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IN EN OM DE MARIAKERK 

VAN AARDENBURG (966-1625) 

"Josephi Coppens, olim in alma universÏfate Lovaniensi professoris Veteris 
Testamenti (1927-1967) et Josephi Stockman, olim decani Aldernardensis 
(1946-1958), avuneulorum meOl"Um, beatae ae perenni memoriae dedieatum". 

INLEIDING 

Toen Georges Van Vooren mij vroeg op 22 november 1989 te Oostburg een 
voordracht te houden over de parochiale en kerkelijke instellingen in 
West-Zeeuws-Vlaanderen vóór de reformatie, was ik wel enigszins verveeld, omdat 
ik zo weinig wist over de parochies uit zijn geboortestreek. Gelukkig vond ik in het 
werk van de onlangs overleden historica dr. M.K.E. Gottschalk veel gegevens over 
het ontstaan van de parochies in West -Zeeuws-Vlaanderen. Bovendien had Georges 
Van Vooren mij enkele jaren geleden het renteboek van "den ghemeene gheselseap 
van den ehore in onser Vrouwenkerke in Ardenburgh" bezorgd, dat veel informatie 
bevat over het liturgisch leven in deze kerk. 

Als voorbereiding op die voordracht heb ik dit renteboek uit de jaren 1320-1460 
grondig bestudeerd; het verschafte niet alleen veel inlichtingen over dit 
koorgezelschap, maar leverde ook veel losse bouwstenen over de kerkelijke 
geschiedenis van Aardenburg en van de gelijknamige dekenij. Dit wekte meteen 
mijn interesse voor de O.-L.-Vrouwkerk van Aardenburg op, en in samenwerking 
met Georges Van Vooren heb ik de bronnen opgespoord betreffende de geschiedenis 
van deze oude en nu verdwenen bedevaartkerk. Vooraleer echter het rijke roomse 
leven in en om de Mariakerk van Aardenburg te beschrijven, leek het mij zinvol de 
wordingsgeschiedenis van de dekenij Aardenburg te schetsen op basis van de 
gegevens vermeld in de werken van Or. Gottschalk. 

1. De dekenij Aardenburg 

Om de vraag naar het ontstaan van de dekenij Aardenburg te kunnen beantwoorden, 
moeten we eerst gaan opzoeken wanneer de parochies die later van deze dekenij 
deel zullen uitmaken, gesticht zijn. We nemen de lijst van de parochies van 
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1330-1331 als vertrekpunt voor de territoriale oml-chrijving van de dekenij 
Aardenburg (I). We zullen beginnen met onze aandacht toe te !>pil~n op het 
noordelijk gedeelte, in feite dus het huidige West-Zeeuws-Vlaanderen. en dan op het 
zuidelijke, dat samenvalt met westelijk deel van het Meetjesland en een deel van 
West-Vlaanderen. 

In 966 bevestigde koning Lotharius de Sint-Baafsabdij van Gent in haar bezittingen. 
waaronder de "mater ecclesia cum capella te Rodellburg" alias Aardenburg. De 
"mater ecclesia" in ongetwijfeld de O.-L.-Vrouwkerk en de "capella" vermoedelijk 
de Sint-Baafskerk (2). Op 14 september 1096 bevrijdde bisschop Radboud \'an 
Noyon-Doomik het altaar van Aardenburg en de twee daarvan afhankelijke kapellen 
op het eiland Wulpen van alle lasten. In de getuigenlijst van die oorkonde komen 
ook drie dekens voor, nl. Dodimus, Ingrannus en Fredericus. vermoedelijk de 
dekens van de christenheid Brugge, Oudenburg en Gent (3). Vanuit Aardenburg liet 
de Sint-Baafsabdij wellicht in de loop van de eerste helft van de 12de eeuw een 
O.-L.-Vrouwkapel te Cadzand bouwen (4). In Hannekenswerve stond er in 1169 al 
een kapel, die door een geestelijke uit Aardenburg werd bediend (5). In 12.t9 Wa!> 

Hannekenswerve nog altijd geen zelfstandige parochie, want een stuk grond werd in 
dat jaar "apud Allekillwerl'e in parochia de Rodellblirgh" gesitueerd (6). 

In 1038/1044 verkreeg de Gentse Sint-Pietersabdij het altaar van Oostburg. meI een 
daarvan afhankelijke kapel te IJzendijke (7). In 1150 hingen van de Sint-Elooiskerk 
van Oostburg volgende dochterkerken af : IJzendijke, Gatemesse, Vukndikc (= 

Schoondijke) en "Ostmulldi capella" (X). In 1197 ontstond binnen het 
patronaatsgebied van Sint-Pieters de parochie NOl'a Ecc/rsia of Nieuwerkerke ten 
behoeve van vicus Beiderwan in Oostburg (9). De Sint-Baafsabdij slaagde er in de 
loop van de 12de eeuw in te Oostburg een tweede kerk te laten oprichten toegewijd 
aan Sint-Havo (10). 

Ook in de 13de eeuw zetten heide Gentse ahdijen hun inspanningen "oor Iwt 
uitbouwen van een parochiale infraslrucluur in dil gt'hied ven.kr. Op tk vld. Vaanll' 
hij Watervliet werd in 1229, op inilialil'f van dl' Sint-Piett'rsalxtij, de 
Sinl-Niklaaskerk gebouwd (11) en in 1243 \wn.1 Sinl-Kalarina hij Oostburg ;I!s 

parochie vermeld ( 12). De ().-L.-Vrouwpmochie van Ilamt're Wrsdlijlll pus in I:!M 
in de hronnen, maar werd vcrmot'dclijk vÖör 1250 g.t.'slkhl (13). In I :!.:!h slo'honk 
ridder Houden vun Prael tk "('('dc'siam dc' H 'ot('(11it cum pa.wII/ell" ~iu,tde'm 
('cclesie" aan de (,enlse Sint-Piett'rsuhdij ( 14), Onk dl' Sinl-Bauf~lIhdi.i lict ,kh nit't 
onbetuigd. Ten noorden van Aanknhur!-t, in lil- wijk C'oxijde. \'cm'l'S in I':!~(l lil' 
Ikniarclskt'l'kc' ( 15). Ten ooslen van Aanknhur~ k WHm \'öör I':?l).:! lil' pll",,:hil' ":lil 

Sinl-Kruis lot sland ( 16). 

In 12l{5 is cr sprake van et'n kerk Il' I kilk Illuur IWI is nÎl't duiddijk \\ Il' dl'll' 

parol'llie heeft g,eslkhl (17). Op hel eiland Wllllwn \\'1II\'n cr vijf 1""'''''I\ll'', In 1 ~1(l 
verst'hijnen de kerkt'n van Remh\llldMhlrp\" l'n Brkk, in 1.111\ dl' """",'hit' 
Ooslende-Wulpen. die in LNO O.\'fl'lIdl' .'1,11/('1, 1,(/II//le'I"t \wnt ~l'Il\l(·l1ld. In dll',dhk 



oorkonde wordt ook nog gesproken over de parochies van Westende-Wulpen en 
Avenkerke (18). Daar de stad Sluis slechts een late stichting is, vermoeden we dat 
daar pas ca. 1300 een eerste parochie tot stand is gekomen (19). Een laatkomer is 
Moorskerke alias Groede-West, dat in 1364 voor het eerst in de bronnen opduikt 
(20). 

In 1110 bevestigde bisschop Balderik de Sint-Kwintensabdij in Vermandois o.m. in 
het bezit van het altaar van Oostkerke met haar vier kapellen te Wulpen (= Brieie), 
Lapscheure, Moerkerke en Westkapelle (21). Daarvan ressorteerden in 1330-1331 
Brieie, Lapscheure en Moerkerke onder de dekenij Aardenburg. 

In de zuidwestelijke punt van de dekenij liggen drie parochies, nl. Beernem, 
Oedelem en Sint-Joris-ten-Distel. De Sint-Amandusparochie van Beernem bestond 
al in 847. Zij werd wellicht opgericht door de monniken van Saint-Amand-Ies-Eaux 
(22). De Sint-Lambrechtsparochie van Oedelem is minstens drie eeuwen jonger, 
maar Oedelem kan toch al omstreeks 1150 een bidplaats gehad hebben (23). 
Sint-Joris-ten-Distel werd pas in 1242 als zelfstandige parochie afgescheiden van 
Beernem en Knesselare (24). 

Te Maldegem en te Adegem bestonden er omstreeks het jaar 1000 al eigen 
parochiale gemeenschappen (25). Te Eeklo moet de Sint-Vincentiusparochie ten 
laatste in 1240 tot stand zijn gekomen, maar misschien ook wel enkele jaren vroeger 
(26). Op initiatief van de bisschop van Doornik werd in 1243 te Nieuw-Roeselare 
een kerk gebouwd en in 1244 is er sprake van de "ecclesiam beate Margarete" (27). 
In het moergebied van Aardenburg werden in het begin van de 14de eeuw twee 
nieuwe parochies gesticht: de "parochia sancti Johannis in Eremo" verschijnt in 
l307 en in de oorkonden en de Sente Laureinsparochie duikt in 1314 in de bronnen 
op (29). 

Daarmee wordt de periode van de stichting van nieuwe parochies bijna volledig 
afgesloten, want in de volgende eeuwen zullen nog slechts sporadisch nieuwe 
parochiekerken worden gebouwd. Laten we nu eens de balans opmaken van al die 
parochiale stichtingen en als referentiejaren 1100, 1200 en 1300 nemen. 

Omstreeks 1100 kunnen we met zekerheid het bestaan van volgende kerken en 
kapellen noteren: te Aardenburg de O.-L.-Vrouwkerk met de Sint-Baafskapel, op 
het eiland Wulpen twee kapellen afhangend van Aardenburg, te Oostburg de 
Sint-Elooiskerk, te IJzendijke een kapel, te Maldegem de Sint-Pieterskerk, te 
Adegem de O.-L.-Vrouwkerk, te Beernem de Sint-Amandskerk, en tenslotte nog 
kapellen te Briele-Wulpen, Lapscheure en Moerkerke. Dit maakt dan samen vijf 
kerken en zeven kapellen. Het is zonder meer duidelijk dat dit aantal onvoldoende is 
om van een dekenij Aardenburg te kunnen spreken. 

Omstreeks 1200 zijn daar kerken of kapellen bijgekomen te Cadzand, 
Hannekenswerve, Gaternesse, Schoondijkc, Oostmanskerke, Nieuwerkerke en 
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Oedelem. en een tweede kerk of kapel te Oostburg. In totaal dul'> een achttal nieuwe 
bidplaatsen. die al dan niet tot zelfstandige parochiekerken waren geëvolueerd. 
Bijgevolg waren er ca. 1200 een twintigtal parochiale gemeenschappen binnen het 
gebied van de latere dekenij Aardenburg. Dit lijkt mij ook dan te weinig voor de 
vorming van een dekenij! 

Omstreeks 1300 is de parochiale ontwikkeling bijna voltooid en tellen we 34 
parochiale bidplaatsen: de O.-L.-Vrouwkerk en de Sint-Baafskerk te Aardenburg. 
de O.-L.-Vrouwkerk te Adegem. de Avenkerke op Wulpen. de Beniardskerke Ie 
Coxijde. de Sint-Amandskerk te Beemem, de kerk van Briele op Wulpen. de 
Sint-Vincentskerk van Eeklo, de O.-L.-Vrouwkerk van Gaternesse. de 
O.-L.-Vrouwkerk van Hamere, de kerk van Hannekenswerve. de kerk van Heille. de 
Sint-Kristoffelkerk van IJzendijke, de O.-L.-Vrouwkerk van Cad7..and. de H. 
Drievuldigheidskerk van Lapscheure, de Sint-Pieterskerk van Maldegem. de 
Sint-Denijskerk van Moerkerke, de O.-L.-Vrouwkerk van Nieuwerkerke 
(Groede-Oost), de kerk van Nieuw-Roeselare. de Sint-Lanlbrechlskerk van 
Oedelem, de Sint-Elooiskerk en Sint-Baafskerk van Oosthurg. de 
Sint-Lambrechtskerk van Oostende op Wulpen. de Oostmanskerke. de kerk van 
Remboutsdorp op Wulpen. de O.-L.-Vrouwkerk van Schoondijke. de Sint-Jansken.. 
in Eremo, de Sint-Joriskerk ten Distel. de Sint-Katarinekcrk hij Oosthurg. de 
Sint-Kruiskerk hij Aardenhurg. de Sint-Margrietckerk. de Sint-Niklaaskerk in 
Vaame. de Sint-Filipskerk te Watervliet en de Sint-Precatuskerk te Westende op 
Wulpen. 

De hovenstaande lijst van 34 parochiekerken uit het begin van de I-We ~u\\' koml 
overeen met de lijst van de dekenij Aardenhurg die in 13.~O- 1331 werd opgesteld 
(30). Die lijst is echter onvolledig want in 1314 werd de Sint-Laurentiuskerk al 
uitdrukkelijk vermeld. terwijl de snel opkomende stad Sluis, ontstmlll op het eimk 
van de 13de eeuw. vóór 1330 al een parol:hiekerk had. want in el'n oorkonde nUl 2-4 
juni 1324 werd de Brugse kanunnik Sijmoen Willehard pastoor \'~Ul Sluis gl'IKIt.'md 
(30his). I n feite OI1lVHlle de dekenij Aanknhurg 36 parorhks in hl't jam 1330. 

Een lijst van 1455 hevat 37 kerkl'n : til' O.-L.-Vrnuwkl'rk l'n de Sint-Jnnskl'rk van 
Sluis. de Sillt-Lauwereillskerk van Sint-Lnun~ins l'n dl' Sint-Baufskl'rk van 
Groede-West (= MnOl"skerke) ;rijn l'rhijgd,ollll'n; dl' Sint·Lmuhn'çhtskl'n.. '"'1Il 
Oostende op Wulpen is duarl'ntegt'n Wl'!!g~vlllkn tt'n np/kht~ \'~Ul dl' lijst '"11 
1330-1331 (31). Avenkerkc. IlmUl're. IJlcllllijke. Nicuw-Rlll.'sdare. O\lsllllunsk\'r~(', 
Rcmhoutsdorpe. Sinl-Kntarina. Sint·r-.1nrgrictc. Wl'stl'llde-\\'ullll.'n, \":lanlt' l'n 
Waterv liet werden in 1455 als overst rnomd lll.'st'hnllwd. 

Op 5 april 1345 kCllnk bisschop Jnhlllllll'S van ))l\\\rnik dt' "l'n'lH~m~ 'an dl' 

parodlie van Rcmbolltsdo'lll.' op Wllll'll'll ml't tik vun \\\'sll'I"k-Wulpl.'n ~\lt'\t. 
omdat RemholitstlorPl' gcdl'l·ltl'lijJ.. overstroomd wus ):.I.'nHlkt d\l\.\f dl' Il'\', Ikllk 
parol'hies l11<ll'stl'n ht·t dus m(.'t één pastnor stl.'l1l'n. ))nal' Rl'I1\Il\.\lIlsd\''l'l\.' \,\'hl\'r wr 
van Wl'slcnde-Wulpl'll lag. l1lol'ht B\\lIdl'wijn. ]'aslnnl' ,all Bril'k Wulp\.'I\. li.in 



collega een handje helpen bij het dopen, het biechthoren van zieken en het toedienen 
van de andere sacramenten. De pastoor van de samengesmolten parochies moest er 
wel voor zorgen dat er op zon- en feestdagen in beide kerken een mis werd 
gecelebreerd, door hem of een andere geestelijke. 

Het was al de tweede keer dat beide parochies werden verenigd, want de deken van 
Aardenburg had vóór 1345 die twee opnieuw gescheiden. Dit wijst erop dat 
Remboutsdorpe al vroeg door de zee was bedreigd geworden (32). 

De oudst bekende deken van Aardenburg is een zekere Balduinus dictus Haesel, die 
samen met zijn collega van Brugge, Niklaas de Baerdmakere, in 1311 als getuige 
verscheen bij de verheffing van de Brugse Sint-Gilliskapel tot parochiekerk (33). 

Maar al in een oorkonde van 18 juli 1300 werd de oprichting van een O.-L.-Vrouw
en Sint-Eustatiuskapelanij COl·urn decano Christianitatis Ardenburgensis" 
aangekondigd (34). In een oorkonde van 30 mei 1333 trad Gillis, pastoor van 
Sint-Baafs-Aardenburg, als deken van Aardenburg op (35) en op 11 maart 1343 
fungeerde Niklaas Van der Zichte als landdeken (36). Hendrik Van Lenseele, deken 
van Aardenburg van ca. 1368 tot ca. 1378, was eveneens pastoor van 
Sint-Baafs-Aardenburg (37). 

Boudewijn Haesel had dus het toezicht op 34 parochies in zijn dekenij Aardenburg. 
We denken dat deze dekenij ca. 1300 moet ontstaan zijn door een afsplitsing van de 
dekenij Brugge, want al die 34 parochies lagen onder het Brugse Vrije. Alleen de 
Sint-Gillisparochie van Lembeke en de O.-L.-Vrouwparochie van Kaprijke, die ook 
onder het Brugse Vrije ressorteerden, kwamen niet onder de dekenij Aardenburg, 
wellicht omdat zij deel uitmaakten van de dekenij Gent. In 1277 kwam de Brugse 
deken nog tussenbeide bij de verkoop van 9 gemet grond te Beernem (38). In 1286 
deed meester Denijs, parochiepape van Groede-Oost (= Nieuwerkerke) een beroep 
op de deken van de christenheid Brugge als arbiter in een geschil over een rente van 
6 lopen tarwe (39). Het is duidelijk dat de dekenij Aardenburg toen nog niet bestond, 
want anders was de deken van Aardenburg met die opdrachten belast geworden. De 
dekenij Aardenburg moet dus zeker tussen 1286 en 1300 tot stand zijn gekomen 
door afsplitsing van de dekenij Brugge. 

We kunnen zelfs preciezer zijn en ca. 1295 vooropstellen, omdat in dat jaar een 
eerste poging werd ondernomen om de O.-L.-Vrouwkerk tot kapittelkerk om te 
vormen. Aardenburg was op het einde van de 13de eeuw tot een welvarende stad 
uitgegroeid en door zijn befaamde Mariabedevaart tot een belangrijk religieus 
centrum. De stichting van een kapittel en de oprichting van een dekenij waren daar 
het logisch gevolg van en verhoogden op deze wijze de belangrijkheid van 
Aardenburg. 

Als we de beschrijving van de dekenij Aardenburg in 1554 bekijken, stellen we 
enkele wijzigingen vast. Zij omvatte toen de volgende parochies : twee tc 
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Aardenburg, Oostburg en Sluis en één te Maldegem, Muide, Hoeke, Westkapelle, 
Cadzand, Coxijde, Hannekenswerve, Sint -Katarina, Nieuwerkerke, Groede-West, 
Gaternesse, Schoondijke, Noormanskerke (= Oostmanskapelle), Sint-Kruis, 
Sint-Laureins, Sint-Jan, Watervliet, Eeklo, Adegem, Moerkerke, Lapscheure, 
Middelburg, Wulpen, Breskenszande, Nieuwvliet en Sint-Margriete (40). 

Pieter Bladelin liet in 1458 een kerk bouwen binnen zijn nieuwe stad Middelburg 
(41), Jan Adomes liet in 1528 hetzelfde doen te Nieuwvliet (42) en Filips van Kleef 
richtte in 1510 een kerk op te Breskens ter ere van de H. Barbara (43). In 1554 
komen we in totaal aan slechts 32 parochies. Aangezien er drie nieuwe kerken waren 
bijgekomen en bovendien nu ook Muide, Hoeke en Westkapelle deel uitmaakten van 
de dekenij Aardenburg, moeten er elf verdwenen of van dekenij veranderd zijn. De 
volgende kerken waren verdwenen: drie kerken op het eiland Wulpen, de kerk van 
Nieuw-Roeselare, de kerk van Heille vervangen door die van Middelburg, de kerken 
van Hamere, IJzendijke en Vaame. De parochies van Beemem, Oedelem en 
Sint-Joris-ten-Distel ressorteerden toen niet meer onder de dekenij Aardenburg, 
vermoedelijk had er een uitwisseling plaats met Muide, Hoeke en Westkapelle 
plaatsgevonden. 

2. De pastoors van de O.-L.-Vrouwkerk 

Aardenburg had in 1330 op zijn grondgebied twee parochies (nI. Sint-Bavo en 
O.-L.-Vrouw), een hospitaal toegewijd aan Sint-Jan, een begijnhof toegewijd aan 
Sint-Katarina en een leprozenhuis. Aan die drie laatste instellingen was een kapelaan 
verbonden, terwijl de beide parochiekerken door twee pastoors werden bediend, 
zodat er vier parochiepriesters te Aardenburg verbleven (44). Meester Hendrik en 
heer Wouter verzorgden in 1243 de kerkelijke diensten in de O.-L.-Vrouwkerk (45) 
en in 1289 treffen we in de Sint-Baafskerk heer Hendrik en heer Jan Vos aan (46). 

In 1281 lieten de pastoors van Aardenburg hun rechten in een oorkonde vastleggen. 
Daarin werd bepaald dat alle offergaven, offeranden, begrafenisvergoedingen, 
inkomsten uit jaargetijden, legaten en aalmoezen hen uit hoofde van hun ambt 
toekwamen (47). 

In 1532 werd een staat opgemaakt van de inkomsten van de ('ure van de 
O.-L.-Vrouwkerk (48) : 
- opbrengst van de tienden 
- renten en cijnzen van de curegoederen 

30 p. par. 
5 p. par. 

Daarna volgt een opsomming van de verschuldigde vergoedingen voor de diverse 
prestaties die zij als pastoor voor hun parochianen leverden: 
- voor de doop van een wettig kind kregen zij 
- voor de doop van een onwettig kind kregen zij 
- voor de kerkgang van een vrouw na een wettige gehoorte 

2 sch. par. 
4 sch. par. 
2 sch. par. 
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- voor de kerkgang van een vrouw na een onwettige geboorte 4 sch. par. 
- een kerkgang buiten de kerk kostte 6 sch. par. 
- voor een verloving werd niets gevraagd, maar een trouw kostte 4 p. par. 
- voor het opmaken van een attest waarin verklaard werd dat de drie bannen 

afgeroepen waren vóór de trouw van een paar waarvan een der partners 
afkomstig was van een andere parochie vroegen de pastoors 12 sch. par. 

- voor het opmaken van een attest van verloving voor een paar waarvan 
een van de partners afkomstig was van een andere parochie vroegen ze 
eveneens 12 sch. par. 

- elk ander attest bestemd voor een andere parochiepriester kostte 5 sch. par. 
- voor de "redditus sponse vulgo te wederkeer" (49) kostte 2 sch. par. 

Veel belang hechtten de gelovigen aan de bijstand van de zieken in hun laaL~te 

levensdagen. Voor een ziekenbezoek met toediening van het Heilig Oliesel en hel 
brengen van de Eucharistie vroegen de pastoors 2 sch. par. binnen de stadsmuren en 
4 sch. par er buiten. 's Nachts verdubbelde het tarief. De vergoeding voor het horen 
van de biecht van een zieke werd aan de vrijgevigheid van de biechteling 
overgelaten. 

Voor de begrafenis en de uitvaart van de overledenen werd een heel ingewikkeld 
tarief opgesteld: 
- de begrafenis van een kind met een uitvaartdienst kostte 8 seh. par. 
- een begrafenis op het kerkhof met een gelezen mis zonder 

uitvaartdienst kostte 2 p. 8 seh. par. 
- een begrafenis zonder mis was echter gratis 
- voor de uitvaartdienst van een rijke parochiaan met de grote f/t'"dt"c!ock(' 

vroegen de pastoors 18 p. par. 
- voor dezelfde dienst met de midcll'lclock(' 12 p. par. 
- voor de uitvaartdienst van een gewone punx'hiaan met de kleine kluk 

vroegen ze slechts 6 p. par. 
- een uitvaartdienst en de begrafenis van een rijke parochiaan 

zonder klokgelui kostten .'\ p. 12 sch. P;.If. 
- een uitvaartdienst en de hcgrafenis van een gcgnt'd punx'hiaan 

zonder klokgelui kostten 1 p. 16 seh. p~,r. 
- een uitvaartdienst en de hegrafenis vall een urme panlt'hiuall kosttl'n 

1 p. 4 Sd1. I ... ,r. 
- wanneer de tafel van de 11. Geest de urme omk'rhkld. volstond H s",h. , ... n. 

liet tarief voor het opmaken VUil et'n tt'stull1ent \wrd Ix'paald in flllll'til' vun ht'l 
klokgelui: 
- met de grote hel/clc'doeke' 
- met de miclclddoek(1 
- met de klcinl' klok 
- zonder klokgelui 
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Tegenover die rechten stonden ook een aantal verplichtingen: 
- elke dag moesten de pastoors nuchter blijven tot tien uur om de hoogmis te kunnen 
zingen; 
- zij moesten ook het Woord Gods prediken en de kerkelijke voorschriften bekend 
maken en verklaren ten behoeve van hun gelovigen; 
- zij moesten zowel overdag als 's nachts klaar staan om hun zieke parochianen te 
gaan 'berechten", waar zij ook woonden en ongeacht de weersomstandigheden. 
Soms was er levensgevaar als de zieke de pest had! 
- omdat zij onmogelijk heel het jaar door beschikbaar konden zijn, moesten de 
pastoors op hun kosten een kapelaan in dienst nemen om hen bij hun pastorale 
verplichtingen bij te staan. 

De Aardenburgse pastoors hadden dus wel iets te doen, in tegenstelling met de grote 
schare kapelaans die de O.-L.-Vrouwkerk bevolken. Om het werk te 
vergemakkelijken werd het grondgebied van de parochie verdeeld in een zuidelijke 
en een noordelijke portie. In 1580-1581 bediende heer Romeyn Every de zuidkant 
en heer Christoffels Michiels de noordkant (50). 

Na 1583 verbleef heer Romeyn Every te Brugge, waar hij de zielzorg van de 
gevluchte Aardenburgenaars waarnam en hij wekelijks een requiemmis opdroeg 
voor de zielen van de stichters van de jaargetijden (51). 

Vanaf 1 september 1589 was Anthonius Van Halle de enige priester die aan de 
O.-L.-Vrouwkerk verbonden was (52). Hij werd zelfs een tijdje gevangen gehouden 
te Vlissingen, waar hij op 16 sporcle 1590 werd vrijgelaten (53). Hij was 
vermoedelijk de laatste pastoor van de Mariakerk. Op 18 juli 1593 sloten de 
kerkmeesters met hem nog een akkoord voor 27 1/2 maand af om de kerk te 
bedienen voor een maandwedde van 30 p. par. (54). 

Buiten hun verplichtingen als zielzorgers hadden de pastoors nog veel ander werk 
aan de winkel, zoals het zingen van de Zeven Getijden en het verzorgen van de 
plechtigheden op de hoogtijdagen en vooral gedurende de Sinksenweek. Gelukkig 
stonden ze er niet alleen voor en konden ze een beroep doen op de talrijke 
kapelaans, waarvan het aantal echter in de loop van de l6de eeuw snel verminderde. 
Dit zou tot een moeilijke situatie leiden, die we in de paragraaf over het Gemeen 
Gezelschap van het Koor uitvoerig zullen beschrijven. 

3. Het kerkgebouw 

Van de afgebroken O.-L.-Vrouwkerk is er slechts één afbeelding bewaard gehleven, 
nl. die op het stadsplan van Aardenburg dat in 1530 door Jacob van Deventer werd 
getekend. Daarop staat een kerk met basilicale opstand, met een transept en drie 
koren. Op de viering staat een kleine toren en het toegangsportaal wordt gellankeerd 
door twee stoere platte torens. Op de tekening zijn geen absis of straalkapellen 
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zichtbaar. Uit de kerkrekeningen kunnen we een aantal elementen halen die de7.-C 
tekening in grote lijnen bevestigen. alhoewel er toch een aantal afwijkingen zijn. 

De stichtingsoorkonde van een O.-L.-Vrouwkapelanij in 1375 bevat enkele 
bouwkundige gegevens. De kapelanij werd verbonden aan een altaar dat in een grote 
kranskapel stond. Die kapel was gelegen achter het hoogaltaar van het nieuwe koor 
van de O.-L.-Vrouwkerk. Het hoogkoor en wellicht ook de twee zijkoren waren du~ 
in het derde kwart van de 14de eeuw in gotische stijl herbouwd geworden (55). In 
1398 werd een nieuwe huerclocke in de noordre tor van de Mariakerk opgehangen 
(56). We mogen dus aannemen dat er op het einde van de 14de eeuw ook een 
zuidelijke toren bestond. 

Uit de 15de eeuw zijn geen inlichtingen over het uitzicht van hel kerkgebouw 
bekend. In de kerkrekening van 1523-1524 staan notities over de noordelijke loren. 
het portaal. het gewelf boven het hoogkoor en het hoogaltaar (57). 

In 1569 vernemen we iets meer over het uitzicht van het hoogkoor. dat door metalen 
koordeuren was afgesloten: bij het hoogaltaar stonden twee moto/eli thw,ell of 
afsluitingen. In het hoogkoor hingen twee metalen kronen en voor de Mariakapel 
hing eveneens een kroon (58), In de toren kon men luiden met drie klokken. die 
Maria. Lammeken en Jan werden genoemd (59), 

Op donderdag 24 februari 1570 werd de kerk getroffen door de hliksem die t'en 
grote brand veroorzaakte in het gebouw. Het dakgchinte van de gJrt'l,u/('" bllcck 
vonder voorkercke. tcruuswerck meiler lorre Cf/de de" c/100f' werden door de 

KERKEN 
,an 

Aardenburg 

Krrkr" 1'11/1 Aardr,,/l/ll'R 11/ 1530 (llaaf /I. 1 Rl'rl'/1111A(I'j 
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vlammen ernstig beschadigd. Men kocht 20.000 schalies en veel hout voor het 
timmeren en "maecken vander heelen nieuwen beuck metter cruuswercke ende 
midden torreken deser kerk". Zowel aan de beuk van de voorkerk als aan de beuk 
van het koor werd er in het voorjaar van 1570 gewerkt (60). 

De verovering van Aardenburg door de hertog van Parma in het midden van oktober 
1583 had snelle ontvolking tot gevolg. De ontmantelde stad stond bloot aan de raids 
van rebellen vanuit Sluis en Oostende, die grote schade aanrichtten (61). 

De O.-L.-Vrouwkerk moet het heel hard te verduren gehad hebben. In het begin 
1590 werden veel kosten gedaan om te ruymen ende zuyveren inde voorkercke alle 
de materialen vande inghevallen vaulsuren ende te weeren alle tgreys ende 
vuylichede vanden cruusbeuck van onder den doxael tot de eerste pijlare, waarvoor 
36 p. par. betaald werd. Van de eerste pilaar tot de derde pilaar beliepen de kosten to 
39 p. par. Voor hetzelfde werk van de derde pilaar tot de oostzijde van de voet van 
de vijfde pilaar werd ook 39 p. par. gevraagd. Vanaf de vijfde pilaar tot de 
westhende van de kerk tenslotte kostte het opruimingswerk 30 p. par. (62). 

Deze bovenstaande tekst is bijzonder interessant omdat we een idee krijgen van de 
grootte van de voorkerk. Die voorkerk, gescheiden van het koor door een doksaal, 
bestond uit een kruisbeuk en een schip van zes traveeën. De oppervlakte van de 
kruisbeuk besloeg 12/13 van de oppervlakte begrepen tussen de eerste en derde 
pijler of die begrepen tussen de derde en vijfde pijler. De oppervlakte begrepen 
tussen de vijfde pijler en het westeinde van de kerk besloeg 10/13 van beide 
voorgaande oppervlakten. 

"De cappe vande zuudtommeganck beghinnende vander zuudcruusbeuck oostwaerts 
lanck 50 voeten" moest ook hersteld worden. Verder diende men te "macken ende 
rechten zekere huusinghen omme twee panden oft vlecken boven den vaulsuren 
(gewelven) rontom den choor" en daarbij nog te "rechten" boven de resterende drie 
panden of "vlecken ghelijke huusinghen als voor" (63). Boven de ommegang waren 
dus "huusen" of kamers gebouwd (64). 

Hoe moeten we ons die ommegang voorstellen ? Lag die overdekte ommegang 
buiten de kerk of was dit een rondgang om het hoogkoor, waarmee o.m. de 
Mariakapel in verbinding stond? Het is niet met zekerheid uit te maken! 

In 1590 werden "vier stan! veinsters ende een veinster cassijn inde Sanctuaire boven 
den authaer gerepareerd" (65). Deze sacristie was overdekt met een "cappe" en in 
1592 werd het "penacle vanden steghers (= trap) staende up de sanctuarye" 
heropgericht (66). 

In de kerk bevonden zich in 1524 de volgende altaren: het hoogaltaar en die van 
Sint-Jacob, Sint-Salvator, Sint-Jan, Sint-Pieter en Sint-Katarina, Sint-Gillis en 
tenslotte O.-L.-Vrouw, dat laatste was in de Onsen Vrouwen Capelle geplaatst (67). 
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In de rekening van 1570 vonden we verder nog een Sint-Elooi!>altaar. een H. 
Geestaltaar en een Sint Almellcapelle (68). Dit brengt het aantal altaren op min!>len~ 
tien, als we aannemen dat er tussen 1524 en 1570 geen verdwenen zijn. Daarbij 
moet nog het Sint-Niklaasaltaar geteld worden. waaraan twee kapelanijen verbonden 
waren, en misschien nog wel een O.-L.-Vrouwaltaar achter het hoogkoor. De 
Aardeburgenaars onderhielden minstens twaalf altaren voor hun biewndere devotie~ 
voor de een of andere heilige. 

In 1580 verkochten de kerkmeesters een "ze/vere statue \'an hertoge Caerle" (= 

Karel de Stoute) met een "cussen" en een "vergulden croolle". een "halsebant met 
tgulden Vlies", een "slachtzweert ende il zelveren sporen al dienende IOlIe statue" 
(69). 

Dat is alles wat we konden achterhalen over de binneninrichting van de Mariakerk. 
die zoals alle kerken versierd moet zijn geweest met beelden. schilderijen. 
grafmonumenten en zerken . 

.t. De kapelaans 

In de O.-L.-Vrouwekerk bestonden er talrijke kapelanijen. Een kapelanij is een 
vrome stichting met de bedoeling een aantal missen per week te laten lezen door een 
priester. die kapelaan werd genoemd. ter intentie van de stichter(s). Om hem een 
inkomen te bezorgen. bezette de stichter een bepaalde som tegen een jaarlijkse rente. 
die ca. 1300 15 p. VI. per jaar bedroeg. Zijn enige taak bestond er dus in die enkele 
missen te celebreren. zodat hij nog wat tijd overhad 0111 iets anders te dl~n. 

