aan de vraag naar voorgaande jaargangen. 
Van de nummers 20-1969. 30-1979. 33-1982. en 34-1983 zijn nog slechts enkele 
exemplaren beschikbaar. 

Nieuwe leden die hun reeks willen vervolledigen wezen gewaarschuwd! 

Beschikbare jaarboeken: 

Nr. Jaar Nr. Jaar 
') 1950 30 1979 

13 1962 32 1981 
19 1968 33 1982 
20 1969 34 1983 
21 1970 35 1984 
25 1974 36 1985 

37 1986 

Deze nummers zijn te bekomen aan de prijs van 500 fr. en dit door: 

- te bestellen op het ruiladres 
E. de Smet. Stadsarchief Eeklo. Markt. 9900-Eeklo. 

- of door het storten op postrekening 000-0604056-37 van het Hcemkundi~ Genoot
schap van het Meetjesland. pla Gentstraat 13. 9971-Lcmhcke. met \"cnnelding 
van de gewenste jaarboeken. 

Schenking. 

De bibliotheek lag zich verrijkt met het omvangrijk archief van E. H. Jo/cf fk 
Wilde. prominent historicus en voomlulig pustoor vun Lemhckc. 

In ons volgend nummer hopen wc de inventaris van dit fonds te kunnen opnemcn. 

Raadpleging. 

De: hihliotheek van het Genootschap is ondergehracht up het Studsun:hief h." (:("kl(\ 
en voor iedereen te raadplegen op wocnsdag vun 14 tot 17 uur en op /utentll!-! \Iln I ~ 
tot 18 uur. 

l"k hlhli'lth\."kans. 
Erik dc Smet 



A - Tijdschriftenoverzicht 1986. 

In het tijdschriftenoverzicht werden de kringmededelingen, kronieken, jaarversla
gen en rubrieken als vraagbak en boekbesprekingen niet opgenomen. 

Hoewel we een ruildienst onderhouden met het tijdschrift Studia Historica Ganda
vensia mochten we in de loop van 1986 geen publikaties ontvangen. 

HET LAND VAN AALST 
Tijdschrift van de Heemkundige Vereniging "Het Land van Aalst". 

Jrg. XXXVIII, nr. 1,1986. 
L. MOYERSOEN. De gemeentepolitiek in Aalst ten tijde van Baron Romain Moyersoen (1895-
1938). G. VAN BOCKSTAELE. De preekstoel in de O. -L.-Vrouwekerk van Moerbeke (Geraards
bergen). 

Jrg. XXXVIII, nr. 2-3, 1986. 
H. VAN ISTERDAEL. e.a. Bibliografie 1985. J. DE BROUWER. De stam De Sadeleerte Haaltert. 

Jrg. XXXVIII, nr. 4, 1986. 
L. BEECKMANS - G. WELLEMAN en E. BORREMANS. Nederzettingssporen uit de la Tène
periode te Nederboelare. K.G. VAN ACKER. Geldulfus cum adjutorio abbatum XII - Loricatos
Ducat. FRANS VAN CAMPENHOUT. Alois De Backer. H. VAN ISTERDAEL, De kostschool van 
FA Corael te Aalst. H.V.I., Toneel te Nederboelare anno 1797. 

Jrg. XXXVIII, nr. 5-6, 1986. 
DE REDAKTIE. In memoriam Jozef van Overstraeten. G. VAN BOCKSTAELE. Het nieuwe 
archeologische museum van Zuid-Oost-Vlaanderen te Zottegem. A. VAN DOORSELAER. Ar
cheologie in Zuid-Oost-Vlaanderen. E. DE DONCKER, De strafrechtbanken te Aalst van de 
XIVde tot de XVlllde eeuw. H.V.I., Toneel te Steenhuize 1770. D. VAN DE PERRE, De Berg en 
het hof van Wedergrate te Denderwindeke. H.V.I., Loflied op de school 1775. I. DE TEMMER
MAN. Het schoofland. G. VAN BOCKSTAELE, Het Lovaertorgel te Moerbeke. H. DE BREE, Het 
eerste en enige internationaal congres van Daensisten in Rotterdam (1901). D. PODEVIJN. De 
katholieke jeugdorganisaties van het arr. Aalst, 1923-1926. 

HET LAND VAN BEVEREN. 

Jrg. XXIX, nr. 1 - maart 1986. 
REDAKTIE. Bij de illustratie op de omslag van onze 2ge jaargang. HUGO MAES. Fort Liefkens
hoek' exponent van het verzet tegen de vrije Scheldevaart. MAURICE GYSSELING. De namen 
Kieldrecht en Zwijndrecht. LUC GOEMINNE. Onderhoud en herstellingen aan de twee grafelijke 
windmolens te Saaftinge in 1412. 

Jrg. XXIX, nr. 2 - juni 1986. 
MARC VAN STAPPEN. Het leven in de wijk "Den Brand" (Vrasene) rond de eeuwwisseling 
(1880-1920). GUSTAAF ASAERT. Beveren in de Antwerpse pers 11. R. VAN LAERE, De 
oktrooi en van de Sebastiaansgilde van Kallo en Doel. EDWIG LETEN. Een monument voor 
Broeders Benedictus (Servatus van Gaveren). 

Jrg. XXIX, nr. 3 - september 1986. 
RICHARD WEEMAES. De H.-Kruiskerk van Vrasene in de XVlle eeuw. GUSTAAF ASAERT. 
Beveren in de Antwerpse pers 12. STEFAAN VANDENBERGHE, Een pelgrimsteken van Sint
Jan-de-Doper van Amiens gevonden te Beveren. 

Jrg. XXIX, nr. 4 - december 1986. 
RICHARD WEEMAES. Johannes Baptista Cypers (1756-1820). een priester van grote verdien
sten. PAUL DE WIN. Iets over schandstraften en schandpalen in het algemeen. JACKIE 
THIRON. Historische schets van de Vrasense schandpaal. DIRK VERELST, Het geheim van de 
schepen' een rechtzaak te Vrasene. GUSTAAF ASAERT. Beveren in de Antwerpse pers 13. 
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HEEMKUNDIGE KRING BOS EN BEVERVELD. 

Jaarboek 1986 - Nr. 19. 

DANIËL VERSTRAETE. Baldadige Politie te Oedelem in de 17e en 18e eeuw. ETIENNE SlOS. 
De Kerk, Klokken. Oorlogsslachtoffers. ROBERT CRAPPÉ. De Dorpskom te 0edeIem en ZIjn 
bewoners omstreeks 1920-1930. HENRI ZUTTERMAN. Oedelem in de tlJdvan Napoleon - Deel 
1. ALFONS RYSERHOVE. Onderpastoorslied uit 1873. GUIDO TRAMASEUR. Studte van de 
rekeningen van de kerkfabriek Sint-lambertus te Oedelem van 1836 tot 1982 - Deel 1. 

EIGEN SCHOON EN DE BRABANDER. 

Driemaandelijks tijdschrift van het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van 
Vlaams-Brabant. 

Jrg. lXIX, nr. 1-2-3 -1986. 
J. VERBESSEL T, Verdwenen en verplaatste dorpscentra J. GEERTS. De Smt
Sebastiaansgilde van Sint-Amands. J. VERBESSEl T, lettelhedeghem. L. lINDEMANS. Aan
vullingen bij de geschiedenis van de familie Lindemans. A. CLABOTS. Bouwstoffen voor de 
geschiedenis van het onderwijs te Overijse. H. RIJCKAERT. Processies te Sint-Job-Carloo J 
LAEREMANS, De Pijl. den Boog en de Pakkendo. W. VERLEYEN. Necrologium van Afflrgem 

Jrg. LXIX. nr. 4-5-6 -1986. 
J. VERBESSEL T, Ere-deken J.E. Davidts 100 jaar. J. VERBESSEl T. Het Kadaster. sludrebron 
voor Dorpsgeschiedenis. H. VANNOPPEN, 875 jaar parochie Kwerps. J SPANHOVE. De kruIs
booggilde van Asse rond 1600. G. RENSON. Varia HallenSIa. R. MERTENS. De trekhond FR 
CLAEYS. Toponymie van Webbekom. 

Jrg. LXIX, nr. 7-8-9 - 1986. 
J. VERBESSEL T. 75 jaar Eigen Schoon 1911-1986. J. VERBESSEl T. Het Kadaster. sludrebron 
voor Dorpsgeschiedenis. H. VANNOPPEN. 875 jaar parochie Kwerps Deel 11. J VERBESSEL T. 
Heraldiek portret van de heren van Grimbergen. J. VAN DOORSLAAR. Het Groot Onderzoek van 
1389. 

Jrg. LXIX. nr. 10-11-12 -1986. 
J. OCKE LEY. De wederinrichting van het gasthuis Ie Asse in de eerste helft van de 1700 eeuw J 
VERBESSEL T. Het Kadaster, studiebron voor dorpsgeschiedenis LED lINDEMANS. Aanvulhn
gen 11 bij de geschiedenis van de familie Lindemans. FR. CLAES. Toponyrme van Webbekom W 
VERLEYEN. Necrologium van Affligem. R. MERTENS. Vanante op een oud kwetvertelsel K 
CROON. Soldaten van Napoleon uit Kampenhoul 

BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS DER STAD DEINZE EN VAN HET LAND AAN LEIE EN 
SCHELDE - Jrg. LI" - 1986. 

DR. PAUL HUYS. Oudste Baljuwrekenrngen van Deinze. OR. LUC GOEMINNE. We<kKopbouw 
van een grafelijke windmolen te Petegem-Leie HERMAN MAES, MargAr9tR VftO Oostenn", en de 
eerste (?) Deinse schilder. KENNETH SMITH. Over de hoeven van D9inz6 HERMAN MAES. 
Deinze einde 18e en begin 1ge eeuw OP BAERT (+), Het kerkorkost HERMAN MAES. Uit MI 
dossier van Luc Mat1hljs. WILLY JONCKHEERE, Ignnco Do Suttor ttl D9tnte URBAIN VANWIL . 
DEMEERSCH. H. Bloedprocossle te Melgom RAF VAN DEN ABEELE. ~n~~lhno Vft" ~ 
tentoonstelling. 



GEDENKSCHRIFTEN VAN DE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN 
DENDERMONDE. 

Jaarboek 1984 (verschenen 1986). vierde reeks. deel 7. 

JOHAN DE RIDDER. Moerzeke 1710-1796. Een historisch-demografische analyse van een 
plattelandsparochie in Oost-Vlaanderen. 

DE GAVERSTREKE. 

Geschied- en Heemkundige Kring. 

R. CASTELAIN. De bezittingen van de familie Van der Moten te Ingooigem. Wortegem-Anzegem. 
Waregem, Celles (Henegouwen) e.a. PH. DESPRIET. Bijdrage tot de economische geschiedenis 
van Zuidwest-Vlaanderen. G. ALGOET. Waregem en Waregem naar op het einde van de 16de 
eeuw (1560-1580). M. DEBROUWERE en E. DUCATIEEUW. Toponymische wandelingen door 
Beveren-Leie (4). F. SPELEERS. Anzegem tijdens de Franse revolutie en het Franse bewind 
(1792-1815). M. DEBROUWERE en E. DUCATIEEUW, Van woonsteden en mensen in DesseI
gem (3). R. OPSOMMEA. Waregemse territoria onder Oploger-Huise, 15de eeuw. M. COOR
NAERT. De verkoop van renten in de heerlijkheid Walem te Wortegem. M. DELMOTIE, Verkie
zingen. politiek en openbare opinie te Sint-Eloois-Vijve en in de Gaverstreek tijdens de jaren 
1795-1836. PH. COUSSEMENT. De aanverwanten van pastoor Coussement (Desselgem en 
Deerlijk) (slot). M. DEBROUWERE en E. DUCATIEEUW. Joseph de Costeren zijn voetreis naar 
Rome ten jare 1749. M. DEBROUWERE en E. DUCATIEEUW. Vontegeld voor zevende zoon in 
.:t Leckerke" te Beveren-Leie. Idem, Het klokkengietersgeslacht de Leenknecht en Beveren. 
Idem. Nieuwe kapel in de Brouwerijstraat. P. HUYS. Genealogische sprokkelingen. R. CAUWE. 
Het pensionaat te Harelbeke. G. ALGOET, Molens en molenaars in Vlaanderen rond 1600. 

HANDELINGEN DER MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TE 
GENT, Nieuwe Reeks. Deel XL. 1986. 

A.C. VAN CAENEGEM. In memoriam Dr. H. Nowé. E. WARMENBOL, Hoe romeins zijn de 
oudere Antwerpse vondsten wel? K.G. VAN ACKER. Neen toch, opnieuw Walewein van Meiie? 
M.P.J. MARTENS. Enkele middeleeuwse muurschilderingen te Gent. 11 : Gegevens op basis van 
documenten. P. DONCHE. Enkele aanvullingen bij de levensbeschrijving van Jacob Donche, 
raadsheer bij de Raad van Vlaanderen (+ Dendermonde 1492). W.L. BRAEKMAN, Joos Bal
biaen. dokter, alchemist en legerkapitein tijdens de Gentse Calvinistische Republiek (1576-84). 
H. DE RIDDER-SYMOENS, Enkele gegevens over Joos Balbiaens universitaire studie. J. BUN
TINX. Het archief van de Spinessen te Gent. G. ELEWAUT. Herberg en Overheid. Politionele en 
fiskale aspekten van het overheidsoptreden betreffende herbergen in de Zuidelijke Nederlanden 
en in het bijzonder te Gent. 17e-18e eeuw. P. LENDERS. De Gentse voorschepen J.J.P. Vilain 
XliII (1755-1777). Enkele trekken van zijn persoonlijkheid. M. VELDEMAN. François Laurent en 
het schoolsparen in het Belgisch Volksonderwijs in de tweede helft van de 19de eeuw. J.H.A. DE 
RIDDER. Wisselwerking Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. R. DE HERDT en J. VAN
NIEUWENHUYSE. Bibliografie van de ge~hiedenis van Gent. 

GHENDTSCHE TYDINGHEN. 

Tweemaandelijks Tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring "Gent" v.Z.W. 

15 jrg. nr. 1, 1986. 
M. VAN WESEMAEL. Het Rasphuis. X. Inventaire Archéologique - Fiche Nr. 15. - De Dulle Griet. 
X. Louis Roelandt. ROGER VAN AERDE, De Rijkswachtkazerne in de Ridderstraat. M. STEELS, 
De Feesten van de 75e verjaring van de Belgische Onafhankelijkheid te Gent. RV, Onze Gentse 
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Keukenrubriek. RUDY VMJ ELSLANDE, De Geschiedenis van de VI~-Bor1uutfundabe en hel 
Lam Gods. 

15 jrg. nr. 2 -1986. 
EDDY LEVIS, Het Stapelhuis aan het Handelsdok. X, Inventalre ArchéologlQue - FIChe nr. 18-
Het Pakhuis. ROGER VMJ AERDE, Het Militair Hospitaal. R.V., Onze Gentse KeukenrubrJe4( 
RUDY VAN ELSLANDE, De Geschiedenis van de Vi~-Bortuutfundatle lil het Lam Gods. 

15 jrg. nr. 3 -1986. 
ANDRÉ DESPRETZ. Kanttekeningen bij grafmonumenten van Jules Van Blesbroeck Jr X. 
Inventaire Archéologique - De Gevel van het LakenmetershUIs. ROGER VAN AERDE. Van 
St.-Pietersabdij tot St.-Pieterskazerne. R.V., Onze Gentse Keukenrubnek. M. STEELS. Joseph 
de Hemptinne. RUDY VAN ELSLANDE. De Geschiedenis van de ViJt-Bortuutfundabe en het Lam 
Gods. 

15 jrg. nr. 4 -1986. 
ROGER VAN AERDE, De kleine Kavaleriekazeme in de "Keyserstraete". ROGER VAN AERDE. 
De Manège. H.C., Inventaire Archéologique - Het Huis gezegd De Grooten Moor. PIERRE 
KLUYSKENS, Constant Montald. ANDRÉ DESPRETZ. Kanttekeningen bij Grafmonumenten 
van Jules Van Biesbroeck Jr. DAVID MAES, Toen de aarde ook te Gent beefde M STEELS 
Joseph de Hemptinne. RV Onze Gentse Keukenrubriek. RUDY VAN ELSLANDE. De Geschie
denis van de Vijt-Borluutfunclatie en het Lam Gods. 

15 jrg. nr. 5 -1986. 
PIERRE KLUYSKENS. Sanderus. ROGER VAN AERDE. Het Militair KwartJer aan de Sterre. X. 
Inventaire Archéologique - De Trap van het gewezen Klooster der Geschoeide Cam19belen 
ANDRÉ DESPRETZ, Kanttekeningen bij Grafmonumenten van Jules Van Biesbroed< Jr. RV .. 
Onze Gentse Keukenrubriek. RUDY VAN ELSLANDE. De GeschiedeniS va'" de VIJI
Borluutfundatie en het Lam Gods. A. VAN WERVEKE, Oudheidkundige Kroniek M STEELS. 
Joseph de Hemptinne. X, Een "Aenspraek" in 1846. 

15 jrg. nr. 6 - 1986. 
H.C., In Memoriam: Maurits Van Wesemael. LODE HOSTE, Uithangborden Ie Gent. X.lnvental
re Archéologique - Fiche nr. 48 - De Grote Klok van het Belfort. ROGER VAN AERDE. De 
Tankkazerne te Sint-Denijs-Weslrem. RUDY VAN ELSLANDE, De Gesctuederus van de VIJI
Borluutfundatie en het Lam Gods. ANDRÊ DESPRETZ, Wel en wee van "PleIJe Btuut", de 
"Geketende Prometheus" van Lodewijk Van Biesbroeck. ROGER VAN AERDE. Het Leger op de 
Wereldtentoonstelling te Gent. 

ONS HEEM. 

Tweemaandelijks tijdschrift. 

Jrg. 40, nr. 1, 1986. 
J. GERITS, De veertigste JSargang van "Ons Heem". J.J. VEYS. De KartUIZers In de Franse 
Nederlanden J. GERITS, Gelegenheidsvaanties van de Kring "Gitschotetbuurscha.p" te 8ofger
houl. J. OLYSLAEGERS, De "spionnetjes" van het Groot Begijnhof te Mechelen M VAN 
AVERBEKE, De uurwerkmakers Van Bouchoudt te Lier en te Bf\lssel X. Heemschul X. ArcheO
logische Berichten. X, Van heem lol heem X. Van en voor onze loden E. VAN DEN BROECK. 
GelegenheidsgrafIek bij veertig jaar "Ons Heem" L. STOCKMAN. Ere-Pastoor Jozef De Wilde 
bekroond met de "Frans De Potter-Jan Broockaertpnjs" 

Jrg.4O,nr.2,1986. 
A. VANHOUTRYVE. Vis en vishandel In Kustvlaandoren lOl hel Olnde VAn heloud!'091fT1t) M 
POPPE, Honderdvilftlg jaar Vlaamse ZeeViSSerij. J. GERITS, Bljdmge lot do 9tJStChIOdOOI!\ vftn cW 
riViervisserij In de ZUidelijke Nederlandon DE OPSTEL RAAD, 2&119 LAnddng van hel VtNbond 
voor Heemkunde Ie Oostende. 21-22 hortslml'IImd 1985 X, Sprokk~hngMI X. Van htttMn 101 
heem. X, Van en voor onze ledon X. In onzo varbondsfnmilift 
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Jrg. 40, nr. 3-4, 1986. 
J. VAN CLEVEN. Ten geleide. J. VAN CLEVEN, Naar een herwaardering van de neogotiek in 
Vlaanderen? G.J. BRAL. Restauratie van neogotische gebouwen. Enkele bedenkingen. S. VAN 
HOONACKER. Uitgeverij-drukkerij Desclée-De Brouwer en de neogotiek. C. DE DYCKER. 
Guido GezeIIe en de neogotiek, volgens zijn briefwisseling. L VANDEVYVER, De trappen van 
het kasteel van Caloen te Loppem. H. DE BRUYNE, Een altaarretabel uit het atelier Bressers
Blanchaert in het oud Sint-Janshospitaal te Brugge. W. DRIESEN, Neogotische bouwkunst in 
Limburg: van pittoreske spitsbogen naar een katholieke huisstijl. X, Neogotiek van heem tot 
heem. X, Van en voor onze leden. X, In onze verbondsfamilie. 