Op I X december 1291 werd de stichting van een kupclanij ter ere van O.-L.-Vrouw. 
op initiatief van Elizabeth. dochter van Diedela Wils. door de oisschop vun DoomiJ... 
goedgekeurd. De kapelaan kreeg daarvoor juarlijks 15 p. VI. Het :uUltul missen 
wordt echter niet vermeld in de oorkonde (70). Dil wus /eJ...er niet de l'l'rste 
kapelanijstichting. want in de oorkonde van :2 juli 12l)5 hctrdlcnde de llpridllin!! 
van een kapittel werden mUlst de vier priesters ml't lid/or!! ook "pt'f!)('IIIOS 

capellaIlos" of P("1)('lu('/(' kupclunen vcrmx'md (71 ). 

In 1330-1331 waren cr elf kapchlllen IUIIl de O.-L.-VrouwJ...l'rk verootl(kn (111. 

Daarna vinden we nog een Hlullal nieuwe stichtingen. In 1355 stichtte pril'sh.'r Jun 
Knuut een kapelanij ter ere van het 11. Kruis met een dotatie van I) p. VI. \'ll(lf lk 
kapelaan en 2 p. 4 sch. 3 d. vonr het hetalen vlln anden' J...ostl'n hij hl'l k/l'n van dril' 
missen per week (73). Jan De KllllUt werd in 1371 ""l'I'p('llIt'(" ('(l/,dlt,(If" in dl' 
O.-L.-Vrouwkerk gellol'llHI (74). 

In 1357 stelde Aarnout Tnllin. vnnrl1lali~ J...apl'laun vun dl' da!-l-l'lijJ...sl' \f\lC.·~mis. 
Pieler Dl' Sl'hoemuken:. knpl'lann vnn dl' da~l'Iijkse \'f\X'~mis. l'n JUl"'" \'lIn \)amllll' 
19 p. VI. ter hcsdliJ...kin~ voor l'l'1l t\Vl'l'lk )..npl'lanij vlln ,k dU~l'Ii.iJ...sl· \f\lC.·~mis. Ilwt 
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de bedoeling dat beide kapelanen in een beurtrol zouden instaan voor die 
ochtenddienst. Zo kwam men tot een kapelaan van de week die 's morgens aan het 
hoogaltaar de mis celebreerde : die had dus een week dienst en een week rust (75) ! 

De laatst bekende stichting is die van Ghislenus Biese, die er een inrichtte "bachlen 
den Hooghen Aultaer". Daarvoor stelde hij een jaarlijkse rente van 24 p. VI. en 10 
sch. par. ter beschikking, respectievelijk van de kapelaan en de koster, met de 
verplichting van drie wekelijkse missen (76). 

In een lijst van de beneficia in het bisdom Doornik, opgesteld in 1455, komen er 21 
kapelanen voor onder de O.-L.-Vrouwkerk van Aardenburg (77). Een volledig 
overzicht van het aantal kapelanijen krijgen we in 1532 : in totaal tellen we er dan 
23, zoals uit bijlage 4 mag blijken. Daarvan is er één verbonden aan het hoogaltaar, 
negen aan het O.-L.-Vrouwaltaar, vier aan het altaar van Sint-jan-Baptist, drie aan 
het altaar van Sint-Pieter en Sint-Katarina, twee aan het Sint-Niklaasaltaar en 
tenslotte één aan het Sint-Gillisaltaar, één aan het Sint-Salvatorsaltaar, één aan het 
Sint-Jacobsaltaar en één aan het Sint-Katarina-altaar. Het is goed mogelijk dat er 
meer dan één O.-L.-Vrouwaltaar was (78). 

In 1532 brachtten slechts zes kapelanijen een behoorlijk bedrag op : die van het 
hoogaltaar (28 p.), drie van het Sint-jan-Baptistaltaar (2 x 24 p. en 1 x 12 p.), die 
van het Sint-Katarina-altaar (19 p.) en die van het Sint-Jacobsaltaar (11 p. par.). De 
opbrengst van vijf andere ging van 2 p. tot 8 p., terwijl de twaalf overige bijna niets 
waard waren. 

In 1494 bezat heer Augustinus Coevoedts de kapelanij van het hoogaltaar, belast 
met twee missen "diemen altoes doet ten zes hueren voor den hooghen al/taer". Zij 

~~ rucgrrn \llnbr ~lPrrrlrn 
.Atfonbrrrr binnrfrii1.riakrrrkt: 
,~tidrNl111rr6 mrt i)cpolltllhtl)3 
\\1. n hen 'hlérr. rb' .(frUit 

Vruchten vande Cape/rien Refolldeert hinn(ll) Mariakercke ill Arde(lI)hurch I/Il't de possesseurs \'(flldell 
jaere xvC lxxiiij. 
Gemeentearchie/Aardenhurg nr. 5/. 
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werden ook de "nltchtre messen" genoemd. Zijn voorgangers waren o.m. heer 
Lieven De Smet en meester Jacob Maes, de deken van Aardenburg (79" Op 22 
februari 1566 werd Jacob Danee1s tot kapelaan van het hoogaltaar benoemd (80), 

Meester Adriaan Lonis, die in 1456 als ontvanger van het koor van de 
O.-L.-Vrouwkerk optrad, (81) bezat zowel in de O,-L.-Vrouwkerk als in de 
Sint-Baafskerk een kapelanij (82). Op 28 april 1564 bekwam PauweIs Dierkens een 
eerste O.-L.-Vrouwkapelanij in de Mariakerk van Aardenburg en op 11 juni 1575 
een tweede. Intussen was hij beneficiant geworden van een a.-L.-Vrouwkapclanij in 
de Sint-Baafskerk (83). Diezelfde Pauwels Dierkens fungeerde in 1569-1570 als 
looddeelder van het koor en hielp uiteraard ook de Zeven Getijden meezingen (84), 

In 1532 noteerde deken Pieter Neyt dat van de 23 kapelanen er slechts 8 ter plaatse 
verbleven (85). In 1559 waren er nog 7 (86) en in 1570 (87) en in 1574 waren 
slechts vier kapelanen op hun post (88) ! 

Het groot aantal kapelanen lag aan de basis van het gemeen gezelschap van het koor 
en van de a.-L.-Vrouwmisgilde. De lage aanwezigheidsgraad in de l6de ecuw zou 

echter de goede werking van het koorgezelschap langzaam ondermijnen. 

5. Het ghemene gheselscap van den chore 

Ten behoeve van mijn opzoekingcn stopte Georges Van Vooren mij l'en fotokopie 
van de RedditlIs chori Beate Mllric in Arc/Clllmrch in de hand. In dit fundatiehoek. 
dat ca. 1475 werd opgesteld. staan kopieën van tientallen schenking~(lorkonden ten 
voordele van het koor. Tussendoor werden regesten van hepaaldc schl'nkingcn en 
ook ontvangsten van renten genoteerd. Dit oorkondcnhock Ix' v at I1ll~r dan 160 
folio's. die heel veel inlichtingen verschaffen ovcr hl't koor zelf. priesters en ckrki 
van Aardenhurg. toponiemen uit de streek van Aardenhurg, elu. (~N). 

Daar anderzijds enkele helangrijke charters ll\'\.'r de stichting van e\.'n kapittel in d\.' 
O.-L.-Vrouwkerk van Aardenhurg in de oorkondensrhat VUil Sint-B:mfsahdij stcken. 
werd het mogelijk in grote lrekk\.'!l lil' gcs\.'hklknis van dit kl'».lfge/clsrhap tl' 
schetsen. 

A. Eerste pogillg totsticlttillg \'ClII ('('11 kapillcl ill cIl' 0.-1-.-\ ·rollll'/...(·rk 

Op aanvraag van Johannes. hissdlOP van Dllornik. \.'n van Wllutl'f. :'''t van 
Sinl' Baars. gaf palls BOlli fa\.'ÎIIs V 111 hij oorkllmk van 7 juli 12\)5 hl,t Ix',d "lH lil' 
wenselijkheid en de l1log\.'lijklll.'id lot lil' stkhting VUil l'l'rl kUl'illd in lil' 
O.-L.- Vrollwkerk na Ie galm (l)O). 

Dil ondcr/.od. hradll aan hel Ikhl dat daur "kl' pril'sll'I'S inshllHkn ""lr tk Ikl/l\!):. 

van dl' parodtianl'll \.'ll dat Vl'l'l /1('/'/'('III('/c' (\'UIl4.'I1I111\" 1l4.''l'll'llh'') t'n ti.l,kh'!..t' 
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kapelanen (alios annales) in die kerk aanwezig waren. Bovendien beschikte de 
Mariakerk over zoveel inkomsten en renten, dat daarmee gemakkelijk een kapittel 
kon onderhouden worden (91). 

Bisschop Johannes en abt Wouter vormden dan ook op 31 maart 1296 de 
O.-L.-Vrouwkerk om tot een kapittel ter ere van de Moeder Gods en legden meteen 
ook de statuten van deze nieuwe instelling vast: 
- vooreerste worden vier kanunnikenprebenden voorbehouden aan de vier parochiale 
priesters (waarschijnlijk de twee parochiepapen en de twee oudste kapelanen; 
- voor priesters, diaken en subdiakens werden telkens 4 prebenden voorbehouden. 

Dit gaf een totaal van 16 kanunniken. Daarbij kwamen nog twee vicarissen, zodat 
het kapittel 18 personen zou omvatten. De prebende zou 20 p. par. bedragen. 
Daarvoor moesten zij echter minstens 30 opeenvolgende weken resideren, tenzij ze 
op pelgrimstocht trokken, gingen studeren of als legeraalmoezenier fungeerden. 
Deze dertig weken moesten een aanvang nemen tussen Drievuldigheidszondag (= 

eerste zondag na Pinsteren) en 24 juni. 

De kanunniken moesten dagelijks het volgende programma van goddelijke diensten 
afwerken, waarvoor ze echter ook een vergoeding of 'bedeling' kregen: 

- de metten 
- de primen 
- de tertsen 
- de sexten 
- een mis voor de overledenen 

met commendaties 
- de hoogmis 
- de nonen 
- een vigilie voor de overledenen 
- de vespers 
- de completen 

3 d. par. 
I d. par. 
1 d. par. 
1 d. par. 

2 d. par. 
2 d. par. 
I d. par. 
2 d. par. 
I d. par. 
1 d. par. 

Dit programma omvatte dus de Zeven Getijden met een hoogmis, een vigilie en een 
mis voor de overledenen. Per dag konden de kanunniken 1 sch. 3 d. par. verdienen. 
Een stipte kanunnik die steeds op post was gedurende het gehele jaar kon zo tot een 
supplement van 22 p. 10 sch. par. komen. Wie het bij de dertig weken hield kreeg 
toch nog 13 p. par. bij zijn prebende van 20 p. par. Alle kapelaans, de koster en de 
twee vicarissen konden eveneens I sch. 3 d. par. verdienen indien zij deelnamen aan 
de koordiensten. 

Wanneer een kanunnik zonder geldige reden een heel jaar afwezig bleef, werd zijn 
prebende gereduceerd tot 15 sch. par. De rest werd integraal verdeeld onder de 
residerende kanunniken, kapelaans en vicarissen, in verhouding tot hun 
aanwezigheid in het officie en de missen. 
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De bisschop en de abt stelden Nicolaas, een van de parochiepriesters, als ee~te 
deken van het kapittel aan; deze zou in de dagelijkse bedeling een dubbele 
vergoeding ontvangen nl. 2 sch. 6 d. par. Zij bepaalden verder dat de deken sleed ... 
onder de vier parochiale priesters moest verkozen worden. Hij moest uiteraard 
steeds ter plaatse blijven. 

Zij benoemden meester Jan de Liessies tot eerste cantor of zangmeester die eveneens 
een dubbele bedeling kreeg. voor zijn dienst als voorLanger in het dagelijkse officie. 
Hij was natuurlijk ook verplicht ter plaatse te verblijven. 

Het kapittel mocht dus zijn deken en cantor verkiezen, maar die verkiezing moest 
wel bekrachtigd worden door de bisschop van Doornik. Verder kreeg het kapinel hel 
recht een ontvanger aan te stellen voor het beheer van de goederen van de 
O.-L.-Vrouwkerk en voor het betalen van de prebenden en de dagelijkse bedelingen 
of "distrihutiones". De prebenden vielen dus ten laste van de kerkfabriek van 
O.-L.-Vrouw-Aardenburg. 

Na de stichting vinden we geen enkel spoor van een effectieve werking van het 
kapittel. In 1315 bestond er al een koorgezelschap, want medio 1315 gaf Jacob. zoon 
van H ugo, kapelaan in de O.-L.-Vrouwkerk. een jaarlijkse rente van 30 sch. 4 d. par 
aan Pieter Biezen "t/ell c/erc fsce:elsceeps hoef ralldclI cort' \'(lil Ollser "roIlWt'fI 
kerke" (92). Deze koorgezelschappen werden opgericht om de goddelijke diensten 
met gezang op te luisteren en ook om de Zeven Getijden IC zingcn. In feile dc.-den 1.ij 
een beetje het wcrk van het kapittel van kanunniken. ,odat we ons kunnen afvragen 
of dit kapittel nict onmiddellijk omgevonnd werd lot cen koorgclclschap. 

Op Driekoningen 1320 gaf heer /loydclI dl' MtWft'rC', één van de pastoors ,'Uil lil' 
Mariakerk, een jaarlijkse rcntc van 19 sch. 4 d. aan Aamoud T\lI:nc. "dc'fI c/('rc 

(Jllffcwglterc' VlIII dell glIl'ml'clIl'lI gltt',\'c!scc'pt' l'ml (Il'" ('110ft', (Q,~), In 1,~50 !x'/C.'ltl' 
heer Bouden ('avel, "cOpcl/w'lI pl'l'pt'fU('/ ill O"ser \ 'roIHI'(,"/':('rkc''', .:!O sl'h. pur. voor 
Iwee jaargetijden aan Willem Valllkr Ee. (lntvan~l'r vun "'sglt('m('('lIs gltc'.w'/.'i('(l('ps 

\'ÎC'orist' \'(11/ Ol/,wr "rol/I\'C cllor" (94), In 1155 volgde..' opnÏl:uw l'C.'tl sl'hc.'nkin~ \'un 
een jaurlijkse rente aan "('0/1/111111/; socÎt'fcJ,i I'iris I'ical'U.\' clwri ('cc/t'.çit' Ik,lIc' ,\laric' 

;1/ Arc!('I//mrcll" in de pc..'rsnon van "dom;lI(1 P<'fm d;cto Rryl/ollc/ l,n'Jhü('r(, 

cOf1\'ic'ar;o ('/ f'('('('I)(ori /1/1/(' (('II/por;.\' .wwit'faf;s I'i('ar;o,."", chor;" (95), Ikt is 
duidelijk dat een knor van vÎl'arissl'n de plaats VUtl twt kall\lIlnikc..'nkapittd 
ingenomen had. Picter Reynoud WilS onlvllngl'r van 1ll'1 koor l'n tl'\'l'nS e..'lllWÎl'UriS. 

Dit koorgezelschap heschikte dus over eigen inkol1lsh.'n, \\'l'1 llIHkrsdll'idc..'n van dil' 
vun de kerkfahriek. Ik kerHahriL'k hl'laalde..' l'dlll'r vl'nkr ulk \'('·~ll('\lin~c.·n nl(lr 
hel I.ingen van de Zeven (it.'lijden. 

J fel Aardcnhurgs koorgezelsdlllp kan vc..'r~l'kkc..·n wonkIl I1Il'l tWI C\\ml1lmll\ \'~Ul \1(' 
Zeven (il'lijdl'n ill dc..' Brugsl' pnmc.:hiekc.'rkc..'1l (l)h) (,'Il dl' ('olidilllll'll \lUl dl' (i('nt~l' 
parodlil'kl'rkcll (97), In dl' Bnlgsc..' Silll·Uilliskl'ri-. vindt'll Wc..' in I.'~.l ",kit 
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gheselscepe vander kercke", in 1356 bestond er een "communitas chori" In 

Sint-Jacobs en in 1335 een "communitas chori ecclesie Sancte Walhw'gis". Te 
Brugge was de naam communitas of gezelschap gebruikelijk, in Aardenburg 
societas of gezelschap, 

Het gezelschap van Sint-Walburga telde in 1361 twaalf leden, waaronder de pastoor, 
tien kapelanen en de koster (98) zodat we mogen veronderstellen dat het 
Aardenburgs gezelschap van vicarissen de twee pastoors, een aantal kapelanen en 
de koster groepeerde. In de naburige Sint-Baafskerk te Aardenburg wordt in 1365 
een "chorus Sancti Bavonis" vermeld (99) en in 1373 "tgheze/scap vanden chore" 
(100). 

B, Tweede poging tot oprichting van een kapittel 

Op 13 februari 1358 belastte paus Innocentius VI, ingevolge een verzoek van graaf 
Lodewijk van Nevers om de O.-L.-Vrouwkerk tot een kapittelkerk te verheffen, de 
bisschop van Kamerijk met de opdracht de wenselijkheid daarvan na te gaan en 
eventueel een kapittel op te richten (101). Zes maanden later maakte Johannes, abt 
van Sint-Baafs, bekend dat de bisschop van Kamerijk een kapittel van twaalf 
kanunniken in de O.-L.-Vrouwkerk had opgericht (102). De Sint-Baafsabdij mocht 
de kandidaten voordragen, maar de bisschop van Doornik kreeg het 
benoemingsrecht van 8 kanunniken, waaronder de deken; de vier andere mochten 
door de graaf benoemd worden. 

De bisschop stemde daar schoorvoetend mee In, maar behield zich alle 
bisschoppelijke rechten voor, zoals het visitatierecht van kerk en kapittel, zijn 
geestelijke jurisdictie, zijn recht van toezicht op de kanunniken, zijn synodale 
rechten en zijn recht op bepaalde inkomsten. 

Op 29 mei 1359 schonk graaf Lodewijk van Nevers vier polders nl. "den Groten 
Po/re van Moenkerede, den po/re van Michem. Gillis Everaerds po/re ende den 
po/re van Laepscure", aan het nieuwe kapittel van Aardenburg ( I 03). De opbrengst 
ervan werd op I 140 p. par. geschat. De kerkfabriek moest dan nog 60 p. par. 
bijpassen om tot een ronde som van 1200 p. par. per jaar te komen. Het is mogelijk 
dat hij daarmee 12 prebenden van 100 p. par. wou creëren, maar dit wordt toch niet 
gezegd in de oorkonde. We zijn er evenmin zeker van dat deze schenking ook 
werkelijk werd uitgevoerd. 

Opnieuw twijfelen we eraan of het kapittel effectief gefunctioneerd heeft. Wel 
ontstond er een geschil tussen burgemeester en schepenen van Aardenburg en de 
kerkmeesters van de O.-L.-Vrouwkerk enerzijds en de Sint-Baafsabdij van Gent 
anderzijds omwille van het feit dat kerk tot een kapittel- of collegiale kerk zou 
omgevormd worden. 
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In een oorkonde van 29 november 1362 werd het beheer van de goederen van de 
kerkfabriek geregeld (lO4). Voordien had de graaf als "gardiator ecdesie Beale 
Marie Ardenhllrgsensis" het recht vijf leken als kerkmeesters aan te stellen. nu nog 
slechts drie: de twee anderen werden door de Sint-Baafsabdij benoemd. en dal 
moesten Vlaamse priesters en gebeneficieerden zijn. In deze regeling komt nergens 
het woord kanunnik voor, maar spreekt men van "heneficiali" en "non-heneficiali" 
ofwel van "installati". 

De vraag is nu wat onder gebeneficieerden moet worden verstaan. Zij bezaten 
klaarblijkelijk een beneficie, dat een prebende kan zijn geweest maar evengoed een 
"Cl/re" . een kapelanij, een scholastrie of een kosterie ! 

In 1362 werden zowel het aantal zitbanken als het aantal personen die hel dagelijks 
officie zouden zingen, beperkt tot veertig ! Alle aanwezigen hadden recht op de 
dagelijkse bedelingen. De gebeneficieerden gingen wel steeds de 
ongebeneficieerden vooraf in het koorgestoelte en een niet-gewijde persoon mocht 
geen hogere zetel bezetten dan een gewijde ! Deze deelnemers aan het koorgezang 
noemde men dus "installati" of geïnstalleerden. 

Verder zouden de twee prochiepapen en de kapelaans van de twee oudste 
kapelanijen elk drie maand "reclores clIOri" zijn volgens een oude en lang bekende 
beurtrol. Het verschijnen van deze koorrectoren. aan wie al de geïnstalk'crden 
gehoorzaamheid verschuldigd waren. wijst erop dat ook de tweede poging tot 
stichting van een kapittel mislukte en dat het bestaande koorgezelschap gehandhaafd 
werd. 

AI de geïnstalleerden moesten op het Ileilig Evangelie zweren dat zij alle rechten. 
vrijheden. privilegies. gewoonten en statuten van de O.-L.-Vrouwkerk. van de graaf 
van Vlaanderen en van de aht en de ahdij van Sint-Baafs zouden (.'erhiedigen en 
trouw naleven. Alle "inslalla,i" kregen uiteraard de rcsidentieplidll voorgeschrewn 
en zij moesten in een passend gewaad alle diensten l'n meer ~puald de Zeven 
Getijden hij wonen. In ruil daarvoor partidpl'e1'lkn lij in de dagelijkse ~ddingcn, 
waarvan het jaarlijks hl'drug ten hoogste :~() p. par. en tl'n minsll' ~O p, par. IOU 

bedragen. De ontvanger van de kerkfahrid, nHX'st die verglx'dingen in vÎl'r sl'hijven 
per jaar uithetalen. Zij kregen l'nkel een vergol'ding voor dl' dknstl'n \Hllmmn Ie 
persoonlijk hadden deelgl'nol11l'n. Van die regel werd skdlls afgewl'ken V(lor hd(k 
pastoors en de koster indien zij omwille van hun umhtshel.ighl'dcn in dl' liel/(ll)! 

afwezig waren. 

De gebeneficieerden die de verplkhtingen van hun IX'lldkic tl'r plaatsl' mik \\ mUl'll. 
konden nok delen in de bedelingen hij uitvaartl'll l'n lx'gratt'nissl'll saml'n nll't dl' 
geïnstallecrdcn. als I.ij die uitvaarten l'll hl'graft'nissen lwrsoonlijk hijw\lnndl'll. 

/Jl' Zcr('1/ (;('/~jc/('I/ wcnk'n dus gl'/ongl'll door l'l'n J,.001' Vlm gd'nstnlkl'f\kn, dit.' 
zowcl gehencfkil'l'nkn als ongl'hl'lll'tkkl'l'(kn J,.nmkn lijn. In l'l'll t~lrktll\dl' van 
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1366 is er sprake van een "sociorum chorus" (105). In 1368 bezette Adelisa, 
weduwe van Aarnout Tant, een jaarlijkse rente van 15 sch. 6 d. voor een jaargetijde 
aan de "viris dominis cllratibus, capellanis perpetllis et aliis in ecclesia Beate Marie 
Ardenbllrgensis dicte Tonzacencis diocesis installatis" (106). In 1373 bezette 
meester Jan Volpoud, een van de twee pastoors van Sint-Eloois-Oostburg, een 
jaarlijkse rente "ad opus cllratorum, capellonorum perpetllorum et aliorum in 
ecclesia Beate Marie Ardenbllrgensis ejusdem diocesis Tonwcensis installatorum" 
(107). Het gaat hier duidelijk over een groep pastoors, perpetuele en andere 
kapelaans die in de O.-L.-Vrouwkerk gevestigd of in de 'stallen' of zitbanken van 
het koor geïnstalleerd waren. 
Deze groep geestelijken mag zonder twijfel vereenzelvigd worden met het 
koorgezelschap van Aardenburg. In 1377 fungeerde Pieter Den TooInare als 
ontvanger "vanden ghemeenen gheselscepe van den chore in Onser Vrouwen 
kercke" te Aardenburg (108) en in 1396 trad heer Jan Blanckaert op in naam van de 
"ghemeene priesters van Ons Vrouwen chore" in Aardenburg (109). 

C. Het koorgezelschap van O.-L.-Vrouw na 1430 

In een tekst van 1430 duikt opnieuw de term 'vicaris' op, die na 1362 uit de 
ambtelijke stukken verdwenen was : "vir dominus Anthonius Olin, presbiter in 
parochiali ecclesia Sancti Bavonis in Ardenbw'ch TOrlwcensis diocesis peJpetuus 
capellanus ac in parochiali ecclesia Beate Marie Ardenburgensis ejusdem diocesis 
vicarius installatus" (110). Priester Antoon Olin was dus een perpetuele kapelaan in 
de kerk van Sint-Baafs-Aardenburg en tegelijkertijd een geïnstalleerde vicaris in de 
kerk van O.-L.-Vrouw-Aardenburg ! 

In 1456 werd meester Adriaan Lonis "receptor communitatis beneficiatorum 
residentium" genoemd. Hij was dus de ontvanger van het gezelschap van de 
gebeneficieerden. Het is niet zeker dat hiermee het koorgezelschap bedoeld wordt, 
maar toch waarschijnlijk, want deze tekst staat in het fundatieboek van het koor 
(111 ). 

In 1430 moet de toenmalige hertog van Bourgondië een nieuwe regeling voor het 
beheer van de kerkfabriek getroffen hebben want in de kerkrekeningen van de 
O.-L.-Vrouwkerk werd steeds naar het privilege van 1430 verwezen. Het beheer van 
de goederen en inkomsten werd toen in handen gelegd van drie poorters van de stad 
Aardenburg, twee vrijlaten en een ontvanger. In 1569-1570 werden Corne1is Mudde, 
Jan Stevens en Pieter Pietsaert, poorters in Aardenburg, Joos Vercoorde en Joos 
Lambrecht, vrijlaten, alle "prochiaenen ende meesters valide fabrijcke genoemd", 
terwijl Jacob Daneels als ontvanger fungeerde (112). Bovendien werd het koor toen 
geleid door twee koordekens, die door Zijne Majesteit waren aangesteld (113). In 
1569-1570 waren dat heer Jan Pietsaert en heer Quinten Van Damme, die niet als 
pastoors van de O.-L.-Vrouwkerk fungeerden. Heer Jan Pietsaert was wel priester en 
ontvanger "vander groter Clercken Ghilde" van Aardenburg (114). 
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De Zeven Getijden werden gezongen door een groep geestelijken. die allen 
vicarissen werden genoemd. Daaronder vinden we uiteraard de twee dekens. maar 
ook de beide prochiepapen Jan Willems en Franchois Cortewijle, zeventien andere 
priesters-vicarissen en vijf personen die noch als heer noch als meester betiteld 
werden, maar wel vicarissen waren (115). Daarvan luisterden negen priesters en vijf 
andere vicarissen op de hoogtijdagen de diensten op met "discanten" en elke avond 
zongen ze in het O.-L.-Vrouw lof rIten mottette in discallle". Zij werden daarbij 
geholpen door drie koralen, n1. Pierkin Van Cryebeke, Hannekin Cops en Hannekin 
Yelinc (116). 

Krachtens hun vicarie ontvingen zij een vaste som. vicarielood genaamd, die 
schommelde tussen 32 p. en 48 p. Dit vast bedrag werd echter verminderd als zij aan 
bepaalde diensten niet hadden deelgenomen. Zo kreeg heer Jan Foumier slechL'i 22 
p. 10 sch. par., alhoewel zijn vicarie 36 p. par. waard was. Voor de hoogtijdagen 
kregen ze ook een vast bedrag, overlood genaamd, dat echter ook bij afwezigheid 
verminderd kon worden (117). 

Heer Bertram Pietsaert, die fungeerde als "foodtdeildere i1lden hooghen clIOor" had 
tot taak de "ehdol1narisen te scri\'enc inde wassen tafe/e" of een soort beurtrol op te 
stellen voor de celebranten, diakens en subdiakens (118). Meester Lieven Van 
Ghuerle beheerde in 1570 de penningen van het koor ( 119). 

In 1524 zongen de gebeneficieerden van de O.-L.-Vrouwkerk samen met het college 
van Sint-Pieters in Zeeland een solemnele mis "t('n La"gllm Ommc'gang"t'" ( 120). 

In de goede week van 1570 zongen drie beneficianten de vier "passie" lUlS Hu'rell" 
( 121). In 1570 hlijken zowel gebeneficieerden uls ongcbeneticieerden ded uit te 
maken van het koor (122). Het "ghemC'clle ghcsefs('('l'l' r(lIIde" c!Joorc'" voerde in 
1569 met 20 personen het "mistC'ric \'an (/('11 0" (uitlx'elding ,"all de leyell 
O-antifonen voor Kerstdag '1) op (123) en op Drickoningl'll (dertil'ndug) Wl'n:Ic..'1l dl' 
koorgezelJen hetUlIld voor "tl'ertogh('n tmistt'ri('" van de Drie Koningen ( 124). 

De kerkmeesters hetaaiden in 1570 72 p. par. aan de "pI"OCl/it'/>r.lpl'lI. h('1It'/i.'iitlll(e". 

preshitcrs cl1(/e vicarissen" voor het zingen van dl' O.-L.-Vrtlll\\·missen ( I ~5). [)c/l' 

tekst suggereert dat er een vcrsdlil 701I bestaan tussl'n hl'ndkiunll'll l'n vll'nrissen en 
het is evenmin duidelijk hoe dc wrhulidingen tussen cIll'r/ijds het ~oor en andl'r/ijds 
de henelïcianten en vÎl:arissen waren. 

De enige bewaarde ~oorrekening, die echter pas uit 15HO tlatl'l'rt, Ix'~in! "Is \nlg! 
"valldell choort, go('c/e I'all Ollscr \'rclllll"('" k('rekt' il/ :\r"('1/""I'('11 ((I('''dIflOI"t'If.1c' dt:' 
("(Ip('lIal/('1I MIlcIer :c1I'C'I" ellOor gllt'lwI/cjki('('r' /"t'sidl'I/ff"" (116). De.' ol'hn'ngsh.'n 
vun de eigendommen v:ln hel knor 100Ilkn dus l'll~t.'I lk rcsitkn.'lllk ~ar\(.'h\lwll IlWI 

een hcnclïcie teil gUl'de gekomen I.ijll. Dl' llngl'1x'ndïl.'kl'nk klkll nUl hl'l ~l\(.lr 

I.ollden daarvan nIets gc~regell hehhl'll. 
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In een brief aan Keizer Karel, de beschermheer van de O.-L.-Vrouwkerk, 
beklaagden de kerkmeesters er zich over dat ze geen zangers meer konden krijgen 
en behouden om de goddelijke diensten in "discant" te zingen. De gebeneficieerden 
hadden zogezegd geen tijd om muziek te leren omwille van hun 
kapelaansverplichtingen, maar stelden zich anderzijds heel stug op tegen de 
ongebeneficieerden die wel bereid waren muzieklessen te volgen. De 
gebeneficieerde priesters lieten bovendien niet toe dat ongebeneficieerden missen 
opdroegen ter intentie van de pelgrims. Voor het gebruik van de misgewaden moest 
deze laatste categorie priesters daarbij nog een vergoeding van één groot betalen. 

De kerkmeesters herinnerden eraan dat krachtens een arrest van het parlement van 
Parijs van het jaar 1432 de beneficianten geen enkele inspraak in het beheer van de 
kerkgoederen hadden en dat ze eigenlijk blij mochten zijn dat Keizer Karel hen in 
zijn kerk gedoogde! Uit dit smeekschrift vernemen we ook dat de vicarissen 6 à 8 p. 
gr. per jaar konden verdienen. Dit bedrag zou voor de ongebeneficieerden 
verdubbeld moeten worden indien ze niet konden delen in de "graeien commende 
vanden peilgrims". Uit deze brief blijkt duidelijk dat het officie van de Zeven 
Getijden wat in verval was geraakt en de kapelaans-vicarissen niet veel 
inspanningen deden om hun koorzang op peil te hoduen. Het handhaven van hun 
voorrechten was belangrijker geworden dan het verzorgen van het koorofficie (127). 

Veel alarmerender was een gezamenlijke brief van pastoors, kerkmeesters, 
dismeesters, burgemeesters, schepenen en notabelen van Aardenburg, die in 1565 
aan de Brugse bisschop werd verstuurd, en waarin maatregelen gevraagd werden 
tegen de niet -residerende kapelaans. In 1565 verbleven er slechts twee pastoors, vijf 
kapelaans en enkele vicarioten of zangers (= gehuwde mannen), die voor de 
ontzaglijke taak stonden de talrijke diensten, missen, jaargetijden, enz. te verzorgen. 
Hun verplichtingen waren de volgende (128) : 

1) aantal missen per week 

- elke dag de hoogmis 
- elke dag de O.-L.-Vrouwmis 
- elke dag de vroegmis 
- op maandag een mis voor Sint-Elooi 
- op dinsdag een mis voor Sint-Anna 
- op dinsdag een mis voor Sint-Jacob 
- op donderdag een mis voor Sint-Jan 
- op vrijdag een O.-L.-Vrouwmis 
- op zaterdag een mis voor Sint-Jacob 
- de H. Sacramentsgilde 
- de "Clereken ~hilde" 
- "Onser Vrawven scip~hilde" 
- H. Geestgilde 
- Sint-Jacobsgilde 

7 
7 
7 
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- Sint-Jorisgilde 
- Sint-Sebastiaansgilde 
- Sint-Barbaragilde 
- Sint-Anthonisgilde 
- Sint-Elooisgilde 
- "den Groenhautshauwers" 
- de timmerlui en de metselaars 

- "den permentiers ende sceppers 
- de linnenwevers 
De beenhouwers. bakkers en kruideniers hadden vroeger ook een kapelaan 
onderhouden. In totaal komen we wekelijks tot 42 à 43 missen. 

2) de "beneficianten validen 8eneraelen choor" hadden 80 pitantiemis!lCn en 
diensten. 24 jaargetijden en gefundeerde missen. elke week een kruismis en om de 
veertien dagen een Sint-Gillismis te celebreren. in totaal 180 per jaar. 
3) de diensten. de jaargetijden met vigilie en commendaties. de pestmissen en andere 
gelezen missen ten laste van de kerkfabriek werden niet meer gedaan bij gebrek aan 
voldoende priesters: 
4) speciale diensten voor "OnJer Vrallwen Messe 8hilde". voor de "Grolefl c1erckclI 
8hilde", jaargetijden en missen voor de armendis en de Sint-Jacobsgilde: 
5) de verplichtingen van de kapelanijen: 
6) de parochiale diensten en missen bij huwelijken. begrafenissen en uit\a'lrten. 
devotiemissen gevraagd door de pelgrims en de parochianen. 

Het is duidelijk dat het aantal diensten en missen een zodanige wildgroei gd\end 
had. dat de pastoors en de kapelaans het niet meer konden bolwl'rk('n ! 

In 1570 zouden volgens een notitie op die smc-ekbrid" twee pastoor-; en 11.'\"en 
kapelaans te Aardenhurg verbleven hebben. Wel1icht hl.'hhl'n de opstellen; "'10 dl.' 
brief wat overdreven. want volgens de kl'rkrl'kl'ning \'.\11 156\)-1570 stonden I.'r 
twaalf priesters en vijf andere vicarissen op de loonlijst van dl' ke rk III 1.'1.'st en;. Wl'I 
zal bijvoorbeeld meester Germml Van dl'r Waes vaak afwe/ig ge\\I.'I.'st lijn, "UIlt 

ZP:r vkarie-inkomen werd van 4X p, par. tot 23 p. vermilllkn.t Wt'gl.'lls ahsenlt'ïsllll' 
( ~ 9). liet aantal dagen afwe/.ight:id is Illo(.'i lijk lt, sdlattt'n. omd'lI t'l."l1 afwl.'/igl.· 
vicaris wellicht steeds rerht had op een minimale vt'rgol'ding. 

De woelige jllrl'n 157H-15H.l tl' A&lnknhurg haddl'n llllt.. hun \\ 1.'I.'r-;lng l'P dl
activiteiten van het koorgel.clsdlllp. In 157\)-15HO hmhkn dl' "gll('=('I/(" "rC's"ut'rs 
(,I/dl' l'icariSSt'l/ ght'SIISI'{,f/dt'crt I'al/ al/(' dag/IC .\'al'ollts ft' .\';1/..:111'" 01/.\('" \ '''''"11'(11 
lof ;1/ mU:ijckl' met ('1'1/ fIIotet /lUl (/01':0/.;('1/ 1'<11/ d«'l' t,.OIl"','" (UO), \)~, i"...l'\(.'n 

Getijden werden echter nog wl'1 gelllllgl'n, want pastoor }{ollll'yn Ewry \mt\ill!o! 54 
p. par. als I'imrycl(/(/cfl t'n lijn t'Ollcga Christoffl'ls 1\ t khids 71 p, )'>Ir. \,c,'"l\'r 1..n.'):.~'11 
ook nog zes &Inderl' pricstl'rs t'n drie kkl'n hun \'l'r~n\.'lting uitlx'tml'd (, J I). (ll,t.. 
verzorgden in dil' pt'riodt' lil' "ght'fllt't'''t' ght':r'I/I'I/ 1'IIIlcI.'1I cI'tl(ll'(" lil'):. Slipt dt' 
dienst van Sint-Katelijnl' t'n Sint.Burhalll (IJl), 



Het volgende jaar, 1580-1581, werd het "vicarielood" voor de Zeven Getijden en 
het "overlood" voor de hoogtijdagen vervangen door een vast bedrag. Voor het jaar 
1580 kregen Christoffel Michiels, pastoor en predikant, 144 p. par., pastoor Romeyn 
Every, heer Nic1aes Van Hecke, heer Pauwels Dierkens, heer Jan Bauwens en heer 
Comelis Modde elk 84 p. par., meester Jan Bisschop, schoolmeester, en meester 
Daniël Willems, zangmeester, elk 96 p. par., Christiaan De Moor, koster-zanger, 
Sebastiaan Alters, koster-zanger, en heer Jacob Van Zelzate elk 84 p. par. (133). In 
het jaar 1580 werd blijkblaar het koorofficie stopgezet en werd gewoon een vast 
inkomen bezorgd aan de twee pastoors, de vijf priesters, de schoolmeester, de 
zangmeester en de twee koster-zangers. 

Uit de kas van de gebeneficieerde kapelaans (rekeningjaar 1580-1581) werden de 
kapelanen Jan Bauwens, Comelis Modde, Nic1aes Van Hecke, Pauwels Dierkens, 
Jacob Van Zelzate en zelfs pastoor Romeyn Every gesteund omdat er voor de 
kapelaans nergens geen "liber plaetse van residentie" was en zij als "vagabonde 
levende" waren (134). In de loop van het jaar 1580 verdween dus voorgoed alle 
koorgezang uit de O.-L.-Vrouwkerk van Aardenburg. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de eerste poging tot stichting van een kapittel 
ca. 1295 uitmondde in een koorgezelschap, waarvan de leden vicarissen werden 
genoemd. Zij zongen de Zeven Getijden in opdracht van de kerkfabriek en 
luisterden alle belangrijke diensten in de Mariakerk op. De tweede poging van 1358 
kende al evenmin succes, want toen bleek een groep van "geïnstalleerden" voor de 
koorzang in te staan. Na 1430 treffen we opnieuw de benaming vicaris aan voor een 
priester die het kooroffice zong. Dit werd de geijkte term in de 16de eeuw: vicaris 
en Zeven Getijden zijn onafscheidelijk verbonden. 

Zowel de pastoors als de kapelaans, de koster, de zangmeester en de schoolmeester 
konden vicaris zijn. Dit college van vicarissen, geleid door twee dekens aangesteld 
door de vorst, had dus als specifieke taak de Zeven Getijden en de hoogtijdagen met 
gezang op te luisteren. Vanaf het midden van de 15de eeuw blijkt naast het feitelijk 
gezelschap van vicarissen een koorgezelschap te hebben bestaan, dat enkel de 
gebeneficieerde priesters groepeerde. Door het feit dat meeste gebeneficieerden ook 
vicaris waren, krijgt men de indruk dat het feitelijk gezelschap van de vicarissen 
praktisch samenviel met het koorgezelschap. Toch was er een subtiel onderscheid : 
de ontvanger van de kerkfabriek betaalde de vicarissen en de ontvanger van het 
koorgezelschap enkel de beneficianten, die zo tweemaal langs de kas konden 
passeren! 

6. Onser Vrouwen Messe Ghulde 

In het midden van de 15de eeuw werden ten gevolge van de Gentse Opstand 
(1452-1453) tegen Filips de Goede, "de constitucie, ordijnanchien ende reg helen 
Onser Vrouwen messe ghulde" niet goed meer onderhouden. Onder het bestuur van 
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deken Thomas Ruebrechts en zorgers meester Adriaan Lonis, prielotcr. en 
Lauwereins Wittoen, werden in 1457 nieuwe statuten goedgekeurd. 

Het aantal leden werd beperkt tot 16 geestelijke en 24 wereldlijke personen, die 
woonachtig moesten zijn binnen de parochies van O.-L.-Vrouw en Sint-Baafs. De 
geestelijken betaalden een intredegeld van \0 sch. par. en de leken 6 sch. gr. of een 
jaarlijkse bijdrage van 4 gr. Naast de 40 Aardenburgse leden mochten er nog 18 
notabele personen van buiten Aardenburg toegelaten worden, op voorwaarde dat zij 
10 sch. gr. als intredegeld ofwel een jaarlijks bedrag van 6 sch. gr. betaalden. 

Wanneer een lid stierf moest er een doodReld van 10 sch. par. aan de gilde worden 
gegeven. Hetzelfde bedrag moest een gildebroeder betalen die in "dordelle" ging. 

Het hoofddoel van deze O.-L.-Vrouwgilde was de devotie tot Maria. Daarom waren 
de gildebroeders verplicht elke zaterdag de mis ter ere van de Moeder Gods bij te 
wonen. Bij afwezigheid werden ze beboet met 2 miten. Dezelfde verplichting gold 
op vijf O.-L.-Vrouwdagen O.-L.-Vrouw-Lichtmis (2 februari I. 
O.-L.-Vrouw-Boodschap (25 maart), O.-L.-Vrouw-Hemelvaart (15 augustus). 
O.-L.-Vrouw-Geboorte (8 september) en O.-L.-Vrouw-Ontvangenis (8 decemher), 

In 1481 beslisten het bestuur en gildeleden die verplichting uit te hreiden tot een 
zesde feest, nl. dat van O.-L.-Vrouw-Bezoeking (2 juli), Daannee was de "-ous nog 
niet af, want elk gildelid werd op zondaguvond in de vigilie en de maandagmorgen 
volgend op een vun die zes O.-L.-Vrouwdagen in de mis verw;lcht. Ikle vigilies 

werden gehouden en deze missen werden opgedragen ter ere van Maria en lot 
zielerust van de overleden gildehroeders. De gildeoroeders-priesters mOl'sten dl'ze 
vigilies en missen mcezingen. Elke afwezigheid in een van die diensten "eN ml't 
een oocte van 3 d. par. hestmft. Voor de ;lnnen wcnkn op dele les 

O.-L.-Vrouwdagen 30 provenen gedekt. 

Bij het overlijden van een gildehroeder mOt'st ml'll dOl'rl "dil/cAt'" allt: tit' slrek 
cluere me/ /W('l' hcllell Cl/dl' ofllhit'd('1/ al/(' d,' glwlc/dml('c/rrJ ft' com",r,,( la 

IIU/\'(/er/", De gildeoroeders droegen het lichaam van hun owrkdl'll llll'lichnx ..... kr 
"well IWlls /cr k('rekc w(/cr/". I ijdens dt' dÎl'tlsl nfknkn lij l'l'n "-aan; vun I d. p.lT. l'll 
daarna woonden ze nog dl' teraardd')l:sldlill~ hij. EI"- Vl'r/uim "-llsllc IlPllil'lI\\ .' d. 
par. Op de dag vun dl' uitvaart lil Ol'S I hl,t gl'l'sll'lij"- lid - prÎl':-.tl'r lijndl' - l ..... ·n 
requiemmis Iczen, Een geesldijk lid dal l'nh'l vkaris of "-kr"- "'liS, mlx'st \"l'll \'i~ilil' 
houden mei drie lezingen en zeVl'n psall1ll'n van "')('"il('"CÎI''' mrt /t'lclI/ic""" hidlkn. 
De wereldlijke ledl'n waren gehoudl'n dril' maallt'vl'n Jlsahlll'n VUil ""(,,ilc"IIcic"I/" tl' 
reciteren, ofwel dril' maal vijfenlwinli~ on/t'vlIlkr:-. l'n \\'l'l'S!!l'~nX'h,'n Ic hiddl'n. 
ofwel een arme een maaltijd aun Il' hil'lkn, of 2 ~r, als lIaln"x's tl' ~l'\'l.'Il. 

Er werd 00"- nUlIwh'urig. Olllsdl1'\.'Vl'll WIII oll\kr "all\\l'Ii~hl'id "p I.'l'n dit'n,' 
verslaan wl'rd. Ik gildd1fOl'lkl' moe,1 in Ik vi~i1k IHII\\\l'/ig. lijn ,",,,,r hl'l lin!!l'n 
van hl'l anlifoon v!ln Mngnifkut l'n in dl' lllisSl'n \'1"'" 1ll'1 lin~l'n Vlm hl't t"l'i'ld. 
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Op de zondag na Lichtmis moesten de zorgers hun gildebroeders een maaltijd met 
een vierendeel wijns per lid aanbieden. Bij die gelegenheid schonken de 
kerkmeesters van de O.-L.-Vrouwkerk 8 stopen Rijnse wijn en de zorgers van hun 
kant bedachten de kerkmeesters met een "scuete! spise van eiken gherechte", een 
brood en en stoop Rijnse wijn. Een tweede maaltijd had plaats op de eerste zondag 
na O.-L.-Vrouw-Hemelvaart en kende een gelijkaardig verloop. De zorgers mochten 
de boeten gebruiken voor het betalen van de twee maaltijden. 

De tweede maaltijd kreeg echter ook het karakter van een jaarvergadering, in de 
eerste plaats omdat tijdens dit maal de nieuwe kandidaat-leden werden voorgedragen 
en in de tweede plaats omdat een nieuwe deken en twee nieuwe zorgers gekozen 
werden. Als deken en zorgers werden diegenen aangeduid die het langst lid waren 
van de gilde. Zo'n aanduiding bracht heel wat kosten mee, want de twee zorgers 
moesten de twee gildemalen betalen en de deken een etentje waarover verder sprake 
zal zijn. Daarom gebeurde het wel eens dat een lid daaraan trachtte te ontsnappen 
door ontslag te nemen wanneer het zijn beurt was. Dit kon, op voorwaarde dat hij 6 
p. lOseh. par. uittredegeld betaalde. 

De nieuwe deken moest dan de volgende zondagavond een etentje geven en een 
pond was voor een offerkaars leveren. Deze derde bijeenkomst begon na de vespers 
in de O.-L.-Vrouwkerk met een gezongen vigilie ter ere van Maria en ter 
nagedachtenis van de overleden gildebroedrs. Daarna schaarden de deken, de 
zorgers en de gildebroeders zich rond het hoofdaltaar om de nieuw gekozen leden in 
de gilde op te nemen. Na deze religieuze plechtigheid werden de nieuwe leden op 
het etentje van de deken uitgenodigd, waar zij 3 sch. par. en een vierendeel wijns 
aan de zorgers' moesten geven. Ter intentie van de nieuwe leden werden dan de 
statuten van de broederschap voorgelezen, opdat ze die dan des te beter zouden 
onderhouden. 

De maandag daarop volgde na de mis een bescheiden maal met het overschot van de 
zondagse maaltijd aangevuld met wat versche sp ijs e, gedeeltelijk op kosten van de 
deken, die wel een subsidie van 40 sch. par. van de ontvanger van de gilde kreeg. 
Tijdens die maaltijd moest de ontvanger dan rekenschap afleggen over zijn beheer 
van de gildepenningen. Na de ontlasting van zijn rekening werd een nieuwe 
ontvanger aangeduid. 

Aan een klerk werd opgedragen alle boeten te innen en te zorgen voor wijwater met 
een kwispel en een wierookvat met een schelp tijdens de vigilies en de missen van 
de zes O.-L.-Vrouwdagen. 

De man en de vrouw die "Ons Vrouwen" (een Mariabeeld '1) bewaarden, hadden bij 
elke gildemaaltijd recht op twee broden, een "scuete/ spisen", een "viertael WUIlS" en 
een "S(oop.\· hiers", De man moest elke zaterdag en op elke Mariafeestdag en andere 
vigilies en missen van de gilde de kaarsen ontsteken op het altaar en voor twee 
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toortsen zorgen om te "llOudene te evangelie ende ter elevatie \'on Heleghen 
Sacramente". De vrouw was belast met het bewaren van de gildepelder. 

Daarna volgden nog een hele reeks bepalingen over de verantwoordelijkheid van de 
gildebroeders die een kandidaat-lid hebben voorgesteld. Zij moe~ten eigenlijk borg 
voor hem staan. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de nadruk enerzijds op de Mariaverering en 
anderzijds op de zielelafenis van de afgestorven leden lag. Dit religieuze gildeJeven 
werd echter wel opgevrolijkt door een viertal gildemalen (135). 

7. Kerkmeesters, kosters en ander kerkpersoneel 

De materiële belangen van de kerk werden behartigd door vijf kerkmeesters en één 
ontvanger. Vóór 1362 waren de kerkmeesters allemaal leken. maar bij de tweede 
poging tot stichting van een kapittel te Aardenburg werden twee po~ten van 
kerkmeester voorbehouden aan priesters. De drie leken werden benoemd door de 
graven van Vlaanderen en hun opvolgers, de twee priesters door de Sint-Baaf~hdij 
(136). Vermoedelijk werden vanaf 1430 alle kerkmeesters opnieuw benoemd door 
de hertogen van Bourgondië, die daarvoor drie Aardenburgse poorters en twee 
vrijlaten aanwezen. 

In een oorkonde van 1440 komen niet vijf maar zes namen van kerkmeesters voor: 
Joris Ruebs, Francois Dhoom, Jan van Leden, .Iawb Ghalandt. Jan Michids en 
Anthonius Moens. We denken echter dat een van die zes de nntvan!!cr vlom de 
kerkfahriek was (137). In de latere rekeningen van de O.-L.-Vrouwkerk vindt.'n we 
steeds één ontvanger en vijf kerkmeesters! 

Een van dc nauwste medewerkers van de pustoor was tic koster. In IS24 fungt.'eNc 
heer Fr. Deweyndt als koster (13X). liet is nkt duiddijk of hij de hC:lint.'r van hel 
kosterschap was, of enkel maar de padlIer, want de coslrC'Tic' was l'en tx'ndkiulll 
dat door dc eigenaar meeswl werd wrparhl. In I S.U was Judol'lls Ecth\'dt eigeml:lr 
van de kosterie van de O.-L.-Vrouwkerk (139). In 1570 ht.'t<luldt'n lil' kt'rkmt't'slCrs J 
p. 10 sch. par, aan meester .Ian dt'n Kt'rSlllukere, erfarhti!! koster, nis P:U .. 'htMllll voor 
het kosterschap ( 140l, 

Een koster-organist louis die nu ht'stmll, kl'ndl' llll'" tOl'n nil'\. Wcl nam~'n lk 
kerkmeesters een orgunisl cn een orgl'lhlul.er in diens\. In 1S24 Ix'spc.'~'ldc.' J:II.,'uh 
Lauwereins hel orgel. dal wellkhl op hel dok saul stond, in hl'l midlkn \:Ul lk I..I.'rl.. 
dus ( 141 l, In datn'lfde jaar werd lllel'sll'r Wilklll 1"1t.' Rllt.'lk, "pl'c"sbit('r (.,,,/(, 

has('(Jlltcrl''', aangenOl11t'n om dl' (·(lIItcr.\'(' It' lx'dit'm'n t 142). 11 ij "lIS \'\l\lrl.:Ul~~r ('n 
koorleider. lil 1570 had lunl-!IllCl'ster I>nvid \Vilkms "kr I..nmkn \\I\lkl' lijn h\x',k 
( 145), DL' lungllleL'sler of t'lInh1f spc.'l'llk uitc.'mard c"c"n lx'lan~ri.iI..(' ,,,' hl.i hl'l 
mUlikaal opluistert'" van de dknslt'n in lil' kl'rk, 



Q rkrnpt}.9l1r\J,ll1 tOni~r 
~ r~l t1\\1 r {,rl~r{~ inlrbtut: 
hUldl\l,tUbcliJ,lrrrhrnbtn 
bnl{,lrtftrn t.'ttm1tit{ re 

Rekenijnghe van Onser Vrauwekercke in Ardemburch vanden jaere henden(de) den laetsten Ougst 
.n.cxc. 
Gemeentearchief Aardenburg nr. 45. 

Meester Adriaan Provoost bespeelde in 1570 het orgel, dat door Cornelis Cable 
werd aangeblazen. De orgel blazer bleef gewoonlijk ook in de kerk slapen, als 
bewaker van de vele ornamenten en ju we/en (= kostbaar edelsmeedwerk zoals 
kelken, reliekhouders, enz.) van de Mariakerk (144). Cornelis Van Oteghem liep 
toen als roe drager in de kerk rond. Zijn voorganger, Vincent Van den Beere, was 
o.m. verantwoordelijk voor het opstellen van de troon van het Mariabeeld en andere 
karweitjes bij de voorbereiding van de grote plechtigheden (145). 

In 1524 verkocht Margareta, de weduwe van Jan De Schoemakere, voor rekening 
van de kerk wassen beelden, "looden teeekenen" en (was)kaarsen. Vandaar dat zij de 
naam kreeg van "wasvrouwe" (146)! Cornelis Martins was toen als bewaarder van 
"Onser Vrouwen cappelle" aangesteld (147). In 1570 bewaarde Adriaan Christoffels 
Gijsels niet alleen de Mariakapel, maar hij droeg ook zorg voor de juwelen van de 
kapel, verkocht de "ze/veren en de vergulden teeckens", verzamelde de offergaven in 
natura afkomstig van de pelgrims en deelde ook het "messeloot" aan de priesters die 
instonden voor het opdragen van de missen besteld door de pelgrims (148). Deze 
loden penningen konden dan bij de kerkmeesters uitgewisseld worden voor 
klinkende munt. 

Bij testament van 18 oktober 1321 schonk Jan De Bost, pastoor van de Gentse 
O.-L.-Vrouwkerk, 30 sch. gr. aan de éc·o/e de Eerdenhorch (149). Vanwege de stad 
Aardenhurg kreeg meester Gijselhrecht Martins in 1467 een toelage van 10 sch. gr. 
als "sco/astre" om de "poorters kinders te instrueerne" (150). De scholastrie van 
Aardcnhurg was ook een heneficie, dat in 1532 in handen was van Anthonius 
Anthcunissen (151). In 1524 ontving Anthonius De Bray, als "principae/ 
schoo/astre", 12 p. par. van dc kerkmeesters (152) en in 1570 meester Joos Voghele 
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eveneens dit bedrag als erfachtig scholaster (153). Beiden waren dw. eigenaar van de 
scholastrie. maar we weten niet of zij persoonlijk les gaven aan de Aardenburg~ 
jeugd. 

8. De Sinksenweek en de viering van de hoogtijdagen 

Tijdens de Sinksenweek kende Aardenburg een grote volkstoeloop voor de 
verschillende H.-Bloedprocessies in de O.-L.-Vrouwkerk en binnen en buiten de 
stadsmuren. De belangrijkste dagen waren de dinsdag. met de korte ommegang in de 
stad, en de donderdag. met de lange ommegang naar Hannekenswerve, een 
dochterkerk van de Mariakerk, die ten noorden van Aardenburg op de huidige wijk 
Draaibrug stond. 

Deze "/anghe weecke" (154) stond vooral in het teken van de verering van het H. 
Bloed en ook voor een stuk van de devotie tot Maria. Heer Bertram Piedsaert kreeg 
in 1524 18 sch. betaald "\'an dat He/ic" B/oedt Ie he~mrelle dl' ix daeghell ill de 
Sin.r:sche daeghen ende daermede te segnelle de Je\'Ote" personen (155). Diverse 
kapelanen en vicarissen ontvingen 20 sch. omdat zij ",weerdicll f{elicl, 81MI 

ghel'O/gt ende omme he/pen draegen de 9 daeglrell \'ellldell omnlt'gllallg"e ;11 Je 
Sincxsche feeste" ( 156). 

De "grootmeesterigge" en haar hegijnen stapten in 1467 negen dagen lang m\."e op in 
de processie "rol/d omme der stedc'" (157). De meeste van die processies lullen \\el 
enkel in en om de kerk uitgegaan zijn. behalve dan de kleine en de grole ommegang. 
die een grolere afstand anegden. 

Tijdens de kleine ommegang op dl' dinsdag van de Sinben\\ed. nUl 1570 luidde 
men de klokken zo lang als men "tllelicll 11/0('t fOlld,somll/f elt' \"(· ... ,t·" vOUt dl' slild 
droeg ( 15~). Vier "sclw/meyers" van Brugge spl'ddl'll op dÎl:/dti.k lhl~ ter otTemndl' 
tijdens dl' hoogmis en voor hl't Ilcilig Bhx'd in dl' pl1X'CSSil' van in dl' kl'rl.. lol mUl 
het Sint-Janshuis en vandaar opnieuw naar lil' kl'rk ( 159). 

Op de m:hlend van de twel'lk Sinksendag, dag vun dt' :\al1knhurgs~ jmmnarkl. e.'tl 
van de korte ommt'gnng kregen dt' prieslers dit' de relikwie.' van hl'! H. Hhx'd in 1ll'1 
hoogkoor hcwmlklen, de wasvrouw t'n de kapclhl'waurlkr l'l'tl onthijt tlP ktlsll'n v.ut 
de kerkfabriek ( I (lO). 

Het hoogtepunt van dil' Sinksenwl'l'k lag edller IIp dt' donlkl1iag hx'n tk ''''lg,' 
ommegang van Aanknhurg nuur Ilannl'kl'nswl'I"l' \wnt g,dHlulkn. In '-I(l7 \H'nt dil' 
dag ingezet met een pledlligl' hoogmis tl'r t're van O.-L,- Vrouw, dil' ~1.'/llll~l'n \\l'nt 
door de kapillelheren van Sinl-\)onn:ls uit Bnlggt'. Tlx'n nallll'n Wlllmmlll' 
geesll'li.ikc personen deel aan dit.' (l11ll'l,'ssit'. Ik hull'hissdll'P van Iltlllf(uk hidl' in 
hoogsteigen persoon "tl/e!i,," !l/oc" O"""c' """gl/(',,'" Vl'nkr SIn"tl'l\ ,k .11'ten VlUl 

Sint-Andrics-hij.Bruggl'. Tl'r \)Ol'stl'll Ztx'tl'ndak, d,' p1'\lllSt van lil' SUil' Ua:lts,,""h.l 
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van Gent, de deken van Aardenburg, de vier pastoors van Aardenburg en elf 
pastoors uit de gelijknamige dekenij eveneens in de H.-Bloedprocessie op. 

Ook de paters van de vier Brugse bedelorden nl. de franciscanen, de dominikanen, 
de augustijnen en de karmelieten, de deken "ende ghemeenen gheselscepe vanden 
hantscoewerckers" uit Brugge, de deken, de "zoorghers ende den ghemeenen 
gheselscepe van der Crepelsghilde" uit Aardenburg, "den college van Ons Vrauwen" 
uit Brugge, "den college van Sinte Salvators" uit Brugge, "den college van 
Middelbuerg ende de dekin ende ghemeenen gheselscepe van Ons Vrauwenghilde 
\'Gl1der sciplieden" uit Aardenburg, waren aanwezig in de ommegang (161). 

Meer bijzonderheden over het verloop van de grote ommegang naar 
Hannekenswerve vinden we in de kerkrekening van 1523-1524. Verschillende 
kapittels en koorgezelschappen zongen toen een solemnele mis: de Brugse 
dominicanen, de Brugse kapittels van O.-L.-Vrouwen van Sint-Salvator, het kapittel 
van West-Souburg uit Walcheren, de koorgezelschappen van de Brugse 
Sint-Gillisparochie en de Sluisse Sint-Jansparochie (162). 

De rijve van O.-L.-Vrouw werd processiegewijs naar Hannekenswerve gedragen 
begeleid door de heren van de Wet en een grote menigte gelovigen (163). Trompers 
kondigden de ommegang aan (164). Te Hannekenswerve hield een Brugs 
dominicaan een sermoen, waarvoor die 24 sch. par. ontving (165). 

Het is echter niet zeker dat de hoge gasten zoals de abt van de Eekhoutabdij van 
Brugge, de abt van Sint-Andries, de deken van Aardenburg en de pastoors van de 
dekenij de tocht naar Hannekenswerve meemaakten. Wellicht namen ze enkel deel 
aan de H.-Bloedprocessie binnen Aardenburg (166). 

Voor het dragen van de H.-Bloedrelikwie, die in een ciborie zat, werd een nieuwe 
draagberrie gemaakt, die met vier houten leeuwkens was versierd. De ciborie werd 
behangen met "roosenhoeden" (167). Waarschijnlijk werd enkel de rijve van 
O.-L.-Vrouw naar Hannekenswerve meegedragen en bleef de H.-Bloedrelikwie 
achter in de Mariakerk ter verering van de gelovigen die niet in de lange ommegang 
waren. 

Het O.L.-Vrouwbeeld werd door de handschoenwerkers van Brugge elk jaar in de 
Sinksenweek bedacht met een nieuwe fluwelen mantel, "Onser Vrauwen" 
Schipgilde van Aardenburg schonk twee toortsen en de Crepelsgilde een kaars van 
groen was bij diezelfde gelegenheid (168). 

Tijdens de Sinksendagen van 1570 werden o.m. de paters van de vier Brugse 
bedelorden, de abt van Zoetendale, drie prochiepapen van Aardenburg en 32 
prochiepapen van de dekenij, de afvaardigingen van het Sint-Donaaskapittel, de 
O.-L.-Vrouwkerk, de Sint-Salvatorskerk en de Sint-Gilliskerk uit Brugge en de 
O.-L.-Vrouwkerk uit Sluis, de deken en de gildebroeders van de Aardenburgse 
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Schipgilde (die de rijve van Maria in de korte en de lange ommegang droegen) en de 
dekens en gildebroeders van Sint-Joris. Sint-Sebastiaan en Sint-Barbara die in de 
processie van het H. Bloed opstapten door de kerkmeesters vergast op een glaa .. je 
wijn (169). 

Onder de leiding van de schout. twee schepenen en de pater-terminaris trokken op 
die donderdag de kerkmeesters. de trompers. de dragers van de rijve met een groot 
aantal devote personen naar Hannekenswerve (170), waar de terminaris. een paler 
uit Middelburg, een sermoen hield op het kerkhof (171). want het kerkje was te klein 
voor de grote massa. Na afloop van het sermoen keerden de processiegangers terug 
naar de O.-L.-Vrouwkerk te Aardenburg om het O.-L.-Vrouwbeeld op zijn plaats te 
brengen. Degene die meegeholpen hadden bij de plechtigheden. werden door de 
kerkmeesters onthaald op brood. bier. schapevlees. kaas (172), In 1580 werd de 
lange ommegang enkel hinnen den kercken gehouden wegens de toenemende 
onveiligheid op het platteland (173), 

Ook in andere parochies was het gebruikelijk om in de Sinksenweek met de rijve 
van de patroonheilige een lange ommegang door de parochie te doen, Ook daar 
werden sermoenen gehouden onder een predikboom of bij een van de "1ItIIISt"kClfS" 

op kapelletjes. die meestal op de grens van de parochie stonden (174), 

In de 16de eeuw werden de kerkelijke hoogtijdagen loals Kerstmis. Pasen. 
O.-L.-Heer-Hemelvaart en Pinksteren met veel luister gevierd. Dit ging soms 
gepaard met enkele speciale gebruiken. Voor Kerstdag. de weck \'an Palnullndag lOl 
tweede Paasdag en Pinksteren werd "l11l1ellic lI'ijllc" gekocht. Voor hel PaaSfl'l'SI 

van 1524 leverde Jan Ilyman "7 slo0l'ell R0I1/I1l(W/C ghes/alcl/ il/ ''''lcf/clI"ijl/I/(''' 

( 175). Op I I september 1524 werd vijf stoop "m/l('ll(".\' wijl/s" gedn)nken als het 
"meeslerdeC'! I'llllden prochyeal/cl/ Icr hcll'ghcll St'!Ttlf1u'l/f(t'l/ glril/glr('1/ ommt' 1(' 

\'ere/iel/e1l Je helig"c" aflaten die door de paus WUn:"1l toegestaan (176), Hel is 
duidelijk dat de "m('1I11ic wljl/C" aan commutlicen.'lllk gelovigen IC drinken weN 
gegeven. Deze f1Io1ll/ikwijll was dus eigenlijk l.'l.'tl soort commullÎl'wijn. 

Vincent Van de Been: hel.Orgde de palmen dil' op Pall1l1ondug wl'nk'n gl.'wijd en 
aan de priesters en de notahelen van Aanknhurg \\'l'nkn uitgl'lkl'ld ( 177), Op \\'ilt~' 
Donderdag 1524 werden het "gl/t'l1/eef/(,1I gl/t',\'('/sct'J>(' I'(wc/a Áac/,;("". lk \\l·t l'n 
enkele purol'llianen "ghehc'cJel/ ;1/ cJiI'crsd/(' -"pen'ryt'f/ IWI sWI<'Ác"rr, ""j". hyc"", 

c/"(Jekt'lif/ghef/ efle/c' Iwrijf/ek" (17X), Dit gl'hruik werd in 1570 nog sh,'l'ds in ~'n' 
gehouden ( 179), 

Op (iol.'de Vrijdag kOlllkn de gclovig~'n lid, lutt'tl 1e.'gc.'lwn Ilwt lk n'IIk \\ k ,m, hl'l 
11. Bloed. Drie hl'nefïciuntell lOngl'n I\wn lil' vkr "/II/.\·S;'·" 0" ... IIc'c'I'("If ~ ( Il\O), 0l' 
14 juni 1579 werd dt' stad Aardenhurg (Iangt'valkn t'n drnng~'11 dl' llWf\\l'I\lig~'r.- ,,~, 
O,-L.-VrollwkerJ.. hilllll'n. waar lij lil' ti, Bhll.'dl\'lik"Îc ~,:1k'1l (I~I). n" tx'td .. \"nd~ 
Illete.'e.'n hl.'t l.'inde.' vlln dl' lkvotil' tol IWI 11. Hhwd in Aunknh\ll'!o!. 



Op Hemelvaartsdag ging ook een ommegang uit en hield de terminaris van 
Aardenburg. een dominicaan uit Brugge, een gelegenheidssermoen voor "den 
ghemeenen prochyanen ende andere goede lieden" (182). Deze processie werd 
opgevrolijkt door drie "tromp ers " (183). Vier "apostelen" vertoonden het 
mysteriespel "ten Upvaerdt van Onsen Heere". Zij kregen elk 12 d. par. en om de 
Upvaerdt (= beeldengroep?) te bewaren ontving Adriaan De Backere 8 sch. par. 
(184). Diezelfde Adriaan leverde "meyen" om in de kerk te stellen op 
Sacramentsdag 1524 (185). Op Allerzielennacht werden vier "dootpoosen ge!uidt" 
( 186). 

Het spreekt vanzelf dat tijdens de hoogtijdagen plechtige en gezongen diensten 
werden gehouden. Dit was telkens de aanleiding voor een grote schoonmaak. In 
1570 kreeg Comelis Van Oteghem de opdracht op elke hoogtijdag en 
O.-L.-Vrouwdag het kerkgebouw te vegen en te schuren, de metalen kandelaars op 
te poetsen. de koorafsluiting af te stoffen en het wijwatervat schoon te maken (187). 

9. De Mariaverering te Aardenburg 

In de tweede helft van de 16de eeuw werden veel spotliedjes gezongen die de draak 
staken met de Roomse heiligenverering. Ook de O.-L.-Vrouw van Aardenburg werd 
niet gespaard (188): 

"Hoe es den tyt aldus verkeert, 
Veel Sancten en zyn niet meer gheërt 
In dese Vlaemsche landauwen 
Van mannen so van vrauwen. 
't Aerdenburch een Lieve Vrauw devoot 
Sy de de daer miraekels groot. 
Men droech se rond, wilt hooren, 
Om vlas, om beuter, om kooren; 
Het volck kwam uit van dorp en stee 
En riep: "wat miraekel zy hier dee!" 
En Sente Vincent te Eeckeloo 
Die kreeg ooc vlas en kooren alsoo". 

Dit is niet toevallig, want Aardenburg was een oud en bekend 
O.-L.-Vrouwheiligdom, dat in de 14de eeuw de meeste bezochte Vlaamse Mariale 
bedevaartplaats was. In 1340 kwam koning Edward III van Engeland naar 
Aardenburg om er O.-L.-Vrouw te danken voor zijn overwinning bij Sluis. In 1525 
kwam hertog Filips de Goede op bedevaart in de Mariakerk van Aardenburg (189). 

Aan O.-L.-Vrouw van Aardenburg werden dus veel mirakels toegeschreven, zodat 
veel pelgrims naar het mirakelbeeld kwamen om verlost te worden van allerlei 
ziektes en kwalen. Wanneer er een mirakel gebeurd was, lieten de kerkmeesters de 
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klok luiden om het heuglijk nieuw aan heel de tad bekend te maken. Toch 
aanvaardden de lichtgelovige kerkmee ter niet zomaar alle mirake l ! In 1524 
. tuurden ze Comeli van Wulpen naar NeveJe "omme te wetene ofte ;ncend, 
Pheleps hij myracle van Onser Vrouwe verlost was huuter vanghenesse ende van t1e 
hoeyen aidoer naerdien dat hij dat de kerckmeesters vertoocht luuJde. emoer h)' 
hadder hem::elver huur gheholpen hij tbreken van derzelven vanghenesse" 1 
Vincent Philips had zichzelf uit de gevangen i bevrijd, zonder de bij tand an 
O. -L. -Vrouw van Aardenburg. 