Jrg.40,nr.5,1986. 
F. CLAES, Kempens of Kempisch. J. MOLEMANS, De basiskomponenten van de Kempense 
gemeente. G. LANDUYT, Steennijverheid in de Noorderkempen. J. GERITS, Bouwwerken op het 
Kempens landbouwdomein van Averbode te Hechtel (17de eeuw). J. MERTENS, Weddenschap
pen en informatiewerving in het noorden van de Limburgse Kempen (1600-166u). W. VAN 
CAMP. De geitenbonden in de Kempen. J. OLYSLAEGERS, Zandtekeningen in de Kempen en 
hun betekenis. X, Sprokkelingen. A. DEPREZ, Zetels voor een jubilerend echtpaar te Zolder 
(1923). X, In onze verbondsfamilie. 

Jrg.40,nr.6,1986. 
B. INDEKEU, Negentiendeeuws kartografisch materiaal met betrekking tot Limburgse gemeen
ten. V. VERSTEGEN, Lokeren en een hoofdelijke omslag of heffing in 1754. M. VAN AVERBEKE 
(+), Nog over uurwerkmakers. J. GERITS, 28ste Meifeest op "Ter Speelbergen" te Beerzei 
(1986). X, Sprokkelingen. X, Molenberichten. X, Van heem tot heem. X, Wie weet? X, Van en 
voor onze leden. A. COENEN, Geschenken bij inhaling van pastoors en bij priesterjubilea (einde 
19de-begin 20ste eeuw). X,ln onze verbondsfamilie. 

DE LEIEGOUW. 

Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig 
onderzoek in het Kortrijkse. 

Jrg. XXVIII, af!. 1-2, 1986. 
H. DEFOORT, De broederschappen in de Kortrijkse Sint-Maartenskerk tijdens de 17de en 18de 
eeuw. 

Jrg. XXVIII, af!. 3-4, 1986. 
R. ACKE, De SChepenbank van leper (1280-1330). G. BAERT, Een marktoktrooi voor Meulebeke 
1784. I. BAUWENS-DE JAEGERE, De nering van Sint-Catharina in Kortrijk. E.M. BRAEKMAN, 
Les traductions néerlandaises de I' "Institution" de Calvin (16e-17e siècles). J. CAPEN
BERGHS, Varius multiplex multiformis. Het probleem van de beschrijving van (Gallo-Romeinse) 
begravingsresten : enkele metodologische overwegingen. P. CA TTEEUW. Terugkerende doden 
en dwaallichten in de kassei rij Kortrijk. E. CORNELlS, Kunstenaars en kunstproduktie in Gent 
tijdens de 15de eeuw. S. DAUCHY, Een bevoegdheidsgeschil tussen de stad Kortrijk en de 
Sint-Pietersabdij in de middeleeuwen, voorwerp van een appel aan het parlement van Parijs. GA 
DECLERCO. Sekuliere kapittels in Vlaanderen 1 Ode-begin 13de eeuw. CL. DEPAUW. La région 
de Courtrai vers 1690 d'après une discription des paroisses du diocèse de Tournai. CL DE
PAUW, Une émeute à Toumai en 1566. M. DEPREZ. De bevoegdheid van een kasseirijbestuur 
op politiek, sociaal-ekonomisch en rechterlijk gebied. Het Land van Aalst in de 18de eeuw. L DE 
REN. Enkele nieuwe gegevens over de Ieperse beeldhouwer, architekt en ingenieur Joris Robyn 
(ca. 1522-1592). E. DE VROEDE, Volkssporten in Vlaanderen: van onderzoek naar aktie. P. DE 
WIN, Schandstraffen in het Oud-Belgisch strafrecht. N. GEIRNAERT, Het archief van de familie 
Adornes en van de Jeruzalemstichting. R. HARMIGNIES, Le coq dans Ie blason. V. HARTMANN, 
De duivel in de Westvlaamse volkssagen. A. HUYSENTRUYT, Vroege bronnen voor volkse 
genealogieën en voor het ontdekken van de oorspronkelijke vorm van familienamen. G. JANS
SENS, Een repertorium van nationale instellingen (1830-1914). L. JANSSENS. Feodale doku
menten als bron voor de qenealogie, sigillografie. P. LAMMENS-PIKHAUS. Zestiende-eeuws 
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redenjkerstoneel aan de feestdis. J. OLYSLAEGERS. Merklappen. R OPSOMMER. Het grafeliJk 
leenhof "De stenen man" in Oudenaarde. 13de-medlo 16de eeuw. J PUTSEYS. Van de 
persvrijheid in de Belgische grondwet (1831 ) lot Miran Vos (1832). H. STORME, HuwelIJkSmoraal 
en lekenmentaliteit in de preken van Joannes Verslype (1656-1735). J. TOLLEBEEK. Enk~ 
vooral metodologische beschOUWingen biJ het onderzoek naar de laatlmddeleeuwse antJjOOdse 
mentaliteit. C. VAN DEN BERGEN-PANTENS, Thesaurus IconographlQue. P VANDER
MEERSCH, Universiteit en maatschappij. Bronnen, metode en resultaten van een onderzoek 
naar de studie en de levensloop van Brugse academicI. P.P.J L VAN PETEGHEM. De Konferen
tie van Kortrijk (1679-1682). J. VAN RAEMDONCK. Het Vlncentlaanse model van kantalJeve 
armoedebestrijding in de late 19de eeuw in Gent. V. VAN RENTERGHEM. De Brugse semlnans
ten (1817-1914). D. VANYSACKER, Heksenprocessen In de stad Brugge (16de-17de eeuw I G 
VERBEECK, De scheiding der Nederlanden in de DDR-histonografie. J. VERBERCKMOES 
Lachen volgens het boekje. Zuid nederlandse kluchtboeken in de 16de en 17de eeuw F VER
HAEGHE, Een streek als site. D. VERHELST. De stichting van de Kongregabe van het OnbevIeII:t 
Hart van Maria. F. VERMEULEN, De Romeinse nederzetting en begraafplaats In Asper (Gavers) 
H. VERSCHAFFEL. Brief van de Belgische bisschoppen "over slechte boeken" (1843) A 
WIELOCKX, Bronzen bijlen uit de brons- en vr ~eger ijzertijd in de Maasvallel. 

HISTORICA lOVANIENSIA. 

Studiën van leden van het departement Geschiedenis van de Katholieke Umversltelt te Leuven 

194 - J. TOLLEBEEK, Arbor mala. Het antijudaisme van Lambertus van SInt-Omaars 
195 - J. MOULAERT, Elisée Reelus et I'anarchisme en Belgique. 
196 - M. CLOET, De voomaamgeving in het hertogdom Brabant (17de-20ste eeuw). Een biJdrage 
tot de mentaliteitsgeschiedenis. 
197 - R. DE SCHRYVER, De "Belgische Historie" (1781) van G.F Verhoeven 
198 - L. WILS, De historische verstrengeling tussen de christelijke arbeidersbeweging en de 
Vlaamse beweging. 
199 - E. GERARD, Tussen apostolaat en emancipatie: de christelijke arbeidersbeweging en ck 
strijd om de sociale werken 1925-1933. 
200 - A. OSAER, Van standsorganisatie tot koepel. De hervorming van het A.CW. na de Tweede 
Wereldoorlog. 
201 - R. DE SCHRYVER, De nieuwe Algemene GeschiedeniS der Nederlanden Een vergelijking 
met buitenlandse equivalenten. 
202 - P TRIO, Financing of University Students in the MIddie Ages a new Onentatton 
203 - M. CLOET, La religlOO populaire dans les Pays-Bas méndlonaux au XVllle SIècIe 
204 - R. DE SCHRYVER, The Development of Teaching and Research In Belglum on Unlled 
States History. 
205 - P TRIO, Een handschrift van de clericale OLV -broederschap van studenten van Panjs Ie 
leper, bewaard in het RijksarchIef te Brugge (XIVde eeuw), 
206 - L. DUERLOO, Heraldry under the Pressure of Steam. The Industnal Revolutton and CMC 
heraldry In England and Wales (1842-1914). 
207 - M GOOSSENS, Een negentiende eeuws heidedorp In IransformatIe, Kalmthout 1835-
1910. De mutatie van de activiteilsstructuur 

ONS MEETJESLAND. 

Tijdschrift voor Heemschut. Volkskunde en Geschiedenis 

Jrg, 19, nr. 1, 1986. 
ALFONS RYSERHOVE, Oud Maldegem (3), J. DE PAEPE. Een pastoor Uit ~I ~1~~I"nd 
ALFONS RYSERHOVE. Oud Zomergem (1), ERIK DE SMET. Ex-hbn"&n uil hel MHt)8!1lftOO 
R.T .• Hel hof van Walervllel te Bru990, C, FRANCQUE. GttschlttdenlS ""n dtt kl(lO$tor-, kleul.f· 
en lagere meisjesschool 10 BenUlIa, E. DE SMET. Do hol'berq "In dft ~njf)"," tu Adft90In HUGO 
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NOTTEBOOM. Wandeling door Adegem heen ... Van de Molenstraat naar Raverschoot. DIDIER 
DE SMET /ERIK DE SMET. Bouwstenen tot de geschiedenis van de 19de-eeuwse Meetjesland
se huisnamen (3). WILFRIED STEEGHERS. Personen uit het Meetjesland en overleden op de 
parochie Sint-Michiels-Zuid te Gent (1685-1796). 

Jrg. 19,nr.2, 1986. 
ALFONS RYSERHOVE. Oud Maldegem (4). HUBERT REYNIERS, Over vroegere rederijkerska
mers en toneelbonden te Waarschoot. J. DE PAEPE, Hieronymus Lauweryn : zijn lokale en 
historische betekenis. J. DE PAEPE. Een pastoor uit het Meetjesland. ERIK DE SMET. Chronolo
gie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid - 1841. ALFONS RYSER
HOVE. Oud Zomergem (2). 

Jrg. 19, nr. 3, 1986. 
ALFONS RYSERHOVE, Oud Maldegem (5). ALFONS RYSERHOVE, Oud Zomergem (3). 
HUBERT REYNIERS. Over drankgelegenheden te Waarschoot vanaf de 16de eeuw. X, Meetjes
land in vroegere jaren. Oud Zomergem. J. DE PAEPE. Een pastoor uit het Meetjesland. ERIK DE 
SMET. Ex-librissen uit het Meetjesland. MOELAERT ROGER. Ursel 27 mei 1940. De laatste 
ophoudingsgevechten van het 11de bataljon Genie. 

Jrg. 19,nr.4, 1986. 
ALFONS RYSERHOVE. Oud Maldegem (6). ALFONS RYSERHOVE, Oud Zomergem (4). J. DE 
PAEPE. Een pastoor uit het Meetjesland. ROMANO TON DAT, De vroegste tijden en het ontstaan 
van de stad Eeklo. X, Meetjesland in vroegere jaren. ROMANO TON DAT, Schepenen te Eeklo en 
Lembeke 1255-1652. 

DE OOST-OUDBURG. 

Jrg. XXIII-1986. 
MAURITS GYSSELING. Uit de vroege geschiedenis van Gent en de Oost-Oudburg. ROGER 
POELMAN, Geschiedenis van de Negenmeimarkt van 1795 tot heden. MAURITS GYSSELlNG, 
Catalogus van de tentoonstelling Geschiedenis van de Negenmeimarkt. SUZANNE MINNEBO
VIAENE. Het penningkohiervan Desteldonk. FRANS BRUYNEEL. Bergenkruis te Destelbergen . 

HANDELINGEN VAN DE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN OUDENAARDE 
VAN ZIJN KASTELNIJ EN VAN DEN LANDE TUSSCHEN MAERCKE EN RONNE. 

Jrg. XXIII, 1986. 
JULIEN VANDEPUTTE. "Van Opdenbosch": "Hoop in de Toekomst", "Onderwijs in het 
Oudenaardse". VERA VERMEERSCH. De conservatie van het Oudenaards wandtapijt: Land
schap met twee fazanten. J.P. VAN DER MEIREN. Industriële ontwikkelingen in Oudenaarde. 
MARC DESMET, Bartolomeus De Rantere kritisch bekeken. PAUL VAN BUTSELE. Arnulf IV van 
Oudenaarde eerste baron van Pamele. MARC DESMET, Een streekgenote schopt herrie in 
Parijs (1871). RIK CASTELAIN, De Oudenaardse familie Van Rokeghem en haar bezittingen. 
EMIEL VAN OMMESLAEGHE, De wereldtentoonstelling "Parijs - 1900". M.J. TULLEKEN, De 
inhoud van het kistje D.J. Van der Meersch. GEERT BERINGS, Een nieuwe historische aandui
ding over de rol van Petegem bij Oudenaarde in de ge eeuw. RIK OPSOMMER, Oudenaardse 
reliëfrekeningen en hun belang voor de plaatselijke geschiedenis (1). M.J. TULLEKEN, Een 
zeldzame schoorsteen. ELSA VANDERMEERSCH-LANTMEETERS, Kunstenaarsfamilies in 
Oudenaarde 11, De familie Van den Dorpe. JOACHIM CASTELAlN, Leen Ter Haverie (deel I). J. 
MERTENS, Statuten in inschrijvingsrecht van het Oudenaards St-Hermesgilde (19de eeuw -
Deel 11). 

ANNALEN. 

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenemant van India. 
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Jrg. XXXV -1986. 
PHILIPPE CROMBE, Prehistorische vondsten op de MuzIekberg (Ronse). JACQUES OECO· 
NINCK, Sur quelques sites préhistoriques du Renaisis. Idem, Notes complémentaJres sur Thtbak:J 
Prevót de I'église de Renaix et son tils Radulf (1089-1126). Idem. Quelques réftexlQOS sur 
I'histoire de Renaix au haute moyen-äge. JOHNY OECONINCK. Onuitgegeven XVde eeuwse 
Ronsische stadsrekeningen. ALBERT CAMBIER. Een sinds lang verdwenen meeslerwer1< der 
kopergietkunst te Ronse: de doopvont der oude Sint-Martinusker1<. Idem. Een paar ltaJtaanSe 
lofdichten op Cypriaan Oe Rore uit ca. 1540-1546. Idem. Intalde gedeelten van de romaanse 
Sint-Hermesker1< tijdens de laatste restauratie ontdekt; een restauratieprobleem en een hef
restaurering van de noorder kruisbeuk. Idem. Oe Sint-Hermeskrypte als stapelplaats voor WlI"
en brandewijnsmokkel in de XVllle eeuw. Een thriller. MARC DECRJTS. Oe spoorweg te Ronse 
LUC VANDEVELDE, Char1es-Alexander Snoeck. een man zijn tijd (1798-1868). JOSÉ VER
SCHAEREN, Bijdrage tot de geschiedenis van de "Société Philharmonique de Ste-GéClle" te 
Ronse. HENRIETIE DEPLECHIN-DUSSART, 100 jaar geleden: woelingen te Ronse. GASTON 
VAN DE MERCKT, En 1886, un évènement musical au collège St-Antoine de Padoue a RenaJx 
JOVANKA VERSYCK, De Patria alias Katholieke Associatie tijdens het interbellum en het succes 
van Rex te Ronse. SIDOINE FOUQUART, Herinneringen aan de Prinskouter te Ronse 
GUSTAVE VAN BALBERGHE, Michel Provost : artiste peintre. 

VLAAMSE STAM, tijdschrift voor familiegeschiedenis. 

Jrg. 22, nr. 1, 1986. 
R. VAN ASSCHE, Indices op de Staten van Goed van Opdorp. L. LINDEMANS, Fragment van de 
genealogie Mertens. J. POT, De familie Pot te Antwerpen (18e en 1ge eeuw) J. VAN OVER
STRAETEN, Wat betekent mijn familienaam? - DCCXXI. W PEENE. 175 laar geleden werd 
Hippolyt van Peene geboren. 

Jrg.22,nr.2,1986. 
L. VAN EECKHOUDT, Dokter Theophiel Poodt (1858-1936) van Temat. J.G. DE BROUWERE. 
Het werkboekje. R. DE CLERCQ, De ledenlijst van de Broederschap van de Zeven Weeen te 
Ingelmunster. J.G. DE BROUWERE, Insolvente boedel. H. VEKEMAN. Twee generatIeS "Van 
Overschelde" te Esen. J. VAN OVERSTRAETEN, Wat betekent mijn famihenaam ? - DCCXXII 

Jrg.22,nr.3-4,1986. 
S. D'AUBIOUL-VAN HOOF. De familie Van Hoof. E. VAN AUTENBOER. Oefam'he Lokermans ,n 
Turnhout en ... de Nieuwe Wereld? H. DE KOK. Een palmares van de Tumhoutse Latl,nse School 
in 1791. M. HUYGAERTS. Een verrijzenis te Tumhout ? M. DE BONT. Geesteszieken in geZinS

verpleging te Geel. L. FAES, HIJ huwde tweemaal maar ... met dezelfde vrouw' W PAULUSSEN. 
Het geslacht Buyck. - Zeshonderd jaar familiegeschiedenis. J. VAN OVERSTRAETEN. Wat 
betekent mijn familienaam? - DCCXXIII. J. MAERIËN (+) en J. LAUWERYS (+), Onze kwar
tierstaat: Louis Meeus. H. DE KOK, Enkele eigenaars van het "Huis mener thoran" te Tumhout 
(16de-17de eeuw). F. BOSCH en A. WEYNS (+), Onze kwartierstaat· Simon Goossens 

Jrg.22,nr.5,1986. 
W. VERLEYEN o.s.b., De familie Van der Borght te Moorsel (Aalst) M CLAEYS. Onze kwartlef
staat: E.P. Joris Noê, s.j. H. VEKEMAN, Carolus Franciscus Laleman en zijn afstammehngen F 
VAN DEN KERKHOVE, Het generatlebegnp als tIjdsomschrijving. J.G. DE BROUWERE. Betaald 
met een wisselbrief In 1694. J. VAN OVERSTRAETEN, Wat betokent mijn fam,IIenaam? -
DCCXXIV. 

Jrg.22,nr.6,1986. 
R. en J. DE VRIENDT-MORES, De familie Acke uit Zelzoto. J. VAN OVERSTRAETEN. Wltt 
beteken I mijn familienaam? - DCCXXV. R. DE CLERCQ, Do ledenlijSt van de .. ~~ 
van de Zeven Weeên" te Ingelmunster (slot). P DONCHE, Hal wnpon V8n de hlmllttt Oonche op 
zegel (15de-18de eeuw). P. VAN TICHELEN, Een Antworponnnr In Atj8h In 1876 (AAnvulling) 
J.-P. TYTGAT, Leenhouders van het Hof en do Hoorlilkhaid vnn Dudroltl (1-4S9--1485l W 
STEEGHERS, Personen uit Noord-Frankrijk voor1<omonde In de Ovttr1ilden!ltf)9I~~ viln dtt 
Dominikanen Ie Gent (1325-1794). ELSA VANDERMEERSCH·LANTMEETERS 8n F 
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NACHTERGAELE, Onze kwartierstaat: Jan Ignace Thienpont (1774-1863). J. HIEL c.s.s.r., Het 
Zeeuws-Vlaams geslacht Hiel. 

Jrg. 22, nr. 7-8,1986. 
W. VAN PUYENBROECK, De "Penningkohieren" van het Land van Waas. A. MORAAL, Moraais 
van Vlaamse Stam? P. HUYS, Weerbare mannen in de Kasseirij Oudenaarde (16e-17e eeuw). 
R. HERMANS, Brabantse Volkstelling van 1693, Gemeente Herselt. E. OSSlEUR, Promoti uit de 
Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik aan de Noord-Nederlandse Universiteiten. J. 
VAN OVERSTRAETEN. Wat betekent mijn familienaam? - DCCXXVI. F. VERDOODT, De 
familie Walravens te Gooik. J. LAPORTE, Onze kwartierstaat: Armand Rozaire Joseph 
Preud'homme. V. VERSTEGEN, De "Staten van Goede" te Lokeren. H. DELVAUX, Borgbrieven 
in het kerkarchief van Olen. W. STEEGHERS, Personen uit Merendree overleden in het Bijloke
hospitaal te Gent (1651-1799). 

Jrg.22, nr. 9, 1986. 
H. VANNOPPEN, Bronnen rond een parochiegeschiedenis : basisdocumenten voor genealogie 
en heemkunde. J.J.M. VAN ORMELINGEN, Onze kwartierstaat: Generaal-majoor Jonkheer 
Michaël J.N. van der Maesen. J. CAILLlAU, Overlijdens uit het hospitaal te Duinkerke (1741-
1793). J. VAN OVERSTRAETEN, Wat betekent mijn familienaam? - DCCXXVII. A. MARIS, 
Genealogie Van Strydonck - Land van Waas. 

Jrg.22,nr.10,1986. 
W. VERLEYEN o.s.b., Dan Vedastus Raemdonck (1722-1786), monnik van Affligem en zijn 
familie te Waasmunster. P. HUYS, Voer voor genealogen: Inwoners van Deinze en Petegem 
overleden in het Bijlokehospitaal te Gent (1625-1780). J. DE VRIENDT, Onze kwartierstaat: 
Edward Anseele. politicus-Minister van State. W. CEYSSENS, Over Limburgse studiebeurzen
stichtingen. J. VAN OVERSTRAETEN (+), Wat betekent mijn familienaam? - DCCXXVIII. P. 
COLFS, Een Haspengouws bloedverwantenregister (deel 1 ). F. VERDOODT, Enkele afstamme
lingen van de Heren van Ophem. F. DICTUS, De testes- en susceptoresproef. W. BEELE, Van 
Ignaes naer Donaes en Thomas. 

Jrg. 22, nr. 11,1986. 
P. COLFS, Een Haspengouws bloedverwanten register (deel 11). J. VAN OVERSTRAETEN (+), 
Wat betekent mijn familienaam? - DCCXXIX. W. MOERMANS en E. HOUTMAN, Limburg zendt 
zijn zonen uit! Kanunnik Dr. Albert Smeets. J. BASTIAENSEN, Pachters van de Abdij van 
Tongerlo in Kalmthout en omstreken (1679-1690). A. MARIS, Van Mieghem - Land van Waas. 
J.G. DE BROUWERE, Billanderman worden: Een dure zaak. F. VAN DE KERKHOVE, hoe oud 
werden onze voorouders? J.G. DE BROUWERE, Rot bevonden "fruyt". P. HUYS, Voer voor 
genealogen (11). A. HUYSENTRUYT, Van nekrologia tot ledenlijsten van broederschappen. A. 
MORAAL, Nog eens: De Moraais. 

Jrg.22, nr. 12, 1986. 
P. SEVERIJNS, De Maaslandse familie Grooten. P. COLFS, Een Haspengouws bloedverwan
tenregister (slot). J. BREYNE, K. DE LlLLE en S. VERHEYE, De kwartierstaat van Zénon Geldof, 
de Vlaamse grootvader van Bob Geldof. H. DE KOK, Archief en documentatie voor de genealoog 
in de Kempen (deel 1). P. DONCHE, Weerbare mannen te Zonnebeke in 1644. J. VAN OVER
STRAETEN (+), Wat betekent mijn familienaam? - DCCXXX. W. STEEGHERS, Personen uit 
Noord-Frankrijk voorkomend in de overlijdensregisters te Gent. 

OOSTVlAAMSEZANTEN 

Driemaandelijks tijdschrift voor volkskunde. 

Jrg. LXI, nr.1, 1986. 
R. VAN DER LINDEN, Jozef Volckaert, 1ste volkskundige in Vlaanderen. Nederhasselt 1870-
Gent 1959. W.L. BRAEKMAN, Het "droevigh Treur-Liedeken" van Jan de Lichte en zijn beruchte 
bende. A. ELOY, A.G. HOMBLÉ (+), De kettingbrief: moderne myte van het geluk? R. DE 
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VRIENDT-MORES en R. VAN DE WALLE. Het trouwboekje. een gebruik. H RYCKEBOER. M 
DEVOS. J. VAN KEYMEULEN, Studies over dialektwoordenschat aan de Rijksuniversiteit Gent 
Een bibliografie. H. VANNOPPEN. Streekdrachten In Oost-Vlaanderen. blezondef In het Land 
van Waas. 

Jrg. LXI, nr. 2,1986. 
L. HOSTE. Belangrijke historische praalstoeten In Vlaanderen M. JACOBS. Chanvan Aanzet tot 
Interdisciplinaire studie van volksgerichten in Vlaanderen. D. LAMARCa. Pastoor van Velzeke
Zottegem beledigd en bedreigd in 1768. Charivaria met kostersfamlhe. hed. v9fWlJlnamen 
proces. M. DAEM. Het mirakelboek van het Sint-Jakobsgodshuls te Gent. Pelgnms UIt Vlaande
ren en Brabant. M. JACOBS. L.V.v.-symposium : kinderkultuur. 

Jrg. LXI, nr. 3,1986. 
X. Tentoonstelling: Rendez-vous met Magere Hein. Doods- en rouwgebrulken In de 199 eeuw 
A. ELOY. Kettingbrief-artikel brengt geluk. prettige Waals-Vlaamse samenwerking! F BAS
TIAEN. De veldwachter. een volks-figuur (deel 1). E. VANLOMMEL. De kogelfles of het 
"saffarke". Historiek en voorkomen. A. ELOY. De drie werelden van August Gaston HombIe 
Biografie 1912-1985. A. ELOY. Bibliografie A.G. Hombie. A.G. HOMBLÈ (+). De retZen van 
Sint-Brandaan. 

Jrg. LXI, nr. 4,1986. 
A. VAN HAGELAND, John Flanders en het volksleven. Naar een honderdJang Jubileum 1887-
1987. L. VAN DRIESSCHE. Omtrent een begrafenrswagentJe. A.G. HOMBLE (+). Het bier In de 
volksgeneeskunde (deel 1). F. BASTIAEN. De Veldwachter. een volks-figuur (deel 2) R VAN 
DER LINDEN. R.TB.F. : Intemationale filmuitwlssehng in het Jaar van hetleefrmheu ReglOOéUe 
bijdragen: de boom. A. VAN DER LINDEN en A. D·HOKER. Hetex-hbnsofboekmeri( van heem
en volkskundigen. P. HUYS. Charade (voor balspelers). 

ANNALEN VAN DE KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS. 

Jrg. Deel 89 - 1986. 
A. DEMEY. De Sint-Andreas- en Gislenuskeri( te Belseie' archeologIsche en kunsthrslonsche 
studie (deel 2). K. VAN DER GUCHT, Een La Tène-nederzettlng te Elversele deverzamehngM 
Dewulf. A. JANSSENS DE VAREBEKE. Was Temse ooit "Durmemonde" ? M. DEBAERE.luxe 
bij de familie Sanchez de Castro y Toledo. K. VAN DER GUCHT. Wase bibliografie 1985 

BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN. 

Nr. 15 -1986. 
MAX G.PA HENDRIKSE. Het MUZiek van IJzendijke. 1837-1987 

ZOTTEGEMSE CULTURELE KRING. 

Jrg. 29 - 1986. 
FRANS WATT!:, Bijdrage tol de geschiedeniS VAn de Stad Sott9ÇIem In de 17eon 18eoouw 

B - Aanwinsten werken (1986). 

BROECKHOVE M .. De VInkensport in VlAanderen Kon Bond der ao.. .. tvI""mso Volkskundrgoo. 
Gent. 1969, p 163. 

DAUWE JOZEF' De Kruisboogschuttors van St.-Joris Ie Lobboko (1317-17961 Bltdtft9tt tot dtt 
sludle van de SchuttersglIdon In Oost-Vlanndaron. Kon. Bond der OoslVlaftm~ .. Volkskun· 
dlgen, Genl, 1983, p. 185. 
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HOLLESTELLE L.M. en JANSE E.P.M. : Inventarissen van de Archieven van de Hervormde 
gemeenten van Kloetinge en van Biezelinge. Goese Inventarissen nr. 5 - 1986. p. 119. 

HOSTE 1., STOCKMAN L. : Geschiedenis van Poeke. Gemeentebestuur Aalter. 1985, p. 533. 

STEEGHERS WILFRIED. VANNIEUWENHUYSE JOHAN: Het Gentse Bijlokehospitaal en de 
overlijdens boeken uit de 17de en de 18de eeuw. Overdruk Heemkring Scheldeveld. jaar
boek XV, 1986, p. 97-125. 

VAN DER LINDEN RENAAT : Bedevaartvaantjes. Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 
vaantjes. Uitg. Tabor - Brugge, 1986. p. 304. 

X. : De parochieregisters van Mere. Huwelijken. Erpe-Mere. 1986. p. 222. 

C - Terug in de tijd nr. 3 

Met het verschijnen van het laatste nummer van 1986 hield ONS MEETJESLAND 
na 19 jaar (1968- 1986) op te bestaan. Deze rubriek hebben we voorbehouden voor 
een volledige inhoudsopgave van het ter ziele gegane tijdschrift. 

Ons Meetjesland Jrg. 1 -1968. 
ROMANO TONDAT, Ten geleide. LUK STOCKMAN. De ligging van de "Molino ex Haltra" van 
1187. AR .. Lof aan Aalter. RT. Het kultuurbeleid in het Meetjesland. R.T .. De laatste houten 
windmolens in het Meetjesland. X., Vraag en aanbod. RT, Voordrachten. A.A., Appeltjes van het 
Meetjesland. AR., Bos en Beverveld, jaarboek 2. ROMANO TONDAT. Heemmuseum "Ons 
Meetjesland". X .. Tentoonstelling. LUK STOCKMAN. Twee verdonkerde straten te Eeklo: het 
Lokermeersstraatje en de Hilletstraat. X., Oude volksgebruiken. AR, Oproep. X., Vraag en 
aanbod. AR., Het Meetjesland. X .. Voordracht. RT, Meetjesland, wat kan die naam betekenen? 
WILFRIED STEEG HERS, Octaaf Steeghers, 1889-1942. A.V .. Belezingsformules. X., Allerlei. 
A.R., Bezoek aan Ertvelde. AH, Appeltjes van het Meetjesland. X., Vraag en aanbod. A.A., 
Tentoonstelling te Adegem. ALF. RYSERHOVE, Vlas in het Meetjesland. 

Ons Meetjesland Jrg. 2 -1969. 
RT, De laatste houten windmolens in het Meetjesland. X .. Heemschut in het Meetjesland. RT, 
Het verdwenen molenhuis te Sint-Jan-ten Boven. X .. Heemkundige tentoonstelling te Eeklo. X., 
Jaarboek "Bos en Beverveld" nr. 3. X., Bijdragen. X., Vraag en aanbod. AH, Bij het verschijnen 
van" Appeltjes XIX". X., Meetjesland: wat kan die naam betekenen? X .. De "Zilveren Leeuw" 
van de Verenigde Belgische Staten. WILFRIED STEEGHERS, Jozef Theodoor Lodewijk 
Geirnaert (1790-1859). X., Worden gevraagd - Heemmuseum - Appeltjes van het Meetjesland nr. 
2,1950. PIERRE VAN CLEEMPUT, Van een vroeger streekkunstenaar : "Fientje Goethals". X., 
Bijdrage 1969, 50 fr. per jaar. IGNACE STOCKMAN, Persoonlijke visie op biezonderheden 
betreffende "De Nood Gods van Watervliet". D. VERSTRAETE, Huizen te Oostburg in 1337. 
WILFRIED STEEGHERS, Jacob Lodewijk Godinau, 1811-1873. RT, Nog de naam "Meetjes
land". GD.V., De Kluizenarij te Papinglo. X., Heemmuseum - Worden gevraagd - Appeltjes van 
het Meetjesland nr. 2, 1950. AR .. Uit het vroegere schoolleven. WILFRIED STEEGHERS, 
Serafien De Vliegher (1806-1848). A.R., Oude herbergbenamingen. DE REDAKTIE, Ons 
Meetjesland. A.R., Over ontginning te Ursel en Aalter in het midden van de 18e eeuw. X., Worden 
gevraagd - Appeltjes van het Meetjesland nr. 2,1950. D.V., Recreatie te Maldegem in vroegere 
eeuwen. 

Ons Meetjesland Jrg. 3 -1970. 
HEEMSCHUT, Vignet voor "Ons Meetjesland". G.D.V., Wie was Herman Bogaerd ? A.R., Een 
gebed van de H. Karel de Grote ... P. VAN CLEEMPUT, Het ontstaan van de "Fanfare" De 
verenigde vrienden" te Adegem. A. RYSERHOVE/R. TON DAT. Oud Bassevelde (1). Oud 
Bellem (1). X .. Heemkring "Het Land van Nevele". WILFRIED STEEGHERS, Eduard Temmer
man (1813-1899). A. R., Mariarijmpje . R. T., Marktrijmelarij te Kaprijke . R. T., Het Rattenkasteel te 
Waarschoot. LUCIEN LAMPAERT, Ons Schone Meetjesland (volkslied). G.D.V., De diligence 
Aardenburg-Maldegem. X., Appeltjes van het Meetjesland - Oproep - Vraag en aanbod. X .. 
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Heemkundige Arthur Vemoustraete gevierd. ROMANO TONDAT, Het verdwenen "Kasteel 
Lauweryn" te Watervliet. WILFRIED STEEGHERS, Wie was Herman Bogaerd? A. RYSERHO
VE. Hongersnood 1846-1848 te Knesselare. PIERRE VAN CLEEMPUT. Zo ontstond "Het 
Hospice" te Adegem. X .. Hulde aan Achiel De Vos. A. RYSERHOVE/A. TONDAT, Oud Basse
velde (2). Oud Beliem (2). E. DE SMET. "Wreede moord te Eeklo'" A.T., Bruunlje Kloef 
HEEMSCHUT. Oproep. X .• Steunende leden. A.T., Heemkundige topprestatie (heemmuseum 
Rietgaverstede te Nevele). ALF. RYSERHOVE, Alfons Van Loo en zijn karrevrachlen prijsboe_ 
ken. 1855-1898. X .• Heemkundig museum. A. RYSERHOVE/R. TONDAT. Oud Bassevelde (3) 
Oud Beliem (3). A.R., Gedachtenis aan een muilezel. A.R., Sprokkelingen uit Eentveld (1). EDE 
SMET. Over het mirakuleus beeld van O.L. Vrouw-ten-Doom. G.DV, Een oud boidefsregle
ment. ROMANO TONDAT, Nieuw gemeentewapen in het Meetjesland (Knesselare). L. LAM
PAERT. Nog de kwestie "Meetjesland". HEEMSCHUT. Oproep. D.R., De molen Ie Lembefle 
LUK STOCKMAN. De familie Stommelin te Watervliet. ARTH. VERHOUSTRAETE, Hel "kaJsetd
je aan de Krompoei" te Aaiter. J. DE WILDE. Een kijkje in de ondergrond van de ken< te Lembefle. 
A. RYSERHOVE/R. TONDAT. Oud Bassevelde (4). Oud Beliem (4). PIERRE VAN CLEEMPUT. 
Oud beraadslagingen van de Adegemse Gemeenteraad. G. DE SMET. De Kapel van O.L. V. -ten
Doorn te Maldegem-Kleit. ERIK D'HAVÉ. Over het mirakuleus beeld van O.L.V.-ten-Doom (Ie 
Eeklo). DE REDAKTIE. Inhoud van de eerste drie jaarg. Ons Meetjesland 

Ons Meetjesland Jrg. 4 -1971. 
E. DE SMET. Iets over de "onbekende" kapel in de voormalige parochieken< te Eeklo. A.R . Ex 
libris ... A.R., Uit een "handboeksken .. te Zomergem. 1820. E. MA TTHIJS, WIldstropersdrama te 
Maldegem. H. VAN DEN BULCKE. De eed van haat tegen het koningschap herroepen. G. DE 
VOGELAERE. Twee brieven van Zoeaaf August De Kesel uit Zomergem. A. RYSERHOVEfA. 
TON DAT. Oud Bassevelde (5). A. RYSERHOVE/R. TONDAT. Oud Bellem (5). AR., Sprokkelin
gen uit Eentveld (2). H. VAN DEN BULCKE. Sprokkeling: Advertentie van een schoolmeester 
WILFRIED STEEGHERS, Alfred Bogaerd. VICTORINE HEECKE. Ieder huisken heeft ZlJfl kruis
ken. LUK STOCKMAN, De hofstede van de Abdij Zoelendale Ie Kapnjke. ED NEELEMANS. 
Pleidooi voor het behoud van de oude kerk te Eeklo (10 juli 1875). E MA TTHIJS. Het Maldegems 
Tramlied. DE REDAKTIE. In Memoriam RA Verhouslraete. Naar Knesselare op 22 augustus 
1971 ! Aan de dorsmachine omstreeks 1896 (Beliem). HEEMSCHUT, Op bezoek Ie Adegem
Blakkeveld. WILFRIED STEEGHERS. Pieter Ecrevisse 1804-1879. HEEMSCHUT. Reslaurahe 
van oude gebouwen. E. DE SMET, Twee Reuzenparen te Eeklo. L. VEREECKE, De Bevende 
Hazelaar. Mevr. VAN OVERBEKE. De Walerfeesten te Bellem. ANDRE VERBEKE. Nog over de 
naam "Meetjesland". A. RYSERHOVE/A. TONDAT, Oud Bassevelde (6) A RYSERHOVEtR 
TON DAT, Oud Bellem (6). P. VAN CLEEMPUT, Het Gemeentehuis Ie Adegem JORIS COUDE
NYS, De munten van Vlaanderen (1). L. LAMPAERT. De lijdensweg van het Stedelijk Museum te 
Eeklo. WILFRIED STEEGHERS. Eduardus Ludovicus Neelemans (1820-1899) HEEMSCHUT. 
Museum. L.S .• Op bezoek te Knesselare. L. VEREECKE. Oude gebruiken In het Meet,esland 
A.R., Nieuw Gemeentewapen Ie Knesselare. P VAN CLEEMPUT, Vroegere wegenaanleg te 
Adegem. A. RYSERHOVE/A. TONDAT. O.-L.-Vrouw van Jesukenselk Ie Bellam A 
RYSERHOVE/R TON DAT. Oud Boekhoute (1) ROMANO TONDAT. De handbooggilde Sinl
Sebastiaan Ie Bassevelde. E. DE SMET, Herbergen opgerichlle Eeklo tussen 1820 en 1830 (1) 
LUK STOCKMAN. De Polders rond Benlilie. JORIS COUDENYS. De munlen van Vlaanderen (2) 
P VAN CLEEMPUT. De KantwerkschoolteAdegem. E. DE SMET. Herbergenopgencht Ie Eeklo 
tussen 1820 en 1830 (2). DE REDAKTIE. Resultalen VAn onze vragenlijst. ZA. GERARDA BEUN. 
Buitenlanders In O.L. Vr.-Ien-Doom N .. Hel kloosler der Arme Claren Ie Eeklo M V en RT., 
Leeuwenjacht Ie Watervllelln 1931. A. RYSERHOVE/R TONDAT, Oud Boekhoulo (2) G DE 
VOGELAERE. Hel verhaal van mijn ouderlijk huis. G.DV. Een honderdJange brandverlek&nl19 
A. TON DAT. Cinema Ledeganek Ie Eeklo. DE REDAKTIE. Inhoud van JaargAng" Ons M~lI)tlS
land. 