Hoe beeldde men "de Vrouwe van Herdenhuerch" af (191)? Waarschijnlijk was het 
een Lieve Vrouw met de inktpot, zoals ze aan de gevel van het Brugse stadhuis, aan 
de zijgevel van het Gentse vleeshuis bij de brug of aan de voorgevel van de huidige 
Mariakerk van Aardenburg te zien is. Het is een staande Maria met een Jezuskind op 
de arm en een inktpot in de andere hand. Het Jezuskind houdt in de hand een pen en 
in de andere een stuk perkament. 

Michiel English verklaarde de volkse iconografie van dit beeld als volgt: "[n de 
oudste voorstellingen draagt het Kind een hoek: Ons Heer is de leraar, het Licht der 
Wereld. Wanneer de kunst minder symholisch wordt en meer realist, wordt dat een 
opengeslegen boek, waarin het Kindje en de Moeder lezen. Nog een stapke verder in 
't dramatiseren en acteren: het Kindje zal schrijven in 't hoek, en Maria zal den 
inktkoker aanhieden" (192). 

Een andere verklaring van deze uitbeelding vindt men in de legende van de 
terdoodveroordeelde. Toen een jonge gezel van het Aardenburgse ambacht van de 
wolwevers ten onrechte wegens moord ter dood werd veroordeeld, nam hij zijn 
toevlucht tot Maria. Toen verscheen O.-L.-Vrouw hem samen met haar Kindje. In 
haar hand zij een inktpot en het Jezuskind schreef een briefje met een pen, ter 
attentie van de Aardenburgse baljuw, die de boodschap las en meteen de 
terdoodveroordeelde vrij liet (193). 

Ook Hervé Stalpaert dacht dat de O.-L.-Vrouw van Aardenburg aangeroepen werd 
voor hulp aan de (ter dood) veroordeelden (194). Het valse mirakel van Vincent 
Philips, die uit de gevangenis wist te ontsnappen, wijst in die richting. 

We kunnen de Mariadevotie te Aardenburg in een bepaald opzicht meten, want de 
pelgrims kochten vaak een afbeelding of "prente" van Onze Lieve Vrouw als 
herinnering aan hun bedevaart. In 1524 werden de volgende aantallen "teeekenen" 
verkocht: 

- "platte zelveren vergulden 
- middel platte zelveren vergulden 
- cleene platte zelveren vergulden 
- platte witte ze/veren 
- middelste ze/veren 
- minstene zelveren 

4 
7 

24 
44 
95 

113" 

In totaal dus 297 zilveren "teeekenen". Daarnaast gingen ook de "wassin heitdell" 
(voor 1120 pond was) en de "Iooden teeekenen" (1440 stuks) vlot van de hand. Dit 
maakt dat in een jaar tijds hijna 1740 teeckenen werden verkocht (195). In 1570 was 
dit aantal sterk gedaald tot ca. 525 "teeekenen melter prente" van Maria ( 196). 

Van die 'looden teeckenen' zijn er een aantal hij archeologische opgravingen 
teruggevonden. Het oudste insigne werd te Damme hovengehaald. Het stelt hinnen 
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een opengewerkte cirkel met een doorsnede van 4 cm, een zittende Maria op een 
bank zonder rugleuning voor geflankeerd door twee kaar~cn, Het Jezu~kind ~taat 
met een been op haar schoot. Het is dus een tronende madonna en nergen!o. is er een 
inktpot te bespeuren zodat het nu onomstotelijk vaststaat dat het beeld van 
O,-L.-Vrouw met de inktpot niet de originele voorstelling van de Aardenburgse 
Lievevrouw is ( 196bis), 

De bedevaarders offerden in 1524 16 [oopen rugghe en 35 [oope" tarwe, Het 
opwegen bracht ook een aardige duit op ( 197): 

- "vall een knechtkin lip te weghene mil' Onser Liever Vrallwe 2 p. 8 sch. 6 d. 
18 sch. 
38 sc/,. 

5 "./Osch. " 

- lIoch een knechtkin dat upgheweghen was 24 me)' 
- van een jonc meyskin dat up gheweghen was 27 wedenlOendt 
- van een vrauwe en /wer kindt up te weghen 13 /lOl', 

I'rlgnms;IIs;gl/" \',m (), ,l .. -\ '/,,,,,1\' \',11/ AII/'d"II' 
/I",.,.: g,'\'Ol/t/,.II Ic' /)11/1111/", /I""glc' 1J,2 Uil, 
/I/'adlr 5,IJ ('11/, ('01/,','11" 1\ 'rlrmd,<I,,(,rlijA ril 

K/I/I/lrt,,.1 (',,"11'/1/11 ,'/lil f>IIIII"I/"(,,IiJ c'lI d,' Ifr,\I· 
"tlcA. Ktlhijdc, TeA!'lIll1g, I (i"ltül'/",,,,:, 
Wlrlillgtl, A/'I'''''ologl,\('''c' 1\ 'aAgc'/II"('I/.\,'/II/I' 
\'O(J/' Net/,'r/(//ul, cI(c/, /./'''',IIII/. O"t/C'/',/,III .II,IeII 

\'(1//:"//,1 ,1/.11'1".", 'ARIWN "Im c,." ,.II',,,g/,,IIII 
\',111 ('c'" /'/1", '/11 

Prlgrl/ll,\';",II.\!II(' \)/11 () ,I I'","", 1\'" o\""/n, 
"'I/'g g('\'""cI('// I,. SIIIIJ "''''gl(' S.I ,,!ft. ~11t' 
ó5 ,,//I ('(ll/rll/(' RIjJ...\,'II/,lr/,,., IIrl (·"IIt."Vnr 
('''fII ,,.111 , "'/'('..111 T rArl/lI/,\! I a.oI.l,\1 ""'u: 
II/t'/mg," .. \" /t,.../, ',\!U, /tr 11 r/{gr...,...IlII "''1' 
\,,,,.,. N ... /t'I'l,/IIcI, ,~[./ /r,"".",,1 ()"'k""'" ,\/<1011 

"rl \~./g,."d 111,\, "'ttt ,\N/II \/1('#11'('" 
Ilr",,./,A ''''\'rll ,I,. "t1tc-"".I/II~ "'H .k 'n ....... hvt"lt.\ 
"111 dc' 0 1 1/"IfI\'~('1 ~ \\1,. ~,,,,Ir,.,...,.( 



De persoon werd dus gewogen voor het beeld van O.-L.-Vrouw. Bij het opwegen 
nam de (zieke) persoon plaats in de ene schaal van de balans terwijl in de andere 
schaal koren werd gestort tot de balans in evenwicht kwam. De gewogen 
hoeveelheid koren of de waarde ervan in geld werd dan aan O.-L.-Vrouw geofferd 
(198). Een vrouw met haar kind (waarde 5 p. 10 sch.) woog uiteraard meer dan een 
"joIIc meyskin" (waarde 38 sch.). 

Over de speciale diensten ter ere van Maria zoals missen, loven, enz. schreven wel 
al uitvoerig in de paragrafen 6 en 7. We voegen daar slechts aan toe dat in 1524 heer 
Martin Ollaert elke vrijdag een zielemis aan het O.-L.-Vrouwaltaar moest celebreren 
(199). 

10. De andere devoties 

De meeste particuliere devoties speelden zich af rond het altaar van de vereerde 
heilige, waarvan een beeld, retabel of schilderij zijn altaar versierde, zodat de 
gelovigen een concrete voorstelling met taferelen uit zijn leven voor ogen hadden. 

Zowel op "Sinct Jan Baptistendach in den Zomere" (24 juni) als op 
Sint-jan-Onthoofding (29 augustus) werd er aan het Sint-Jansaltaar gezegend met 
zijn relikwie. Dit bracht respectievelijk 1 p. 9 sch. 8 d. en 3 p. 9 sch. par. op (200). 
Jan De Vliegher uit Sluis leverde op Sint-jan-Geboortedag (24 juni 1524) dertien 
dozijn en vijf "roesen hoen", waarvan acht dozijn en vijf met "roode roosen binnen 
metfoille" en vijf dozijn "halfroodt half groen" en zes "c!eene hoykins". Die hoeden 
en hoedjes werden gegeven aan de priesters, vicarissen, de heer en de wet van 
Aardenburg en aan de schoolkinderen die in de Sint-Jansprocessie opstapten (201). 
Aan het Sint-Jansaltaar werd na de metten elke donderdag een mis gezongen (202). 

Sint-Catharina (25 november) en Sint-Barbara (4 december) zijn twee heiligen die 
steeds samen werden gevierd. In 1524 gaven devote personen meer dan 12 p. par. 
om de verering van beide heiligen te bevorderen (203). In 1570 werd 7 p. 14 sch. I 
d. rondgehaald met de schaal. Ter ere van die zusterheiligen zong het 
koorgezelschap jaarlijks 25 missen (204). 

Melchior Van Tricht betaalde als ontvanger van de Sint-Jacobsgilde 2 pond aan de 
kerkmeesters als vergoeding om te laten "zeynen" (zegenen) aan het 
Sint-Jacobsaltaar op diens feestdag op 25 juli 1524 (205). De Sint-Jacobsviering van 
1570, aangekondigd met klokgelui, omvatte een gezongen mis gevolgd door een 
processie, waar vermoedelijk alle leden van de Sint-Jacobsgilde aan deelnamen 
(206). 

Aan het altaar van Sint-Elooi werd elke maandag tussen X en 9 uur een mis gelezen 
(207). Afwisselend in de Sint-Annakapel en aan het Maria-altaar werd elke vrijdag 
een mis gecelebreerd (20R). 
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Een belangrijk stuk devotieleven speelde zich af binnen de kerkelijke gilden of 
broederschappen, Die namen meestal ook het onderhoud en de ver~iering van hel 
altaar van hun patroonheilige op zich, Anno 1565 waren de Sacramentsgilde, de 
H,-Geestgilde. de Sint-Jacobsgilde. de Sint-Anthonisgilde, de Sint-Elooi~gilde en 
natuurlijk de O,-L.-Vrouwgilde actief in de Mariakerk van Aardenburg, Bij gebrek 
aan bewaarde statuten of rekeningen kunnen we ons geen beeld vormen van de 
specifieke werking van die kerkelijke gilden, Alhoewel ze veel gemeenschappelijke 
trekken vertoonden. had elke kerkelijke gilde haar eigen doelstellingen en 
activiteiten, Enkel voor de O,-L.-Vrouwgilde hebben we iets van de sluier kunnen 
oplichten, 

Er bestond ook een "servicium Sancti Egidii" of een altaarstichting voor hel 
onderhoud van het Sint-Gillisaltaar in de Mariakerk. die door heer Jan De Knuut in 
de veertiende eeuw rijkelijk werd begiftigd (209), Een altaarstichting werd meestal 
beheerd door één of twee altaarmeesters. die het altaar versierden en instonden voor 
de diensten van het altaar (210), In feite deden ze een beetje hetzelfde als de gilden. 

11, Jaargetijden en fundaties 

Vrome en kapitaalkrachtige gelovigen stichtten vaak een jaargetijde of l.'en speciale 
dienst voor hun zieleheil of ter bevordering van de eredienst in de kerk, 

Om de tijdsgeest betcr te laten kennen. volgt nu het begin van het test'llllent \'an hl'er 
Boudcwijn eavel (211 ): 

"In die I/ame dcr he/eg her Orie\'ouc/icllcdt'l/ IS\ 'ac/as, ISOOI/S (,lIdt' (-,,('/ic/rs Glrt'('sl, 

Amel/. Omme dal wij a/le I1/cl/,\'cllc'l/ stCt'/TC!iC :ijll ('IltIt· g"t·('rt.' dille :daf' f'I/ :ü" 
dan dcr dool entll' ghl'('f(' dille 011 sck ('I"t' ('11 :i)1/ dali "('I' IIjl tl/df' tla u'i/(' \'(mek,. 
doot Cl/dl' dat wij al/c 11/cl/scllcl/ cll.w clit' apostel:cglf('t :alkl/ ",0f'1('I/ Sldt'lI It'l/ 

jOl/cxslcl/ claghc \'001' del/ IIpperstcl/ jugt' cllde ol/tjac'l/ 10('1/ \'clll Cms('r \'('rd;('".çlf'I/, 

So eisl dat ie l1(J/u/il/ ('1I\'cl, prie'\"tt'/'(' capel/oel/ /)('1',,('111('('/ il/ Ol/St'I' \ 'roIlWe'" J..a/.;t' 

il/ Ardel//JUre" wil/cl/cic \'(}or,\'it'l/ hi orclil/(/lIcÎcl/ \'(111 t('SIewrc'III(' Oll.\"f·/..'f/'(' lot'nmrslf' 

enclC' :.:he\'ol/e \'(mclel' tO(,(,OIllIl/C'I/c/1'I' c/oot II't'I \,0'1)t'illSt, \'()(Irt/oe/u ('"dC' \'()(Irsit''' 

e"dl' mc/chlich lIIicl'(' ree/t'fIt'" t'nclc' 111 iert , \'ijf :il/l/t'lI ma/.;(· (,fld(' ol'd;II('c'I'(' ",i"c''' 
IC'slall/el/l ('ndc mi//('II II"terstcl/ \\'il/t' ill dit' h('('/'(' \'cl1l (;oc/(', :;('1'(' g"dlf'''f'dMc'I' 

mo('cI('r ::illte Mariell cllde al/clI (joeIs hel('gllt'" ('I/t/(' ''1wdat'lIiJ..(' cm",rc' dic' 

::a/ichec/t' clIcIe 1'/'(1~il l'tIllclcr mit'rc :it'lC'. Fnde ie wil/t' delf "c'( ,~"drtJllcI('" (,,,clc' 
m/cOI1lIl/C'1I :U in :II/kel' \'OOl'l/U'I/ t'nclc lIIallic'ren als IIit'" ncl "olg"'" (,,,dt' 1)(',\'('I'c'\'c'" 
stc/et". 

Bouden ('avc I koos lijn ~rar in til' (),-L.- Vrollwkt'rk, \\ïHI1'lUII\ hij " p. I\:Ir, s\.'II\\I\k, 
Aan Illcl.'sll'r Hlips Van Wamhl'kl" pnsll)()r vlln dt' O,-L,-VI"'II\\ kl'rl, l'''!\nll mt'\.'sll'f 
lIendrik Van l.ensl'lc. ddt'n vun Annk-nhuq.l .• ~nt hij I\'SIl\'l'lll'wh.ik I ~ sd\. I\:Ir l'l\ 
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24 sch. par. Naar het koorgezelschap ging 2 lijnen land en een jaarlijkse rente van 7 
sch. 5 d. par., en naar de ontvanger van het koor 1 sch. par. 

Voor zijn jaargetijde bezette hij 20 sch. par., voor dat van zijn broers Pieter en 
Bartholomeus eveneens 20 sch. par. en tenslotte voor dat van heer Jan Brune en zijn 
zuster Gheile 10 sch. par. 

Heer Jan De Knuut stelde in 1370 jaarlijks 3 p. par. ter beschikking om 12 maal 5 
sch. par. te verdelen onder de armen die tijdens zijn jaargetijde op zijn graf zouden 
zitten! Hij liet dus elke maand een mis tot lafenis van zijn ziel doen (212). Dit 
eigenaardig gebruik van grafzitten vonden we herhaaldelijk te Aardenburg in de 
14de eeuw. 

In diezelfde periode stelde Jan, heer van Reingersvliet 12 p. par. ter beschikking 
voor een fundatie van 12 jaarmissen. Daarvan waren 13 sch. (1 sch. x 13) bestemd 
voor 13 armen die op zijn graf zaten tijdens zijn jaargetijde. Bovendien kregen zij 
elk nog 1 d. par. om een kaars te offeren tijdens de dienst en de pastoor ontving 1 p. 
par. voor de jaarmis (213). 

Heer Bouden Vlaminck nam ook een gelijkaardige beschikking voor zijn 12 
jaarmissen. Elke arme zittend op zijn graf ontving 1 sch. par. (214). In 1376 
bepaalde heer Jan Scoudemans dat op zijn jaargetijde 13 "provenen" aan de armen 
moesten uitgedeeld worden elke "provende waert wesende in broode 12 d. par. ende 
18 d. par. in vleesche" (215). 

Gillis De Zwaef en zijn vrouw Vincentine fundeerden jaarlijks vijf pestmissen die 
op de maandag na Quasimodo en volgende dagen "ontrent den vijen huere naer 
Matten" moesten gecelebreerd worden nl. een "solempnele singhende messe" met 
diaken en subdiaken "singhende musijcke ende ooeck simpelsanck al volghende den 
ghecostumeerden dienst vander vijf pestemessen ende dat metten vollen choore, 
naer elcke messe processie te draghen metten H. Sacramente, ter laetster messe 
ende processie te graeve te gaene zijnghende aldaer Media Vita met de veersekens". 
Daarna werden 60 "provenen" aan de armen uitgedeeld "weerdich zijnde in hroode 
ende ghelde 2 sch. par. met twee keersen Ie grave elc van een ha(f pont was, ter 
laetster messe een half pont offerwas". Elke pestmis moest worden aangekondigd 
met het luiden van een "vergaerpoose" en de processie door de beiaard. Tijdens de 
offerande van de laatste mis en bij het ten grave gaan luidde men een "dootpoose" 
(216). 

Deken Pieter Van der Haghen deed een belangrijke stichting in de O.-L.-Vrouwkerk 
en bezette daarvoor de volgende goederen en renten (217): 

- een hofstede met 20 gemet land in de Bentillepolder in het ambacht van IJzendijke; 
- 9 g. 40 r. land in diezelfde Bentillepolder; 
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- 7 g. 13 r. land in de O.-L.-Vrouwparochie van Aardenburg: 
- IH p. par. losrenten: 
- een huis met het erf. 

Daarvoor werd er van de kerkmeesters verwacht dat zij vijf wekelijkse mi5)!tCn lieten 
doen om 6 uur in de zomer en om 7 uur in de winter en twee mi!os.en lieten zingen 
aan het hoogaltaar. op donderdag voor het H. Sacrament en op vrijdag ter ere van 
het H. Bloed (218). 

Cornelis Vake fs Cornelis stichtte een "perpetueel jaerghetijde onder het misterie 
\'anden Mettendienst van Missus", Op de woen5.dagmorgen in de 
Quatertemperdagen voor Kerstmis moest het volle koor met diaken en subdiaken na 
de metten een solemnele mis zingen van het officie van Missus. Na de mis ging men 
processiegewijs onder het zingen van Media Vita naar het graf. waar twee stallichten 
brandden. Op de vooravond werd met de klok geluid en tijdens de dienst een 
"dootpoose" met de grootste klok en een "heiaerde poose" met de klok Ja" bij het 
graf en tenslotte nog een "dootpoose" met de klok Maria (219), 

Het evangelie van de Quatertemperwoellsdag voor Kerstmis hcgint meI de woorden 
"Missus est angelus Gahriel" en handelt over de boodschap van de engel Gahriël 
aan Maria. Dit evangelie werd tijdens de Missusdienst in dialoog\'ornl vertolk I 
(220), 

De echtgenote van Cornelis Vake, Jacljucmijne, liel haar jaargetijde op de 
Quatertempervrijdag voor Kerstmis doen. Op de donderdagavond was er l'en ,'igilic 
met drie lezingen en de volgende dag zong hel koor l'en mis met .. co",mt'"d,,'ü· ... die 
gevolgd werd door een processie naar haar graf. waar vier stallichten hmnddl·n. 
Opnieuw moest het lied Media \'ira ge/,ongen ",'onil'n. Voor dl' anllcn \\l'l\kn bO 
"prm'l'flCII" voorzien (221 ). 

In een akte van 16 septemher I.HO hepnalde Daniël COUlkkud,en dal l'r in lil' 

O.-L.-Vrouwkerk van Aardcnhurg drie dissen van 5~ "1'1'0\'(.,," n~lr lil- "nHcn 
moesten gedekt wortkn op Sinl-Cnllll'rilHI (15 I1llvl'mhl'fl, op [h'rt;oldc/g (b janu ... ,) 
en op O.-L.-Vrollw-Boodsdmp (15 Illllnrll. Elke "pro\'c'I/lk" Icr wuul\k van 1 !!r. ~;" 
hroe/c', il/ \'Ic'c'sc"e .i(~{il/ I'issdu'" (211). 

Als lHutsle voorlx'eld hekijken wc nog l'Vl'n dl' slkhling van Adlllf Van (,kwn, lll'\'f 
van Ravcslcyn. wiens vigil ie op 16 Sl'Pll'll1hl'r \wnl gl'/nng~'n nwl dril' ll'lingl'n, \. 
anderendaags gevolgd door Cl'n mis 11ll'1 "('(/IImlt'"cllldl'" l'll l'l'll dis \ IlIl 1\\ ... ,It' 
"prOl'CI/e/CII" van I gr. (= 12 d. par. l VOllr dl' 1I111Il'll. \\~lr "I(~lr('n",.\ (,Ihi" 

of(ermUlcl/" werd 6 sdI. par. lIil~l'~l'vl'n, 1ll'1 kl)llr krl'l'~ 1 p. pm .. dl' kllSll'r ~'Il d~' 
roedcdragl'l' clk 12 d. pnr. l'n dl' !-!nlUW/lIstl'I'S vun Alll'\knh\lr~ I~ SdI, P"" \~l.h 
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12. De ondergang van de O.-L.-Vrouwkerk 

Het voorspel van de ondergang was een nachtelijke volksoproer in de Mariakerk in 
november 1560. K.L. Reepmaker meent dat het oproer was veroorzaakt door ketters 
zodat de kerk ontheiligd werd, want de hulpbisschop van Doornik kwam ze opnieuw 
wijden (224). 

Op 13 juli 1572 drong een groep watergeuzen uit Vlissingen door tot Aardenburg, 
waar ze de O.-L.-Vrouwkerk plunderden en een spoor van vernieling trokken (225). 
Op 14 juni 1579 kwam, onder aanvoering van Joos De Hond, voormalig herbergier 
van De Drie Koningen te Aardenburg, een groep Gentenaars de stad binnen, waar ze 
heel wat schade aanrichten. Twee jaar later was het de beurt aan een groep 
Malcontenten om te Aardenburg te roven en te plunderen. In mei 1584 bezetten 
uiteindelijk Spaanse troepen de stad, die toen echter praktisch verlaten was (226). 

De ontmanteling van de O.-L.-Vrouwkerk was zeker al in 1582 ingezet want grote 
hoeveelheden lood afkomstig van de kerk werden ten voordele van de stadskas 
verkocht. Ook veel houtwerk werd te gelde gemaakt. De pastoor, Romeyn Every, 
verbleef in 1584 te Brugge, zodat er geen diensten meer in de kerk plaatshadden 
(227). 

Begin 1590 werden ernstige pogingen ondernomen van de Mariakerk opnieuw 
bruikbaar te maken voor de eredienst (228) . Er was toen weer een pastoor te 
Aardenburg aanwezig, die instond voor de eredienst (229). We denken dat pastoor 

Waar de O.-L. -Vrouwkerk eens stond. Foto in /927 door KL. Reepmaker gemaakt. 
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Van Halle na de herovering van de stad door de Spanjaarden zich te Aardenburg is 
komen vestigen. Hij fungeerde zeker al vanaf I september 1589 als zieleherder van 
de O.-L.-Vrouwparochie (230). Het kerkelijk leven herstelde zich langzaam maar 
zeker van de oorlogswonden. Bij gebrek aan kerkrekeningen kunnen we dit echter 
niet goed volgen. Het kerkgebouw werd wellicht gedeeltelijk hersteld en gebruikt 
voor de diensten. 

De verovering van Aardenburg op 12 mei 1604 door de troepen van prin~ Maurits 
van Nassau maakte daar echter brutaal een einde aan (231). De Mariakerk ging nu 
over in de handen van de hervormden. Op 7 november 1604 bracht hun predikant 
Nicolaas Oliviers voor het eerst zijn gemeente in die kerk bijeen. In 1606 kocht de 
stad een predikstoel en de volgende jaren moest Aardenburg herhaaldelijk 
bijspringen voor allerlei reparatiewerkzaamheden. Toch schijnt de staat van de 
Mariakerk steeds maar verslechterd te zijn. want men moest een "Iogie" binnen de 
kerk bouwen om de verzamelde hervormde gemeente toch wat beschutting tegen 
regen en wind te bezorgen. In feite was het bedehuis vervallen tot een soort houten 
barak. getimmerd tussen de muren van de kerk. 

Door de aanleg van vestigingswerken rond Aardenburg in 1621 kwam de Mariakerk 
buiten de stadswallen te liggen. zodat uiteindelijk de ruïne Vtm de O.-L.-Vrouwkerk 
in 1625 volledig werd afgebroken en de grondvesten onder een laag aarde werden 
bedolven. Op die wijze verdween het prachtige silhouet van de Mariakerk voor goed 
uit de Aardenburgse hemel (232). 

In het begin van de 16de eeuw besloeg het grondbezit van de O.-L.-Vrouwkerk en 
haar instellingen ca 74X gemet. verdeeld als volgt (233) : 
- O.-L.-Vrouwkerk 491 g. 165 r. 
- Kapelanijen 121 g. 140 r. 
- Koorgezelschap 65 g. 244 r. 
- Onser Vrouwen Messe ghulde 7 g. óó r. 
- Armendis 62 g. 162 r. 

TOTAAL 747 g. 177 r. 

Een groot deel van die gronden werd verkocht en de rest \wni door l'en 
afzonderlijke ontvanger beheerd tot aan de Franse overheersing. 

SAMENVATTING 

De dekenij Aardenburg kwam ca. 1295 tot stand door hel afsplitsl'n "~Ill 34 
parochies van de dekenij Brugge. Ik dd,enij Allnknburg is lil' t\Vl'l'lk ,iongstl' \'an 
de twaalf dekenijen van het bisdom Doornik. Dl' stad AlInknhur~ ,dl" tddt' t"l'l' 
parochies nl. 0.-1..-Vrouwen Sint-Baafs. dk l'lk tWl'l' pllnx'hÎl'prÎl'stl'l~ h'lddl'n. 
Danklij een tarieflijst van de vl'l'gol'dingl'n voor lil' pashxll's kUlllll'n \H' ons l'l'n 
COIll'rcet heeld vormen van hun pnstomk' Ill·tivitl'ill·I\. 
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Het kerkgebouw bestond uit een schip met twee zijbeuken, een transept en drie 
koren. De westelijke partij omvatte een portaal geflankeerd door twee torens. Het is 
niet erg duidelijk of er ook straalkapellen aanwezig waren. De voorkerk telde zes 
traveeën en een kruisbeuk of transept. De voorkerk en de drie koren werden van 
mekaar gescheiden door een doksaal. In de kerk stonden twaalf altaren, waarvan de 
meeste door een kerkelijke gilde of altaarstichting werden versierd en onderhouden. 
De kerk bezat een merkwaardig zilveren standbeeld van Karel de Stoute. 

Aan die altaren waren niet minder dan 23 kapelanijen verbonden. In de eerste helft 
van de 16de eeuw verbleven slechts een derde van de kapelaans te Aardenburg, 
zodat er problemen ontstonden bij het vervullen van al die stichtingen en 
jaargetijden. Dit groot aantal kapelaans schiep ca. 1300 de mogelijkheid tot 
inrichting van een kapittel. In 1295 poogde men een kapittel met 16 
kanunnikenprebenden en 2 vicarisprebenden te stichten. Dit mislukte echter, want er 
verschijnt een koor van vicarissen, gerecruteerd onder de kapelaans en de parochiale 
geestelijkheid. In 1358 werd onder impuls van graaf Lodewijk van Nevers een 
kapittel van twaalf kanunniken opgericht. Ook deze stichting kwam echter niet van 
de grond en het koorgezelschap werd gewoon gehandhaafd. De voornaamste 
opdracht van het koor was het zingen van de Zeven Getijden en verder nog het 
vervullen van allerlei fundaties en het opluisteren van de diensten op de 
hoogtijdagen. In de 16de eeuw kwam het bestaan van het koor in gevaar bij gebrek 
aan voldoende zangers en het bezweek ook onder de last van de steeds maar 
groeiend aantal vrome stichtingen. Het staakte echter pas omstreeks 1580 zijn 
activiteiten onder de druk van de oorlogsomstandigheden. 

De O.-L.-Vrouwgilde had voornamelijk tot doel de devotie tot Maria te bevorderen. 
Dit gebeurde door een zaterdagse mis en lof en het vieren van de zes Mariafeesten. 
De gilde werd bestuurd door een deken en twee zorgers. Het aantal leden was 
beperkt op 16 geestelijke en 24 wereldlijke personen. Ook de zielelafenis van de 
leden speelde een belangrijke rol. 

De kerkgoederen werden beheerd door vijf kerkmeesters en een ontvanger. De 
eerste medewerker van de pastoors was de koster, die met de materiële zaken in de 
kerk belast was, zoals het onderhoud en de versiering van het gebouw. De koorleider 
had een viertal koralen onder zijn hoede en samen met de organist en het 
koorgezelschap stond hij in voor het opluisteren van de belangrijke diensten. De 
toeloop van de bedevaarders bracht ook veel werk aan de winkel, zodat een 
kaarsenverkoopster en een bewaarder van de Mariakapel werd aangesteld om de 
pelgrims te voorzien van kaarsen en medailles en hun offeranden in ontvangst te 
nemen. Een scholaster onderwees de Aardenburgse jongeren. 

Het hoogtepunt van het religieuze volksleven waren de Sinksen feesten, die echter 
veeleer in het teken van de H. Bloedverering dan van de Mariadevotie stonden. Op 
de tweede Sinksendag was het jaarmarkt te Aardenburg; op de dinsdag ging de 
kleine ommegang uit binnen de stadsmuren en op donderdag stapte een grote 
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menigte op in de lange ommegang naar Hannckenswerve. Verschillende prelaten en 
koorgezelschappen namen aan die godsdienstige plechtigheden deel. Ook de 
traditionele hoogtijdagen als Kerstmis. Pasen. Hemelvaartsdag en Allerheiligen 
werden onder grote volkstoeloop gevierd. 

Heel het jaar door kwamen pelgrims naar Aardenburg om de Lieve Vrouw van de 
Inktpot te vereren en gunsten af te smeken. In de l4de en l5de eeuw Wa!> 

Aardenburg hét Mariale heiligdom van Vlaanderen. De bedevaarders kochten er als 
souvenir een afbeelding of prente van Maria. Dit ging van een eenvoudige wassen 
afbeelding tot een kostelijk zilveren teeeken ! De bijgelovige praktijk van het 
opwegen tegen koren werd in het eerste kwart van de l6de eeuw nog druk beoefend. 

Naast beide bovengenoemde devoties bloeiden er nog andere in de Mariakerk. 
Sint-Jan-de-Doper, de zusterheiligen Catharina en Barbara. Sint-Jacob. Sint-Elooi en 
Sint-Gillis hadden ook talrijke vereerders. Dit gebeurde vooral onder impuls \'an de 
kerkelijke gilden of broederschappen. 

De zorg voor het hiernamaals blijkt heel duidelijk uit de talrijke fundaties en 
jaargetijden. Daarvan profiteerden ook gedeeltelijk de annen, want er werd een geen 
jaarmis opgedragen zonder uitdeling van brood. vis. vlees of penningen aan de 
armen die in de kerk aanwezig waren. Dit ging soms gepaard met het eigenaardig 
gebruik van het grafzitten : tijdens de dienst moesten de annen op het gmf \"an hun 
overleden weldoener zitten. Belangrijke stichtingen waren die van deken Pieter Vnn 
der Haghen en die van het MissIIsfeest. 

De aftakeling van de O.-L.-Vrouwkerk begon al in het laatste kwart van de lMe 
eeuw. De doodstrijd duurde ongeveer vijftig jaar en eindigde ml't de vollt'ltige 
afbraak in 1625. Daardoor verdween dc benx'mdste bedevaartskl'rk uit unie streek, 
waarover enkel nog wat verspreide archiefstukken resten. \Ve )Hlpen dat \H' iets "<lil 

de glans en de uitstraling van de O.-L.-Vrouwkl'rk hl'bhen kunnl'n llpnx'pen. 

Hemelvaartsdag 1990. l.Ul' STOCK MAN 

Met dank aan Roger Dcfruyt. die dt' kaart tl'kl'l1de. aan Frt'dd)' PUk, dk dl' teksl 
taalkundig nakeek. en alln Georges van V lloren. dk dt.' hnllllll'n aan\\ l'l':- l'n hel 
illustratiemateriaal Ix'zorgde. 



BIJLAGE 1 

Lijst van de bekende dekens van de Christenheid Aardenburg tot 1600 

1311 Boudewijn Haesel (1) 
1333 Gillis (2) 
1343 Niclais van der Zichle (3) 
1368 Heinric Van Lenseele (4) 
1378 Heinric Van Lenseele (5) 
1413 Bertrand Beverlinc (6) 
1417 Bertrand Beverlinc (7) 

1429 Joos Van Vlaanderen alias Haze (8) 
1430 Rutgherus Beecmakere (9) 
1432 Jacob Baderau (10) 
1449 Jacob Maes (11) 
1458 Jan van Knesselare (12) 
1478 Geraard Vlamync (12) 
1485 Jan Egidii (12) 
1496 Zeger De Huuze (12) 
1510 Pieter Van der Haeghen (13) 
1510 Jan De Corte (14) 
1512 Jan De Corte (14) 
1528 Pieter Neyt (14) 
1545 Pieter Neyt (14) 
1547 Nicasius Van Maldeghem (14) 
1553 Nicasius Van Maldeghem (14) 
1559 Robert Chantelme (15) 
1562 Robert Chantelme (15) 
1565 Vincent De Backere (15) 
1571 Vincent De Backere (15) 
1571 Guillelmus Cornu (15) 
1574 GuilleIrnus Cornu (15) 
1574 Henricus Pont (15) 

( I) E. REMBRY, De hekende pastors van Sint-Gillis te Brugge (/311-/896). Brugge, 1890-1896, 
pp. 11-111 : "domino Nicolao dicto Baerdmakere, christianitatis Brugensis decano. magistro 
Balduino dicto Haesel, christianitatis Ardenhurgensis decano". 

(2) RAG, Sint-Baafs, oorkonde van 30 mei 1333. Gillis was pastoor van Sint-Baafs-Aardenburg en 
landdeken van Aardenburg. 

(3) RAG, Sint-Baafs. oorkonde van 11 maart 1343. 
(4) RAG, 5ïnt-/3aaf~, oorkonde van 4 maart 1368. Hij wordt in 1375 als pastoor van Sint-Baafs

Oostburg en als landdeken van Aardenburg vermeld, BAB, F 2bis, F 143 voo 
(5) RAG, Sint-Baafs, oorkonde van 23 juni 1378: H., Landdeken van Aardenburg. 
(6) I.. STOCKMAN, Kerkelijk en parochiaal leven in het Meetjesland vóór /600, in Appeltjes van 

het Meetjesland, jb. 33 (1982) p. 82. 
(7) L. STOCKMAN, a.w., p. 82. 
(8) Rijksarchief Brugge, Nieuw Kerkarchief. nr. 371, F 170 rO. 
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(9) Rijksarchief Brugge, Nieuw Kerkarchief, nr. 371, f" 176 VO 
: "maRister 8eeckmaJr.ae loco decanI 

deJuncti". In 1429 werd hij "RoReri vice-decani Ardenhurllensis" genoemd, ibidem, f'" 170~. 
(10) L. STOCKMAN, a.w., p. 82. 
(11) Algemeen Rijksarchief Brussel, Oorkonden ~-an Vlaanderen_ Eerste Reeks, nr. 1696. 
(12) L. STOCKMAN, a.w., p. 82. 
(13) Gemeente Archief Aardenburg, nr. 41, f" 31 voo 
(14) L. STOCKMAN, a.w., p. 82. 
(15) L. STOCKMAN, a.w., p. 8 

BIJLAGE 2 

Lijst van de bekende pastoors van O.-L.-Vrouw-Aardenburg 

1243 magister Henricus en Walterus (1) 
1292 Petrus Reingout en Willeimus Cl ei (2) 
1295 Niklaas(3) 
1320 Bouden De Muntere (4) 
1327 Bouden De Muntere (5) 
1330 B(ouden De Muntere) ? en B. Murcie (6) 
? Niklaas Mudde (7) 

? Johannes Van Drongen (8) 
1333 Pieter Odevaere (9) 
1338 Jan Layscoef (10) 
1364 Hugo Tooinare ( 11) 
? Jacob Wissels (12) 
1372 Filips Van Wamheke (13) 
1375 Filips Van Wambeke (14) 
1375 Johannes Maykins (15) 
13.. Willem Bomen (16) 
1396 Petrus de Rubo en Johannes P~ynaerdl' (17) 
1420 N icolaus de Atrio ( 18) 
1430 Adam Tavcrnecl (19) 
? Clements Maillacrd (20) 
? Johannes de Ludorp~ (21 ) 
1451 Cornclis Wisse (22) 
1510 Pieter Van d~r lIaghl' (23) 
1519 Jacobus Willem (24) 
1524 Jacoous Willel11 en hans 01ftewillc (25) 
1532 Jacobus Willem en Frans C'orteville (26) 
1559 Jacobus Willcm en Cornl'iis Aedijnd. (27) 
1569 Cypriaen De Rodere en Romeyn Ev~ry (21'\) 
1571 Cypriuen De ROllere en ROIlll'yn Every (29) 
15RO ROIlHlin Everyen Chrislnflt.'ls Michids (.~O) 
151< 1 Romain Everyen C'hrisloffl'ls Michkls (.~ I ) 
1586 ROllwin Every (.12) 
1592 Anthonius Vun lIalle (.13> 



( 1) A. DESCAMPS, Notice sur Waf ter de Man'is, Doornik, 1852, p. 140. 
(2) RAG, Sint-Baafs. oorkonde van 6 september 1292. 
(3) RAG, Sint-Baafs. oorkonde van 7 juli 1295. 
(4) BAB, F 2bis. f' 76 ra. 
(5) BAB, F 2bis, f' 94 ra. 
(6) RAG, Staten van Vlaanderen, nr. 963, f' 15 ra. 
(7) BAB, F 2bis. f' 2 va, f' 26 va, f' 58 va en f' 74 rO. 
(8) BAB, F 2bis, f' 33 va. 
(9) RAG, Sint-Baafs. oorkonde van 30 mei 1333: "vice-curatus". 
(10) RAG, Sint-Baafs. oorkonde van 20 mei 1338. 
(11) BAB, F 2bis, f' 18 ra: "vice-curatus". 
(12) BAB,F 2bis, f' 75 va. 
(13) BAB, F 2bis. f' 86 va. 
(14) BAB,F 2bis. f' 143 va. 
(15) BAB,F2bis.f'IOOro

• 

(16) BAB, F 2bis. f' 59 va en f' 68 ra. 
(17) BAB, F 2bis, f' 9bis va: "Johannes Peynaerde was vice-curatus". 
(18) BAB, F 2bis, f' 42 va en f' 58 va. 
(19) RAB, Nieuw Kerkarchief, nr. 371, f' 177 ra. 
(20) BAB, F 2bis, f' 114 va. 
(21) BAB,F2bis,f'20vo enf' 110 ra. 
(22) BAB,F2.oorkondevan 1451. 
(23) Gemeente Archief Aardenburg, nr.41 , f' 31 va. 
(24) RAB, Nieuw Kerkarchief, nr. 373, f' 7 ra. 
(25) GAA, nr. 42, f' 35 va. 
(26) RAB, Nieuw Kerkarchief, nr. 371, f' 185 ra. 
(27) RAB, Nieuw Kerkarchief, nr. 371, f' 194 ra. 
(28) RAB, Brugse Vrije. nr. 11.554, f' 44 va. 
(29) RAB, Nieuw Kerkarchief, nr. 371, f' 202 ra. 
(30) SAB, Brugse Vrije, nr. 11.555, f' 47 va. 
(3 I) GAA, nr. 43, p. 72. 
(32) BAB, F 2, los stuk. 
(33) BAB, F 2. kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1592-1593, f' 44 ra - f' 44 va. 

BIJLAGE 3 

Lijst van de kapelanijstichtingen in de O.-L.-Vrouwkerk 
van Aardenburg 

Datum Stichter Patroonheilige Dotatie 

18.12.1291 Elisabeth, O.-L.-Vrouw 15 p. VI. 
dochter van 
Diedala Wils 

18.07.1300 Eustachius O.-L.-Vrouwen 15 p. VI. 
Pistor St-Eustachius 

31.07.1303 Graaf Jan O.-L.-Vrouwen ? 
van Namen St.-Marcus 

vóór Boudewijn ? 15p.VI. 
10.06.1331 van Vaken + 5 p. VI. 
I 5'()6. I 355 Jan Knuut, H. Kruis 15 p. VI. 

priester + 2 p. 4 sch. 
3 d. 

Verpl ichtingen 

? (I) 

? (2) 

? (3) 

dagelijkse 
mis (4) 
3 missen/week 

(5) 

49 



1355 meester Clais St-Kathe1ijne- ? ? (6) 
Van den Baerle Altaar 

01.06.1357 Aamout Tollin O.-L.-Vrouw 19 p. VI. dagelijkse 
Pieter De Scoemaekere vroegmis in 
en Jacob Van Damme beurtrol met de 

eerste stichting 
van een 
vroegmis (7) 

08.11.1362 Hugo Van Wulpen O.-L.-Vrouw 16 p. VI. I mis/week (8) 
en echtg. Katelijne 

28.10.1363 Jan Niemare O.-L.-Vrouw 20 p. 3 sch.VI. 2 missen/week 
+ 10 sch. par. (9) 
voor de koster 

05.02.1366 Katarina en Maria O.-L.-Vrouw land en ? ( 10) 

Tumelaers, aan hel altaar renten 
dochters van van H. Maria-
Dankard, begijntjes Magdalena 

1375 Ghislenus Biese O.-L.-Vrouw 14 p. VI. .3 missen/week 
hachlen den en 10 sch. (11) 

f{ooghcll Altaer 2 d.voor de 
koster 

( I) RAG, Sint-Baafs. R I, f" 40 vo, en RAG, Sint-Ba(}f~, oorkonde vnn 18 d~"Cmher 11Q I. 131."ob,,-, 
Botervlieghe 1111 de eerste kapelaan geweest Ijjn. 

( 2) RAG, Sint-B(}(/fs, oorkonde vnn I X juli 1399. Jacohus Pistor (= De Backer) kleillloon VUIl 

Eustachius. zal de eerste kapelaan geweest zijn. 
( 3) RAG. Sinl-Ba(}f~. oorkonde van 3\ juli 1303. 
( 4) RAG. Sinl-B(}(}f~. oorkonde van 10 juni 1331. 
( 5) RAG. Sint-Baa/l·. R I. f" HW V O en RAG. Sint-BaafJ. oorkonde van 15 juni 1355. 
( 6) RAB. F 2, los stuk. 
( 7) RAG, Sinl-BcJa;:~. oorkonde vun I juli 1.157. 
( R) RAG. Si",·Baars, oorkonde vun R november 1362. 
( 1) RAG, Sil/t-l1al1f{, oorkonde van 2R oktolX'r 1.163. 
(10) RAG, Silll-Ba(/;:~, oorkonde van 5 fchruari 1366. 
(11) BAR, F 2, los stuk. 

BIJLAGE 4 

Lijsl \'all dC' kapelallijclI in dl' O.-L.- \ 'rollwkcrk ,'clII Aarc/t'lIhllrg 
in /532. 

/. CafJl'lIollia ad magIlIllII a/Ia/"(' 

2. lid a/lal"(' .Johan,,;s Baptist(· 

3. " " 
4. " " " " 
5. " " " Ueale Ma";e \ -;I"gil/i.\' 
fl. " " " " .. .. 
7. " 

~() 

2 missl'Il 1'('1" 1I'('t'A 281'. /'1(11". 

1/01/ ,\'lIf/1./hwllI.\· 

/21'./'1(11'. 

2-1 p. 1'1"" 
3 1'. /leU'. 

: /'. /leU', 

IIe11' .'W 11 I jl"llc 'IUS 



8. 
9. 

la. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

" Beati Egidii 
" Beatol1lm Petri et Catherine 

" " 
Beati Nicolai 

Beate Marie Virginis 
" 

est una primarum missarum 
16. Capellania ad idem altare (BMV) 
17. " (BMV) 

est una primarum missarum 
18. Capellania ad idem altare (BMV) 
19. " altare Sancti SalvatO/"is 
20. Jacobi 
21. " Sancte Catharine 
22. " Sancti Johannis Baptiste 
23. " BeatO/"um Petri et Catharine 

RAB, Nieuw Kerkarchiej, nr. 371, f' 185 rO en voo 

BIJLAGE 5 

Lijst van de bekende ontvangers van het koor 

1319 Aarnoud Toene (1) 
1332 Bouden Vlaminck (2) 
1350 Willem Van der Ee (3) 
1355 Pieter Reynaud (4) 
1361 " (5) 
1363 (6) 
1364 (7) 
1369 Ghiselin Warrin (8) 
1370 Bartholomeus Den Ram (9) 
1372 Clais Alfreine (l 0) 
1373 " (11 ) 
1374 " (]2) 
1375 Pieter Den Toolnaere (13) 
1376 " (14) 
1377 " " (15 ) 
1380 (16) 
1388 Aarnoud Van Oesthende (17) 
1390 Ghiselin Warrin (18) 

5 p. par. 
6 p. par. 

pauci jructus 

8 p. par. 
non sunt fructus 

pauci sunt fructus 
" 

nU valet 
pauci sunt jructus 
11 p. par. 
19 p. par. 
24 p. par. 
pauci sunt fructus 
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1396 
1399 
1401 
1404 
1405 
1409 
1413 
1427 
1428 
1430 
1440 
1450 
1452 
1456 
1502 
1524 
1570 

( 1) 
( 2) 
( 3) 
( 4) 
( 5) 
( 6) 
( 7) 
( 8) 
( 9) 
(10) 

(11 ) 
( 12) 
(13) 
(14) 
(\ 5) 
(\6) 

( 17) 

(\8) 
(\9) 
(20) 
(21 ) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(2H) 
(29) 
(0) 

Ol) 
(2) 

CBI 
(4) 
(35) 

Jan Blanckaert (19) 
" (20) 

Jan Peynaerd (21) 
Gillis De Vey (22) 

" (23) 
" " (24) 
" " "(25) 

Mattheus De Muenc (26) 
Lowijc Van Oostende (27) 

" "(28) 
Jacob De Zanghere (29) 
Rijkaart De Muzie (30) 

" (31) 
Adriaan Lonis (32) 
Pieter Van der Haghe (33) 
Lieven Van Ghuerle (34) 
Pieter Pietsaert (35) 

BAB, F 2bis, f' 76 re. 
BAB, F 2his, f' 80 re. 
BAB, F 2bis, f' 72 voo 

BAB, F 2bis, f' 33 ~. 
BAB, F 2bis, f' 4 voo 

BAB, F 2bis, f" 21 rO. 
BAB, F 2bis, f' 129 ra. 
BAB, F 2his, f" 99 re. 
BAB, F 2his, f' 24 voo 

BAB, F 2his, f" 36 V O en f' 123 voo 

BAB, F 2his, f' 57 re. 
BAB, F 2his, f' 125 voo 

BAB, F 2bi.\', f' % V O en f" 115 voo 

BAB, F 2his, f' 3H rO, f' 121 Vo en f" 155 rO. 
BAB, F 2hls, f" 10 vo, f" 26 vO, f" 32 rO en f" 59 voo 

BAB, F 2hls, f" 153 VOo 

BAB, F 2bis. f" IvO. 
RAG, Si/ll-8tUif,I'. oorkonde vun 29 lll.lllhcr 1,"\90. 
BAB, F 2hi.l', f" 13 re. 
BAB, F 2hi.\', f' 40 voo 

BAB, F 2his, f" 27 VO l'n f" 6.~ voo 

BAB, F 211i.\', f" 62 rV
• 

BAB, F 2hi.l', r' 15 rO, 

BAB, F 211i.t, I" 102 rO, 
BAB, F 2hls, f" 4H voo 

BAB, F 2hls, f" 27 voo 
BAB, F 2/Jis, f" 5 voo 

BAB, F 2/Jis, f" 109 voo 

BAB, F 2hi,I', F 26 VO en r' 41 voo 
BAB, F 2/Ji.t, f" 97 VO en I'" 141 voo 
BAB.F 2/Jis, I" 142 vO. 
BAB, Jo' 2hi.ç, I" 146 re. 
BAB, F 211i.t. r' 149 voo 

OAA, nr, 'B, /.:/'/f/'r~r'I,i"g/'" (),·L.·l·rtllll\·,A(/n/('",III/'.~ 15~J-I.~:4, I" :!fI t", 
RAB, /11'111/.1'/' Vrijt', 111'. 11.554, I.erlm·I.rllin~l·1l O.-\"-YnlU\\' t\lInlrnhlllll 15f1\)·157U. r' .\ 1 ,." 



BIJLAGE 6 

Aantal kerken en/of kapellen in de dekenij Aardenburg 

tot ca. 1295 onder onder de dekenij Aardenburg 
dekenij Brugge 

ca. 1100 ca. 1200 ca. 1300 1330 1455 1554 

Aardenburg 2 2 2 2 2 2 
Adegem 1 
Beemem (a) 
Breskens 1 
Cadzand 
Coxijde 
Eeklo 
Gaternesse 
Groede-West 
Hamere over-

stroomd 
Hannekens werve 1 
Heille 
Hoeke 1 (b) 
IJzendijke over-

stroomd 
Lapscheure 1 
Maldegem 
Middelburg 
Moerkerke 1 
Muide l(b) 
Nieuwerkerke (= Groede-Oost) 1 
Nieuw-Roeselare over-

stroomd 
Nieuwvliet I 
Oedelem I I I (a) 
Oostburg 2 2 2 2 2 
Oostmanskerke over-
(= Noormanskerke) stroomd 
Schoondijke I 
Sint-Jan-in-Eremo 1 
Sint -J oris-ten-Distel I (a) 
Sint-Katarina over- I 

stroomd 
Sint-Kruis 
Sint-Laureins I (c) 

53 



Sint-Margriete over-
!.troomd 

Sint-Niklaas-in-Vaarne over-
!.troomd 

Sluis I(c) 2 2 
Watervliet I over-

!.troomd 
Westkapelle I(b) 
Wulpen 3 3 5 5 1+3 I 

overslr. 
Totaal 12 20 3~ .~~ 26 32 

+ 2(c) +11 
Q\·erstr. 

(a) naar dekenij Brugge 
(b) voorheen dekenij Brugge 
(c) bestond, maar niet opgenomen in de lijst van 1330. 

VOETNOTEN 

I) Rijksarchief Gent (= RAG). Slalen I'an Flaanderen, nr. 963, f" 15 r" en \,0. 

2) D. DE VRIES. Tlle early Iristory of Aart/enh/lrg to /200, in Berichten van de Rijk~it"ll."1 Hlor 
het Oudheidkundig Bodenlondcrl.Ock, jg, lil ( 1968), pp. 237-2.~Il, 

3) M. GYSSELING en A.CF. KOCH, Diplomala Belgica ,1II1t' 01llllUm mil/r,timum ('r/l/r,t,m,.", 
scripta, I. Teksten, Wellercn, 1950. pp. 252-25.l 

4) M.K.E. GOTTSCHALK.llisrorücllr ,i!('(lgraJir \'(111 WrslelijA: ur'lII·s·\'Iolllldrun, [)C(01 t. 
Assen. 1955, p. 21l. 

5) M.K.E. GOTTSCHALK. a.II'., p. 28. 
6) Eg. I STR lIBBE, Edigill,\' I',UI lJrrrdrllt' (/ I .. ·/2701, grcifrlijA: .,m"trl/ddr rIl Jlichtrr 1\111 Jr 

abelij SfJl'rll/afic, Brugge, 1942, p. 319. 
7) M.K.E. (,On'SCHALK, (/.11'., p. 23. 
Il) M.K.E. GOrrSCHALK. a.H'., p. 21l. 
9) M.K.E. G01TSCHALK, a.II'., p. 29, 

10) M.K.E. GOTTSCHAI.K. 11.11'., p. 21l, 
11) L. STOCKMAN.l\'akl'lijk rn parochiaallrl'rll ill IIr/ "'rrlirs!.",,/ Ilitlr /(I()(J, In "\rJ'l"Itj('~ vlln 

het Meetjesland, jh. 33 (191l2). p. 14. 
(12) M.K.E. OOTSSCIiAI.K, ,1.\1'., p. 92. 
(13) M.K.E. mYnSC'lIAI.K, (/.11' .. p. !lO. 
(14) L.STO('KMAN,II.II' .. p.14. 
(15) M.K.E. OOlTSCIiAI.K. (/.11'., p. 79. 
I 16) M.K.E. (iOlTSClIAI.K, ti.\\' .. p. 75. 
(17) M.K.E. OOrl'SnlAI.K, ti. 11'., p, 51l. 
(lil) M.K.E. 001TS('IIALK. cl.\\' .. p. 115. 
(19) M.K.E. (i01TSCIIAI.K, 11.11' .. p. S.l 
(20) M.K.E. mynSn (AI.K, (/.1\'., p. 104, 

21) J. OP( >E()({ (N( 'K, ()IlJlkaÁr' ril clr ,"Jf/ij IWI .'i1l1l·(.JIlIl/lrll.Ht'II·fil.",,/t'. nll'~\\r1, .Itl· ~(\ 
( 11)21 ). pp. 211·22~. 

(22) A. ({ YSE({( f( lVE, lIislorisr/". .\prll/·"'c/II .1""1' .Ir' O"I('IIr (;t'\I·r.~/r"', Mnllll'lll'I1l, 1117,\. 1\. 1\ 
(23) A. ({YSERJlOVE, 11.\\'., p. 10. 
(24) A. RYSER(/OVE.II.I\'., p. (4. 
(25) L. STO('KMAN, 11.11'., p. 10. 
I 26) l.. ST()('KMAN,II.\\, .. p. I~. 
(27) Icll-l11. 
12X) I..ST()('KMAN •• /.II' .• (l.17. 



(29) Rijksarchief Kortrijk. Kerkarchief Harelbeke, nr. 1426, f" I va. 
(30) RAG. Statenl'an Vlaanderen. nr. 963, f" 15 rO en f" 15 voo 
( 30bis) RAG, Sint-Baafs. oorkonde van 1324. 
(31) J. WARICHEZ. Etat bénéficial de la F/am/re et du Tournaisis au temps de Philippe Ie Bon 

(1455). Leuven. 1912, pp. 312-320. 
(32) RAG, Sint-Baafsabdij, oorkonde van 5 april 1435. 
(33) E. REMBRY, De bekende pastors van Sint-Gillis te Brugge (1311-1896), Brugge, 1890-1896, 

pp. Il-III. 
( 34) 
( 35) 
( 36) 
( 37) 

RAG, Sint-Baafs, oorkonde van 18 juli 1300. 
RAG, Sint-Baafs. oorkonde van 30 mei 1333. 
RAG. Sint-Baafs. oorkonde van 11 maart 1343. 
RAG. Sint-Baafs. oorkonden van 4 maart 1368 en 23 juni 1378 en BAB, F. 2bis, f" 144 ra: 
"meester Heinric Va(n) Lensele, deken vanden kerstinede van Ardenbrugh". 
RABrugge (= RAB), Blauwe oorkonden, nr. 2633. 
RAB, Blauwe oorkonden, nr. 2629. 
ARA. Rekenkamer. nr. 16.107, f" 5 va tot f" 6 vA. 
M.K.E. GOTISCHALK, a.w., deel Il, p. 80. 
M.K.E. GOTISCHALK, a.w., deel Il. p. 142. 
M.K.E. GOTISCHALK, a.w., deel Il. p. 151. 
RAG, Staten van Vlaanderen. nr. 963, f" 15 ra. 
A.P.V. DESCAMPS, Notice sur Walter de Marvis. évèque de Tournai, Doornik, 1852, p. 140. 
RAG, Sint-Baafs, oorkonde van 19 juni 1289. 
RAG, Sint-Baafs. oorkonde van 2 maart 1281. 
RAB, Nieuw Kerkarchief, nr. 373, f" 7 rO en volgende. 

( 38) 
( 39) 
( 40) 
( 41) 
( 42) 
( 43) 
( 44) 
( 45) 
( 46) 
( 47) 
( 48) 
( 49) 
( 50) 
( 51) 
( 52) 
( 53) 
( 54) 
( 55) 
( 56) 

De bruid deed samen met haar vriendinnen een wederkeer naar de kerk daags na haar huwelijk. 
GAAardenburg, nr. 43, kerkrekeningen 0 .L-Vrouw 1580-1581, p. 72. 
GAA, nr. 44, kerkrekeningen O.L-Vrouw 1583-1584, f" 41 voo 
GAA, nr. 45, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1589-1590, f" 42 rO. 
GAA, nr. 45, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1589-1590, f" 44 va en f" 55 voo 
Bisschoppelijk Archief Brugge (= BAB), kerkrekeningen 1592-1593, f" 44 vA. 
BAB, F2, los stuk van 1375. 
K.L. REEPMAKER, Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve-Vrouwe
of Mariakerk 643-1625, Aardenburg, 1927, p. 44. 

( 57) 
( 58) 
( 59) 
( 60) 
( 61) 

GAA, nr. 42, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1523-1524, f" 47 va en f" 53 rO. 
RAB, Brugse Vrije, nr. I 1.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f" 53 VO en f" 56 rO. 
RAB. Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f" 55 ra. 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.- Vrouw 1569-1570, f" 64 va en f" 71 vA. 
G.A.C. VAN VOOREN, Aardenhurg in de woelige jaren 1578-1583, in Brugge in de 
Geuzentijd, Brugge, 1982, p. 208 en volgende. 
GAA, nr. 45, kerkrekeningen O.L-Vrouw 1589-1590, f" 54 vA. 
GAA, nr. 45, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1589-1590, f" 45 ra, f" 46 VO en f" 47 rO. 
GAA, nr. 45, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw, 1589-1590, f" 45 vA. 
GAA, nr. 45, kerkrekeningen O.L-Vrouw 1589-1590. f" 45 rO. 

( 62) 
( 63) 
( 64) 
( 65) 
( 66) BAB, F2, kerkrekeningen O.L-Vrouw 1592-1593, f" 47 va en f" 50 va. Die "sanctuarye" moet 

dichtbij het hoogkoor hebben gelegen: "tusschen die sanctuarye ende den hooghen choire" 
(f" 50 ra). 

(67) GA A, nr. 42, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1523-1524. f" 9 ra, f" 25 va, f" 28 ra , f" 28 va en 
f" 29 ra. 

(68) RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f" 3 I rO, f" 3 I va, 
f" 37 rO, f" 37 vO, f" 41 va, f" 42 rO, f" 44 va en f" 38 ra. 

(69) RAB, Brugse Vrije, nr. 11.555, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1579-1580, f" 34 ra. 
(70) RAG, Sint-Baafs, oorkonde van 18 december 1291. 
(71) RAG, Sint-Baaf5, oorkonde van 7 juli 1295. 
(72) CH. PIOT, Les limites et les suhdivisions de tanden diocèse de Tournai, Brugge, 1870, 

p.40. 
( 73) RAG, Sint-Baaf5, oorkonde van 13 juni 1355. 
(74) BAB,F2his,1"87ro. 
(75) RAG, Sint-Baaf5, oorkonde van 1 juni 1357. 
(76) BAB, F 2, los stuk. 
(77) J. WARICHEZ, Etat hénéflcial de la Flandre et du Tournaisis, Leuven, 1912. pp. 312-313. 
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(78) RAB, Nieuw Kerkarchief. nr. 371, f" 185 r" en voo 
(79) BAB, F 2, los stuk. 
(80) RAG, Bisdom, B 155, f" 5 r" en BAB, F2.los ~tuk. 
(81) BAB, F 2his, f" 117 voo 
(82) J. WARICHEZ, a.w" p. 313. 
(83) RAG, Bisdom, B 155, f" 3 rO, f" 15 rO en f" 17 r". 
(84) RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Yrouw-Aardcnburg 1569-1570. f" 44 VO 

en f" 47 voo 
(85) RAB, Nieuw Kerkarchief, nr. 371, f" 185 r" en voo 
(86) RAB, Nieuw Kerkarchief, nr. 371, f" 194 rO. 
(87) RAB, Nieuw Kerkachief, nr. 371, f" 202 rO. 
(88) RAB, Nieuw Kerkarchiej. nr. 371, f" 208 rO, 

(89) BAB, nr. F 2his. 
(90) RAG, Oorkonden van Sint-Baafç, oorkonde van 7 juli 1295, 
( 91) RAG, Oorkonden I'an Sint-Baafç, oorkonde van 31 maart 1296. 
(92) BAB, F 2his, f" 79 rO. 
(93) BAB, F 2his, f" 76 rO. 
(94) BAB, F 2his, f" 94 voo 
(95) BAB, F 2his, f" 33 rO. 
(96) P. DECLERCK, Commuun en Zel'en Getijden in de Brugse parochiekerken. in Handelingen ,"Ut 

het Genootschap voor Geschiedenis, CYIlI (1971 ), pp. 115-173. 
(97) P. TRIO, Volksreligie als spiegel \'On een stedelijke samenlel'ing. De hrO('derschQP~n te Gent 

in de late middeleeuwen (/2de-/6de eeuw), Doctoraal proefschrift, 1989, Leuven. Band 11. 
vermeldt Cotidianen in de O.-L.-Yrouwkerk (anno 1313). p. 147; in de Sint-Janskerk 
(17/8/1359) pp. 165-166: in de Sint-Niklaaskerk (7/4/1373) p. 185: in de Sint-Jaco~er\.. 
(1345) p. 204; in de Sint-Michielskerk (3/10/1369) p. 234. 

(98) P. DECLERCK. a.w., p. 138. 
(99) BAB, F 2his, f" 5 VO en f" 69 voo 
(100) BABJ 2his, re 70 rO. 
(101) RAG, Sint-Baofs, oorkonde van 13 fcbnmri 1358. 
(102) RAG, Sint-Baofs. oorkonden van 13 augustus 1358 en 4 seplC'mbcr 1358. 
(103) RAG, Sint-Baafç, oorkonde van 29 mei 1359. 
(104) RAG, Sint-Baafç. oorkonde van 29 november 1362. 
(105) RAG, Sint-Baafs, oorkonde van 5 februari D66. 
(106) BAH, F 2his. f" 77 voo 
(107) HABJ 2his, f" 35 1'0. 

(IOH) BAB, F 211is, f" 10 voo 
I 1(9) BAB. F 211is, f" 13 rO en re 40 vO, 
(10) BAB, F 2hÏJ, f" 109 voo 
( 11) BAB, F 2hü. f" 146 rO, 
(12) RAB, Ilrugu \ 'rijt' , nr. 11.554, kt'rkrekenin!ll'n O,-L,·Ymuw-Aurdl'nbu'11 15t>Q-l:nO, F .\3 rO. 
(13) GAA, nr. 42, k!'rkrl'l .. t'1Iillgl'll O.-L..-\'rCllIlI'-Allrt!t'l/f''''".I1 /.'ï;!3-/5~-I, t'" .U r". 
(14) RAB, Ilmgsc' Vrijt', nr. 11.554, kerkrekcninllcn n.-L.· Ynlllw-AunlC'nbu'11 1 56Q· 1570. 1" 21 ,.0. 
(15) GAA, nr. 42, kl'r/.:r!'kI'1Iill.llell O.-L..·\'rClu,,··AllrdI"1I1mrg /523-/52-1,1'-' .\5 \"" 
(16) GAA. nr. 42. /.:rr/.:rI'Al'lIill.llI'1I O.·L,·\'I'II/(II'·Aardrllllllrg /523·/5101, t" J7 rQ 

I."fl ,,0. 
(17) GAA, nr. 42, /.:I'rkrrk"/Iillgrll O.-I..·\'rtlllll··r\,mll"lIhlJrg /523-/52-1,1".\7 r". 
(lH) <JAA. nr. 42. /.:t'I'/.:"'/.:c'l/illgrll O,-L.·\'rollll'·AllrdI"IIhllrg /523·/51-1. t'" .\.~ r~. 
(19) GAA. nr. 42. kt'l'Arl'krllillNI'II O.-L.·\'I'II/(II··A'lI'I/l"IIf",rg /513·/5~-I.1" ~(\ r". 
(20) GAA. nr. 42. krr/.:rrkt'1Iill.flr/l O.-L.·\'nl/l"'-A,m/I"IIf',,rg /513·15201, I" .''> rO. 
( 21) RAB, 1l1'llgu VrijI', nr. 11.554. kl'rkrekl."nin~cn O.·L.· Yn1\1w-Aun!l."nbu'11 156Q-157n. I" ~ I \"" 
( 22) RAB, /I,."g.~I' \'rijr, nr. 11.554. kl·rkrekl."ninltne O.-L,· Ymuw-Allnll."nbtl'11 15{\Q, 1570. 1" ,'Q \"~, 
( 23) RAil. Ilrugsl' \'rijt', Ilf. 1 1.554. kl'rkrckl·nin!ll."n O.-L,· Yn1uw·Allnll'nhu'11 I 5t1Q· I 570. 1" 51 r'" 
(24) RAB.IJI'II.~,H' \'rij!' , nr. 11.554. kl·rkr('kl·nin~l."n O.-L.Ynlllw.AlIl\lt-nhufj: 156Q.I~70.I'· ~I ,,0. 
(25) RAil. /lmgsC' Vrijt', nr. 1 1.554. ~l."rkl\·k('nirllll."ll 0.·1 •. · Ymuw.Allnknhufj: 15f\Q·1570. I" ~4 ,." 
(2(,) GAA. nr. 46. rrkI'IIi/l.~ \'(11/ "1'/ kool' 158()·/58/, I" Ir". 
(27) BAB. 1-"1, Brief VIlIl dl' kl'rkml'l'~ll'rs IIIIIl dl' prilI' vlln Spuujl.", IImhhl."rtll~ "IUI O,"I('m~lk I."n 

~rullf VIIll YlmllHkrcn. 
(12H) BAB. 1-"1, hrk'f 111111 dl' hi~~çhllp van Bnt~lI-l.". 
(129) RAB.//mg.\·c' "rij!', nr. 11.554, J..l'rkn.'kl."lIlIlj.ll."n ().·l.,.YnlU\\ AIII\ll."nbm)lI~f\Q 1~7H.I"~7\'·'. 
( IJO) RA n. 1/1"11.11,1"(' \ 'rijI', nr. 1 1.~5~. kl·rJ"n'kl·1It1lj.ll."n 0.·1. . .\"\111\\ "lInIl."111'1I1l1 1 ~N·151«1. r' ~~ r". 
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(177) 
(178) 
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(182) 
(183) 
(184) 
(185) 
(186) 
(187 ) 
(188) 

RAB. Brugse Vrije. nr. 11.555, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw-Aardenburg 1579-1580, f' 50 voo 
RAB, Brugse Vrije. nr. 11.555, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw-Aardenburg 1579-1580, f' 54 rO. 
GAA. nr. 43, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw-Aardenburg 1580-1581, pp. 72-73. 
GAA, nr. 46. koorrekeningen D.-L.-Vrouw-Aardenburg 1580-1581, f' 15 V

O e.v. 
Deze statuten berusten in BAB, F2. 
RAG, Sint-Baafsabdij, oorkonde van 30 november 1362. 
GAA, nr. 40. oorkonde van 23 augustus 1440. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 33 voo 
RAB, Nieuw Kerkarchief, nr. 371, f' 185 voo 
RAB, Brugse Vrije. nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 53 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 33 rO. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 58 voo 
RAB, Brugse Vrije. nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 46 voo 
RAB, Brugse Vrije. nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 45 rO. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524. f' 33 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 21 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 33 rO. 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 44 voo 
RAG, D.-L.-Vrouw Sint-Pieters-Gent. nr. 685. 
ARA, Rekenkamer, nr. 31.761, stadsrekeningen Aardenburg 1467-1468, f' 26 rO. 
RAB, Nieuw Kerkarchief, nr. 371, f' 185 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524. f' 35 rO. 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 53 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 40 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 41 rO. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 42 rO. 
ARA, Rekenkamer, nr. 31.761, stadsrek. Aardenburg 1467-1468, f' 25 rO. 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 52 voo 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 53 rO. 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, fa 53 rO. 
ARA, Rekenkamer, nr. 31.761, stadsrek. Aardenburg 1467-1468, f' 24 VO en f' 25 rO. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 38 V

O en f' 39 rO. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524. f' 41 rO. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 41 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 38 rO. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524. f' 38 rO en f' 38 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 41 VO en f' 54 rO. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 38 voo 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 49 voo 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 53 rO. 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 31 rO en f' 49 vO. 
RAB. Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 53 rO. 
RAB, Brugse Vrije. nr. 11.555, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1579-1580, f' 31 voo 
L. STOCKMAN, Kerkelijk en parochiaal/even in het Meetjesland vóór 1600, in AM,jb. 33 
(1982), pp. 56-58. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 25 vO, f' 40 rO en f" 42 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 42 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524. f' 40 rO. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 40 rO. 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 31 rO. 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f" 51 voo 
RAB. Brugse Vrije. nr. 11.555, kerkrekeningen O.-L.- Vrouw 1579-1580, f' 31 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1524-1524. f' 25 voo 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f' 53 rO. 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524. f" 40 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen D.-L.-Vrouw 1523-1524, f' 41 voo 
GAA, nr. 42, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw /523-/524, f' 41 rO. 
RAB. Brugse Vrije, nr. 11.555, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f" 45 voo 
Dit gedicht komt uil de Geschiedenis van Eeklo, oorspronkelijk geschreven door August Van 
Acker en bewerkt door Lucicn Lampaert lot een reeks artikelen in het weekblad De Eec/oollaer. 
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(189) 
(190) 
(191 ) 

Zie aflevering 54. 
A. VIAENE, Onze-Lie"e-Vrouw "an Victorie, in Biekorf, jg. 62 (1961), p. 295. 
K.L. REEPMAKER, a.w., pp. 24-25. 
Zo noemde men O.-L.-Vrouw van Aardenburg in een rekening van de Genbe Vleöhouwcr. "an 
1432-1433. 