Ons Meetjesland Jrg. 5 - 1972. 
ROMANO TONDAT, Ten Gelelde M V .• Zigeuners aan de grons - BIJ een prontknnrt WILFRIED 
STEEGHERS. Plaler Anloon PIessans (1824-1920) HEEMSCHUT. Wnl m&" niel mHI llPl 
ROMANO TONDAT. Een wijngaard van do !ltad Eoklo AR. Do KAntworkschrol wAdtJ9tlm A 
RYSERHOVE/A. TONDAT. Schoolfoesten In do IAto Mlddoloouwvn JORIS COUDENYS. Ot
munlen In Vlaanderen (3). A. RYSERHOVE/R TONDAT . O\.ld Aookhoule (3) W V H , Con9ftl!l 
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V.V.F. te Gent. AR.IW.V.H., Publikaties. ERIK DE SMET, Herbergen opgericht te Eeklo tussen 
1820 en 1830 (3). AA., Boekbesprekingen. E. D'HAVÉ/R. STAELENS, Grafstenen in het 
Meetjesland (1). W.S., Nieuw gemeentewapen in het Meetjesland (Knesselare). PIERRE VAN 
CLEEMPUT, Het uurwerk in de Adegemse kerktoren. LUK STOCKMAN, De verdwenen hofstede 
Te Walle in Aalter. WILFRIED STEEGHERS, August Van Acker (1827-1902). E. D'HAVÉ/R. 
STAELENS, Grafstenen in het Meetjesland (2). VVV. Eeklo, Kastelentocht in de streek van 
Vinderhoute en Lovendegem. A RYSERHOVE/R. TONDAT, Oud Boekhoute (4). X., Familietijd
schrift "De Bargie". JORIS COUDENYS, De munten van Vlaanderen (4). PIERRE VAN CLEEM
PUT, Adegemse gesneuvelden onder het Franse regime (1796-1815). HEEMSCHUT, Publika
ties. X., Uitstap. ERIK DE SMET, lets over het bouwen van een stenen klapbuis in 1780 te 
Assenede. L. VEREECKE, Een paardenpraatje. ROGER AUDENAERT, De glazenmaker
dichter Jan Laureyns uit Kaprijke (1802-1863). L. VEREECKE, De Ghislenuskapel te Waar
schoot. E. D'HAVÉ/R. STAELENS, Grafstenen in het Meetjesland (3). A. RYSERHOVE/R. 
TONDAT, Oud Boekhoute (5), L.L., Ledeganckhulde te Eeklo. ER IK DE SMET, De lijnwaadnij
verheid te Eeklo in de 18eeeuw. W. HAMERLYNCK, Curiositeiten over leven en dood in vroegere 
tijden. C. VERVIER, Jubeldicht op den honderdsten verjaardag van Francies Vernaet (1824). 
HEEMSCHUT, Francies Vernaet, de Eeklose "eeuweling" die nooit honderd jaar werd ... A 
RYSERHOVE/R. TONDAT, Eeklo in beeld en schrift (1 ). WILLY HAMERL YNCK, Het woorden
boek "van Dale" en Eeklo. JORIS COUDENYS, De munten van Vlaanderen (5). MV, Het 
liedekensboekje van Liza Baldonck. M. VERSTRAETE, Over Pierlala te Ursel ... Folklore-Komité, 
Ursel, Pierlala-Treurzang. DE REDAKTIE, Inhoud van jaargang 5 Ons Meetjesland. 

Ons Meetjesland Jrg. 6 -1973. 
A RYSERHOVE/R. TONDAT, Eeklo in beeld en schrift (2). Folklore-Komité, Ursel, Het vlassers
lied. JORIS COUDENYS, De munten van Vlaanderen (6). MV, Boeren- en andere wijsheden 
van vroeger ... en over de mensen die ze vertelden. E. DE SMET, De schuttersgilde van St.
Sebastiaan te Eeklo onder het oud régime. DIRK VANDE VOORDE, Edmond Van Hove en 
Ledegancks Drie Zustersteden. Folklore-Komité, Ursel, Pierlala-liederen uit Ursel : Het lied van 
Pierlala, Pierlala-afscheidslied. A. RYSERHOVE/R. TONDAT, Eeklo in beeld en schrift (3). A 
RYSERHOVE, Boekweit in Westelijk Meetjesland (1). DIRK VANDE VOORDE, Een oude Eeklo
se almanak. WILFRIED STEEGHERS, Genealogisch fragment van de familie Van Damme te 
Eeklo. STAFKEN (Gustaaf Wille), Lantarenpalen of lichtpunten te Bellem. ER IK DE SMET, Het 
Rijke Gasthuis te Eeklo (1). L. VEREECKE, De kapel van de Voorde (te Waarschoot). DIRK 
VANDE VOORDE, De oude Napoleonist of het levensverhaal van Leopold Huyghe, opgetekend 
door Julius Ego (1). A RYSERHOVE/R. TON DAT, Eeklo in beeld en schrift (4). A. RYSERHOVE, 
Boekweit in Westelijk Meetjesland (2). WILFRIED STEEGHERS, De familie Minne te Eeklo. 
JORIS COUDENYS, De munten van Vlaanderen (7). A.R., Dringende oproep. ROMANO TON
DAT, Het Rattenkasteel teWaarschoot. DIRK VANDE VOORDE, De oude Napoleonist (2), E, DE 
SMET, Het Rijke Gasthuis te Eeklo (2). A.A., Oud Meetjesland. P. VAN CLEEMPUT, Groepsfoto 
Adegem. AR., Boekbespreking: Informaties en enkwesten van Schepenbank Eeklo (1616-
1795). ANDRE MAES, Ontstaan en inhoud van het Brugs Brouwerijmuseum. A. RYSERHOVEI 
R. TONDAT, Eeklo in beeld en schrift (5). Mevr. STEENBEKE-DE SPLENTER, Groepsfoto oud 
Bassevelde. P. VAN CLEEMPUT, Groepsfoto oud Adegem. A. RYSERHOVE, Boekweit in 
Westelijk Meetjesland. JAN VAN HINTE, Elmare. E. VAN HECKE/L. VEREECKE, 
Burgemeester-Dokter Alfred Van Hecke uit Waarschoot. DIRK VANDE VOORDE, De oude 
Napoleonist (3). GEORGE E. SPITIAEL, Eeklo 1944. DE REDAKTIE, Inhoud van jaargang 6 
Ons Meetjesland. 

Ons Meetjesland Jrg. 7 -1974. 
A. RYSERHOVE/R. TON DAT, Eeklo in beeld en schrift (6). E. DE SMET, Grafelijke hondenmerk
tekens in het Meetjesland. JAN VAN HINTE, Oude symbolen. WILFRIED STEEGHERS, Victor 
De Lille (1863-1940). DIRK VANDE VOORDE, De oude Napoleonist (vervolg en slot). E. DE 
SMET, Sprokkels over het Grafelijk Hondenhuis te Eeklo. DE UITGEVER, Belangrijk I ROMANO 
TONDAT, Voorhistorische vondst te Raverschoot, Eeklo. ERIK DE SMET, Het Rijke Gasthuis te 
Eeklo (3). A. RYSERHOVE/R. TON DAT, Eeklo in beeld en schrift (7). W. HAMERL YNCK, 
Naweeën van een schuttersfeest in 1659. E. DE SMET, Burentwist anno 1436. ANDRE MAES, 
Over biertonnen en biervaten. L. STOCKMAN, Een merkwaardig herenhuis te Aalter. X., De 
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Sint-Corneliusdevotie In Vlaanderen. PAUL VAN BRITSOM. Enkele gegevens over de oor1og 
1914-1918 te Boekhoute. E. DE SMET, Een 18de-eeuws herenhuIs te Eeklo DE UITGEVER 
Belangrijk! ER IK DE SMET, De Schuttersgilde van Sint-JoriS ol van "Den Staelen Voetboge" te 
Eeklo (1). A. RYSERHOVE/R TONDAT, Eeklo In beeld en schrift (8) JORIS COUDENYS. De 
munten van Vlaanderen (8). ERIK DE SMET. Het Rijke GasthuIS te Eeklo (4) M V Boeren- en 
andere wijsheden ... en over de mensen die ze vertelden. ERIK DE SMET. De Schuttersgilde van 
Sint-Joris of van "Den Staelen Voetboge" te Eeklo (vervolg). DE UITGEVER BelangriJk' A 
RYSERHOVE/A. TONDAT. Eeklo in beeld en schrift (9). JORIS COUDENYS. De munten van 
Vlaanderen (9). W. HAMERL YNCK. Verbrand In kokend bier. ALF. RYSERHOVE. De volkszan
ger Tamboer. LlONEL BAUWENS. Liederen van Tamboer. ERIK DE SMET. De Schuttersgilde 
van Sint-Joris ol van "Den Staelen Voetboge" te Eeklo (slot) DE REDAKTIE. Inhoud van 
laargang 7 Ons Meetjesland. 

Ons Meetjesland Jrg. 8 -1975. 
R.T.. Bericht van de redactie. ACHIEL DE VOS. Op tocht door Sleidinge. ROMANO TONDAT. 
Landelijke woningen in het Meetiesland. W. HAMERL YNCK. Baanstroper aan het werk te Eeklo 
ROMANO TONDAT. Bescherming bouwkundig erfgoed te Eeklo. X .. De zaken van Beemem 
MV. 't Stond In de gazel... JORIS COUDENYS. De munten van Vlaanderen (10). J.J. VAN DER 
POORTEN/A.A.. Merkwaardigheden over Waarschoot (1). A. RYSERHOVE. In memonam 
Z.E.H. Joseph Antoine Raes. A. RYSERHOVE/A. TONDAT. Eeklo in beeld en schnft IlO) P 
VAN CLEEMPUT. Openbare verpachting van kerkstoelen te Adegem ALF RYSERHOVE. De 
oude kerk van Knesselare. ROMANO TONDAT. Landelijke woningen In het Meet,esland W 
HAMERL YNCK. Een zonderlinge "Advocaet" te Eeklo. JORIS COUDENYS. De munten van 
Vlaanderen (11). E. DE SMET, Handmerken te Waarschoot in de 17e eeuw. J.J. VAN DER 
POORTEN/ A. A.. Merkwaardigheden over Waarschoot (2). AR.. Een oud lubelgedlcht Uit Malde
gem (Mevrouw Courtmans. inhuldiging spoorweg. 1862). E. DE SMET. De Kam. - Gezien In het 
Heemkundig Museum te Eeklo. LUK STOCKMAN. Het Landboek van Eeklo Uit 1638 ROMANO 
TON DAT. Landelijke woningen in het Meetjesland. PIERRE VAN CLEEMPUT. Merkwaard.ge 
gemeenteraadsbeslissingen uit de vorige eeuw te Adegem. L STOCKMAN. De St.
Apolloniakapel te Aalter-Biesem. WILFRIED STEEGHERS. BasIel Jozel Hyaclnthe De Craene. 
Priester-Dichter (1880-1956). JORIS COUDENYS. De munten van Vlaanderen (12) X. Een oud 
kermisprogramma .. (Waarschoot. Keere. juli 1907). J.J. VAN DER POORTEN AR. Merl(waar
dlgheden over Waarschoot (3). AR .. De Rederijkerskamer te Zomergern vertoonde In ln5 
Gestrafte rebellie onder Kevser Carel den V ... CA VERVIER AR.. Hoe CA. VeMer. Uit Eeklo 
reeds In 1840 schreef over de scheiding tussen Noord en Zuid (Capltalen-Dam. bl,eenkomst te 
Maldegem. 28 april 1840) ... J.J. VAN DER POORTEN/A.R .. Merkwaardigheden over Waar
schoot (4). DE REDAKTIE. Inhoud van jaargang 8 Ons Meetlesland 

Ons Meetjesland Jrg. 9 - 1976. 
MV. Uit de ploOIerstijd van F.C.A (Voetbalclub Assenede\ ROMANO TONDAT. Landelilke 
woningen in het MeetjeSland W HAMERL YNCK. Collegestudent brengt zware slag toe (EE'klo 
1771). MARCEL DE BACKER. Arthur De Meulemeester - Een vergeten Waarschoots toon· 
dichter. E. DE SMET. Uit het werkboek van de kalllgrsal van de abdll van Waarschoot J J VAN 
DER POORTEN/A A.. MerkwaardlQheden over Waerschoot (5). J.V AR. FUSies en plaatsna
men R MOELAERT/A. RYSERHàvE. Heemkundige speurtocht door UrsE'1 - 8 augustus 1976 
(Heemkundig Genootschap van het Meetjesland) J.J. VAN DER POORTEN AR. Mprkwaard~· 
heden over Waerschoot (6) A. RYSERHOVEIR TONDAT. Eeklo In beeld en schnft (11\ E DE 
SMET. ZUIvelgereedschaP - Gezien In het Heemkundig Museum te Eeklo MV. Boe~n- en 
andere wijsheden en over de mensen die ze vertelden "GETROUWE MALDEGEMR T 
Wervelstorm over het Meetjesland In 1936. JJ. VAN DER POORTEN AR Merkwnardl<lheden 
over Waarschoot (7). M. V .. Folklore rond de kerktoren .... De SUisse of pI/kEI RAYMOND DAUW 
lets over de kerk van Waarschoot. PIER RE VAN CLEEMPUT. Onderpastoors tE> AdegM\ R T 
Ledenbijdrage. ROMANO TONDAT. Het kasteel te Raverschoot L VEREECKE. Geschltl(J{)nls 
van de Jaarmarkt te Waarschoot. J.J VAN DER POORTEN A R. Morkw!ll\rdl9heoon OWf 

Waarschoot (8). DE REDAKTIE. Inhoud van laargang 9 Ons Moetlosland 

Ons Meetjesland Jrg. 10 -19n. 
MV. Folklore rond de kerktoren - Door Van Hllfto. do Innt~te Pllkfl VAn hflt Mp(lItf'$IAnc1 LUK 
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STOCKMAN. Het Goed te Kromeke te Bellem. ROMANO TON DAT, Landelijke woningen in het 
Meetjesland (Sleidinge). MV. Boeren- en andere wijsheden ... en over de mensen die ze 
vertelden. A.R., De Rederijkerskamer te Zomergem vertoonde in 1766 ... J.J. VAN DER 
POORTEN/ A.R.. Merkwaardigheden over Waarschoot (9). E. DE SMET, Waar vindt de legende 
van de "Herbakkers" haar oorsprong? BERTEN MARTENS. Zeven dochters te Hansbeke. 
M.V .. Boeren- en andere wijsheden ... en over de mensen die ze vertelden. AR. Vragenlijst 
betreffend de volksgebruiken te Eeklo. AR., De inwoners van Beke bij de inhuldiging van Pastoor 
Saey te Zomergem in 1788. W. HAMERL YNCK. Als de drank is in de man ... WILFRIED STEE
GHERS. Leopold Joannes Van Acker (1832-1906). J.J. VAN DER POORTEN/A.R., Merkwaar
digheden over Waarschoot (1 0). AR .. Bidprentjes, rouwbrieven en prentkaarten. L. STOCKMAN. 
Op bezoek te Beiiem. Lotenhulle en Poeke (Heemkundig Genootschap van het Meetjesland - 28 
augustus 1977). W. STEEGHERS. Augustinus-Vincentius Steeghers. onderwijzer der "Vlaam
sche school binnen dese stede" (Eeklo, 1748-1825). MV, 't Stond in de gazet... Annoncen, 
reclamen en aankondigingen in 1899. J.J. VAN DER POORTEN/AR .. Merkwaardigheden over 
Waarschoot (11). MV, Een figuur uit het vroegere St.-Laureins : Veldwachter Jules Latomme. 
W. HAMERL YNCK, Wat met de altijddurende grafconcessies te Eeklo? VVV .. Eeklo, Wanneer 
een Ridder Strooplein te Eeklo? HEEMSCHUT "ONS MEETJESLAND". Techniek in de vorige 
eeuw. DE REDAKTIE, Heemkundige speurtocht te Aalter, Bellem, Lotenhulle en Poeke op 28 
augustus 1977. R. CLAEYS. Zomergemse Zoeaven. HEEMSCHUT, Bakker De Coninck. een 
halve .. Tamboer ..... - De Schilder - Twee Vrienden - Reis naar Brussel. J.J. VAN DER 
POORTEN/AR., Merkwaardigheden over Waarschoot (12). DE REDAKTIE, Inhoud van jaar
gang 10 "Ons Meetjesland". 