(192) M. ENGLlSH, DaRklapper, Deel 11, 1949-1950-1951, Brugge, 1985, p. 64. 
(193) J.A.F. KRONENBURG, O.-L.-Vrouw "an Aardenhurg, Brugge-Bru~!JeI. p. 3-6. 
(194) H. STALPAERT, De speelman vall Aardenburg, in Biekorf, jg. 62 (1961). pp. 332-335. 
(195) GAA. nr. 42, kerkrekellillgen O.-L.-Vrouw 1523-1524, f" 21 ,,0 en "olgende. 
(196) RAB, Brugse Vrije. nr. 11.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f" 29 r'en F 29vo. 
(196bis) R.M. VAN HEERINGEN en M. HENDRIKSE, Aardellburg MaritJ-Bt'dt'I'Uartplaats I'01I1IIt 

(197) 
(198) 
(199) 
(200) 
(201) 
(202) 
(205) 
(204) 

(205) 
(206) 

(207) 
(208) 
(209) 
(2\0) 

(211 ) 
(212) 
(213) 
(214) 
(215) 
(216) 

(217) 
(2IK) 
(219) 
(220) 

archeologisch gezichtspunt. in Pilgremme tor Ardenbuerch. Aardellhur.r: als ht'dt'I·QQrtploou. 
Aardenburg, 1991, pp. 12-19. 
GAA. nr. 42, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw /523-1524, f" 26 voo 
A. VIAENE, Opwegen tegen koren. in Biekorf, jg. 66 (1965), pp. 52-54. 
GAA. nr. 42, kerkrekeningen O.-L.-Vrouwkerk 1523-1524. f" 28 voo 
GAA. nr. 42, kerkrekeningen O.-L.-Vrouwkerk /523-1524, f" 25 ,,0. 
GAA, nr. 42, kerkrekellingen O.-L.-Vrouwkerk /523-1524. f" 42 r". 
RAB, Brugse Vrije. nr. 11.554, kerkrekeningen O.L.-Vrouwkerk 1569-1570. f" 39 ,,0. 
GAA. nr. 42, kerkrekeningelI O.-L.-Vrouwkerk /523-1524. f" 25 voo 
RAB, Brugse Vrije, nr. 11.554, kerkrekeningen O.L.-Vrouwkerk 1569-1570. f" 31 r" en 
f" 51 rO

; nr. 11.555, kerkrekeningen O.-L.-Vrouwkerk 1579-1580, f" 54 ,,0. 

GAA. nr. 42. kerkrekeningen O.-L.·~·roull' /523·1524. f" 27 voo 
RAB. Brugse Vrije. nr. 11.554. kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570. f" 31 voo 
RAB. Brugst' Vrije. nr. 11.554. kerkrekeningen O.-L.·Vrouw 1569-1570_ f" 42 r". 
RAB. Brugse Vrije. nr. 1l.554, kerkrekeningen O.-L.-Vrouw 1569-1570, f" 38 r". 
BAB. F 2his. f" 149 rO. 
L. STOCK MAN. Altaarstichtingl'lI 1'11 Altaarclienstell ill "rt Mt't'rj('.dalld tiJt/(,lu ht't AIfc-,('n 
Regime, in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 39 (1988). pp. 5-17. 
BAB, F 2bis, f" 143 rO tol f" 145 voo 
BAB, F 2IJi.~, f" 23 vO

, f" 24 VO en f" 25 rO
, 

BAB, F 2his, f" 46 voo 
BAB, F 2hiJ, f" 58 voo 
BAB, F 2hi.ç, f" 38 rO en f" 38 yO. 

BAB, F2. kcrkrckcningcn O.-L.-Vrouw 1592-1593, f" 14 r" en RAS, Brugs(" 'r/jt', nr. 11.554, 
kerk rekeningen D.-L.- Vrouw 1569-1570, f" 33 rO

• 

GAA, nr. 42, kl'rkrrkt'nillRI'II O.-L.·\'rO/I\\' 1523-152-1, f" 14 r". 
RAB, /lrug.H' Vrije. nr. 11554, kerkrckeningl'n O.-L.- VIllUW 1569·1510, f" .n ,,0_ 
RAB, UrllRsr Vrijr. nr. 11.554. kerkrckcnin!lcn D.-L,-Vrtluw 1569·1510, f"·U r'-, 
E. DI-IANENS, IJl' artistirkl' uitmstillg WII/ dl' Silll·.IclIIsk('rA 1(' <trflf /11 d(' 15c/r ('('UII-' lil 

Mededelingen vnn dl' Koninklijke Acndemie voor Welensl'hnppcn, Lcltcf\'11 CII Sdl\lfIt' 
KUI1~len van Belgit:, K Illsse der Sdllllle KIII\~len, jj.l, 44 ( IIJ~n), nr, I. p, IO:!, \\ mu Cf \"nu'c .~ 
VIlI1 een Mi~susfecSl in de Sinl-Jllnsh'rk Ic (len!. Oo\.. in dl.' Silll-M.,.Jrlt'lI.tt.at. "", .~Ut'r.t("H 
hcslnnd er een Missusslidllin!l, RAG, Sinl-Mullncns·AUcrj.lcl1l. nr. 16. f" 6~ r" - I" 61 \"', 

(221) BAB. 1'2, kerkrckeninj.lcn O,-L.- Vrouw 151J2-1~9_" I" 4.\ yO. 

(222) J. DE SMET, Ik IiI,/iJadi,ll.r slicltli/lgr/l "'lil ,1(' /l,.llg,l·r I,,,t>rlt''' IJ,IIIiè'l ('(I/lc/('I;//(,*(,I/, in A.dort 
jtl. 10. (I%IJ). pp .. U9--'27, 

(223) BAB. P2. kcrkrckeninj.len O,·L,-Vf\luW 151J:!-1~1I_\, 1""0 vo , 

(224) K.L. REEPMAKER. /I~idmNr lol dl' Rr,~('/li(,I/('/lü '~III dl' AaftJ('ff/l/lrgsdtr O,,:r 1..1('1.,.' ·ft"'" .... 
of Mariakl',.k (M3-1()~_~), AIII1Il·nhurj.l, 11I:!7.". 25. 

(225) 
(226) 
(227) 
(228) 
(229) 
(2-'0) 
(2-'1 ) 
(2-'2) 
(233) 

K.L. REEPMAKER, a.lI'., p, :!6. 
K.L. REEPMAKER, cI.II'., pp. 26-27. 
K.L. REEPMAKER. (/.\1'., p, 27, 
GAA. nr. 45, krrkrrA/'/lillNI'1I (I .. L, ·"/'O/lII'1581)·151J0. t" 45 r" - 1" 47 f" CII 1" ~~ \' •. 
GAA. nr. 4~. A/'rkrt'kl'/lillgrll O.·L.·\'/'tI/lII' 15.W·15Ut.J. I" 44 yO, 

GAA, nr. 45. krrA",'J,rlli/lgr/l O.-L,·\'m/lIl·1581J·J5Ut.1. r' ·I:! f'" 
KL REEI'MAKER, (/.11'" ". 2H. 
K.L. IH:EPMAKER, cl.\\'., PI" :!H·.\O, 
K.L. REEI'MAKER, 11.11'" pp, .U-.U, 



BIJDRAGE TOT DE KENNIS 
V AN HET MEETJESLAND 
IN DE METAALTIJDEN. 

INLEIDING 

DE OPGRAVINGEN 
TE URSEL (1985-1989) 

EN AALTER (1989-1990) 

Tot voor enkele jaren was onze kennis van het Meetjesland in de metaaltijden 
bijzonder schaars. Enkele zeer zeldzame losse vondsten hier en daar, enkele 
controlewerken van ontzandingen in Aalter: meer dan dat was er niet gekend (I). 
Het onderzoek van het Seminarie voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Gent, in 
de jaren '50 en '60, leidde tot de ontdekking van een urnenveld in Aalter-Oostergem 
(2), van nederzettingssporen uit de ijzertijd in Aalter-Houtem (3), en van 
archaeologica uit diezelfde periode in Aalter-Ekenakker (4). 

Sedert het midden van de jaren '70 werd het gebied op meer en meer systematische 
wijze vanuit de lucht onderzocht door J. Semey, piloot en amateur-archeoloog. De 
bijdrage van de luchtfotografie tot een betere kennis van onze prehistorie, meer 
bepaald in het gebied ten westen van Gent kan nog moeilijk ingeschat worden : 
honderden cirkelvormige grachtstructuren (grafheuvels uit de bronstijd 7) en vele 
andere sporen werden dank zij deze techniek ontdekt (5). 

Tenslotte werden vanaf het midden van de jaren '80 verschillende opgravingen in het 
westen van het Meetjesland ondernomen. In chronologische volgorde betreft het, 
naast de in deze bijdrage besproken onderzoeken, de opgraving van een 
epi-paleolithische vindplaats in Adegem (6), van waterputten uit dezelfde periode in 
Adegem (7) en van een belangrijk Romeins kamp in Maldegem (8). 

Het is dus meer dan duidelijk dat in enkele jaren tijd het beschikbaar materiaal in 
grote mate toegenomen is. Het is echter niet onze bedoeling hier een overzicht te 
bieden van de betrokken vondsten, noch een synthese van de metaaltijden in het 
Meetjesland aan te bieden (9). Wij overwegen evenmin een gedetailleerd verslag 
van de opgravingen in Aalter en Ursel op te stellen. Daarvoor zijn sommige 
onderzoeken nog niet ver genoeg gevorderd. 

Wij willen hier dus alleen de opgravingen I 9X5- I 9X9 in Ursel en 19X9-1990 in 
Aalter voor stellen. Het is inderdaad zo dat, hoewel wij, zoals hoger vermeld, nog 
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niet over alle natuurwetenschappelijke gegevens beschikken. beide opgravingen een 
bijzonder belangrijke bijdrage leveren tot de kennis van de laatste twee millennia 
vóór onze jaartelling in het gebied. 

De resultaten van het onderzoek op de plaats Konijntje (1985- J 986) komen hier ook 
ter sprake, vooral omdat het Gallo-Romeins grafveldje, zoals we verder zullen zien. 
als een opvolger van het grafveld op de Rozestraat mag worden beschouwd. 

A. Overzicht van de vondsten 

1. Ursel 

1. De ontdekking en de opgravingen (J 0) 

Sinds verschillende jaren zijn op het gebied van de gemeente Ursel sporen van 
prehistorische aanwezigheid gevonden. Luchtfotografïsche opnames die door J. 
Semey enkele jaren geleden waren genomen, toonden dat op de plaats Rozestraat 
een grafheuvel uit de hronstijd aanwezig was. Tijdens onderlOck ter plaatse werd 
vernomen dat op de plaats Konijntje, hij het graven van silo's, sporen waren 
gevonden die Gallo-Romeinse graven leken te zijn. 

De eerste opzoekingen op de plaats KOllljlltje (tig. I) gebeurden in 19~5. Een ploeg 
oudstudenten van het Seminarie voor Archeologie van de Rijksuniven;iteit startte 
met dit onderzoek in het najaar 19X5. en zette het in oktober 19X6 verder, Een dl"Cl 
van een Gallo-Rol11eins grafveld uit de midden-Romeinse periode (midden I stc -
midden 2de eeuw na Chr.) werd er aangesneden. Opmerkelijk wus ewnl"Cns lk 
vondst van werktuigen in vuursteen die er door rondl\\'en'l'nlk' jagen;-verl<unelaan; 
werden achtergelaten. ca, 10.000 jaar geleden ( 11 ). 

Enkele honderden meters zuidwestwaarts, dkhtt.'r hij de Ro:(· ... /nwl. waren n"Cd~ 
lange tijd prehistorische sporen vanuit dl' ludll opgel11l'rkt (tig. I). IX.' groll' dfoogtl' 
van de zolller IlJX6 toondl' de meeste sporen ml't een Otlgewllnl' duiddijkhl'id. Ecn 
klein proefonderzoek in de herfst 19X6 loomk uun dat l'l'tl uitgehreid llndl'r/lx'k 
gewenst was. Dit geschiedde dun in de lente 19X7 cn werd Vl'rdt.'f gl'Il'1 in lil: kntl' 
van 19X9. De resultaten van de opgravingen zijn hijwl1lkr inten'ssant Il' 1lllt.'l1\l'n. 

2. /Je mesolithische occl/t)atic 

Tijdens de opgravingl'n van Iwt Romeins grnf\'l'ld lI:In Iwt Kllllijnl.k k"mHt'n 
onverwacht sporl'n van een VroqZl' I1lcnsl'lijkl' lInll\\'l'/i~hl'id aan Iwl Ikht. Fr wl'n.kn 
enkele hOlllk'rdcn fragmentjes Ix'wl.'rkll.' VlIlIrstl'l..'n onttkkl, Zo Vlllldt Ull'n (l,n, 
schrahhers voor hl'l nfsl'lm'Iwn vlln huidl'n, bO(lrtjl's t'n ~tl'kl'r.; (lUl 11..' ~m\'t'fl"n l'n 
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Fi!l. I : Lokalisatieplan van Ursel. met vermeldin/? van de twee op/?ravin/?sterreinen. 
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been te bewerken en allerhande pijlbewapcningen voor de jacht (fig. 2). De 
prehistorische mensen die hier op het Konijntje vertoefden behoorden tOl een 
mesolitische groep jagers-verzamelaars (van het achtste tot het vijfde millennium 
vóór onze jaartelling). 
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De grondstof voor een groot deel van de vondsten te Ursel is een minderwaardige 
lokale silex die zeer waarschijnlijk afkomstig is van de nabije heuvelruggen, b.v. het 
Keigat en de Steenberg, waar talrijke vuursteenknollen voor het rapen liggen. 

3. De grafheuvel uit de bronstijd 

Zoals de luchtfotografische opnames van de Rozestraat het aangetoond hebben, 
maakt de in onze sleuven onderzochte grafheuvel (fig. 3) ongetwijfeld deel uit van 
een groter geheel, zeer vermoedelijk een grafveld. Meer oostwaarts is (minstens) één 
andere grafheuvel ontdekt. 

De grafheuvel (12) van Ursel-Rozestraat (fig. 4) bestond uit twee concentrische 
grachten (de kleinste meet zowat 7,5 m in doorsnede, de grootste 17 m) waarboven 
een - thans niet meer bewaarde - grafheuvel werden opgetrokken. Het graf zelf is 
eveneens verdwenen. Een datering van deze grafheuvel werd ons gegeven door 
datering van houtskoolrestjes (13) die in de centrale gracht werden gevonden: met 
95,5% kans mag een datum tussen 2134 en 1887 vóór onze jaartelling worden 
vooropgesteld. Deze datum komt overeen met het einde van het neolithicum (late 
steentijd) en het prille begin van de bronstijd. De studie van het landschap heeft 
aangetoond dat het gebied bosrijk was, met vooral linde, berk, eik, hazelaar en els: 
men heeft het bos gewoon opgengekapt om er de grafheuvel aan te leggen (14). 

Op een niet nader te bepalen moment werd de buitenste gracht hergraven. 
Opmerkelijk is het ovale verloop van de gracht: de verplaatsing gebeurde naar het 
oosten, onder invloed van de - zoals vandaag nog - dominerende westenwinden. 
Onderaan in de grachtvulling werden enkele scherven gevonden van een 
Hilversum-urne (fig. 5). Dit zijn grote bikonische potten die op de rand en op de 
schouder veelal versierd zijn met opgelegde banden, vingertopindrukken, 
touwindrukken, enz ... 

Het bestaan van de grafheuvels met (soms concentrische) grachten en de vondst van 
Hilversum-aardewerk zijn elementen die duidelijk wijzen op de nauwe banden die 
ons gebied in de bronstijd verbinden met o.a. de Britse eilanden. 

De grafheuvel is gedurende verschillende eeuwen zichtbaar gebleven, daar een 
latere opvullingsfaze van de buitenste gracht door 14C in de vroege ijzertijd mag 
worden gedateerd (tussen 795 en 483 voor onze jaartelling) (15). De evolutie van het 
landschap kan als volgt worden geschetst : de heuvel bevindt zich in een nog vrij 
dicht bos, zoals blijkt uit de zowat 70% boompollen die men teIt; onder invloed van 
de mens nemen heide en grasland echter uitbreiding, op droge plaatsen treft men 
hazelaar aan, op natte plaatsen els. Opmerkelijk is de afwezigheid van door de mens 
geteelde planten in de onmiddellijke nabijheid van de grafheuvel. 

Het feit dat bepaalde momumenten gedurende vele eeuwen (in het geval van Ursel 
zelfs zowat 2000 jaar) zichtbaar zijn gebleven hoeft niet te verwonderen : vandaag 
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Fig. 4 : Ursel-Rozestraat . Zicht op de grafheuvel tijdens de opgravingen. 

nog kan men in de Kempen en in Zuid-Engeland dergelijke monumenten 1I1 het 
landschap herkennen. 

4. De monumenten uit de ijzertijd 

De directe omgeving van de grafheuvel bl eef ook in de late ijzertijd een heilige 
plaats. De Galliërs bouwden meestal geen echte tempel s. Veeleer werd een 
zorgvuldi g uitgekozen terrein afgebakend met een rechthoekige gracht. Binnen deze 
heiligdommen werden vermoedelijk bepaa lde ceremonie gehouden, maar daar 
hebben wij het gissen naar. De opgravingen van een gelijkaardig monument in 
Aalter (zie verder) zouden erop kunnen wijzen dat men binnen deze ruimte ook 
bepaalde ceremonie heeft gehouden. Langs monument UI troffen we 4 palen aan, 
waarin de schouder van een bijzonder verzorgde pot was gedeponeerd (fig. 6). Een 
gelijkaardige palenrij werd eveneens in Aalter ontdekt. Opmerkelijk is ook dat 
zowel in Ursel als in Aalter een grote boom is aangetroffen die op het eer te gezicht 
in de late ijzertijd - de periode van de hier besproken monumenten - het land chap 
kenmerkte (16). De gelijkeni ssen tus en beide vindplaatsen zijn o.i. bijzonder 
duidelijk. Wij komen op dit probleem terug in hoofd tuk B2. 

Eén van de monumenten te Ursel (I) heeft duidelijk de loen nog zichtbare (en bijna 
tweeduizend jaar oude) grafheuvel omlijnd en afge chermd. Hierin werd n geen 
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Fig. 7 : Ursel-Rozeslraal. Beeld van de ij zertijd-monumel1len tijdens de opgravingen. De pijltjes 
lokaliseren enkele graven. 

graven ontdekt. De andere momumenten (U, III en IV) werden iet meer 
noordwaarts aangelegd volgens een vaste oriëntatie (fig. 7). 

Een voorlopige datering van deze monumenten in de late ijzertijd (tussen de 5de en 
de lste eeuw vóór onze jaartelling) lijkt aannemelijk. 

Het door de reeds besproken poljenonderzoeken geleverde landschap is vrij sterk 
verschillend van de vorige periode (17). Het bos be tand maakt nog nauwelijks 50% 
uit van het totale pollenbestand en heide breidt uit. 

5. Hel Lale La Tène/vroeg-Romeins grafveld 

Het grafveld van Ursel-Rozestraat telt voorlopi g niet minder dan 68 graven die de 
periode bestrijden van het begin van de eerste eeuw vóór onze jaartelling tot het 
midden van de eerste eeuw na Chri stus (d.i. van ca. -100 tot ca. + 50) (18). Men mag 
zich echter niet laten mi sleiden door dit schijnbaar groot bevolkingsaantal. Indien 
het grafveld wel degelijk ged urende 150 jaar (5 generatie) in gebrui k i gebleven, 
dan i een bevolki ng van 15 tot max imum 20 per onen ruim voldoende om een 
70-tal graven op te leveren. Hel grafveld werd nog niet volledi g onderzocht. Men 
kent slechts de oostelijke en de we lelij ke grens ervan; de begraafplaat is 
nauwelijks een 40-tal meter breed. 
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o ligging van de graven lijkt niet aan bepaalde regel ge nden. el treft teeds 
erematiegraven (19) (fi g. en 9 . T eh tellen wij een zeer gr te ariëteit in de 
grafritue len va t (20). Kenmerkend i dat in de graven mee tal w inig grafgiften 
aangetroffen worden. In de be te gevallen werd aan de dode een pol en een 
mante l peld (fibula) m egegeven (fig. 1 ). Deze e ehillen in rijkdom an d 
graven kunnen ociale eeonomi ehe of familiale ver chiJlen wee piegeJen fig, I) • 

Ten lotte mag vermeld worden dat de laatste graven van el-RozestraaI reeds 
duidelijk Romeinse invloeden vertonen (zowel in hel grafrirueel al in d giflen . 
Eén van deze graven wa omringd door een uit palen be taande dod nhui je ( ti . 

12). Het i niet uitge loten dat het grafveld van r e l-Roze traal na de olledige 
roman i atie van het gebied vervangen werd door dat van het Konijntje. 

/' /~ 8 I " \(" /( "'1'111''''" Um//n I//r/"II\ '1/' /,,"r/r'I -(lr~ /I r/ IWII{'ft" t I/I~ \ .,." 1.1 \" /11. 
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Fig. 9 : Ursel-Rozestraal. Graf 30 tijdens het onderzoek. De brandrestengraven komen in Ursel vrij veel 
voor. 

6 . Het Gallo-Romeins grafveldje van het Konijntje 

Te Ursel - Konijntje werden 13 creamtiegraven van het type brandrestengraf 
opgegraven (fig. 13). Ondanks de schaarse goed dateerbare grafgiften kunnen ze 
ergens in die periode tussen het midden van de eerste eeuwen het midden van de 
tweede eeuw na Christus geplaatst worden. Deze begraafplaat verving 
vermoedelijk het iets oudere Romeinse grafveld (tot ca. 50 na Chr.) nabij de 
prehistorische monumenten aan de Rozestraat. 

Ondanks de talrijke verstoringen en de slechte bewaringstoestand vallen toch 
bepaalde kenmerken op. De grafkuilen zijn vrij klein en onregelmatig (maximale 
lengte 140 cm; maximale breedte 80 cm). De wanden werden niet gekist. Het 
plaatsen van grafgiften in een ni je uitgespaard in de wand blijkt daarentegen niet 
uitzonderlijk te zijn. 
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Fig. // ; Ursel-Rozestraat. Graf 5R viel op door de rijkdom van de grafgiften. Naast een bronzen ring. 
twee ijzeren fibulae en een fragmel/l van een ijzeren haak zijn twee pO/len gevonden. waar\'all eell zelfv 
als deksel diende. Sch. //3. (Tek . .1. Allgl'1I0/l) 
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Fig. 13 : Urse/-Konijntje. A/gemeen opgravingsp/an. 
Legende: J. verstorin/?; 2. graf; 3. gracht. 

N 

IC ] 

(Tek. 1. Angel/on) 
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grafheuvel uit de bronstijd zichtbaar, Illuur het is vooral in de lom!.'r vun het I\)~b 

dat het site zich openbaarde (tig. 15), Een (lll11gdijJ...e) gmtlll'lI\'d. l"\:n duhhc..'ll' 
gcbogen gradllstructuur van ecn mogclijk kamp l'n el'n grotl' I'l'Chthodigl' stnll'tllur 
konden in alle duidelijkheid, als hl,t warl' afgelc/en wllnkn. In IQK.2-X.~ werd d\lI.lr 
E. Van Vooren ecn opgraving uitgcvol'rd op het nahijgekgen Woe~tijnl'!!(ll'\l: dl' 
problematiek van dil omkrnx:k WilS hl't ontslaan l'n dl' gesl'hÎl'denis van dele 
hclangrijke middeleeuwsc heerlijkheid (21 ). 

Aansluitend op onderzol'k nam gclijkaardigl' stnll."tufl'n in lIrsl'l en }\.c11l/t.'kl' \\l'nt 
hcslotcn in augustus 191<9, l'cn grnotschl'eps ondl·rltll'J... op tl' leUl·tl mUlr til' gnltt.' 
rechthoekige strucluur. DanJ... I.ij de steun vun hl't gl·111l'l·ntl·hc..·stullr van A:lIII.'r. t'n 
meI kredielen vun hel Nalionaal Fonds voor het Wl·tenst:haPlll·lijJ... Ondl·r/\lI.·J.... dit
ter hcschikking van hl'l Seminllrie voor Ardll'olngil' van dl' RijJ...~\lniw"ill·il (kilt 

werden gesleid, kon hel nntk'rlOt,k in goede: hanell gl.'kid \Vonk" (1~1. Z""nl .'.000 
m2 kondl'n onde:r/.Ol"\l1 wonk'n (fig.lh), WIII I"idell' h'l onhkkkingt>1l uit /~r 
verschillende en OIWl'rWllchll' Ill'riodl'n. Wij wilkn hk'r wl'l n(l~ IlI.'nadnlU"l·1\ \lnl hl·t 
ondl'flnek nllllwt'lijks l'l'!l jllar ~l'll'\kn IIfgt'sloll'n is, l'lI dlll nu): \1'1.1 H'CI 
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Fig. /5 : Aaller-Woes/ijne. LuçhifolO genomen in aug us/us / 986. Een grafheuveluÎI de bronstijd ( I), een 
dubbele grach/ (2) en een grole rech/hoekige struc/uur (3) zijn duidelijk zich/baar. (F% J. Semey) 
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laboratoriumonderzoek verwacht wordt. De hier voorgestelde re!.ultalen zijn dan ook 
slechts van voorlopige aard. 

2. Een nederzettin~ en ~rafhellvels uit de prehistorie 

Totaal onverwacht, maar daarom niet minder interessant. werd in de zuidwe~telijke 
hoek van de sleuf een grote natte depressie aangesneden (fig. 16, 11): in deze 
depressie was een oud loopvlak bewaard. met erin een zekere hoeveelheid 
houtskool. aardewerkscherven (fig. 17) en lithisch materiaal. Zowel hel aardewerk. 
dat versierd is met trouw- en nagelindrukken als de bewerkte stenen (silex. w.o. 
enkele schrabbers. zandsteen) konden met enige zekerheid in de overgang!ooperiode 
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Fig. 17 : Aa/rer-Woestijne. Versierde wandscherven van laat-neolithisch aardewerk. 

neolithicum/vroege bronstijd worden gesitueerd., voorlopig tussen 2.000 en J .500 
vóór onze jaartelling (23). De vergelijkingen met het late Klokbeker-aardewerk van 
b.v. ederland is duidelijk. Deze vondst is uitzonderlijk belangrijk omdat voor de 
eerste maal sporen uit deze periode op duidelijke wijze in situ zijn aangetroffen. 
Daar deze vondst slechts in de hoek van het onderzochte terrein voorkwam kunnen 
wij niets zeggen over de eigenlijke aard van deze bewoning (gebouwen b.v.). Verder 
onderzoek zou ons hierbij beter moeten inlichten. 

Het pollen spectrum dat in deze laag is gevonden (24) wijst op een zeer dicht bos 
met sterk overwicht van hazelaar en met in mindere mate els en linde. Er dient 
opgemerkt dat in dit sp~otrum iets meer dan 1 % cerealia (graangewassen) zijn 
gevonden; dé bewoners van deze nederzetting deden wel wat aan landbouw, 

Vermelden wij nog dat op dezelfde akker en aan de overkant van de Woestijnestraat 
(min tens) twee grafheuvel s door luchtfotografie zijn opgemerkt. Ze zijn nog niet 
onderzocht, maar het lijkt zeer goed mogelijk dat ze, zoals de grafheuvel van Ursel , 
in de vroege en midden bronstijd moeten worden gedateerd. 

3. Een bewoning uit de late ijzertijd ? 

Op luchtfoto's was ten oosten van onze sleuf duidelijk een dubbel gebogen gracht 
zichtbaar. Het leek sterk op prehi slori 'che kampen , zoal ' er in de Britse eilanden en 
in Frankrijk zijn gevonden . Teneinde over een datering voor deze structuur te 
beschikken, hebben wij een zoeksleuf door deze twee grachten gegraven. Uit de 
vulling - die duidelijk oud leek - konden wij geen archeologisch materiaal 
recupereren; wel werd er een brokje houtskool gevonden die ook voor 14 -datering 
naar Brussel werd gestuurd (25) . De gracht werd uiteraard ook b monslerd voor 
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Fig . /8 : Aa/w ', Wocstijnc. Doorsnede door dl' grootste 1'011 dl' dllhhtlt' graclJt. lrucllJur. D, bd J =1)(1 
wa/eli I'oor pollellonder:oek, 
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Fig. 19 : Aalter-Woestijne. Schaaltje uit de vullingen van het monument uit de ijzertijd. Sch. 1/3. 
(Tek. J. Angenon) 

verloopt kan er voorlopig maar weinig precies over de datering of de functie van dit 
monument gezegd worden. 

Het grote monument bestond uit een zowat 2 m brede gracht die een rechthoekige 
zone van 45,5 bij 25/26 m aansloot. Evenals in Kemzeke en Ursel stellen we vast dat 
de gracht ononderbroken was. Zoals voor beide voornoemde vindplaatsen is 
duidelijk kunnen aangetoond worden, dank zij vooral het pedologisch onderzoek, 
dat de grachten nauwelijks enkele dagen of enkele weken open gelegen hebben. De 
opvulling is trouwens steeds volgens hetzelfde scenario gebeurd, met eerst onderaan 
de gele zavel, in brokken, daarna meer gemengde grond dat in kleinere brokken is 
verbrijzeld geworden; het is eveneens duidelijk dat regelmatig deze lagen 
vertrappeld zijn_ Tenslotte komen bovenaan de meer humusrijke lagen voor. Hier en 
daar vindt men de centrale opvullingspakketten een lensje met houtskool en wat 
verbrand been (zoals in Ursel en in Kemzeke). In de vullingen van de gracht werden 
slechts weinig archaeologica aangetroffen, met uitzondering van een blauwglazen 
kraaltje met gele draad in glaspasta, van fragmenten van een schaaltje (fig. 19) en 
van een depot bij de zuidelijke hoek. In dit laatste geval denken wij te mogen 
spreken van een werkelijk cultisch depot. Inderdaad, de verschillende potten, 
waaronder 2 intacte en grote scherven van een 4-tal andere (fig. 20), lagen op een 
vrij dik pakket met houtskool (26) en enkele spikkeltjes verbrand been. Voorlopig 
kan men dit aardewerk, alsook de opvulling van het hele monument, in het midden 
La Tène-periode plaatsen (3de eeuw vóór Christus). Opmerkelijk was dat binnenin 
het monument slechts weinig sporen zijn aangetroffen; twee palenrijen die 
evenwijdig aan de gracht verlopen, in de zuidoostelijke hoek en enkele graven, die 
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bijzonder slecht bewaard zijn en misschien jonger zijn, ZIJn de enige elementen 
waarover men gewag kan maken. 

De aanwezigheid van deze twee palenrijen, die noch als een gebouw kunnen worden 
beschouwd (de rijen liggen te dicht bij elkaar), noch als een soort brug (aan de 
overzjjde van de gracht zijn geen palen aangetroffen, en daarenboven blijken de 
palen vrij ondiep gefundeerd te zijn), is op zichzelf al merkwaardig. Ook in Urse( 
zijn dergelijke palenrijen uÜ de ijzertijd aangetroffen. Hun functie is nog niet 
duidelijk, maar mag vermoedelijk wel in de sacrale sfeer gezocht worden (zie 
verder). 

4. De Romeinse weg 

Enige tijd na het defInitief opgeven van het monument werd juist ten noorden een 
weg aangelegd: deze aarden weg is zowat 6,5 m breed en begrensd door (perceels-) 
greppeltjes; tientallen karresporen werden vastgesteld (fIg. 21-23). Het weinige 
materiaal dat in de weg werd aangetroffen laat geen twijfel toe over de datering in 
de Romeinse periode. Sedert enkele jaren zijn in de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen verschillende stukken van aarden wegen uit de Romeinse tijd 

Fig . 21 ; Aalter-Woestijne. De Romeinse weg zoals die zich aftekende onder de ploeg/aC/g. Links en 
rechts zijn de !Irachtj es reeds zichthaar. 
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Fig . 22 : Aaller-Woeslij/le . Op ee/l iers dieper /li"eau "all /rel ol/der:o I.: ::ijll d korrt.' 'POun dwd 11j'
:ichlbaar. 

"ïg , .. 3 : Jlnlll'r-I' Ol'.lfljnr. {JI- Rtl/lwlI/,\(' 11'/',11 "tll,II/lr AI,r"lW " 111 ." I", Uil HU' • , , 
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aangesneden; sommige waren duidelijk slechts lokale verbindingswegen, maar de 
breedte van de weg in Aalter zou er kunnen op wijzen dat deze belangrijker is. 
Misschien verbond deze weg Brugge en Gent in de Romeinse tijd. 

B. Aalter en Ursel in de metaaltijden 

1. Het tweede millennium voor onze jaartelling 

Uit de opgravingen van Ursel komen voor het eerst in het gebied duidelijke sporen 
aan het licht uit de overgangsfase tussen het laat-neolithicum en de vroege bronstijd. 
Ze zijn nog bijzonder weinig talrijk en schaars, maar het is duidelijk dat een 
uitbreiding van het opgravingsareaal nieuwe gegevens aan het licht zou moeten 
brengen. 

We merken op dat de archaeologica gevonden zijn in de onmiddellijke nabijheid 
van een grote, natte depressie enerzijds en van een drogere, hoger gelegen zandrug 
anderzijds. Uit de pollen spectrum blijkt duidelijk dat de nederzetting (27) zich in 
een bosrijk milieu bevond maar dat enkele akkertjes zich in de onmiddellijke 
omgeving moeten bevinden. 

De grafheuvels van Ursel en Aalter staan niet alleen; dank zij luchtfotografische 
prospecties is gebleken dat het Meetjesland werkelijk bezaaid ligt met dergelijke 
grafheuvels. Uit de enkele grafheuvels die volledig of gedeeltelijk zijn opgegraven 
blijkt dat deze in de vroege en/of de midden bronstijd zijn opgetrokken. De 
opgraving van Ursel heeft deze chronologie volledig bevestigd, maar heeft er als 
interessant element aan toegevoegd dat het heuvellichaam gedurende eeuwen in het 
landschap zichtbaar is gebleven. Hierdoor kan men zich een landschap inbeelden 
waarin (een gedeelte van) de grafheuvels lang na hun oprichting nog merkbaar 
waren. De vondst van enkele scherven van een Hilversum-urne wijzen op de 
verwantschap tussen onze grafheuvels en deze uit Zuid-Engeland en 
Noord-Frankrijk. 

De grafheuvel van Ursel blijkt aangelegd te zijn in een vrij bosrijk, maar open 
milieu, waarin de hazelaar zich speciaal kan laten gelden. Heide neemt ook 
uitbreiding. 