Ons Meetjesland Jrg. 11 -1978. 
M.V., Bij het tienjarig bestaan van "Ons Meetjesland". DE REDAKTIE, Beroep op medewerkers. 
E. DE SMET, De Klompenmaker - Gezien in het Heemkundig Museum te Eeklo. E. DE SMET, De 
pseudo-oprichting van een "spinschool" in het voormalig hospitaal te Eeklo. ACH IEL DE VOS, 
Op verkenning door Kaprijke (1). E.D.S., Atlas van het Meetjesland. R. CLAEYS, Nauwelijks aan 
de hongerdood ontsnapt te Zomergem. M.v., Oud-St.-Laureins: De vrijheidsboom en het 
gedenkteken der gesneuvelden (1). A RYSERHOVE, Oud Sleidinge (1). J.J. VAN DER 
POORTEN/AR., Merkwaardigheden over Waarschoot (12). W. HAMERLYNCK, Over Vincent 
Reychler, een Eeklose "coureur". AR., Achterhouden van boeken ... M.V., Oud-St.-Laureins : 
De vrijheidsboom en het gedenkteken der gesneuvelden (vervolg en slot). ACHIEL DE VOS, Op 
verkenning door Kaprijke (2). J.J. VAN DER POORTEN/AR., Merkwaardigheden over Waar
schoot (13). ROMANO TONDAT, De kerk te Eeklo. EDGAR VANDEGENACHTE, Oorsprong en 
betekenis van oude maten. ROMANO TON DAT, De haven van Watervliet. ACHIEL DE VOS, Op 
verkenning door Kaprijke (slot). X., Omtrent Adegem. - Een merkwaardige historische tentoon
stelling te Adegem. A. RYSERHOVE, Oud Sleidinge (2). J.J. VAN DER POORTEN/A.R., Merk
waardigheden over Waarschoot (14). M. VERBEKE, Rond een uithangberd (St.-Margriete). A. 
RYSERHOVE, Oud Sleidinge (3). J.J. VAN DER POORTEN/A.R., Merkwaardigheden over 
Waarschoot (15). E. VEREECKE, Een Vlaamse boerin in Wallonië. DE REDAKTIE, Restauratie
prijs voor het Meetjesland. ROBERT BERNAERT, Mengelingen over de parochie 's
Gravenjansdijk (1). DE REDAKTIE, Inhoud van jaargang 11 Ons Meetjesland. 

Ons Meetjesland Jrg. 12 - 1979. 
ROMANO TONDAT. Ten geleide. AR.,ln memoriam U-Kolonel Maurits Verbeke. t M. VER BE
KE, Levensbeschouwingen. A.R., Overlijden (Commandant Roger Andries). E.D.S., Atlas van 
het Meetjesland. X., Vaarwel landelijk Zomergem ! ROMANO TONDAT, Een burgershuis te 
Maldegem (C. De Lille). ALF. RYSERHOVE, Oud Sleidinge (4). MOELAERT R.E., Een mooi 
keizerlijk octrooi uit Wenen te Merendree bewaard. t M. VERBEKE, Rond een uithangberd (2). 
A.R .. Gebed uit de Franse Tijd ... DE REDAKTIE, Bouwkundig erfgoed te Waarschoot. MOE
LAERT R.E., Getuigenissen uit een beroerde tijd. ROBERT BERNAERT, Mengelingen over de 
parochie 's-Gravenjansdijk (2). E. DE SMET, Eeklose bakkers vechten voor hun bestaan! 
E.D.S., Vinde-vogels uit het Meetjesland. t MAURITS VERBEKE, De tijd van toen ... - Het 
houtpaard. ROMANO TONDAT, Het Groot Goed (hoeve Huysman) in de Bus te Eeklo. PL, 
Meetjeslander Eigen Huis 1898. ALF. RYSERHOVE, Oud Sleidinge (5). ROBERT BERNAERT, 
Mengelingen over de parochie 's-Gravenjansdijk (3). LIEVEN DE RUYCK/ROGER MOELAERT / 
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ALF. RYSERHOVE, De kerkdorpen Merendree en Hansbeke heemkundIg bekeken ROMANO 
TONDAT. Enkele jaren terug verdween een typIsche "doenInge" te St.-Lauretns RT. Een 
Meetjeslander, bouwmeester van het stadhUIS te St -NIklaas. ER IK DE SMET "Schmp- of 
bijnamen", een stiefmoederlijk behandeld hoofdstuk In onze folklore t MAURITS VERBEKE. De 
tijd van toen ... - Het oude Meetjesland. ROBERT BERNAERT. Mengelingen over de parochie 
's-Gravenjansdijk (4). ALF. RYSERHOVE, Oud Sleidlnge (6). E D.S . De goudwals van Jan
Baptist Neelemans. DE REDAKTIE. Inhoud van Jaargang 12 Ons MeetJ9sland 

Ons Meetjesland Jrg. 13 -1980. 
ROMANO TONDAT, Ten geleide. MV., De tijd van toen .. Het meerlaarsnest. A RYSERHOVE 
Oud Sleidinge (7). ERIK DE SMET, In Vlissingen stond een hUIS ... (I). UITGAVEN V V V Gouw 
Oost-Vlaanderen. ED.S .. Atlas van het Meetjesland (Boekhoute). DANIEL VERSTRAETE. De 
heksen van de Oudeman. OMER PAUWELS. De Slnt-Janskapelln de Sint-Albertpoidef JJ 
VAN DER POORTEN/A.R, MerkwaardIgheden over Waarschoot (16). Te koop. wegens 
sterfgeval. E. DE SMET. Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhan· 
kelijkheid (1). DANIËL VERSTRAETE, Jacques Mouton en famlhe A RYSERHOVE. Oud 
Sleidinge (8). MV., De tijd van toen .. Het sijsjesvangen De lijmstok en de hJmboom ROGER 
MOELAERT. Het grondbezit van de O.-L.-Vrouweabdij van Drongen en andere kerkehJkegoede
ren te Ursel. J.J. VAN DER POORTEN/AR. Merkwaardigheden over Waarschoot (17) R T 
Atlas van het Meetjesland (Abbekens Polder) REDAKTIE. Hlstonek Pfttems Toneelleven E DE 
SMET. Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de BelgIsche onafhankehJkhetd (21 A 
RYSERHOVE/R TONDAT. Op verkenning door Waarschoot. zondag 24 augustus 1980 ERIK 
DE SMET. Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de BelgIsche onafhankehJi<he'd (3) 
WILFRIED STEEGHERS. Desiré Steyaert (1816-1881). ERIK DE SMET. In Vhsslngen stond een 
huis ... (11). Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Oost-Vlaanderen. DANIEL VERSTRAETE. 
Een vergiftigingszaak te Boekhoute. DANIËL VERSTRAETE. Marktschepen tussen Gent en 
Brugge. DANIËL VERSTRAETE. Wandaden te Oedelem. THIERRY CATTEEUW. Toneel te 
Waarschoot. t M. VERBEKE. Wat nu met de Douaantles ? THIERRY CA TTEEUW. Verhandeling 
over de brandweer te Waarschoot. WILFRIED STEEGHERS. Seraphln Joannes P!essens 
(1809-1870). THIERRY CATIEEUW. Verlichting van het dorp Ie Waarschoot ROMANO TON
DAT. Een verdwenen keuterboerderij te Lembeke. DANIËL VERSTRAETE. Ruzie voor Wlrwal9f 
te Ronseie. L. STOCKMAN. Het Goed te Breebroek te Waarschool A RYSERHOVE Kerkdief· 
stalle St. -Margriete in 1727. ER IK DE SMET. Chronologie van de Eeklose gebeurteniSsen vanaf 
de Belqlsche onafhankelilkheld (4) REDAKTIE. Inhoud van Jaargang 13 Ons Meel,esland 

Ons Meetjesland Jrg. 14 -1981. 
ROMANO TONDAT. Ten gelelde. ERIK DE SMET. Op bezoek te Wacntebeke ERIK DE SMET 
Chronologie van Eeklose qebeurtenlssen vanal de Belgische onalhankeh~hetd· 1833 RQMA. 

NO TONDAT. Enkele oorlogshennnenngen. ER IK DE SMET. Uil het vroegere volksleven Ick 
Wille verdompt mensch ZiJn HEEMSCHUT ONS MEETJESLAND. RestaurahepnJs voor hel 
Meetjesland. ERIK DE SMET. Chronologie van Eeklose gebeurtenIssen vanal de Betgl$Cht> 
onafhankelijkheid - 1834. J. DE PAEPE. Watervhel. prooi en gll1 aan de ZeEl RAYMOND DAUW 
Een oude wegverbinding tussen Eeklo en Gent? ROMANO TONDAT . Hel slrafrechl te E9k1O In 
de 15de eeuw MD.S .. De kerk van Middelburg en haar kunstschatten MAURICE RYCKAERT 
Het bouwkundig aspekl van hel Goed Ie Mee;,are Ie Zomergom ERIK DE SMET. Chronologte 
van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankel11kheld . 1835 DE REDAKTIE 
Mededeling. HUGO NOTfEBOOM. Heemkundige wandohng door Adogom (') ROMANO TON 
DAT. Heemschut Ons MeelJesJand ERIK DE SMET. De goedoron. rechltmen tnkomSI&n van dt' 
geesteliJkheid verbonden aan de parochiekerk la Eeklo op hel einde VAn de 1700 oouw 

Ons Meetjesland Jrg. 15 - 1982. 
ROMANO TONDAT. Ten qelelde HNOITEBOOM. HeemkundlÇle wl\nOOhnq doof AOO9t'm (:.'1 
ACHIEL DE VOS/OSCAR LlPPENS/ALFONS RYSERHOVE. Lomooktl In ht'I Mrt vAn ht'I 
MeetJesland L STOCKMAN . Fololenloonstalllnq Heemschut Ons MN>Itflslnnd ERIK DE SME T 
Chronologie van Eeklose qobeurtonrssen vanaf do Bolqlscho ontllhnnktlhlkhtltd . 18..16 HUGO 
NOTIEBOOM. Heemkund!qo wandohnq door Ac1nqom (31 J DE PAEPE. V~ on hll:)t," ht,I 
graven vnn hel L('}opoldsknnanl HUGO NOTIE BOOM. Uil hol VorlOOtlO van OO!'ltW1nkt.1 PAUl 
VAN DE WOESTIJNE, Mortln Do Smol. Poool Uil do vrooqronMI~m'lCt) J DE PAE PE. E .. , O\~, 
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grenspaal ??? ... Niet gezien! BERTEN MARTENS, Een 19de eeuws Mariagebed. P. VAN 
CLEEMPUT. De broodnijper en de Broodpikke. JOHAN VAN HOLLE, Historiek van de stenen 
molen te Ertvelde. DE REDAKTIE, Heemschut Ons Meetjesland, kent een groot sukses. HUGO 
NOTTEBOOM. Heemkundige wandeling door Adegem (4). R.C., Een halve eeuw 's volks welzijn 
te Zomergem. PAUL VAN DE WOESTIJNE/LUC JOCQUÉ, Koninklijke Katholieke Harmonie 
Amicitia (1). ERIK DE SMET. Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische 
onafhankelijkheid - 1837. OMER PAUWELS. Onderwijs te Assenede tot 1879. DE REDAKTIE, 
Georges van Vooren, Ridder in de Orde van Leopold 11. RT. Oproep. de pers in Eeklo. P. VAN DE 
WOESTIJNEN.V.V. EEKLO. Heemmuseum en Archief van het Meetjeslandse Cultuurleven. J. 
DE PAEPE. Kuieren in Watervliet. PAUL VAN DE WOESTIJNE/LUC JOCQUÉ, Koninklijke 
Katholieke Harmonie Amicitia (2). LUK STOCKMAN, Huldiging van heemkundige Daniël Ver
straete te Maldegem op 20 november 1982. REDAKTIE, Inhoud van jaargang 15 Ons Meetjes
land. 

Ons Meetjesland Jrg. 16 - 1983. 
HUGO NOTTEBOOM. Heemkundige wandeling door Adegem (5). HUGO NOTTEBOOM, Een 
eigenaardig gebruik ?! ... GUSTAAF WILLE. 50 jaar voetbal te Bellem. PAUL VAN DE 
WOESTIJNE/LUC JOCQUÉ, Koninklijke Katholieke Harmonie Amicitia (3). JEF DE PAEPE, 
Keizer Karels palen te Watervliet. JEF DE PAEPE, Kuieren in Watervliet (2). E. SCHEL TENS, 
Lembeke (O.-VI.) : Gepolijste bijl. HUBERT REYNIERS, Suikerijfabriek "Het Meetjesland" te 
Waarschoot. PAUL VAN DE WOESTIJNE, Werkgroep geschiedenis van Eeklo. ERIK DE SMET, 
Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankelijkheid - 1838 (deel 1 ). 
REDAKTIE, Nota over het tijdschrift. ROMANO TON DAT, Heemkundige uitstap - Heemkundige 
reportage over Maldegem - Monumentenzorg te Eeklo. HUGO NOTTEBOOM, Oostwinkel. 
MAURICE RYCKAERT, De identiteitskaart van Ronseie. REDAKTIE, Restauratieprijs voor het 
Meetjesland. HUGO NOTTEBOOM, Heemkundige wandeling door Adegem (6).JEFDE PAEPE, 
Kuieren in Watervliet (3), DE UITGEVER, Heemkundige Kring. PAUL VAN DE WOESTIJNE/LUC 
JOCQUÉ, Koninklijke Katholieke Harmonie Amicitia (4). DANIËL DE SUTTER, 1915 Het kruin uit 
de Eerstestraat (St.-Laureins). E.P. JOZEF DE BAETS, Op wandel naar de priorij te Waarschoot. 
ROBERT CLAEYS, In vroegere jaren ... ER IK DE SMET, Wachtebekenaars, Buitenpoorters van 
Gent. ER IK DE SMET, Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhanke
lijkheid - 1838 (deel 2). ROMANO TONDAT, Maldegem, die grote - of de oorzaak van "De 
Eeklose Dobbelgebakkene". P. VAN DE WOESTIJNE, De Peperlooketers van Eeklo. JEF DE 
PAEPE, Kuieren in Watervliet (4). HUGO NOTTEBOOM, Heemkundige wandeling door Adegem 
(7). R. COPPENS, De kapel van een cellebroeder in Lovendegem. PAUL VAN DE WOESTIJNE/ 
LUC JOCQUÉ, Koninklijke Katholieke Harmonie Amicitia (5). ALFONS RYSERHOVE, De Pie
tendriesmolen te Knesselare is herrezen. WILFRIED STEEGHERS, Een kerkgebod van 24 april 
1735 uit Wondelgem. ROMANO TONDAT, Landelijke woningen in het Meetjesland. Stadsschool 
te Eeklo (1918). ER IK DE SMET, Belasting betalen naar "Waerschijnelijk vermogen" ! REDAK
TIE, Restauratieprijs voor het Meetjesland. INHOUD. ROMANO TONDAT, Monumentenzorg te 
Eeklo. 

Ons Meetjesland Jrg. 17 -1984. 
ROMANO TONDAT, Maldegem, die grote - of de oorzaak van de "De Eeklose Dobbelgebakke
ne". RAYMOND DAUW, Het Hof Zoetendale te Waarschoot. MAURICE DE PAUW, Krüger, 
Meetjeslandse Brouwerij. P. VAN DE WOESTIJNE, Uit het dagboek van Victor Roegiers, waar
nemend burgemeester van Eeklo. 1914-1918. De opeising van metsers en timmerlieden door de 
Duitse overheid in oktober 1915. F. VERDONCK, Omtrent het dorp van uw voorvaderen. PAUL 
VAN DE WOESTIJNE, De blikken muziek 1917. J. DE PAEPE, Schavotten op de Watervlietse 
stee. ER IK DE SMET, Ook Eeklo heeft zijn' 'Wit Huis". ROMANO TON DAT, Maldegem, die grote 
- of de oorzaak van "De Eeklose Dobbelgebakkene" (2). HUGO NOTTEBOOM, Heemkundige 
wandeling door Adegem heen (8). Het Centrum van Adegem. X., Slachten van vee te Ursel. G. 
LYBAERT, Bassevelde - Bernardus-Bernardinnen. X., Schoolleven te Eeklo. J. DE PAEPE, De 
heerlijkheid Watervliet : Een zeldzaamheid in het Graafschap Vlaanderen. ERIK DE SMET, De 
Vereenigde Armmeesters. ROMANO TON DAT, Maldegem, die grote - of de oorzaak van "De 
Eeklose Dobbelgebakkene" (3). WILFRIED STEEGHERS, Een kontrakt over de loting 
13-2-1936 te Sint-Laureins. X., Muzikanten van "Slank en Vrank" omstreeks 1913. X., Schoolle-
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ven te Eeklo, 1918. R. BUYCK, Een merkwaardige "Heer van Kapn/ke" PAUL VAN HECKE. Het 
"Beirtje" te Waarschoot. J. DE PAEPE, Watervhet steeds In de greep van Mars. X .. EeklO na de 
bevrijding. PAUL VAN DE WOESTIJNE, KOninklijke Katholieke Harmonie ArmCltJa 1881-1981 
ERIK DE SMET, Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafharlKeh/khetd 
- 1839. ROMANO TONDAT, Maldegem, die grote - of de oorzaak van "De Eeklose Dobbetgebak
kene" (4). HUGO NOTIE BOOM , Heemkundige wandeling door Adegem heen (9) Het Centrum 
van Adegem (2). ERIK DE SMET, Ex-Libnssen uit het Meet/es/and J. DE PAEPE, Prudenceken 
en Sof iet je van Watervhet. Idem, Keizer Karels palen In Watervllet. W/LFRIED STEEGHERS 
Personen uit het Meetjesland begraven in de Augusti/nerkerk te Gent (1757-1796). Idem. Perso
nen uit het Ambacht Maldegem overleden in het Bi/lokehospltaal te Gent (1651-17991 Mevr 
HUBERT DE BAETS-BAELE, De bierwagen der brouwerij Baele. ERIK DE SMET. Chr0n060g18 
van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankeli/kheld - 1839 