Ursel heeft nog aangetoond dat zelfs bijna 2.000 jaar na de oprichting van de 
grafheuvel men nog belang hechtte aan het monument: men heeft hem niet volledig 
genivelleerd, maar heeft errond een ander, vierkant monument aangelegd, alsof men 
de plaats wou beschermen van schending of heiligschennis. 

De enkele elementen die door de opgravingen van Ursel en Aalter aan het licht zijn 
gekomen vullen gaten in onze kennis op, maar stellen ongetwijfeld evenveel 
problemen. Het is dus duidelijk dat verder onderzoek zeer wenselijk zou zijn. 
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2. Het laatste millennium vóór onze jaar/el/in!? 

De late bronstijd (-I 100/1000 tot -750) ontbreekt bijna helemaal in beide 
opgravingen In het geval van Ursel kan men slecht~ melding maken van enkele 
scherfjes in de jongste vullingen van de cirkelvormige gracht: ze wijzen er o.i. op 
dat in die periode het monument nog bezocht is geweest. Over de nederzettingen of 
de grafvelden van die periode kan men zich geenszins uitspreken. Voor Aalter kan 
men dan verwijzen naar het grafveld uit de late bronstijd. dat zich iets meer 
zuidwaarts, bij Oostergem, bevond. Een twintigtal graven werden er aangetroffen. 
maar de grenzen van het grafveld zijn nooit met zekerheid gevonden. 

Voor de late ijzertijd (-450 tot -50) is de informatie veel rijker. Ze is van tweeërlij 
aard: monumenten met vermoedelijk een culturele betekenis enerzijd~ en graven 
anderzijds. 

In Ursel zijn verschillende vierhoekige monumenten aangetroffen. Eén ervan valt 
door zijn lokalisatie op : het is aangelegd rond een bijna tweeduizend jaar oude 
grafheuvel. alsof de mensen uit de ijzertijd nog bewust waren van de betekenis van 
heuveltjes die nog in het landschap waren bewaard. Zoals uit het plan hlijkt maakt 
dit vierkant monument deel uit van een groter geheel. waarvan men de volledige 
vorm nog niet kent. Het is dus nog veelte vroeg om definitieve uitspraken te vellen 
over precieze functie en datering. 

De monumenten die juist ten noorden van de graOleuvel zijn aangelegd herinneren 
aan het monument van Aalter. Hun grote afmetingen. hun rechthOC'kig plattegrond. 
hun vrij brede gracht met vlakke bodem. hun vulling - zeer snel na het uitgmvt."11 t."n 
met een scenario waarbij eerst de gele zavel en dan de donkere humusrijke .mrdc in 
de gracht werd gegooid - hun palenzctting in één van de hOt'ken wijlcn enlp lhu men 
hier te maken heeft met gelijkaardige en merkwaardige strll\.'tun:n. In Kl'll1/ekc is 
nog een ander dergelijk monument opgegrawn in Il)X~ (2~). (,hronologi~t'h lijken 
ze - in afwachting van 14C -dateringen - tot in dt' midtkn La Tè-ne-pcriolk (.~de t'CU" 
vóór onze jaartelling) op te klimmen. 

Men kun zich natuurlijk afvragen wlIl er binnenin dat' IlHlI1Ul11l'ntl.'n gdX'llT\k, m;mr 
daar heeft men het gissen nanr. Vermoelklijk werd daar ~151l of ;lI1dl.'fI.' I.'efl.'mllnit' 
gehouden. Misschien kan ht't dI.'J101 van Anltl.'r - ml't houtskool. l'nkde \'I,'rhmndl' t'll 

niet-verbrande pollen el1 wat verhrand bl'l'l1 - daannel.' in wrhand wonkn ~d'1":Idlt. 
De op een rij geplaatste palen. die duidl'lijk get'tl olllknkel lijn \'an 1.'1.'11 \.'lln~trudk. 
waren misschien wel CulilIspalen. Ook de uanwe/.ighcid vun Cl'n gnltl' 1'l\.'I\.llll blij)..t 
niet loevallig te zijn. In NClkrland en in dl.' Iklgisdll' Kl.'mlx'n lijn I.'nigs/ins 
gelijkaardige 1ll0IHllllelltl'n aangelroffen. Ze datt'fI.'n wl'l lIil dl' Rllllll'insl' lijd, 1lI000lr 
zouden wel door prehislorisl'lll.' vnnrlx'l'ldl.'n kllnnl'n lijn \,\\I.)f\lfgl'gaan. Z~ 
kellmerken I.kh ook door hl'l vrij rijk lIf1.'henlll~isdl Illutl'dnal dat l'rin ~l'\l)'hkn 
wordt. Volgens tie Nelkrlandsl.' un:lll'nlllgl.'n IOU Ill'l hkr \lilt runlk l'ult\l~plj"'tM'n 
gaan (2lJ). Onk in Noonl-hankl'ijk lijn vunr dl' Intl' ij/l'rtijd "tij ~f\)tl' fI.'l'hlh\'I\.''''~l' 
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monumenten gekend. Kenmerkend is hier echter dat de grachten letterlijk vol zitten 
met archeologisch materiaal (ijzeren wapens, dieren beenderen, menselijke 
beenderen e.d.m.) en dat ze meestel tot in de Romeinse tijd doorlopen; ze worden 
dan dikwijls vervangen door een stenen tempel (30). 

De opgravingen van Aalter en Ursel hebben ook bijzonder interessante gegevens 
opgeleverd over de grafrituelen. Ze passen tevens heel mooi in het evolutie van 
funeraire praktijken van de late bronstijd tot in de Romeinse periode (31 ). 

Zo kan men nu stellen dat in onze gewesten de verbranding van de dode sedert ten 
minste l.100 vóór onze jaartelling, van de eerste urnenvelden zoals b.V. dat van 
Aalter-Oostergem, vrij algemeen is verspreid tot ver in de Gallo-Romeinse periode, 
zoals b.V. in Ursel-Konijntje, maar dat er wel verschillen zijn in het grafritueel. In de 
late bronstijd en de vroege ijzertijd vormen beenderpakgraven en urnengraven de 
overgrote meerderheid, zonder dat men gewag kan maken van uitgesproken 
socio-economische verschillen of van geslachtsdifferentiatie. Enkele gegevens uit 
het begin van de vroege ijzertijd zouden echter wel op differentiatie kunnen wijzen. 
Voor het begin van de late ijzertijd zijn algemene uitspraken nog uit den boze, maar 
naar het einde van deze periode toe treffen we geen urnengraven meer aan, hoewel 
algemeen bekeken dezelfde grote variëteit als vroeger aangetroffen wordt. 
Beenderpakgraven zijn nog duidelijk in de meerderheid en brandrestengraven 
komen eveneens zeer veelvuldig voor. De grafkuil bestaat nog steeds uit een 
vormeloze, meestal vrij kleine kuil, maar dikwijls wordt de dode met (ijzeren) 
mantelspelden en eventueel riemgarnituur op de brandstapel geplaatst. Met de komst 
van de Romeinen stellen we vast dat de grafkuil nu een uitgesproken rechthoekige 
vorm heeft en dat de brandrestengraven bijna exclusief voorkomen. In het prille 
begin van de Romeinse periode worden nog ijzeren mantelspelden meegegeven, 
maar zodra de romanisering van onze gewesten echt doorgevoerd is, wordt ijzer 
door brons vervangen. 
Verder onderzoek zal echter wel nog moeten uitmaken of deze algemene tendensen 
juist geschetst zijn. 

BESLUIT 

De opgravingen van Ursel en Aalter hebben enkele nieuwe aspecten van de 
metaaltijden in onze gewesten op sprekende wijze aan het licht gebracht. Vooral de 
funeraire en rituele wereld van onze voorouders is hierdoor belicht geworden. Totaal 
onverwachte gegevens waren de elementen van bewoning uit het 
laat-neolithicum/vroege bronstijd. 

De ~amenwerking met partnerwetenschappen (14C-dateringen, palynologie, 
onderzoek van houtsoorten, bodemkunde, antropologie) verbreedt ongetwijfeld ons 
beeld van de metaal tijden in onze gewesten. 
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Het leidt geen twijfel dat beide vindplaatsen. samen met de tallo7..e vindplaat~n die 
ons door luchtfotografische prospecties van J, Semey zijn gekend. on~ in de 
komende jaren nog veel nieuwe gegevens zullen bieden en dus ons kennis van de 
metaaltijden vernieuwend en blijvend zullen beïnvloeden, 

VOETNOTEN 

Jean BOURGEOIS & Johan ROMMELAERE 
Seminarie voor Archeologie 
Blandijnberg 2 - 9000 Gent 

( I) Zie bv. SJ. DE LAET, La Belgiqlle d'llmfll les Romai"s. Wetteren, 1982, p. 528-530 '·00f Ilc:t 
grafveld van Oostergem en p. 654 voor de late ij7cnijd (Houtem en Ekenakkerl. 

(2) SJ. DE LAET, J. A.E. NENQUIN & P. SPIT AELS, liet lIrt/ef/l'e/d \'On Aaltt'r-Os/t'r.~t'm, in 
Oudheidkundigc Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen. Cuhureel Jaart\lle~ "oorde 
Province Oost-Vlaanderen. 1955. (1960), 11, pp. 8-38. 

( 3) SJ. DE LAET. A. VAN DOORSELAER & M. DESITTERE. Bron:rll hijlgr\wwt'n Ir Aollrr
Houtem. in Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen, Vierue Reek~. 
Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. 1965. (1967). pp. 7-~ en M. DESITfERE 
lIaches dil type d'ArrefOlI ell RelgÎqllf'. in Helinium, jg. XIII ( 1973l, pp. 65·70. 

(4) SJ. DE LAET & . VAN DOORSELAER. Nirllwc Ollclhcidkwll/Îgt' nmd.ttrll Ie !."Ita. In 

Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost- Vlmmdcren. VII. Kuhurcd JaaJ"tltlC~ "(lor de 
Provincie Oost-Vlaanderen. BijdrJge. Nieuwe reeks, nr. :2 (I ~7fl). pp. 11·15 en S.J. DE Lo\ET. 
CI/en('t celtiqll(, cl thr dil "<'lier trOlIl'( c> Alilter (F/tlIldn' (IrÎrfll(lIrl. in Belinium. jg. XV (I ~75), 
pp.43·50. 

( 5) Seden 19K4 loopt op het Seminarie voor AfI:heologie vun de Rijbunin·r..iteit Gent een pnlJC".·t 
"Lllc/ufofOf.:rajit·" dut gefinuncierd wordt door kn'dieten vun het NlItionn;d Fond, "'lOf hel 
WctcnsdlUppelijk Onder/uck. Vuur literlllllur wrwij/en wij mlllf : J. VANMOERKERKE, 
J. SEMEY & J. BOllRCJEOIS.l'rosflrctiol/ a~rirllllr ril Flm,,/rr. in An:III."\llo~il\, nr. :!:!.' (IQSN). 
pp. 2X·39, IDEM. Som(' 1I.IJlf'ctS (/I/cl rrmlts of <laial mn'rviflg Il/ld (Irdlc/t't,,(I.~'n'/ "ir 
photoRl'(/p"y i/l 1:·ust·PI(/"dt·rs. in (,h. LEV A (cd.l. AaiclIPh"t"gnl/,h." ,md (1(','(,11\'.\,...,,1 
I>ro.~fl(·ctio/l i" ArcIUl(·%g.\'. I'ml'f'c'di/lg.f of thr Srnmc/ /IIIr"",lIi"I/,,1 SI'III/)('.fl"111 • BnasM'ls K • 
XI- 19K6, (199(J1. pp. :23:'i·24K l'n IDEM. Ardlrlliogir rl/ /1Ir111!ot"gm!i(' in RUI1It'I/' 
V/aal/dam, 11/('('" d(/" /5 jaar O/lcll'l':(lt'li, in VO\lOV·lnfll. nrs .. ~K-4() (llNCl), pp. 7-1.$. 

( 6) Opgruving J. VANMOERKERKE l~ J. SEMEY, 191'1K. 
( 7) 1. SEMEY, A. DELCOlJRT, F. PARMENTIER l~ J. ROMI\1El.AERE. :\t/rgrIllIMtll.lt'.~rHI, 

0.' \'1.1 : 1\'1111'1'1'1111('11. in An'hcologie, 19K7-2, PI'. I :'i.~·1 :'i". 
(X) H. TIlOEN, TI/(' RO/l/cw(o,.tijïrcl Silr (/1 Malclrgc'/I/. IIJc'\fl. f:\t'dl'tltifl/l Rr/)(.rl, <ient. lQSI\ 

( = S('''olaf' .4.rcl/(/('olo.l4i('(/(', IJ I. 
11. TI/OEN,~ N. \'.4.NIJf:RM01:'RE, n,r R'I/I/,m!orflJ;rc/ Si"',11 ,\ltlldr.~r", If:,w fI,'llcknJ. IUSoI 
E.\H1I'tltiol/ RI'port. Oent. 19X:'\ (- Sdlflltlr Anllar%gicllr.11. 
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E H·tIl'at;o" RI'flort. Gcnt. I 9Kh (. S.-I,olr/(' Anh"f'lll,llin,r. (Ij. 
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(10) 

(11) 

(\2) 

(13) 

(14) 

(15) 
(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

De opgravingen werden mogelijk gemaakt dank zij de bereidwillige medewerking van Mevrouw 
S. Bruggheman, de familie A. Pille en de familie G. Wille; de materiële steun bij de 
opgravingen kwam van het Gemeentebestuur van de gemeente Knesselare. De opgravingen 
werden gefinancieerd door kredieten van de Rijksuniversiteit Gent en van het Nationaal Fonds 
voor het Wetenschappelijk Onderzoek. 
J. BUNGENEERS, A. DELCOURT & J. ROMMELAERE, 1987, Exeavations at Ursel (East 
Flanders) 1985-1986, Prehistorie oeeupation and Roman eemetery, Gent, 1987, (= Seholae 
Arehaeologieae, 7). 
Er moet benadrukt worden dat de grafheuvel als dusdanig niet meer aanwezig is. Erosie en 
intensieve landbouw in de laatste millennia hebben het terrein volledig genivelleerd. De 
aanwezigheid van een grafheuvel wordt wel aangetoond door een reeks gegevens waarover wij 
hier niet willen uitweiden. Zie hierover J. BOURGEOIS, J. SEMEY & J. VANMOERKERKE, 
Ursel. Rapport provisoire desfouilles 1986-1987. Tombelle de l'age du bronze et monuments avec 
nécropole de l'age dufer. Gent, 1989, p. 42, (= Scholae Arehaeologieae, 11). 
IRPA 818 A & B, 3.620±46 BP. Voor meer details verwijzen wij naar M. VAN STRYDONCK, 
Datations radiométriques du site d'Ursel (arr. de Gent. provo de Flandre orientale). Tombelle de 
l'age du bronze et nécropole de l'age dufer. in J. BOURGEOIS, J. SEMEY & J. 
VANMOERKERKE, Ursel. Rapport provisoire ...• pp. 69-76. 
Zie J. HEIM, Première eontribution à ['étude du paléoenvironnement d'une tombelle de l'age du 
bronze, située à Ursel (arr. de Gent. proVo de Flandre orientale), in J. BOURGEOIS, J. SEMEY & 
J. VAN MOER KERKE, Ursel . Rapport provisoire ... , pp. 63-68. 
IRPA 819: 2.495 ±41 BP. 
Er moet benadrukt worden dat de boom als dusdanig niet meer zichtbaar is. Alleen de sporen 
achtergelaten door de door wind omgewaaide boom - iets wat in het voorjaar '90 in ons land 
bijzonder duidelijk werd gei11ustreerd - zijn zichtbaar. De grootte van de windval geeft enige 
informatie over de grootte van de boom zelf. 
Het betreft hier nog onuitgegeven informatie die door J. Heim werd ingezameld tijdens de 
opgravingscampagne 1989. 
Enkele 14C-dateringen (lRPA 820, 821, 822 & 823) bevestigen deez chronologie. Zie VAN 
STRYDONCK, a.w. 
De dode wordt op de brandstapel gelegd. Naast de gewone kledij draagt hij, in het geval van 
Ursel-Rozestraat althans, één of twee mantels pelden in ijzer. Op de brandstapel zelf worden één 
of meerdere recipiënten in aardewerk geplaatst, met erin vermoedelijk voedsel en drank voor de 
reis naar het hiernamaals. Deze mantelspelden en potten vinden wij verbrand terug in het graf. 
Na de verbranding kan er met de brandresten heel wat gebeuren, zoals we te Ursel hebben 
vastgesteld. Men kan de gewassen beenderen in een urne plaatsen (urnengraf. I voorbeeld), in 
een stoffen of lederen doek (beenderpakgraf. 16 gevallen), men kan de urne vullen met alle 
resten van de brandstapel (asse, been, verbrande scherven) (hrandafl'algraf. 2 voorbeelden), 
men kan ook op het beenderpak reten van de brandstapel gooien (hrandrestengrafl'an het type 
Destelhergen. naar het grafveld waar dit eerst werd vastgesteld. 18 voorbeelden), of men kan 
tenslotte alle resten van de brandstapel, zonder de beenderen eruit te selecteren, in de kuil 
neerleggen (hrandrestengraf, 20 gevallen). In enkele gevallen werd te Ursel vastgesteld dat de 
resten van de brandstapel niet in een kuil werden gegooid, maar dat ze in de gracht zelf werden 
uitgestrooid (uitgestrooid graf, 2 voorbeelden zouden in die richting kunnen wijzen). Deze zeer 
grote variëteit aan grafrituelen is niet uitzonderlijk: reeds in de voorgaande periodes stelt men 
deze vast. 
Opmerkelijk is de evolutie van de grafrituelen naar de Romeinse periode: het typisch Gallo
Romeins brandrestengraf verschijnt. De jongste graven van Ursel-Rozestraat en alle graven 
van Ursel-Konijntje behoren tot dit laatste type. Het Gallo-Romeins hrandrestengrafkomt heel 
frequent voor in het gebied van de Schelde-/Leievallei en in de streek ten noorden hiervan. Hier 
wordt de grafkuil op een andere plaats dan de brandstapel aangelegd. De brandstapel resten, 
bestaande uit houtskool, verbrande beenderen en bijgaven, worden willekeurig in de kuil 
gestort. Vaak worden nog grafgiften als b.V. aardewerk, mantelspelden, glaswerk e.d. op de 
crematieresten of in een nisje geplaatst (zie hierover A. VAN DOORSELAER & M. ROGGE, 
Continuité d'ull rite funéraire spédfique dans la vallée de I'Escalll de ['age dllfer au IUJ/ltl110yen 
áge, in Mélanges d'Archéologie nationale offerts au R.P. André Wankenne s.j. pour son 75e 
anniversaire, Les Etudes Classiques,jg. UIl (1985), pp. 153-170. 
Onderzoek naar de houtsoorten die op de brandstapel werden gebruikt, op basis van het 
houtskool leverde bijzonder interessante resultaten op (niet uitgegeven onderzoek door Hans 
Steenhoudt, K.U.L.). Hieruit blijkt dat vooral eik en els gehruikt werden, al ontbreken populier 
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en wilg ook niet. Ook heeft men vaslgesleld dal hoogslwaar..chijnlijk één (of meer) bomen uil 
de omgeving geveld werden voor de bmndslapel. Hel gebruikie houl Wal> nal verbrand. 

(21) E. VAN VOOREN, De opgral'ingen op Woestijne te Aa/ter, in Land van de Woestijne, Jg. 5 
(1982), nr. 2, pp. 3-7. 

(22) Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om de familie Marc Sucact en het 
Gemeenlebesluur van de gemecnlc Aalter te bedanken voor de bereidwillige medewming. 

(23) Het houlskool is voor 14C-dalering naar het Koninklijk In!oliluUI voor het Kun!.lpalrimonium 
gesluurd. De resullalen worden einde 1991 verwacht. 

(24) Ook hier steunen de vermelde gegevens op nog niet gepubliceerd ondel7.oek van J. Heim. 
(25) De resullaten van dil onderLOck zijn gekend: KIK 45 - UIC 1350: 2280 ± 50 BP, wal omgel.et 

in gecalibreerde daleringen ergens lussen 400 en 200 vóór onl..e jaartelling is. 
(26) Onderzoek van de houlskoolfragmentjes liel loe de gebruikie houlsoon te delermineren 

(onuitgegeven onder/.oek H. Steenhout. K.U.L.) : het belreft els en es. 
(27) We gebruiken hier de term "nederzeuing" in zijn breedste betekenis. Op ba\is van de tO( nog 

toe behaalde resultaten kan niet uitgemaakl worden of hel om een echie nederzetting gaal_ met 
bewoning van vrij permanenl karakier, dan wel om een occasionele occupalie van het t~in. 

(28) J. BOURGEOIS, Ene/os et nécropo/e du second age dllfer à Kem:eke (Steunt'. F/ondrt' 
orienta/e). Rapport prol'isoire desfollilles 19HR. Gen!. 1991.41 p. (= Sch%e Archae%gicot', 
12). 

(29) J. SLOFSTRA & W. VAN DER SANDEN, Rllra/e cli/wsp/aatset/ liit cle Romeinst' tijd in ht'1 
Maas-Demer-Sche/degehied. in Analecta Pmehistorica Leidensia, jg. 20 (1987), pp. 125-168. 

(30) J.L. BRUNAUX. Les Gau/ois. Sanclllaires et rites. Paris. 1986, pp. 142-147. 
(31) Zie hierover J. BOURGEOIS. Grafritue/en in dl' ij::ertijd in dl' pro\'i"cit' OM(-\·!aandt'ren. 

Nieuwe gegel'ens ui( de opgral'ingen 1'011 Urst'l l'n Kem:ekl', ACles du 3e congres de 
I'Association des cercles francophones d'hisloire et d'archéologie de Bclgique. XLVIIe 
Congres van de Federalie van Kringen door Oudheidkunde en Geschiedcnh \'an Belgic. 18-21 
auguslus 1988, Namur, 1990, pp.79-92. 



ONDERWIJS EN GELETTERDHEID 
TE BELLEM (ca. 1800-1842) 

INLEIDING 

Aan het onderwijs te Bellem werd tot heden slechts één bijdrage gewijd, dan nog 
beperkt tot de schoolstrijd van 1879-1884 (1). 
Over de situatie in de buurgemeenten en zelfs het gehele Meetjesland zijn we niet 
veel beter ingelicht: hooguit via een twintigtal titels. Er bestaan weliswaar reeds een 
aantal goede dorps monografieën waarin dit onderwerp, doorgaans samen met de 
geletterdheid, aan bod komt, maar toch blijken de eerste vijftig jaar na de Franse 
revolutie bij enkele nogal stiefmoederlijk behandeld. De oorzaak schuilt 
voornamelijk in de vroeger moeilijke toegankelijkheid van enkele archiefbestanden. 

Over het onderwijs te Bellem vóór de wet op het lager onderwijs van 1842 hebben 
we in de gemeentelijke archiefbescheiden niet veel bij elkaar kunnen sprokkelen, 
tenzij over de gezondheidstoestand van een onderwijzer. Dit is deels te wijten aan 
het schaarse lokale bronnenbestand vóór 1830. Maar dankzij de vrij rijke provinciale 
archieffondsen en de raadpleging van de bronnenpublikatie Bestuurlijk Memoriaal 
lukte het ons toch nog heel wat te achterhalen. Ondanks dat tamelijk sterk 
doorgedreven onderzoek blijven er niettemin enkele onopgehelderde punten. 

In eerste instantie bekijken we de lokale onderwijssituatie, de onderwijzers en de rol 
van de verschillende overheden en daarna peilen we naar de geletterdheid en een 
eventuele correlatie met het eerste thema. 

A. Onderwijs en onderwijzers 

Over het onderwijs en het schoolbezoek op het platteland aan het einde van de 18de 
eeuw (Oostenrijkse tijd) hoeven we ons niet veel voor te stellen. Inzake 
geletterdheid van de bevolking was er een algemene achteruitgang vast te stellen. De 
onderwijzer was weliswaar nog een essentieel iemand in nagenoeg alle dorpen, maar 
we moeten het schoolmeestersambt toen vooral als een kerkelijke bediening 
beschouwen, dit ondermeer door het hoge aantal priesters en kosters dat onderwijs 
verstrekte (2). 

Bij het begin van de Franse tijd kreeg de Bellemnaar Dominique Joseph De Langhe 
een betalingsmandaat voor zijn onderwijsactiviteiten gedurende 1795 en 1797. I-lij 
was tevens koster en luidde onder andere de "triomfJ c!oeken" (3). Of ook te Bellem 
treffen we een zeer klassieke toestand inzake onderwijs aan bij cle inval van cle 
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Fransen. Mogelijks waren er ook nog andere onderwijzers. want in 1791-1792 
waren Philippe De Langhe en Jan Van Necke de Bellemse "geadmilleerde 
sc/wolmeesters" (4). 

1. De Franse tijd 

Op I oktober 1795 werden de Belgische gewesten bij Frankrijk ingelijfd. De 
nieuwe staatsorganisatie werd daarbij op een totaal andere leest geschoeid dan 
voorheen. De Franse republikeinen streefden naar een centrale staat met een 
uniforme wetgeving. Ze waren er tevens van overtuigd dat hun idealen slecht!. 
konden zegevieren indien iedereen tot de ideologie van de Franse revolutie werd 
opgeleid. Het onderwijs leek hiervoor het middel bij uitstek. 

De eerste jaren na de revolutie stond het onderwijs vaak in de kijker. Tegenstand en 
mislukkingen deden echter de activiteiten na 1800 wegebben. zodat het in de 
vroegere malaise herviel. 

De wet van 3 hrumaire IV (25 oktober 1795) werd op 7l'lll\"iiise \. (26 januari 1797) 

in de aangehechte departementen van kracht. Deze wet voor/..ag in de oprichting van 
één of meerdere lagere scholen in elk bestuurlijk kanton en een "ko/e ce"'ra/~" in 
de hoofdplaats van elk departement. Er werd verder in elk departement een "j/lry 
d';nstructioll" opgericht, ondemleer belast met het examineren van de 
kandidaat-onderwijzers. Enkel de geslaagden kwamen in aanmerking voor een 
officiële benoeming. Tijdens de Franse lijd maakte mcn trouwens e..'en scherp 
onderscheid tussen openbare (met zekere steun van de ovcrheid) en l'lijlonden.' 
scholen (met de schoolgelden als enige werkingsmiddeIcn), 

De invoering van de wel van 3 hru11la;re 1\' verlicp in het Schd(kdl'llarte..'ment niel 
zo vlot (4), In het kanIon NeveIe (wnartoe..' lklkm hehoorde) \'l'1"\\'mnlol.lsde..' Illl'll 
hlijkbaar in het jaar VI de enquêlc in verhand 1lll'1 IK'I llnlkrwijs in Ie..' \'ulkn. alsl'll'" 
het doen van visilcs meI onder andere..' hel lUI/kht op 1ll'1 lllllkrhoud V;1Il lil' c/t-nldc 
tot doel (5), 

Toch verncmen wc dal elkc gemec,,'I1Ic,,' één of 1\Vc,,'C "maütn' 1I'('co/('" hl'Cf! "I/lli ,'10111 

très 1'('11 ;II.\'/rui/, ('/ qlli al'l'I'lIl/('lII 111/ 1'<'11 () /irt' ct t'cl'in' IIIH ("ljèllls t/II'ollell'pd/C' /C's 
coureurs", AI I11cl al \!Cll weinig sc,,'hittc,,'n.'l1lk situalie..', Er hkJ..c,'n Il'\'e..'ns skdll~ I\H'c..' 
personen zich Hun Ic hi\!(k'n om "ill.\'ti/II/c/I/''' (klop lil' Il'rlllinologie..') Il.' wonkn (71. 
Op dc vraug naar hc,,'1 laknt, dc,,' ll1oralill'Î1 c,,'n hl't dri.\'m(' van dl' Jc.'l'r"mdllt'U 
antwoordt dc "('ol1lmis.win' du Oi/,('ctoin' t'\t'c/lfif" Sc,,'rilKop dal hij Il' Uil'. 
persoonlijk kcnl en dus gcc,,'n inlkhlingl'n klln wrstfl'''I..c..'Il. Tod\ tkdl hij iu l'l'U uil'l 
zo l'lcsl Frans wal mee in IIlgelllclll' hc..'woordingc.'n : "( 't'/I('lIdlillf j(' cf";1 '1ur Crlt\ I/ui 
Sc' /rOU1'('II( 1/'0111 !,as /c',ç (alelIls lIc'n's,\'(/irt's ils 11(' .\'el1'('1II qll'C> pt'ÎlIC' m('/(I'(' /rur Ifeill/ 

C'( qualld c/U cid.wllt' c'(l1/om/ift' jc' IWI/SC' e/u'i/s 1/('/)I'I~r(w,\'('1If I'o;m c('" 1'''''"'';/)('''' j(' /(' 
jllgc C'Î/o.\'c'l/ c(1l/1l/1i,\'stlil'c pc/n'c' I/UC' gt'lull'll/c'l/I('1If /, .... "flNte"',\' elr ('(" 1'1""'''' ,wllU 

plus ou ",oil/.\' de,\' ;gl/Ol'IIII,\'" (X), 
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In het jaar VII houdt de overheid opnieuw een enquête, met het doel de "écoles 
primaires" nu definitief te organiseren en vooral "Ie sort" van de onderwijzers te 
verbeteren. In het kanton Nevele was er geen enkele "instituteur primaire". De 
lokale bewindslui achtten er vier noodzakelijk, namelijk te Nevele zelf en verder te 
Lotenhulle, Drongen en Lovendegem (9). Meer bijzonderheden en de verdere afloop 
van deze zaak zijn ons momenteel niet bekend. 

In het jaar VIII hielden de kantonale besturen op te bestaan en de gemeenten kregen 
meer bevoegdheid. Ook inzake onderwijs werd vanaf het jaar X - meer bepaald 1 
mei 1802 - meer gedecentraliseerd (10). 

Intussen hadden de Bellemse "maire" en de gemeenteraad D.J. De Langhe als hun 
onderwijzer en bediende van de "mairie" gekozen. De kandidaat was reeds 
schoolmeester en de lokale overheid beschreef hem als een 'jeune homme de bonne 
conduite et d'une probité ici généralement reconnue, et dans lequel nous avons cru 
trouver la capacité et les qualités requises". Er was geen gemeentelijk gebouw 
beschikbaar, maar men wou hem 150 fr. geven voor "l'éducation des pauvres 
élèves", de huur en zijn werk. Er leek hen niemand anders hiertoe bekwaam. 

Een korte passus over de familie De Langhe lijkt me hier volkomen op haar plaats 
(zie ook de bijlage). Het gaat hier om dezelfde Dominique Joseph die we in 1795 
reeds als onderwijzer ontmoetten. Hij volgde zijn broer Philippe Eugène op, die op 
16 september 1796 als schoolmeester "van eene tairende sieckte" overleed. Ze 
waren zonen van Jan Augustin, zelf ook een tiental jaar schoolmeester. Diens broer, 
Philippe Eugène, was lange tijd koster en organist te Bellem, alsook enkele jaren 
schoolmeester, later baljuw en notaris en bij de aanvang van de Franse tijd enkele 
jaren agent municipal. Hun vader cumuleerde ook al deze postjes en 
vertegenwoordigde eveneens als baljuw het gezag van de heer. Het wekt bijgevolg 
geen verwondering dat een lid van deze aanzienlijke familie de betrekking van 
onderwijzer kreeg toebedeeld. Bedenken we daarenboven dat de zoon van Philippe 
Eugène, Jean Zaché Louis, toen onderpastoor was te Bellem (I I). Of de greep van 
de Kerk en de oude machthebbers op het onderwijs (en de nieuwe maatschappelijke 
ordening) is overduidelijk. De Franse revolutie had hierin weinig of niets veranderd. 

Een officiële aanstelling als onderwijzer kon echter niet zolang hij niet slaagde in 
een examen voor een 'jury d'instruction Pllhlique". De prefect oordeelde dat de 
gemeente volkrijk genoeg was voor een lagere school en vroeg dan ook dat De 
Langhe zich liet examineren en zich zou kandidaat stellen voor die plaats. Hij mocht 
wel geen wedde ontvangen als onderwijzer, enkel een vergoeding voor logement. 
De ) 50 fr. voor indemniteit en wedde als bediende leek hem ruim voldoende ( 12). 

D. De Langhe deed op 15 messidor IX (4 juli 1801) examen "surles principes de la 
lanRue française et f7amande", alsook rekenen, schrijven en lezen. Ilij slaagde en 
werd bekwaam bevonden onderwijs te geven en de correspondentie in de twee talen 
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af te handelen. De prefect benoemde hem op 23 messidor. waarna hij nog de eed van 
trouw aan de grondwet moest afleggen in de handen van de burgemeester (13). 

Er blijkt dus dat de Bellemse overheid bereid was het onderwijs op een iel\je hoger 
peil te tillen en niet alles aan het particulier initiatief over te laten. Zij voorLag -
theoretisch althans - ook in onderwijs voor arme kinderen. Het niveau van de 
leerkracht was hoogstwaarschijnlijk heel wat hoger dan bij de doorsnee 
plattelandsonderwijzer en zeker dan bij de particuliere schoolmeesters. Tijdens de 
rest van de Franse periode vernemen we trouwens niets meer over dergelijke 
personen te Bellem. alhoewel er mogelijks nog waren (zie verder). 