Ons Meetjesland Jrg. 18 -1985. 
ROMANO TON DAT. Maldegem, die grote - of de oorzaak van "De Eeklose Dobbelgebakkene" 
(5). ROBERT CLAEYS, Meetjesland In vroegere Jaren - Oud Zomergem. HUGO NOTTEBOOM. 
Heemkundige wandeling door Adegem heen (10). ELVIRA LIPPENS. Meetjesland In vroegere 
Jaren - Vriendenkring te Eeklo. J. DE PAEPE. Duizend jaar Watervliet. ROBERT CLAEYS 
Meetjesland in vroegere jaren - Oud Lovendegem. ERIK DE SMET, Ex-llbnssen Uit het MeetJes
land. ALFONS VYNCKE, Meetjesland in vroegere jaren - Een schoolfoto van 1907 ROMANO 
TON DAT, Landelijke woningen In het Meetjesland. J. DE PAEPE, Lorand Vereecke, zaltger 
PAUL VAN DE WOESTIJNE, Koninklijke Katholieke HarmOnie AmlCllia 1881-1981 DANIEl DE 
SUTTER. De Lustige Meetjeslanders in 't kamp van Elsenbom. HUBERT REYNIERS. MeelJeS
land in vroegere jaren - Waarschoot kende reeds de hometrainer In 1909. ERIK DE SMET De 
nijverheid te Eeklo anno 1824. ERIK DE SMET, Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf 
de Belgische onafhankelijkheid - 1840. ROMANO TON DAT . Maldegem. die grote - of de oorzaak 
van "De Eeklose Dobbelgebakkene" (6). DIDIER DE SMET /ERIK DE SMET. Bouwstenen lot de 
geschiedenis van de 1ge-eeuwse Meet/eslandse hUIsnamen. PAUL VAN DE WOESTIJNE. de 
socialistische harmonie VoorUitzicht - Eeklo (1924-1938). HUGO NOTTEBOOM. Heemkund.ge 
wandeling door Adegem heen (11). ERIK DE SMET, Ex-libnssen Uil het Meetjesland ERIK DE 
SMET. Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhankeliJkheid ROMA
NO TONDAT, Oud-Maldegem. ALFONS RYSERHOVE, Oud-Maldegem (11 REDAKTIE. De 
SOCialistische harmOnie VoorUitzicht - Eeklo (1924-1938). DIDIER en ERIK DE SMET. Bouwste· 
nen tot de geschiedenis van de 1ge-eeuwse MeetJeslandse hUIsnamen (2\ J DE PAEPE. Een 
Pastoor uit het MeetJesland (1). ROMANO TONDAT. Het ontstaan van EeklO-Klooster te EeklO 
LUK STOCKMAN. Herbergen te Bellem In de 17de en 18de eeuw PAUL VAN DE WOESTIJNE 
De Brouwerij Baele te Eeklo. PAUL VAN DE WOESTIJNE. L'Echo Patnol1que - De Vaderland· 
sche Galm. ROBERT CLAEYS. Oud-Lovendeqem. ERIK DE SMET. Chronologie van EeklOsE' 
gebeurtenissen vanaf de Belgische onafhank~lilkheld - 1841 ALFONS RYSERHOVE. Oud
Maldegem (2). DANJEL DE SUTIER. Meetlesland 10 vroegere laren - Kameraden In hun am· 
bacht. J. DE PAEPE, Een Pastoor uit het MeetJesland (21 ALFONS RYSERHOVE,ROMANC'l 
TONDAT. OpenJuchtkrUisen In en om het MeetJesland 

Ons Meetjesland Jrg. 19 -1986. 
ALFONS RYSERHOVE, Oud-Maldegem (3). J. DE PAEPE, Een Pastoor Uit het Mf'(>trEtsland 
ALFONS RYSERHOVE, Oud-Zomergem (1). ERIK DE SMET, Ex-IIbnssen Uit het Mf'(>llOsland 
RT. Het hof van Watervllelte Brugge. C. FRANCQUE, GeschiedeniS vnn de kloosler-. k~te'· 
en lagere meisJesschool te Benlille. E. DE SMET, De herberq "In de Bamere .. to A~ HUGO 
NOTIEBOOM. Wandeling door Adegem heen Van de Molenstrant naar Rnvarschoot DIDIER 
DE SMET/ERIK DE SMET, Bouwstenen tot de Qeschledonls van do 19<je-PflUWSt' MtlotltlOsiand
se huisnamen (3) WILFRIED STEEGHERS. P~rsonen Uit hot MeetreslAnd on ovar1fldoo op dt' 
parochie Sint-Mlchlels-ZUId te Gent (1685-1796). ALFONS RYSERHOVE. Oud-Mt\1dtt<)em ("\ 
HUBERT REYNIERS, Over vroegere rederilkerskamors on toneolbondon t.,. WM~hcIol J DE 
PAEPE, Hlêronymus Lauworyn . zijn lokala on hlstorlscho boltlk8n1S J DE PAEPE. E8f'I Pn!>Io()I 
uit het Meetjesland. ER IK DE SMET, ChronolOQlo vnn Eoklosf! Q9b(lurtonIS~t'" WHWt' dQ Bt)I 
glsche onafhRnkelijkheld - 1841 ALFONS RYSERHOVE, Oud-ZomfllQOlT\ (21 Al FONS RY· 
SERHOVE, Oud-Maldoqem (5). ALFONS RYSERHOVE. Oud-Zom~'QfK" (31 HURfRT RE\· 
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N IERS. Over drankgelegenheden te Waarschoot vanaf de 16de eeuw. X., Meetjesland in vroege
re jaren - Oud-Zomergem. J. DE PAEPE. Een Pastoor uit het Meetjesland. ERIK DE SMET, 
Ex-librissen uit het Meetjesland. MOELAERT ROGER, Ursel 27 mei 1940. De laatste ophou
dingsgevechten van het 11de bataljon Genie. ALFONS RYSERHOVE, Oud-Maldegem (6). 
ALFONS RYSERHOVE, Oud-Zomergem (4). J. DE PAEPE, Een Pastoor uit het Meetjesland. 
ROMANO TONDAT, De vroegste tijden en het ontstaan van de stad Eeklo. X., Meetjesland in 
vroegere jaren. ROMANO TONDAT, Schepenen te Eeklo en Lembeke 1255-1652. 
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BOUWSTENEN VOOR EEN HISTORIEK VAN HET 

HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP (Deel VII) 

In aansluiting met onze vorige delen verschenen in AM, nr. 32, 1981, blz. 
251-254. in AM, nr. 33,1982, blz. 299-301, in AM. nr. 34,1983, blz. 215-226. in 
AM, nr. 35, 1984, blz. 269-281, in AM, nr. 36, 1985, blz. 293-295 en in AM, nr. 37, 
1986, blz. 279-289, publiceren we nu een zevende reeks bouwstenen betreffende het 
verleden van onze kring. 

BOUWSTEEN Nr. 34 

Verslag over de werking tijdens het jaar 1956 

In antwoord op Uw rondvraag van 10 januari 1957, betreffende de activiteiten van 
ons Genootschap gedurende het werkjaar 1956, hebben wij de eer U volgende verslag 
te kunnen overmaken : 

1) Onderhoud eigen museum : tot nog toe niet ingericht. 

2) Onderhoud historische bibliotheek: ondergebracht op ons secretariaat Eindeken. 
14, Evergem. 
Wordt regelmatig aangevuld door ruil en aankoop. 

3) Inrichten openbare lezingen: worden steeds gehouden in ons lokaal Hotel "De 
Groene Boomgaard" , Kon. Albertstraat, Eeklo. 
a) 17 januari 1956: "Bevolkingsevolutie in zuidelijk Meetjesland gedurende 

de XVIIe en XVlIIe eeuwen" door A. De Vos. 
b) 21 maart 1956: "Levende Folklore te Zomergem " door Ap. A. Ryckaert. 
c) 16 mei 1956: "Zomergem en zijn oudste bewoners" door M. Ryckaert. 
d) 26 augustus 1956: Zomeruitstap te Evergem onder leiding van A. De Vos. 
e) 22 oktober 1956: "Over de toponymie van Beemem" door A. Ryserhove. 
f) 16 december 1956: "Van bunsel tot reeuwstro" door M. Cafmeyer. 

4) Puhlicaties : Op 15 december 1956 verscheen ons levende Juurhoek .. Appeltjes 
van het Meetjesland". 235 hlz. tekst. 
Bladspiegel: 9 x 18 cm. 
Lettertekens: a) corpus 12: 55 lett. x 40 = 1200. 

h) corpus 8: 65 lett. x 60 = .~QOO. 
(kleine tekst). 1/3 van het geheel. 

Dit maakt een gemiddelde van 2766 lettertekens. 
Hiervan werd een exemplaar aan tic Federntie gesluuN. 

Dit verslag werd opgemaakt door Achiel De Vos en op 24 jnnuuri lQ57llp~sfUUN 
naar prof. Jan Dhondt. voorzitter vun de Fedcrntie vun de Ol.lst\'lnnmsc Kri~('n \'(~\r 
Geschiedenis. 

Dit verslag komt uit het Ar. Secr. A.n. 
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BOUWSTEEN Nr. 35 

Verslag over de werking tijdens het jaar 1957 

In antwoord op Uw rondvraag van 13 januari 1958, betreffende de activiteiten van 
ons Genootschap gedurende het werkjaar 1957, hebben wij de eer U volgend verslag 
te kunnen overmaken : 

1) Onderhoud eigen museum: tot nog toe niet ingericht. 

2) Onderhoud historische bibliotheek: ondergebracht op ons secretariaat, Eindeken 
14, Evergem. 
Wordt regelmatig aangevuld door ruil en aankoop. 

3) Inrichten openbare lezingen: worden steeds gehouden in ons lokaal Hotel "De 
Groene Boomgaard" , Kon. Albertstraat, Eeklo. 
a) 20 januari 1957: "Demografische problemen in het Ambacht Boekhoute" 

door N. Kerckhaert. 
b) 24 maart 1957: "De Strijd tegen de Vrijbuiters binnen de Kasselrij van de 

Oudburg " door A. De Vos. 
c) 19 mei 1957: "Forten ten N. van Brugge" door E. Br. Gaëtan. 
d) 11 augustus 1957 : Geleid bezoek aan het kasteel van Graaf d' Alcantara te 

Lembeke. Leider: O. Lippens. 
e) 13 oktober 1957: "Over Lembeke en zijn Heren" door O. Lippens. 
f) 22 december 1957 : "Geteisterde dorpen in N. Meetjesland" door D. 

Verstraete. 

4) Publicaties : Op 20 december 1957 verscheen ons achtste Jaarboek" Appeltjes 
van het Meetjesland", 272 blz. tekst of 17 vellen van 16 blz. 
Bladspiegel: 9 x 18 cm. 
Lettertekens: a) corpus 12: 55 lettert. x 40 = 2200. 

b) corpus 8: 65 lettert. X 60 = 3900. 
(kleine tekst, 1/3 van het geheel). 

Dit maakt een gemiddelde van 2766 lettertekens. Tevens zij opge
merkt dat ons Jaarboek dit jaar verlucht is met 16 clichés, waaron
der 3 zeer dure uitslaande kaarten. Hiervan werd een exemplaar aan 
de Federatie toegestuurd. 

Hierbij zij eveneens opgemerkt, dat hoewel wij met de 8 overige kringen ruilen, 
wij toch slechts regelmatig de publicaties ontvangen van Gent, Aalst, Dendermonde, 
Deinze en Waas. Van de 3 overige kringen: Ronse, Oudenaarde en Zottegem 
ontvingen wij de laatste jaren niets. 

Dit verslag werd opgemaakt door Achiel De Vos en op 22 januari 1958 opgestuurd 
naar prof. Jan Dhondt, voorzitter van de Federatie van de Oostvlaamse Kringen voor 
Geschiedenis. 

Dit verslag komt uit het Ar. Secr. A.D. 
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BOUWSTEEN Nr. 36 

Verslag over de werking tijdens het jaar ) % I 

In antwoord op Uw schrijven van 20 januari ) %2, hebben wij de eer U volgend 
verslag over te maken betreffende de aktiviteiten van ons Genootschap gedurende het 
werkjaar 196 I : 

I) Onderhoud eigen museum: tot nog toe niet ingericht. 

2) Onderhoud historische bibliotheek: ondergebracht op ons sekretariaat, Eindeken 
14, Evergem. 
Wordt regelmatig aangevuld door ruil en aankoop. 

3) Inrichten openbare lezingen: Tweemaandelijkse werkvergaderingen worden 
gehouden in ons lokaal, Hotel "De Groene Boomgaard". Kon. Albertstraat, 
Eeklo. 
Dit jaar werden volgende onderwerpen behandeld : 
a) 19 februari I % I : Kleurfilm met commentaar: "Benoorden de Gravejans

dijk" gerealiseerd door M. Haers met begeleidende tekst 
van Lic. D. Verstraete. 

b) 23 april 1961 "Enkele aspecten van de sociale en economische platte
landsgeschiedenis in Zuid-Oost-Vlaanderen" door lic. C. 
De Rammelaere. 

c) 11 juni 1961 : "Jerusalem in Sint-Baafs te Gent. - Geschiedenis van een 
kapelrie en een kapel" door E.H. Winnepenninch. 

d) 30 juli 1961 : Uitstap naar de Meetjeslandse polders onder leiding van lic. 
D. Verstraete. 

e) 29 oktober 1961 : "Littekens van de plaatselijke geschiedenis" door 
Z.E.H. J. De Wilde. 

f) 10 december 1961 "De collaterale raden onder Karel Ven Filips 11" door 
drs. M. Baelde. 

4) PuhIiClltÏl'J : Op 27 december 1961 verscheen ons twaalfde JaurNlCk •• Appchjes 
van het Meetjesland", 152 hIt., rijkelijk ~emllstrccnl. 
Hierv!m werd een exemplaar aun de heer Yoor7itter der Federnttc 
ges tuurd . 

Dit verslag werd opgemaakt door Achiel De Vos en op 27 januari I%~ opgcstuunl 
naar prof. Jan Dhondt, voorzitter vnn de Federatie vun de Oostvlnamsc Krin~cn voor 
Geschiedenis. 

Dit verslag komt uit het Ar. Secr. A.D. 

22K 



KRONIEK 

26e Heemkundige Tocht: 

VAN AELTERE NAER AELTERSCH HOUXKEN 

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de heemkundige kring' Arthur 
Verhoustraete' werd het heemkundig genootschap van het Meetjesland uitgenodigd 
om de gemeente Aalter historisch te gaan verkennen. De tocht begon traditioneel met 
een ontvangst op het gemeentehuis. Na een inleidend woord van Willy Stevens, 
voorzitter van de plaatselijke heemkundige kring, herinnerde Achiel De Vos aan de 
verschillende bezoeken die het Genootschap tijdens de laatste 25 jaar aan Aalter 
bracht. Hij wees ook op het belangrijk geschiedkundig werk dat over Aalter, Bellem, 
Lotenhulle en Poeke werd geschreven door wijlen Arthur Verhoustraete, Luc 
Stockman en Ivan Hoste. Burgemeester Jan De Crem zei in zijn slotwoord dat de 
gemeente altijd veel belang had gehecht aan het bouwkundig erfgoed en het natuur
kundig patrimonium van Aalter. Hij feliciteerde de jubilerende kring 'Arthur Ver
houstraete' en verheugde zich in het aantreden van enkele jonge historisch gevormde 
krachten zoals Filip Bastiaen en Dirk De Reuck die klaar staan om de oude garde bij te 
staan en later af te lossen. De burgemeester overhandigde dan aan Achiel De Vos en 
Willy Stevens enkele historische werken over Aàlter voor de bibliotheken van hun 
kringen. 

De tocht zelf werd geleid door vier verschillende gidsen. Filip Bastiaen beet de 
spits af met een korte halte bij het huis van de familie Roelandt, gebouwd in 1774, en 
bij de pas gerestaureerde kiosk door Omer Loontjes en medewerkers. In de Sint
Comeliuskerk vestigde hij vooral de aandacht op de neo-gotische inslag van deze 
laat-gotische kerk, waarvan de koorpartij omstreeks 1500 werd gebouwd. De drie 
altaren, de preekstoel en de glasramen dateren van na 1903, het jaar van de vergroting 
en de neo-gotische aankleding. De pastoor had de voornaamste liturgische gewaden 
en het edelsmeedwerk uit de brandkast gehaald. Vooral de reliekhoorn van Sint
Comelius, een echte koehoorn trok de aandacht van de kenners. 

Daarna nam Maurice Thys de autokaravaan onder zijn hoede en loodste ze 
langsheen kronkelende wegen naar het Melkensgoed, waarvan het boerenhuis in 
1833 werd opgetrokken. Het dak van het woonhuis wordt bekroond door een torentje 
met een klokje, waarmee vroeger de boer en zijn dienstpersoneel werd opgeroepen 
voor het middagmaal en de daaropvolgende noenstond. 

Langs de vroegere Straetemstraete reden we dan naar de kerk van Sint-Maria
Aalter. Daar vertelde Willy Stevens ons iets over het ontstaan van die parochie, het 
kerkgebouwen de stoffering van het interieur. In dit bescheiden neo-gotisch kerkje 
hangen een paar merkwaardige schilderijen. Vooreerst de zeven lichamelijke werken 
van barmhartigheid : de hongerigen spijzen ; de dorstigen laven ; de naakten kleden ; 
de vreemdelingen herbergen ; de zieken bezoeken ; de gevangenen verlossen ; de 
doden begraven. Zij werden geschilderd in 1648 door Jan Van Balen. Een ander 
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Maurice Thys aan het woord bij het Melkensgoed. Foto Mathieu Thys 

schilde"rij, dat O .-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand voorstelt , werd in 1853 
geschilderd door de Antwerpenaar Jan Swerts . 

Na dit bezoek voerde M. Thys de autokaravaan door de prachtige dreven van 
Schuurio en het Bakensgoed naar het café-restaurant van het Sint-Pietersveld , waar 
de dames eindelijk een lekker geurende koffie konden drinken ! 

Luc Stockman nam als laatste gids de sliert auto 's op sleeptouw naar het Klippelhof 
en de Schoonberghoeve. Vlakbij het Klippelhof loopt de Oude Brugse Heerweg die 
daar afgezoomd wordt door een statige rij van eeuwenoude beuken. Jammer dat de 
zon ontbrak om het goudgele haverveld wat kleur te geven . De Schoonberghoeve met 
het witgekalkt woonhuis, gelegen op een mote op het einde van een vierrij-ige 
beukendreef, was een verrassend orgelpunt achter deze tocht doorheen Aalter die 
honderd heemkundigen wist te boeien . Zestig personen kregen daarna nog in het 
Biezemhof een uitstekende maaltijd opgediend . 

Een brochure van 48 blz . met een historische tekst , geschreven door F. Bastiaen , 
R . Defruyt, W. Stevens , L. Stockman en M. Thys, en verlucht met foto's van 
Mathieu Thys, L. Graumann , D. Ornelis , R. Defruyt en A.C.L. werd te koop 
aangeboden . Ondanks het grauwe weer hebben we een mooie tocht door het groene 
AaJter gemaakt. Speciaal Maurice Thys , die ons door zijn geboortegehucht mocht 
leiden, was gelukkig en tevreden en mocht terecht een warm applaus in ontvangst 
nemen voor zijn grondige voorbereiding en perfecte leiding van Aeltere naer Ael
lersch Houxken . 

L. tockman 
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VOORDRACHTEN TIJDENS HET SEIZOEN 1986-1987 

7 december 1986 - In het kader van het projekt 'Geschiedenis van Eeklo' heeft Luc 
Stockman het ontstaan en de vroegste geschiedenis van de Sint-Vincentiusparochie 
onderzocht. Hij kwam daarbij tot de volgende vaststellingen. Bisschop WaJter van 
Marvis heeft waarschijnlijk in overleg met gravin Johanna van Constantinopel, die in 
1240 de keuren van Eeklo-Lembeke en van Kaprijke verleende tot bevordering van 
de landname van het grafelijk bos Aalschoot, omstreeks 1240-1241 de Sint
Vincentiusparochie van Eeklo, de Sint-Egidiusparochie van Lembeke en de O.-L.
Vrouwparochie van Kaprijke opgericht. 

Het grondgebied van de Sint-Vincentiusparochie was merkelijk kleiner dan het 
grondgebied van de keure van Eeklo. Ten zuiden van de Zuidmoerstraatlag een deel 
van het schependom van Eeklo op het grondgebied van de Sint-Martinusparochie van 
Zomergem. Later ging dit stuk voor een deel naar de Sint-Jansparochie van Oosrwin
kei en voor een deel naar de Sint-Ghislenusparochie van Waarschoot. Een flink stuk 
van het westelijk gebied van de keure van Eeklo ressorteerde onder de Sint
Adrianusparochie van Adegem. terwijl een strook gelegen tussen de Noordmoer
straat en de Zijdelingen later tot de Sint-Laurentiusparochie behoorde. 

Voor de veertiende eeuw wist hij vier namen van pastoors op te sporen: Jan den 
Clerc (± 1300). Jan Raessen (1306). Jacob (1349) en Jan Vrombaut (± 14(0). In 
1370 fungeerde Jan Roegiers als koster te Eeklo en in 1312-1314 verbleef Bouden 
Weits als kapelaan te Eeklo. 

26 april 1987 - In 1985 schreef Peter Stabel uit Turnhout een licentiaatsthesis over 
Deinze, Eeklo en Kaprijke : klei1/(' stadjes in lil" hwtmiddd("('/lIt'S Vlcwnclt'rt"n 
(kleinschllli!(heid e" stedel~ik le\'t'''). Daardoor verwierf hij uiteraard l.-en uit~ebreidc 
kennis over het stedelijk leven te Kaprijke en te Eeklo in de 15de ecuw. Tijdens zijn 
voordracht behandelde hij een viertal thema's : het bevolkin~suantal en de sociale 
structuur. de economische structuur. de Eeklose stndsma~istmat en hun samenstel
ling en tenslotte de stadsfinancies. 

Van de drie bestudeenic steden was Kuprijke de minst verstedclijke plullts. Dcin/l' 
de meest verstedelijkte plaats en Eeklo nam een tussenpusitie in. Eckll) wus welis
waar een open stad. maar economisch heel sterk ontwikkeld dnor de Inkl·nnij\'erhcid. 
de stedelijke financies waren goed georganiseerd en de Eckllls~ \\"et liet (~)k \"('('1 
openhare werken uitvoeren. De hcwoning duurenlegcn wus Illt.ocr verspreid: mUlst h('1 
centrum van Eeklo. waren ook de wijken Rulgl'rhoekl' cn Rllv('rs~'h\'l)t mtclijk 
bewoond. In teE-!enstellin~ met Eeklo deed KlIprijkl' hek'lUlml ~('('n npcnl\llre w('rkcn 
en hun financies stelden muur weini~ Vl'l)f. 



Aan de hand van statistieken, kurven en grafieken behandelde de spreker dan de 
vier bovenvennelde thema's. Interessant en nieuw waren de grafieken over de 
chronologische verspreiding van de ambten onder families die 5 of meer ambten 
bekleedden en de tabel over de functieverdeling en specialisering van de Eeklose 
magistraat als factor in de machtsverdeling 1403-1430. 

Deze voordracht bood heel wat nieuwe invalshoeken op de geschiedenis van Eeklo 
in de 15de eeuw, maar ze was soms vrij technisch en daardoor wat moeilijk om 
volgen voor wie niet meer gewoon is ingewikkelde berekeningen te maken. Peter 
Stabel zal voor het projekt Geschiedenis van Eeklo een uitgebreide samenvatting van 
zijn thesis schrijven. 

21 juni 1987 - In het eerste kwart van de 20ste eeuw werd Antoon Sanders alias 
Anthonius Sanderus van onder het stof der vergetelheid gehaald in 1911 door de 
Gentse historicus Victor Fris en in 1921 door burgemeester Ghijsbrecht van Sleidin
ge, die een verre verwant van Sanderus was. Zo kwam nog vóór 1940 het Sanderus
huis te Sleidinge tot stand en werd in 1975 een Sanderuspad door de V.T.B. 
ingewandeld. De locale vorsers kennen Sanderus enkel via zijn Flandria Illustrata. 
Daar zijn werken bijna uitsluitend in het Latijn zijn geschreven, zijn ze praktisch 
ontoegankelijk geworden. 

Naar aanleiding van de herdenking van de 400ste verjaardag van zijn geboorte 
(0 15/9/1586) heeft onze voorzitter Achiel De Vos gepoogd zijn biografie wat aan te 
vullen en vooral iets meer te weten te komen over zijn verblijf als pastoor te 
Sleidinge. Antoon Sanders was afkomstig uit een begoede Gentse familie en groeide 
op in een stedelijk contra-refonnatisch milieu. Hij studeerde aan het Jezuïetencollege 
te Oudenaarde en te Gent en behaalde de titel van magister Artium aan het Koninklijk 
Seminarie te Dowaai. 

Na zijn priesterwijding op 28 mei 1611 werd hij onmiddellijk tot pastoor van 
Sleidinge benoemd. Dat belette hem niet dat hij in 1615 een baccalaureaat te Leuven 
verwierf en in 1619 licentiaat in de Godgeleerdheid te Dowaai werd. In 1615 werd 
hem bovendien nog de zielzorg van de parochie Oosteeklo toevertrouwd. Hij was 
echter meer een geleerde dan een zielzorger. In 1622 werd hij door bemiddeling van 
bisschop Antoon Triest tot aalmoezenier en secretaris van de landvoogd benoemd. In 
1624 kreeg hij uiteindelijk een prebende van kanunnik te Ieper, zodat hij zich volop 
kon wijden aan zijn historisch werk. Voor zijn opzoekingen bracht hij bezoeken aan 
de archieven en bibliotheken van kloosters en kastelen. Hij stelde zelfs een vragenlijst 
op die aan de pastoors werd toegezonden. / 

Deel I van zijn Flandria Illustrata verscheen in 1641 en Deel 11 in 1644. Het derde 
deel zag nooit het licht. Op het einde van zijn leven trok hij zich als 75-jarige terug in 
de abdij van Affligem waar hij op 17 januari 1664 overleed. Hij liet ons 51 volledige 
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werken na. Zijn boeken zijn echter sterk verouderd en bijna vergeten en enkel de 
gravures uit de Aandria Illustrata en de Chorographia sacra Brabantiae blijken heel 
waardevol te zijn. 

Hij was een echte gelovige humanist en vroom priester, die gemakkelijk de 
Latijnse taal hanteerde. Wellicht vindt onze voorzitter nog eens de tijd om zijn tekst 
uit te schrijven tot een wetenschappelijk artikel. 

Luc Stockman 

ZEVENDE TWEEJAARLIJKS COLLOQUIUM 
VAN HET OOSTVLAAMS VERBOND 

VAN DE KRINGEN VOOR GESCHIEDENIS 
TE OUDENAARDE OP 10 OKTOBER 1987 

Ondervoorzitter Leo Pée die de zieke voorzitter Achiel De Vos verving. kon meer 
dan honderd deelnemers aan het 7de colloquium dat op JO oktober 1987 in het 
stadhuis van Oudenaarde doorging, verwelkomen. Hij onderstreepte het belang van 
een goede samenwerking tussen de negen historische kringen onderling en brak een 
lans voor een betere verstandhouding tussen de historische en heemkundige kringen 
die een complementaire functie hebben. 

De schepen van cultuur van Oudenaarde. J.P. Van der Meiren. leidde het thema 
van dit colloquium in : de opgravingen van het Ottoons Castrurn (toren. laai en 
kapel) te Ename en van de verwoeste abdijgehouwen van Ename. Hij kondigde ook 
aan dat de stad het opgravingsterrcin wenst om te vonnen tol l'en archeologisch park. 

Dirk Callebaut. die de opgravingen te Ename leidt. had een mooie verzameling dia's 
bijeengebracht om ons visueel de verdwenen verdedigingstoren en de zaaJ met de 
kapel die circa 974 door de Duitse keizer Otto II werden gebouwd. voor te stellen. 
Daarvoor deed hij een beroep op foto's van nog hcstuunde Duitse Pfullen. Rond dit 
grafelijk castrum ontwikkelde zich vlug een pnrtus die twee parochiekerken telde nl. 
Sint-Laurentius en Sint-Salvators cn daarnaast was er nog de keizerlijke O.-L.
Vrouwkapel. 

Na de inname en de verwoesting van de burcht en de nedel7ctting werd dele site 
ingenomen door een Bcnedictijnerabdij die in 1063 door graaf Boudewijn V werd 
gesticht. Geert Berings schetste de bouwgeschiedenis vun dele verdwenen Ilhdij, 
waarvan relatief weinig afhceldingen bestaan. 

Tot slot behandelde prof. M. Hochcke de \'roe~ste ~cschicdcnis van OudenwmJe in 
de spiegel van zijn toponymie. Als gloednicuwe vcrkhlrint{ van de pllllltsmuun 
Oudenaarde stelde hij "hoge aard" ofho~e Ilanle~phulls voor. 
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Ondervoorzitter Leo Pée belichtte de figuur en het werk van Marcel Bovyn, 
oud-hoofdonderwijzer van Sint-Gillis-Dendennonde en 25 jaar redactiesecretaris 
van de Handelingen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendennonde, 
die de derde laureaat werd van de 'Frans De Potter-Jan Broeckaertprijs'. 

Na een gezamenlijk eetmaal werd in de namiddag een bezoek gebracht aan het 
opgravingsterrein te Enarne 0.1. v. Dirk Callebaut en Geert Berings. Voor de bezoe
kers werd de bestemming van de diverse bouwblokken met een kaartje aangeduid, 
zodat we gemakkelijk het pand, de kloosterkerk, de refter, de infinnerie, enz. konden 
herkennen in die wirwar van funderingsmuren die van uit de hoogte gezien, een echte 
doolhof leken, waarin niemand zijn weg kon vinden. 

L.s. 

BOEKBESPREKINGEN 

A. STROBBE & medewerkers, Dorp in de spiegel. Aalter, 1987, 160 blz. met 
talrijke illustraties. Te bestellen door storting van 500 fr. + 50 fr. verzendingskosten 
op bankrekening 737-414.20.33-79 van Davidsfonds Lotenhulle-Poeke. 

Arnold Strobbe haalde de grondstoffen voor dit boekje over de voonnalige ge
meenten Lotenhulle en Poeke uit de mond van enkele oudere bewoners van beide 
dorpen. Het is een goed voorbeeld geworden van orale geschiedenis die nu meer dan 
vroeger aan haar trekken komt. Arnold Strobbe heeft geduldig geluisterd naar 
hetgeen oudere Poekenaren en Lotenhullenaren hem vertelden over gebeurtenissen 
uit hun jeugdjaren: de eerste wereldoorlog, het leven in en om de herbergen, de 
flandriens ... Ook de oude pastoor van Lotenhulle werd geïnterviewd over zijn jeugd 
en zijn vijftigjarig priesterleven onder de mensen van het Meetjesland eerst al leraar , 
daarna als onderpastoor en pastoor. Hij belichte ook het dialect van beide dorpen en 
noteerde de typische uitdrukkingen en spreekwoorden van zijn zegspersonen. 

Tijdens zijn mijmering langsheen de Poekebeek laat Amold Strobbe iets merken 
van zijn gevoelige poëtische natuur. Zijn kort gedicht over Poeke. de schone. is een 
aanklacht tegen de verloedering van do natuur: 

Ik zocht 
je helder water 
je witte bodemzand 
paling in je rietkraag 
vogels in de wilgen aan je rand 
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ik vond 
gorig afvalwater 
schimmelzand 
een enkele merel aan je kale rand 
die schichtig floot : 
Poeke, Poeke, ga niet dood ! 

Marc Gevaert schreef een stukje over de Parkroute en Jozef Van de Moortel maakte 
een inventaris op van de herbergen te Lotenhulle. Dank zij Arnold Strobbe kunnen we 

ons iets beter inleven in het dagelijkse gebeuren te Poeke en Lotenhulle tijdens de 
eerste helft van deze eeuw. Het zijn persoonlijke getuigenissen waarvan we dankbaar 
zullen gebruik maken voor de Geschiedenis van Lotenhulle die pas omstreeks het jaar 
2000 zal verschijnen ! 

L. Stockman 

P. LOONTJENS, Onze Lieve Vrouw van Kleemkapel te Kaprijke. Knokke. 1986.84 
blz., ill. Prijs: 120 fr. Te verkrijgen in de woning naast de Kleemkapel. 

Door toedoen van Ghislain Lijbaert verscheen in 1986 een herdruk van het moeilijk 
vindbaar werk van kan. Pieter Loont jens over de Kleemkapel dat hij liet verschijnen 
in 1947. De oorspronkelijke tekst werd bijna volledig overgenomen op de inleiding 
en paragrafen ii en v van hoofdstuk V na. Van hoofdstuk VI werd enkel een fragment 
van een loflied op O.-L.-Vrouw van Kleemkapel en een cantate voor O.-L.-Vrouw 
van Kleemkapel opgenomen. Ook talrijke pentekeningen en foto' 5 uit het boekje van 
1947 en enkele nieuwe foto's werden afgedrukt. In de rijzige bisschopsgestalte op de 
foto van blz. 66 herkennen we eerder mgr. K.-J. Callewaert dan wel mgr. Honoré 
Coppieters ! 

Dit boekje van wijlen kanunnik Loontjes is in menig opzicht interessant. Vooreer.;t 
vindt men er een uitgebreide historiek in over de volksdevotie tot de O.-L.-Vrouw 
van de Kleemkapel te Kaprijke. Daarnaast haaIt Picter Loont jens enkele herinnerin
gen op uit z'n studententijd en verhaalt hij ook enige gebeurtenissen te Kaprijkc uit de 

oorlog 1914-1918 en uit de oorlog 1940-1945. Ook de collegehedevaarten naar de 
Kleemkapel worden vermeld. In de eerste jaren na de tweede wereldoorlog heh ikzelf 
ook een vijftal beewegen naar Kaprijke meegemaakt als student van het Sint
Vincentiuscollege. De bedevaartweg liep over de Boelare. Blommekens. de Peper· 
straat en de Waai voorbij het pompstation naar de Wulfhockstrnat en de kapel. 

Door deze heruitgave kunnen de bedevaarder.; en de heemkundigen opnieuw 
kennis maken met dit sympathiek werkje over de Kleemkapel dat con (IMort" ~'Cschrt'
ven werd door de joviale en rondbor.;tige kanunnik. die op R dC'l'cmhcr IQ()S te 
Kaprijke was geboren en er zijn jeugd en studententijd sleet. 

LS. 
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R. WEEMAES, Visitatie verslagen van Karel Maes. bisschop van Gent. Diarium 
van mei-juni 1611. Uitgegeven door de koninklijke commissie voor Geschiedenis, 
Brussel, 1987. Inleiding I-U en tekst 290 blz. + 1 kaart + 3 iII. 

Ere-deken van Beveren-Waas, Richard Weemaes is de laatste jaren biezonder 
actief geworden op het vlak van de kerkelijke geschiedschrijving. Signaleren 
we slechts de monografieën over de Sint -Martinusparochie van Beveren (1979), 
de O.L.-Vrouwoarochie van Melsele (1981) en 275 jaar zwartzusters van de H. 
Philippus Neri te Sint-Niklaas (1985). Zo pas verscheen van zijn hand de uitgave 
van het diarium of dagboek van de visitaties van Karel Maes, die slechts dertig maand 
bisschop van Gent was (dec. 1609-mei 1612). Het belang van een dergelijke bron
nenuitgave ontgaat zeker geen enkele locale vorser. 

Alhoewel hij niet alle 173 parochies van zijn bisdom kon visiteren, kregen toch nog 
69 pastoors een bezoek van hun bisschop. In een uitstekende en verhelderende 
inleiding behandelt R. Weemaes de pastorale visitatie als element van de Tridentijnse 

Katholieke hervorming, de figuur van Karel Maes als voorloper van bisschop Anto
nius Triest en het verloop van de visitatie, geeft hij een chronologisch en alfabetisch 
overzicht van de visitaties, bespreekt hij de vorm en inhoud van het Diarium, tracht 
hij de naam van de secretaris van de bisschop te achterhalen, brengt hij een toelichting 
bij de tekstuitgave en licht hij het nut en het opzet toe van deze bronnenuitgave. In 
bijlage poogt de auteur de vragenlijsten die bij de visitaties werden gebruikt, terug 
samen te stellen en publiceert hij een glossarium van de voornaamste Latijnse 
woorden. Een register van persoons- en plaatsnamen vergemakkelijkt ten zeerste het 
opzoekingswerk van de lezer. Van deze bronnenuitgave zullen alle locale vorsers 
dankbaar kunnen gebruik maken. 

Daar de auteur een priester is, die met het rijke Roomse leven naar Tridentijns 
model nog vertrouwd is geweest, had hij geen moeite met de tekst en het begrijpen 
van de beschreven toestanden. De volgende generatie priesters of leken, die geïnte
resseerd zullen zijn in de parochiale geschiedenis, zal het niet gemakkelijk hebben 
om nog een dergelijke tekst foutloos uit te geven en te bespreken. 

L. Stockman 

M. VAN DEN HEEDE, Een eeuw fanfare' Eendracht'. Aalter, 1987, 286 blz., 96 
foto's. Prijs: 600 fr. Te bestellen door storting van het verschuldigde bedrag op 
bankrekening 290-010.20.29-06 van Fanfare 'Eendracht' te Aalter. 

Op 26 juli 1885 werd de katholieke fanfare "Eendracht maakt macht' te Aalter 
gesticht. Dit was een nasleep van de schoolstrijd: de 'Eendracht' moest de katholieke 
tegenhanger worden van de oudere liberale fanfare 'Sint-Cecilia'. De viering van het 
honderdjarig bestaan was een geschikte gelegenheid voor voorzitter Maurice Van den 

Heede om een kroniek over een eeuw fanfareleven te Aalter te schrijven. Hij kon 
daarbij gebruik maken van de goed bijgehouden en bewaarde verslagboeken van deze 
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muziekvereniging. Hij deed een beroep op Jozef De Doncker om de tekst persklaar te 
maken en om voor de lay-out en de illustraties te zorgen. Dit heeft Jozef De Doncker 
op een voortreffelijke manier gedaan en hij gaf zich ook grote moeite om alle 
personen op de foto's te identificeren. 

Een fanfare is uiteraard sterk verbonden met het volksleven op een gemeente : op 
de kermissen en wijkfeesten blazen de muzikanten en zij stappen op in de stoeten bij 
pastoorsinhalingen, bij aanstelling van burgemeesters en zij spelen treunnarsen bij 
begrafenissen. Zij brengen een muzikale noot bij alle belangrijke gebeurtenissen op 
een dorp. Dit volksleven te AaIter kunnen we goed volgen in deze uitgebreide kroniek 
over een eeuw fanfare 'Eendracht' te AaIter. 

LS. 

F. BASTIAEN, Mee met zijn tijd? Branden en Brandweer Ie Aa/ter. Een historil'k. 
Aalter, 1987,208 blz., ill. Te bestellen door storting van 650 fr. op bankrekening 
979-350.54.94-16 van 'Brandweer AaIter - 100 jaar', Rotenburglaan 20. 9880 
Aalter. 

De Gewestelijke Vrijwillige Brandweer van AaIter heeft een uitstekende keuze 
gedaan door een beroep te doen op Filip Bastiaen, een jonge en veelbelovende 
historicus uit Aalter, voor het schrijven van 100 jaar (1887-1987) Brandweer te 
Aalter. In een viertal hoofdstukken schetste hij een levendig beeld van het brand
gevaar en brandbestrijding te AaIter. Na op de onmacht van de plattelandsbewoners 

tegenover het vuur tot omstreeks 1900 gewezen te hebben, beschrijft hij de sociaaJ
economische implicaties van 'brand' en de opkomst van het verzekeringswezen. Ook 
neemt hij de houding van de overheid onder de loep tegenover de brandbestrijding. 
Het begon met een doodgewone pomp op de markt in 1887 en eindigde met een 
modern brandweerkorps van 66 pompiers, uitgerust met een wagenpark van dertien 

motorvoertuigen en twee aanhangwagens. 

Dit geschiedkundig werk van eerste gehalte steunt op een volledig bronnenonder
zoek in de gemeente-archieven van Aalter. Bellem. Lotenhulle en Poeke en in het 
Provinciaal Archief en op de beperkte literatuur over de brandbestrijding. 

De auteur onderstreept de moeilijkheden die hij ondervond om op basis \'an 
gemeentebudgetten en gemeenterekeningen de werkelijk gedane uitg8ven op te 
sporen in verband met een bepaald onderwerp zoals dat van de hrandweer. Het 
opstellen van grafiek lover de uitgaven voor de hrandweer in de periode 18~17·1 Q87 
en van grafiek 2 verhouding begroting/rekeningen hebben water en hloed ~kost ! 

Veel7.0rg werd hcsteed aan de iIIustmties. Zo vindt men crCl'n I\tlx-l'Idin~ \'Im ~'('n 
brandhaak, van een heel hmndhunr houten wagenhuis Illl't stn) l'll'tk~t. \"IlO «n 
houten pomp en enkele pittige tekeningen vlln August Vun l.andeghcm mocr de 
brandbestrijding in vroegere dagen. de mutcriëlc t'volulic vun de hrnndhcstrij-
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dingsmiddelen voor de periode 1894-1987 en het pompewiel (voor het boren van een 
pompeput). 

Dit verhaal over de Aalterse pompierkens paart een hoge wetenschappelijkheid aan 
een vlotte vertelkunst zodat en de historicus en de volksmens er zijn gading in vindt. 
Een lijst van de illustraties en een personen- en plaatsnamenregister laat bovendien 
toe om dit boek gemakkelijk te raadplegen. Het laat het beste verhopen voor de 
Geschiedenis van Bellem en de Geschiedenis van Lotenhulle, waarvoor Filip Bas
tiaen zijn medewerking beloofde. 

Luc Stockman 

N. VERMEIRE & medewerkers, Honderd jaar school Beke, Waarschoot, 1987, 
80 blz. overvloedig geïllustreerd. 

De schoolgemeenschap van Beke, werkzaam op de grens van Waarschoot en 
Zomergem, herdacht in mei 1987 het feit dat er in 1877 twee zusters van Sint
Vincentius à Paulo van Zomergem en een leke-onderwijzeres te Beke een school 
openden. Voor dit gedenkboek leverde ons medelid M. Ryckaert de historiek van het 
klooster en de school van bij de stichting tot 1963. Daarna komen nog een kroniek van 
de school van 1963 tot 1987 en gegevens over de schoolbevolking en onderwijzend 
personeel en enkele fragmenten uit het register van de briefwisseling 1935/1954. Tot 
slot krijgen we ook een aantal afdrukken van oude documenten en talrijke klas- en 
personeelfoto's. Dit herdenkingsboek heeft vooral een documentaire waarde, want 
het brengt weinig of niets over het reilen en zeilen van de Beekse schoolgemeenschap 
in vroeger jaren. 

L.S. 

C. SCHELSTRAETE, H. KINT AERT en D. DE RUYCK, Het einde van de 
onveranderlijkheid - Arbeid, bezit en woonomstandigheden in het Land van Nevele 
tijdens de 17de en 18deeeuw, uitgegeven door de heemkundige kring "Het Land van 
Nevele" , 1986, 282 blz., geillustreerd met afbeeldingen, grafieken, kaarten en 
diagrammen. Prijs: 550 frank + 40 frank verzendingskosten. Te bestellen door 
storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 290-743 1460-20 van Het 
Land van Nevele, Beent jes straat 24, 9850 Nevele-Poesele met de vermelding 
"Onveranderlijkheid" . 

Het is algemeen bekend dat de geschiedschrijving zich reeds een aantal jaren intens 
bezighoudt met het dagelijks leven van de gewone man. Een schat aan informatie 
over dit onderwerp ligt begraven in de Staten van Goed. Dit blijkt overduidelijk uit 
het boek "Het einde van de onveranderlijkheid", dat het resultaat is van een 
B.T.K.-project van de heemkundige kring "Het Land van Nevele". Binnen de 
beperkte duur van hun project en met al even beperkte financiële middelen hebben 
projectleider Carl Schelstraete, Hilde Kintaert en Dorine De Ruyck een representatief 
aantal Staten van Goed van de dorpen van het Land van Nevele minutieus bestudeerd. 
Dat hun pennevrucht er mag wezen, blijkt reeds uit het voorwoord van dr. C. 
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Vandenbroeke, werkleider aan de R.U.G., die niet aarLCIt dit boek een model!;tudie 
en zelfs een historisch meesterwerk te noemen. Er komt in dit werk dan ook heel wal 
aan bod. Vooreerst wordt de heerlijkheid en het Land van Nevele histori!oCh. geogra
fisch en bestuurlijk geschetst. Daarna evalueren de auteurs op een kritiM:he wijze de 
Staten van Goed. Vervolgens krijgen de bevolkingsevolutie. de ~enstelling van de 
huishoudens en de sociaal-economische structuren en evoluties de cijfermatige 
aandacht die ze verdienen. Het sluitstuk van dit boek is een "rondleiding" in de 
concrete leefwereld van de verschillende sociale klassen in het Land van NeveIe 
tijdens de 17de en de 18de eeuw. Er wordt geneusd rond en in de woonsten. de 
kamers worden geteld en hun gebruik toegelicht. Kasten en koffers moeten hun 
geheimen prijsgeven, de huisraad wordt uitgestald. Zelfs de bedstee ontsnapt niet aan 
onze indiscrete blik. Door al deze elementen gedurende twee eeuwen te volgen. 
stelden de auteurs vast dat vanaf het midden van de 18de eeuw een einde kwam aan de 
quasi onveranderlijkheid van de materiële cultuur op het planeland. Er doken 
nieuwigheden op, zoals ledikanten, spiegels en horloges. Bij alle lagen \an de 
bevolking vond de drang naar comfort ingang. Deze nieuwe behoeften en een 
algemeen vooruitgangsstreven vormden bovendien een gunstige voedingsbodem 
voor de Industriële Omwenteling. 
We zijn ervan overtuigd dat menig lokaal vorser deze streekmonografie zal ter hand 
nemen als model of om eigen bevindingen te toetsen ! 

Dirk De Reuck 

Nieuws voor RenealoRen - Zopas verschenen de 'Staten van Goed van het Ambacht 
Maldegem', deel X, XI en XII, opgemaakt door Wilfried Steeghers. De delen XIII en 
XIV zijn al vroeger verschenen. Deze nieuwe publikatie kost 550 fr .• plus 60 fr. voor 
de verzendingskosten. Dit bedrag kan gestort worden op rekeningnummer 390-
016.25.47-30 van Mevrouw Kelderman, Koggestrnat 15 te 9000 Gent. 

N. GEIRNAERT. /Jet Archic:f mn elt' famÎlit' Aelomt'." ('ti dt' h'r/I:d/C"ltwi('hf;tI~ fC'" 
Rmgg(>. I : INVENTARIS. Brugge. IQR7 ; Stadsarchief. 

Over de helangrijke. oorspronkelijke Genuese fumilie Adomes, di~ later in Rrug~(' 
zulke aanzienlijke rol speelde, en waarvan het archief 7t.'Cr verspreid Ill~, is eindelijk 
een wetenschappelijk gefundeerde. degelijke inventaris verschenen. 

Het valt nuur het klussicke patroon in drie ~elkelten uil mek.tar ; t.'Cn luiH'r 
familiaal gedeelte over de Adomes en aunvcr\\lllnte fumilies. \cr\'\ll~cnl\ l'Cn dl'd 
over de goederen van die f!lll1ilics en tenslotte en \'ooml het deel nvef de ~Ian~nlke 
fundatie van de familie Adornes : de Jenllalc,mtichtin~. 

Een uitgehreide index vun persoons- en plaatsnamen \'erhnn~1 \\1' l'en a.lO/k'nli.l!..l' 
waarde, de hruikhaarhcid van het ~eheel. wuur heel WUI \'llfSCl"l< HlIl \\'('sl- ('1\ 

Oost-Vlaanderen - waaronder niet in het minsl die~ene vun hel Ml'('tlcslufld -, 
Zecuws-Vlaanderen en N-Frunkrijk hun gllltin~ lulk:n vinden. \\'c lijn· ~b ~
nicuwd nuar het allngckondigue tweede lied met n'~l'st('n \IlO \lI.\rknndl'n en "n ... \ en 
tot ISOO. Ook voor de stn'ek vorsers is dl'll' inventaris l'l'l\ \\ure ~t\\ldt1lIJn ' 

.'\.1>. \" 
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HEEMKUNDIGE BIJDRAGEN UIT HET MEETJESLAND 

Wanneer een heemkundig tijdschrift, na 19 jaar, voorzien van pittige artikels en 
een goed gestoffeerde ledenlijst, zonder meer en plots verdwijnt, is het billijk en zelfs 
noodzakelijk dat het zo vlug mogelijk door iets gelijkaardigs vervangen wordt. 

Paul Van de Woestyne en zijn medewerkers hebben er niet lang op gewacht en 
gaven op vrijdag 3 juli 1987 in "Het Leen" reeds een receptie om hun nieuw 
tijdschrift: "Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland" aan een geïnteresseerd 
publiek voor te stellen. 

Ondertussen kregen we de eerste drie nummers reeds op onze leestafel besteld. 
zodat we ons konden vergewissen van de levensvatbaarheid van dit initiatief, groten
deels door de trouwe medewerkers van vroeger, opnieuw gerealiseerd. 

Nieuw is wel het opzet om door samenwerking met de bloeiende heemkring "Het 
Ambacht Maldegem" naar een bredere lezerskring te mikken. 

Wij heten deze nieuwkomer van harte welkom en wensen hem binnen de grote 
heemkundige familie, alle succes toe! 

Men kan zich abonneren op het nieuwe tijdschrift door 500 fr. te storten op reke
ning nr. 00 1-178.35.29-66 van Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland, Gera

niumlaan 4, 9900 Eeklo. 

A.D.V. 

VARIA 

ONS GENOOTSCHAP AAN DE EER 

Op de zitting van de gouwdag van het Verbond voor Heemkunde op zondag 10 mei 
1987 kreeg ons medelid Ir. Luc STOCKMAN de REYNAERT-prijs toegekend voor 
zijn velerlei verdiensten op heemkundig en lokaal-historisch vlak. 

De plechtigheid had plaats in het Provinciaal Domein te Wachtebeke in aanwezig
heid van het voltallig bestuur van het Oostvlaams Verbond der Kringen voor Heem
kunde, de voorzitter en enkele bestuursleden van het Heemkundig Genootschap van 
het Meetjesland, burgemeester en schepenen van de gemeente Aalter. 
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Wij vinden het een schitterende bekroning niet alleen voor het vorsers- maar ook 
voor het organisatorisch werk door onze vriend op velerlei terreinen van de culturele 
en sociale sector gepresteerd. 

Het Heemkundig Genootschap voelt zich met deze onderscheiding mede ten 
hoogste vereerd. 

A.D.V. 

Ons medelid van het eerste uur, de Heer Georges NUYTINCK, werd op 3 
september 1987 tot eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Gent verkozen: de 
bekroning van een schitterende juridische carrière, die begon als advocaat te Ever
gem en verder werd gezet te Gent als rechter in de rechtbank van Eerste Aanleg. 
Raadsheer in het Hof van Beroep, Kamervoorzitter, om uit te monden in de functie 
van hoogste magistraat van het ambtsgebied Oost- en West-Vlaanderen. 

Hiernaast was de eerste voorzitter nog bedrijvig in een belangrijk 
wetenschappelijk-juridisch werk en tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur \'an 

de polikliniek Rerum Novarum te Gent. 

Het Heemkundig Genootschap wenst ons medelid bij deze hoge promotie van harte 
geluk! 

A.D.V. 

DE HEEMKUNDIGE KRING 'ARTHUR VERHOUSTRAETE' 
JUBILEERT 

Onder impuls van Roger Defruyt werd op 26 mei 1977 een heemkundige kring te 
Aalter gesticht. Het werkingsgebied van deze nieuwe vereniging besloeg het ,'llomla
lig Land van de Woestijne en het volledige grondgebied van de vier vll(lmlali~c 
gemeenten Aalter. Bellem, Poeke en Lotenhu\le die op I januari 1977 tot Groot
Aalter waren gefusioneerd. Deze heemkundige kring kR'Cg de naam van Anhur 
Verhoustraete mee, omdat die vlln 1939 tot aun zijn dood op 27 mei 1971 heel actief 
was op het vlak van de locale geschiedenis. de ht'cmkunde en de heemschut. 

Binnen de7.e kring werd veel belang gehecht ann de publicatie van hun tijd~'hrift 
'Het Land van de Wocstijne'. In de tien verschenen jaUll!sngen zijn cr een vijftal 
speciale nummers die het locale belang overstijgen nl. het Polennuml1ler van de hand 
van Mauriee Thys (1979), het kapeIlennummer van de lumd "tm Roger Dcfruyt 
( 1981), het nummer over het wapcnkabinet van Marc-Antoon de P'reudh\)nllllC 
d'Hailly van de hand van Roger Moelaen (IQIn). de uitgllve van de ~rcns.k81lr1 tus."cn 
de kasseIrijen van de Oudburg en Kortrijk in 1627 ~ctl'kcnd dtlor toys de Bers.uques. 
met begeleidende tekst van Luc Stockmlln, in slll1lenwcrkin~ met het Lan,j vltn 
Nevele en de Heemkrin~ Ruiselede (IQR~) en tensIntIl' sdln .. -cf dl' ~ehclc r'C'I.1açtie 
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'Van Aeltre naer Aeltersch Houxken', waarin de reisroute van de 26ste heemkundige 
tocht van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland die op 9 augustus 1987 
te Aalter de gast was van de Heemkundige Kring' Arthur Verhoustraete' , beschreven 
wordt. 

We wensen de Aalterse heemkundige kring nog veel vruchtbare jaren ten bate van 
hun 420 leden en tot behoud van het bouwkundig erfgoed en het landschappelijk 
waardevol gebied van Groot-Aalter. 

L.S. 

EEN NIEUW BEDEVAARTVAANTJE TE RONSELE 

De aloude confrerie van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën te Ronseie, een kerkdorp 
van de gemeente Zomergem, heeft ter gelegenheid van de jaarlijkse autowijding op 
de eerste zondag van september een nieuw bedevaartvaantje laten tekenen. Zij deed 
daarvoor een beroep op Bert van den Broeck die een volks en pittig vaantje ontwierp. 

Links verheft zich statig het Sint-Gangulfuskerkje van Ronseie. In het midden staat 
een Lievevrouwbeeld met de zeven zwaarden die haar hart doorboren. Daarnaast de 
pastoor met de kwispel en een misdienaar met de wijwateremmer. Uiterst rechts en 
geheel de onderkant van het vaantje zijn gevuld met stappende kinderen, die een hond 
aan de leiband houden, een fietser gevolgd door een hele sliert auto's van diverse 
pluimage. 

Dit vaantje werd voor het eerst verkocht op zondag 6 september 1987 tijdens de 
jaarlijkse autowijding. Belangstellenden kunnen dit vaantje kopen bij Romain Cop
pens, Oostveldkouter 45 te 9920 Lo~endegem. 

L. Stockman 

IN MEMORIAM M. STEEL 

Te Gent overleed op 19 april 1987 eerwaarde heer Maurice Steel, oud
Sleidingenaar en oud-leraar van het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo. Hij deed daar 
het zevende voorbereidende jaar vanaf september 1943 tot mei 1954. Dan werd hij 
onderpastoor te Sint-Gillis-Dendermonde en in november 1960 verhuisde hij in 
diezelfde hoedanigheid naar Sint-Amandsberg. In oktober 1966 werd hij tenslotte 
pastoor van Ename. 

Hij was aanwezig op de stichtingsvergadering van ons Genootschap op 3 novem
ber 1946 (zie bouwsteen nr. 31) en schreef vier bijdragen voor Appeltjes in de 
beginperiode en onder zijn impuls verscheen in 1974 'Uit het rijke verleden van 
Ename (974-1974)'. 
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Als jong student mocht ik onder zijn leiding, kort na de Tweede Wereldoorlog, de 
puinen van de Sint-Baafsabdij te Gent bezoeken. 

L.S. 

IN MEMORIAM ANTOON MEI RE 

Op 22 november 1987 overleed te Eeklo, Antoon Meire. pastoor van Oostwinkel. 
trouw lid van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. 

Een synthese van dit vruchtbaar en heilig priesterleven. vinden we afgedrukt in 
volgende passus van het gedachtenisprentje : 
"Gegroeid uit het volk waart ge verbonden met uw volk en uw streek. het ~teetjes
land. Altijd hebt ge. zoals ge bij uw aanstelling zegde. uw hart en uw huis openge
steld voor alle parochianen. voor alle mensen. want iedereen was uw vriend". 

Dat mochten ook onze leden ondervinden in 1983 bij de uitstap naar Oostwinkel. 
Wij werden er in de pa<;torie door onze gastheer op een meer dan hartelijke manier 
ontvangen. Wij proefden er het glas van de vriendschap en genoten onverdeeld van 
zijn gastvrijheid. 

Dit was pastoor Meire. afkomstig van Waarschoot. ten voeten uit. een ~ketje~
lander om nooit te vergeten. 

Op 2H november 19R7 was zijn eigen parochiekerk. Sint-Jans-Onthoofding te 
Oostwinkel dan ook veel te klein om al de mensen te bevatten. die een laatste hulde 
wilden brengen aan deze edele tiguur. 

A.[).\' . 

ERRATUM IN DE KWARTIERSTAAT VAN OSKAR LIPPENS 

In Appeltjes nr. 37 (19H6) werd op hlz. 262 de kwartierstuut vun Oskur Urpcn~ 
afgedrukt. Onder nummer 15 - IV /R sloop een heel storende fout. Er st~UlI nmncH.ik 
GRONSVELD (Nederland) Rosalia-Cutharinll : verstundi~e Ic/ers huddc:-n ui \lp~~" 
mcrkt dat daar MAURlJS Rosalill-Catharinu hud moeten gl."I..lrukt lijn. t-.ktul \ln/C 
ekskuscs aan Oskar Lippcns voor die stomme fout in li.Jn stllmhl.l\llll ! 

L.S. 
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