In de volgende jaren worden we af en toe ingelicht over de aard van het veNrekte 
onderwijs - in zeer algemene bewoordingen - en het bijwonen van de openbare 
school. In het jaar X leerden de leerlingen lezen. schrijven en de beginselen van de 
cijferkunst. Het aantal scholieren lag beneden de 40 (14). Een enquête van hel 
daaropvolgende jaar (15) verschaft ons meer informatie. Het aantal leerlingen 
bedroeg in de winter 60 en tijdens de zomernlaanden daalde dit tot 25. De groep 
bestond voor 2/3 uit jongens. In 1807 telde de school een 50-lal eXlernen. zowel 
jongens als meisjes. Uit deze cijfers kunnen we enkele zaken afleiden: 
- een deel der onderwezen kinderen moest in de oogstperiode werken: 
- slechts een minderheid van de 6-13-jarige kinderen kreeg onderwijs: ca. I op 4: 
- er werd minder aandacht besteed aan de opleiding van meisjes dan van jongens. 
Inzake een onderzoek naar kinderarheid te Bellem !...wamen we tol delelfde 
conclusies ( 16). 

liet schoolgeld bedroeg 45 en 63c. respectievelijk om Ie Ico.'n Ic/cn cn schrijven. Dl' 
onderwijzer schonk ook aandachl aan "Ie ca/c'ul clécimal ('1 11011\·(·/1(.'1 dt'llOmillcu;ollS 

des poids el me.\'urc·s" en alles wat hem nuttig led, voor til' leerlingen. Voor l'(.'tl 
plattelandsschooltje was dit mecr dan hl'llllorlij!.... Oo!... dc BI.'lkmSl' o\'l..'rhcid 
oordeelde er zo over : "/I a la copacilé r(·(/ui.\"(' pOli,. lUI U/c1ftl't' d't'colt- rl mémt' pi" ... 
qu'il ,,'('// faul ij la (,(lfIlpagl/c" ( 17). Diezdflk hl'slUurdl'fS wan:n tl'\'ens dl' Illl'ning 
toegedaan dat de school "e/'Ullt' ulililé il/di.\l'l·I/Sclhlt''' wus, W.II gOl'd hl'grijpdij!... is, 
daar er geen part iCllI ierl' iJlsIC 11 i ngen hl'stondl'Jl (I X) l'n lil' \'l'nlllx'ddijkl' wf\tcn' 
onderrichting in de oudl' waarden. Ik school VOllkl'd l'\'l'lll'l'IlS \'llor dl' in\\l\lll'f'S, 
terwijl de leerkracht l.Îl:h inspandt' om dl' logl'ml'Jlts!...O~tl·1l h.' hl'pl'r!...l'n Vlx'r IWI j.tar 
XI zou men slechts 24 van dl' voorl.Îl'lll' 150 fr, mlll'tl'n spl.'lldcfl.'ll. IX.' \'lll~l'lllk 
jaren steeg dit hedrag tot 50 fr. om op dit Ix'i1 ll' slugnl'n'n tnt Ill't l'illlk \ all dl' 
Franse tijd ( 19 J. In I KOl) hedroeg hl't tolale sl'hoolgl.'ld 9(l fr, 'kl hlX'ft dan \'I\\k nkt 
te verwonderl'l1 dat de gClllcenll.' opml'r!...tl' dat dit I>crO('" "'1'(1/) I'rll/,.,yt'" \\Us \ ~(l). 
Zelfs een oll(krhl'taaldc hl'diemk als dl' veldwal'htl'l' ~l'Ill'l\\t l'l,'n hl\~l'fI.' IIf'It'lfllfg, 

Over dl' laatste jaren van de "'nlnSl' Ill'riodl' valt l'r wl'inig 11.' Il'g~l'n. Wd "l'''' '\1' 
17 maart I KOK h(.'1 onderwijs gl'l·(.'ntl1llis\.'l'l'll in dl' ":('i:(,,./~i/..r' I ',,;\'r,..\i'f'Ît. N"l'l\\ll"'" 
zelf werd de (i1'()olfl/(·('SI/',. l'I'Vlln. Vanaf 15 nowlll 1'1\' r 11'11 Ing Idfs hl'\ 

hcnol'l11ingsredlt vlln olllkrwij/l'rs in lijn hlllllkll. 'kt nndl'I'\\ijs Idl' !l.1\"~ l,'11 
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ondergeschikte betekenis : de klemtoon lag op centralisatie, staatscontrole over het 
gehele onderwijs en opvoeding tot trouw aan de keizerlijke dynastie (21). Voor 
Bellem veranderde er weinig of niets aan de bestaande toestand. Dominique J. De 
Langhe antwoordde, als lager onderwijzer, ja op de vraag of hij wenste deel uit te 
maken van de Keizerlijke Universiteit en de opgelegde verplichtingen na te komen 
(22). We konden niet terugvinden of hij een toelating verwierf (23), maar blijkbaar 
kon hij gewoon zijn werk verder zetten. 

We kunnen besluiten dat het Bellemse bestuur tijdens de Franse tijd een zekere 
inspanning deed om degelijk onderwijs te verstrekken door een officiële onderwijzer 
te benoemen en hem een kleine vergoeding toe te kennen. Uit de rapporten blijkt 
zelfs dat het onderricht naar de toen gangbare normen en in vergelijking met andere 
gemeenten vrij goed was. Maar analoog met de rest van het platteland genoot slechts 
een minderheid van de kinderen het voorrecht school te lopen (24). Van de 
verspreiding van de republikeinse geest en ideologie kwam hoogstwaarschijnlijk 
niets in huis, gezien de banden van de onderwijzer met de geestelijkheid en de 
(vroegere) machthebbers. 

2. De Hollandse periode 

Algemeen wordt gesteld dat op het ogenblik van de vereniging van Noord en Zuid 
het lager onderwijs in het zuidelijk landsgedeelte in een erbarmelijke toestand 
verkeerde. Vooral na de terugtocht van de Fransen werd het onderwijs 
verwaarloosd. 

In het Noorden had het onderwijs sedert 1800 een heel andere ontwikkeling 
doorgemaakt en door de bestaande wetten was het lager onderwijs er goed 
uitgebouwd. De Noordnederlandse regering hechtte een buitengewone 
maatschappelijke betekenis aan het onderwijs en de invoering van de schoolwet van 
1806 in het Zuiden bleef haar als een ideaal voor ogen. Maar de nieuwe bestuurders 
begrepen dat ze met veel omzichtigheid en takt moesten te werk gaan, o.a. omwiIle 
van de godsdienst. We laten ons niet in met deze problematiek, daar we op het 
lokale vlak hiervan geen sporen terugvonden (25). 

Tot IS 17 beperkte de overheid zich tot aanmoedigende maatregelen (26). Te BeIlem 
bleef dan ook alIes bij het oude met een officiële onderwijzer en l1logelijks één of 
meerdere particuliere schoolmeesters: "nous avons jJrojJosé la somme de cinquante 
francs jJour l'instituteur primaire de Lallghe Ie seul qui exerce sa fonction d'afJrès 
un titre légal" (27). Men oordeelde trouwens dat D. De Langhe een goede 
onderwijzer was en dat hij alleen volstond (28). 

In IS 17 werd beslist om in elke provincie een TUdelUke Jury voor het middelbaar en 
lager onderwUs op te richten. Deze jury zou dc weg effenen en zo een basis leggen 
voor de latere invoering van meer dwingende maatregelen (29). Door het uitblijven 

93 



van algemene maatregelen vaardigden de Gedeputeerde Staten van Oo~t-Vlaanderen 
een provinciale ordonnantie uit, die na enige wijzigingen in een Koninklijk Se~luit 
werd bekrachtigd (29). 

In de begeleidende brief aan de gemeentebesturen lezen we o.a. : " T laeger 
onderwys die aen een ieder zoo noodzakelyk is voor het dagel)'ks noodwendig en die 
moet doen ophouden de staet van verlating waer in de geringste klasse is 
dompelende. word in tegendeel sedert menige jaeren ganschel)'k ver:uymr" en 
"Maer dees gedeeltmiddel van aenmoediging [zie hoger) en was niet vergenoegend 
om het lager onderwys in ons provincien te doen wederopstaelI mn :)'ne 
vernedering. Het is alhier bykans niet. terw)'1 het in de noordelyke prm'illcien 
gekomen is tot den hoogsten graad van volmaekthe.vd" (30). Het sociale element is 
duidelijk. 

De ordonnantie raakte de aard en het aantal scholen aan. de behuizing. de wedde en 
de plichten van de onderwijzers enz. Vooralsnog bleef dit dode letter te SeHem. In 
december 1818 meldde de Bellemse overheid dat ze geen geld had om een huis "oor 
de onderwijzer te bouwen. Ze huurde er een aan het V.'·eldadigJreidsbllrctlu, dat dan 
nog deels door de vroedvrouw werd bewoond. Dit was voor heide partijen 
voordelig: er was onderwijs en het bureau beschikte over meer inkomsten. Een 
eerste prioriteit leek het herstellen van het gebouw. Over de onderwijier merkte het 
bestuur op dat hij reeds 20 jaar door "/111 aidel' werd hijgestaan en dit tot algemene 
voldoening (31). Door het examen tijdens de Franse periode weten we dat DJ. De 
Langhe over de nodige capaciteiten beschikte om onderwijs te verstrekken. maar 
deze laatste zinsnede doet ons twijfelen of hij zelf les gaf. Hij was namelijk ook 
secretaris en werd nog in de Franse tijd (/((ioint (vergelijkhaar met het schl'penamhO 
en hleef dit zeker tot in I R I R. De naam en de kwalificatie van hel IlIIlpjc' lijn ons nog 
onbekend. Mogelijks ging het om één van de latere examinandi. 

Vanaf de installatie van de J~\'lJelyk(' ."u~\' moest iedeR'l'n die Undl'l\\ ijs wnu 
verstrekken een "h('w\'s \'cl1l /w\'oegdh('icl" hl'kOl11l'n, Omwille "an 111.'1 hij/olllk'r 
grote sociale helang dat het lager onderwijs Wl'nt IOC:gl'sdm'\'I"Il, IlllX'sl dl' 
schoolmeester in de eerste plaats l'cn 0pvol'lk'r lijn. En wut "'us dun nm Illl'l'r 
belang dan zijn voorbeeld 'l Dl' kundidaat-nndcrwijlt.'r mnl'st Olll lot hl,t l'\amc:n tc.' 
worden toegelutl'n dan (lok "dril' h(·wys-,\·tukkel/ \'0" dcs;e(fs gO('" blll'gt>r/,vA, :(ckhk 
('1/ gods-dicl/stig gedrag" vooril'ggen. Naast "("'1/(' /,ro(( \'(11/ bt.·kwelcllP,lrác/" in",kl' 
lezen van allerlei gedrukt en gesdueVl'1l sc.-hrift. "kclmi,u('" c/(,. scht"Îc/· (If 

ZÎI/-te('kcl/('1I ('11 \'cll/ lum g('hmik", sdlfijven, spdling l'n taulkulllk, ulsnok n'h'nl'n 
en het wellig stelsel van mutcn en gl'wkhtl'n (.~2), volgdl' l'en llndl'I\Tl\ging lWl'r hun 
":cdC'lUk ell godsdiclIsti"w cI('"ÁwU:c ('I/ I)t'gill'\"('/c'"'' (3.~), 

In I H I H werd lx'puald dat Iklll'l1l ~tn SdlllOI nHx'st Ill'hhe.'n vun de.' dl'nk kl:lsse.' 
(uOHlnkelijk van hl't Ix'lang en dl' middl'll'n van dl' !!Cllll'l'ntl'l (.\4). Aan Iwt l'mdl' 
vun hl't jaar stelden dl' (it,t/t,,,IIf('('rt/t' S/clff" tl'vl'ns : "clr" lc'gc·"wcl(l, .. /(t:(" .\Mrl "lil 

:ok('" i" dl.. gC1I/('('lItt' 1//f1('1 "(\'I'c·" "t''\"III(''' lol clt'" oogt'"hllA delf /t(1 "'(UlI' (I"'/( 

a/dw'r "00,. \'OSI :0/ i"gt'rigl :y,," (,\5), 



En te Bellem bleef blijkbaar alles bij het oude en pas in juni 1821 merken we dat er 
verandering op komst is. In de vergadering van de Tydelyke Jury van 1 juni werd 
namelijk lezing gegeven van het verzoek van een zekere Lodewijk Francies De 
Keyzer van Bellem om een voorlopige toelating om te onderwijzen te verkrijgen. De 
jury oordeelde dat er daartoe geen reden bestond, zolang hij geen examen had 
afgelegd (36). 

Deze L.P. De Keyzer vinden we voor het eerst te Bellem in december 1813. Hij 
werd dan als "apprentif' (het Franse apprenti betekent leerling) bestempeld. De 
volgende jaren, en dit tot zeker oktober 1822, werd hij steevast als "écrivain" of 
"schryver" vermeld (37). Hij was dus alvast op het secretariaat het hulpje van DJ. 
De Langhe, en mogelijks ook in de klas. 

Vermoedelijk had de vroegere onderwijzer De Langhe, gezien zijn andere 
aktiviteiten, geen interesse meer om zich opnieuw wettelijk in orde te stellen. 
Lodewijk De Keyzer legde het examen af op 7 september van hetzelfde jaar, maar 
slaagde niet (38). Toch kreeg hij 37 gulden uitbetaald "pour indemnité de logement 
d'instituteur primaire" (39). Hij mocht nochtans geen school houden, maar 
meerdere gemeentebesturen doogden dergelijke onwettelijke toestand (40). 
Hoogstwaarschijnlijk was hij reeds langer de echte onderwijzer, want bij het 
opmaken van het budget in september 1820 stelde men reeds die vergoeding voor 
om reden "qu'il prend beaucoup des soins pour l'instruction des enfans indigens" 
(41). Voor het volgende jaar werd geen vergelding voorgedragen, gezien hij niet 
geslaagd was (42). Toch zette hij de onderwijsactiviteiten verder, want de 
burgemeester vroeg in november 1821 aan de gouverneur hem een voorlopige 
toelating te verlenen. De secretaris van de Tydelyke Jury wees er op dat niemand 
was aangesteld voor Bellem en daar "f'instruction ne pouvant être delaissé pour ce 
motif', werd de toelating verleend enkel indien de kandidaat zich zou aanbieden 
voor het examen in maart 1822 (43). 

De kandidaat-onderwijzer kende nu meer succes, want hij verkreeg een toelating 
voor één jaar voor het houden van een hulpschool (44). Deze hulpscholen of 
scholen van vierde klasse bestonden slechts om voorlopig het onderwijs in bepaalde 
gemeenten te bestendigen (45). Een toelating voor één jaar was de kortste : zijn 
school bleek dus niet veel zaaks. Vanaf eind maart 1823 geeft Lodewijk De Keyzer 
steeds als beroep "schoolhouder" of "schoolmeester" op. Toch moest hij nog 
examens afleggen (46). Maar plots dook er nog een gegadigde op : Pieter Jan Van 
Necke. Volgens zijn curriculum stond hij reeds 20 jaar te Sellem in het onderwijs 
(47), wat er zou kunnen op wijzen dat hij al die tijd Dominique De Langhe hielp 
ofwel hield hij een privaat schooltje. Vermoedelijk was hij bakker van beroep, die 
wel vrij goed kon naamtekenen. Tijdens de Hollandse periode zouden we niet meer 
van hem horen. 

De Nederlandse regering wou de greep op het onderwijs nog versterken en besloot 
de Tijdelijke Jury's te vervangen door Provinciale Commissies vall OnderwUs: in 
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Oost-Vlaanderen vanaf mei 1824. De commissie bezat een ruimere bevoegdheid dan 
de jury (48). Reeds op 30 mei van dat jaar werd L.F. De Keyzer aangenomen voor 
één jaar voor een school van derde klasse (49). Dit betekende dat hij "wel er\"Oren" 
was in het lezen, schrijven en rekenen, op de toepa'\sing ervan in hel dagelijh leven. 
kennis had van de beginselen der Nederduitse taal en een behoorlijk begrip en 
handeling had van een goede manier van onderwijzen (50). 

Over een specifieke opleiding van de nieuwe Bellemse onderwijzer is ons niets 
bekend. Nochtans ook op dit vlak deed de overheid een flinke inspanning door het 
oprichten van speciale scholen en het laten doorgaan van norrnaalcursussen (51). 
"Onderwyskundige lessen" vonden in Oost-Vlaanderen plaats vanaf het jaar 1825. 
De deelnemers kregen er een zekere vergoeding voor (52). De naam van L.F. De 
Keyzer prijkte op geen enkele deelnemerslijst. Het hoeft ons dan ook niet te 
verwonderen dat Bellem nooit werd vernoemd bij de gemeenten waar het onderwijs 
veel was verbeterd (53). Of had onze leerkracht echt geen bijscholing nodig? Dit 
lijkt weinig waarschijnlijk daar hij nooit een akte \"011 hehmamheid (of een rang) 
verwierf, maar slechts over een hewijs \'an algemene toelating beschikte (uitgereikt 
op 16 november 1824, bij een algemene herziening door de PrOl'illciale Commissie 
\'an Onderwijs) (54), dat door een gunstig advies van de schoolopliener werd 
verlengd zonder dat een nieuw examen werd afgenomen (SS). Toch liet het lokale 
bestuur eens uitschijnen dat de gemeente over een bijzondere lagere school \'an de 
tweede klasse beschikte (56). Dit was zonder meer een overdrijving. \\"e mogen wel 
aannemen dat L. De Keyzer beter onderlegd was dan sommige van de CUn\isten. 
waarvan enkelen nog moesten leren lezen. niet wisten wat een cirkel \\as of 
dwaasheden als "het \,e,.rotte y:er", "('el/ korre'l watcr" of ""t't rOl/d(' \'it<rkalll" <tb 
goed bestempelden (57), Volgde hij geen "normale It'.Ut·"", we weten evenmin of de 
nieuwe leerkracht lid wus van een onderwijlersge/C'1schap. fk pnwiJl\:üth.' 
commissie hamerde ten zeerste op het nut ervan en er hcslolllt I.'r .. 1\"4\sl één 11.' 
Oostwinkel (alwaar een loonhec1d van de ol/dcr",l):cI"-II;C/Il\'('-sTljl"l,tid wa~) (Sl\). 

Ondanks tegenkanlingen I.'n onlgoodle1cmk loeslanden Wl'eS lk pnwindak' 
commissie in de jaarverslagl'n vanaf I K:!h op dl.' gehol'kll' V\)(lmil~,mg, Il' dankt'n 
aan de examens, lessen cnz. Toch was ht'l onderwijs nog WITl' van uit hl't slop l'n 
pleitten de leden voor een hl.'len.' ht'loldiging vlIn dl.' \lIl\krwij/l'n\. /\)(1"1 l'en 
hijheJ"<K'p niet langer Jl(lmlzakelijk was. Dil hlel'k l'l'n Tl'alitdl \lP hl't pl:lttd;lIld : dt' 
schoolgelden (zie verder} waren te laag l'n dl' gl'1l\el'nll'n wrkl'nlkn "l'ini~ 
tïnandële steun (59). In januari I H2h hl'wl'l'niL' 111.'1 Ikl k'IllSl' Ix'stuur dlll hun 
officiële onderwij/l.'r /.ijn in\..ollll.'n gdlcl'I l'n al vond iJl dl' ophfl'n~sl \all hl" 
schoolgeld eJl dl.' gl.'ringl' indl'mnitl'Ï1 (hO), Toch bt'laallk l.. Ik Kl'Y/l'r in dat ja,tf 
palenthelasling als s("/wolilo/lt/cI", \\,;"kd;I'I", IlI'(lot/l'crkopc'I" l'n kflwgh,'uclr'r (('11), 

Vooral legl'n dil laalste IIgl'l'nk dt' provinl'iak OVl'r1ll'id fl'l'ds p.l'milllt' lIjd (('I~). 
Maar oo\.. dl.' volgende jnrl.'n lapll' dl' omkrwij/t'f uil dl'/t'1flk "naljl's. 
Dl' gCllll'ente kende hl'lll l't'Jl juurwl'ddl' van 40 ~uldl'n lilt' l'n in I X.:!l) wnllddlk lil' 
commissie spct'ÏlIIII hl.'l Iklk'msl' hl'sluur llmdal 1ll'1 ":;1'1, mul' /lv:""dr,. c/f'" 
1'('rht'/I'ring I'/ln //('I i"kol/ll'II cll'r IIl/dc,,.I\·v:c·I".\·" had Il'r IHlrll' ~l'n\lml'll (('1.\). 



De provinciale commissie schonk ook aandacht aan de schoollokalen, die vaak te 
wensen over lieten. In de jaarverslagen werden de gemeenten die hiervoor 
bijzondere inspanningen deden, speciaal vermeld. Er werd zelfs extra financiële 
steun verleend voor het optrekken van nieuwe schoolgebouwen. Dit gebeurde 
ondermeer te Waarschoot, Lovendegem, Knesselare, Ronseie ... (64). 
De Bellemse school hoorde toe aan het Armbestuur en werd reeds 25 jaar als 
dusdanig gebruikt (65). Volgens het kohier van de hoofdelijke omslag van 1826 was 
de onderwijzer vrij ruim en goed behuisd (de middengroep van woningen) : het huis 
telde 7 deuren en vensters en had 2 haarden van de tweede klasse (66). Enige tijd 
later bestempelde de lokale overheid het als "middelmatig" qua "inrigting" (67). Het 
gebouw werd jaarlijks verbeterd : op de begroting van 1829 stond 27,50 fl. 
ingeschreven voor "gedeeltig vertimmering van het school lokaal" (68). Terzelfder 
tijd zocht de gemeente "middelen en gelegene plaats" om een nieuwe school te 
bouwen (69). Of de inspanningen van de hogere overheid zouden ook in deze 
lokaliteit vruchten afwerpen, maar het Zuiden begreep Willem niet zo best... 

Over het onderwijs, of eerder de greep van de staat er op, tijdens de Hollandse 
periode zijn we vrij goed geïnformeerd. Dit kan minder goed gezegd worden inzake 
de schoolpopulatie te Bellem. 

In een zendbrief van de Gedeputeerde Staten aan de lokale autonteIten van 
november 1818 lezen we terzake interessant gedachtengoed : "lnderdaed, 
Mynheeren, elk ouder is verpligt een toereikend onderwys aen zyne kinderen te 
geven; en 't is hy die de kosten moet dragen zoo van de opvoeding als van het 
onderhoud van de gene aen wie hy 't licht gegeven heeft. Ouders van dees naem 
opregt waerdig zynde [sic] voldoen met ijver deze geringe onkosten: en in den 
tegenwoordigen staet van zaken trekken zy er kleine vrucht uit voor hunne 
kinderen". In die optiek had men het ook over "verpligte schoolgelden voor elk kind 
dat nog niet geleerd is, en dat [sic] op gedwongener wyze door de ouders moet 
betaelt wezen". 

Maar : "Er komt een tweede questie voor : zy is even belangryk om opgelost te 
worden. De vraeg is deze: of het schoolgeld aen gelyke prys moet zyn voor elk kind 
zonder acht te nemen op de fortuin van d'ouders ? ' T is voor eerst een grondregel 
dat de kinderen van hehoeftige in de schooien zonder on kost aenveerd worden" (10). 
Het bleef echter bij die mooie principes en idealen. Het onderwijs was tijdens de 
Hollandse periode nooit verplichtend, maar evenmin kosteloos (11 ). 

Ca. 1820 genoten te Bellem een aantal kinderen van behoeftige ouders in elk geval 
gratis onderwijs (72). We wezen hoger ook reeds op het onderwijzersinkomen dat 
zogezegd hoofdzakelijk uit de schoolgelden bestond. Over enig bedrag, noch 
algemeen noch individueel, werden we niet ingelicht. En pas vanaf 1825 vernemen 
we iets over de totale schoolpopulatie. In de zomermaanden werd de school bevolkt 
door 15 jongens, II meisjes en 5 arme kinderen. In januari (geen landwerk) liep dit 
op tot 45 jongens, 19 meisjes en 16 armen. Latere cijfers zijn van dezelfde orde (13). 
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We stellen dus niet zoveel verandering va'it tegenover de Franse tijd. Nu gaal wel 
ongeveer de helft van de kinderen minstens enkele maanden naar M:hool. En een!. te 
meer wordt de school voornamelijk in de dode maanden gefrequenteerd. 
overwegend door jongens. 

Over de aard en de duur van het onderwijs echter geen gebenedijd woord. Wel werd 
er zeker vanaf 1826 6 gulden voorzien op de begroting voor prijzen (74). Vele jaren 
later deelde de Bellemse overheid in verband met L. De Keyzer mee dal hij wa\ 
"admis comme instituteur pour la langue flamande". Men wist tevens te vertellen 
dat "U a donné des preu\'es d'une connaissance étendue dans cetle branche son :èle 
et conduite lui ont acquis /'estime public" (15). 

3. Na de onaj7wnkelijkheid 

Na de Belgische onafhankelijkheid werd door de nieuwe machthebbers de totale 
vrijheid inzake onderwijs gepredikt. een vrijheidsbeginsel dat trouwens 
grondwettelijk werd vastgelegd. Vele verwezenlijkingen van Willem I werden in de 
kortste keren teniet gedaan. met nefaste. om niet te zeggen catastrofak. gevolgen 
van dien. De particuliere scholen schoten als paddestoelen uit de grond en vroegen 
minder schoolgeld dan de gemeentescholen. De ofticiële onderwijzers kampten dun 
ook met een hevige concurrentie (76). Het stijgend aantal scholen ging gepaard met 
een daling van het kwalitatieve niveau (77). 

De toestand te Bellem toonde weinig verschil met de algemene g.mg nm I~lken. 
Volgens de rekening van 1831 ontving L. De Keyzcr nog sleeds 40 guldt."11 wl-dde. 
naast 36 n voor huisvesting en 6 tl voor de aankoop van prij/cn. Ol' volgendc jan'n 
was geen rooie duit meer vuorlien voor onderwijs (78) : hcl gevolg van dl' \'rijhl·id ... 
Nochtans bestond volgens een staat van het onderwijs dd. I fl'onl"ri 18.~~ dl' 
gemeenteschool nog steeds, l1luar... naast 2 privé-sl'holen. Ik' cerstl' tdde ~Q 

leerlingen. de andere samen 77. Wat het aantal ondl'rwe/cn kinderen hl'treft, ging 
het dus 0111 een gevoelige vcrhetering : in totaal 106 kindl'J'l'1\ of 6,65~ van dl' 
inwoners (79). I n andere Ml'etjeslnndse gl'mel'lllen dl'l'l! ,kh wel .. 1 hl'udtik 
fenomeen voor: een tOl'numl' vun het aantal sl'llokn l'n kl'r1in~l'n. manr llwt vl'rlks 
voor de 1'1'(J('g('1'(' (~nïciNt' ondcrv.:ij/.cr. Ix'nocmd dnor hl'l Nl',krlnnds hl'" ind ~ ~O). 

In I H33 was nog vang sprnke van een gel1ll'l'ntcsl'hool ~uilerst on" :mrsdlijnlijk), 
maar gccns/.ins nog van 1.. Dl' KC:yl.cr. Trouwl'ns. dl' siluatk V,111 dal' lx'r,.\l(lll is 
nok de volgcnde jnren leer vc:rwum'nd. Rond dil tijdstip tlHx't hiJ l'msti~ lid, 
geworden lijn. want in april 18.~5 sl'luijft dl' lokak 'lwrlll'id J'l'l'\b "H'r \k 
hetrokkene ".loelis illstitll(t'lIr dalls ('f'ftc' ('O",lIl1l1/t''', f\ kn had hl.'t lt,'wns ''''l'r \k 
"hm clé,,/orah!t''' waarin hij lidI Ix'vond. Ik ongl'n<"l'slijkl' kHnkl'r in Iwt alm~I.·,khl 
waardoor hij was IHlngl'tast Vl'rplil-hlll' hl'lIl Il'kl'r in Il(\h ddïnitid dl' ,\.'I\\l()I"I.'\lI\'n 
te sluiten, want "/'0.\'1'('('( dégoll(WI' a;/ls; CI/It' //'/rl(/c'"'' clr'sc/grtd/ll(' qU( k mcl""; 
CcJIISt'//( (;('I/IIt'''' ,\'fm c'('o/t' c/t'.w'r't'" (H~). 



Maar ook zonder de school van L. De Keyzer bevonden er zich nog steeds drie 
onder.1'ijsinstellingen op het Bellemse grondgebied. Door de veelheid aan informatie 
vatten we alles samen in volgend overzicht (83). 

onderwijzer( es) schoolgeld aantallIn aard verstrekt 
per maand 1 februari onderwijs 

J M 

l. De Langhe D.C.A. 1 fr. 15 13 "Lire, écrire et 
en broer l'arithmétique 

Ie tout par 
principes en 
flamand et 
français" 

2. Van Necke LR. 36 à 54 c 5 9 lezen en 
schrijven in 
het Vlaams 

3. Van Necke P.J. idem 31 19 idem + 
rekenen 

51 41 

De volgende jaren zien we hierin weinig verandering. De eerste school wordt dan 
nog alleen gerund door Jan Eduard De Langhe, terwijl er zelfs kortstondig een 
vierde school werd gehouden door een zekere Jan Baptist De Vuyst. De 
verschillende staten vermelden echter niet steeds evenveel scholen, maar na 1836 
houdt de overheid het bij (de) twee (van de familie Van Necke) : "Er bestaen in 
deeze gemeente twee scholen, voor de Vlaemsche tael en eerste beginselen of 
grondregels der cyffer en schryfkonst. Dezelve worden gefrequenteerd door ontrent 
honderd kinderen waeronder een aental van zestien armen kosteloos worden 
onderwezen" (84). 

De namen van de onderwijzers klinken ons niet onbekend in de oren: 

- Pieter Jan Van Necke ontmoetten we reeds in de Hollandse tijd als 
kandidaat-onderwijzer. Hij was de zoon van Jan Jacob, bakker en zelf ook 
"geadmitteerde schoolmeester" te Bellem vóór de inval van de Franse republikeinen 
(85). In 1838 schreef het Bellemse bestuur over hem : "Dat hy voor de organisatie 
op het onderwys door het voormalig f.:ouvernement daergesteld zyne voorouders en 
vervolgens hy de fonctien van schoolonderwysers sints lallf.:e joe ren heh/)en 
uytf.:eoeffend dat hy de zelve heeft nederf.:elef.:d hy de 1 •.• ; inkt weg] gil18 1'011 het 
examin door het voori8 hoof.:bestuer doch zyne fOf1ctiell heeji ernomen met de 
omwentelinf.: van IH30 dat hy verders deeze f.:emeente van zyne kindsheyd af 
hewoond" (8ó). 
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Handtekeningen van enkele Bellemse 'schoolmeesters'. 

, 
'/".. ' /'1n.," "5 
~.- ) 

L.F. De Key:er, O.C. en DJ. De Langhe tekenen "lot. Van de familie \'an Nec/rL b1ijkr enkel P'eter Jan 
goed met de pen Ol'erweg te kunnen, terwijl Louis toch ook 'cursief schrijft. HUil ;uster weet slechu losse 
letters te zetten. 

Isabella Rosa was een jongere zuster van hogergenoemde. Haar lroofdhaMP wa~ 
naaister. Ze was gehuwd met de olieslager Martin Lambrecht, een verwant \'an de 
molenaarsfamilie Goethals. 
Tenslotte was er nog sprake van een Louis Van Necke. Alles wijst erop dat Pietl'r 
Jan werd bedoeld. Toch bestmlt ook de mogelijkheid dat het om hun broer Jan 
Baptist Lodewijk ging. 
- De familie De Langhe was een bijna vaste waarde in het Bellemse ondcf\\ ijs Sl"C.1ert 
meer dan een eeuw. Dominique Clement August was de oudste loon \'an Dominique 
Joseph, de eerste officiële onderwijzer na het theoretisch verd\\ ijnen \'an het Oud 
Re!{ime. Zijn broer Jan Eduard stond reeds als vijftienjarigl' vnor de kidS. \kt het 
overlijden van deze lantste verdween hun schooltje (lie nok dl' hijlage). 

De nationale overheid had na I !'UO nog slechts é~n f'('cht : het \'erkncn \'~lll subsilties 
(H7). I n 11-\37 en I H3H verlfK:hl LOllis V Hn Nel'ke dun nok om el'n "trclit(m(1/f ,<;ur Ir
(résor". liet provinciuHI hestuur informeerde hieromtrent hij de lokale llwrhl'id, dil' 
echter geen gunstig advies uilhracht : "/)a( dCI/ 1'('C/II(,.'II""", m"c'I' ('c'fI( middc,/","tigc' 
hd ..... (/('l1Ihcyd he:i( ('11 do( :y1/ o"d,·/1I'Y.<; :icll ('"Adyk /'C'/)j,I(!d (til (i( 

~rolld!)('gill,\'l'!l'II dcr \ 'l(/cII/s,.IIc' (ciC'!. ,\Th"Xf 1'11 <'.'1J('1'/':0,,:\( ('" IIy ,k f',.,lfIJcI,(' Icld 
II;C( kclIt wydc·r... Wel( he'(f'(:/r :Y1/I'1/ y\,(.,. (('I' ol/d(','11'.":;"'\: dt'II :c-IW'II SC".""t 

\'olcloellc/c" ell "Me" twyfl('lcI (~r hy ko""I'Ioo ... olld('/'\\'y.'\ \'('1'/t'(IIc1 (c" ",i"slrll il/ ,,(( 

\'ClII dl' kellllis \"111 dell wed IIiel dal hy IIr11le killcl,'re'" o"dc'r",." ... '" (~~). nil\ h\al,tl' 
was alvasl ecn noodzaak, Dmm.'nhnvcn sllx'g.l'Jl lil' lklkm't' \'f\X"I.k \'a~kf\'1l 
hlijkbaar lijn nndcrwijscapal'Ïtl'Ïll'n nk't hnng. UUIl, 

De vraag vun Van Nel'kl' was hongsl\\'IHII'Sl'hijnlijk nok ingl'gl'H.'1l lh'l\\l\tnt hl'l 
lokale hestuur opnit'uw Illl't phllllll'n Ikp Idr nmk'1'\\'ijs It, llf~lIllbl'I'l'n, Wl' makt'u ('f 
kennis mce in hl'l jaarVl'rsla~ VIIIl 1 H.'? : "1>,' ,\:C11II'c'IIf,' ,t.:C'('" gC',\'cMkl ""'-'lId (IIU ((IIC' 

~(,I/IC'('II( (' Je/wol (11' Ie 1'(,,.h(I'II h(':i({('IIdc' 11/11'(/('" d(' k i"clc'I'c'II l'p""I('IIdC' kC',tl/i,u( ,/(1' 

"-r'II/,w'!1l' 1'11 \ '!cI,'III,W!1t' (cid al,\'II/"cI" cic sdll','." n:lT(I' c'" (11/.1(,'(' ./c'C'(',\,'Itli''('II m"'i.~( 
1-1'(.( l'f/ScllIIl'!It'II :01/(11'1/ k /11/11,'1/ hr'k "1//('1/, Ilr'c~11 h,'l J,C'Sf/lc'" ifl tu,\.\'t'''f'/t dl"~ ('I' 
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maeo'ege/en ontrent deeze noodwendigheyd zouden genomen worden in des selfs 
begrootingsstaet over den loopende jaere eene jaerwedde alsmede een indemniteyt 
mor huysvesting aen den ondelwyser voorgedraegen alle welke aldaer door de 
bemegde autoriteyt zyn toegestaen doch heeft men hier van geen gebruyk konnen 
maeken als zig geene persoonen tot deezen post aengeboden hebbende welke men de 
noodige vereyschtens erkende om met vrucht de ondelwysing in questie te doen. 
Gelycken voorstel zal voor het aenstaende jaer 1838 in des selfs begrootingsstaet 
gedaen worden alsmede de noodige poogingen om een en bekwamen ondelwyser te 
gemoeten" (89). Na enkele jaren totale verwaarlozing van het onderwijs zou men te 
Bellem dus aanknopen met het beleid gevoerd aan het einde van de Hollandse 
periode: een onderwijzer benoemen en vergoeden en een degelijk (nieuw) lokaal ter 
beschikking stellen. 

De privé-onderwijzer voelde zich blijkbaar geroepen, maar de gemeente oordeelde 
het niet "bevoeglyk" hem een wedde te verlenen. De requestrant bezat nochtans 
(daarenboven) een eigen lokaal, terwijl het bestuur er van verstoken bleef. Toch 
besloot men in afwachting de toestand te behouden en verdere "navorsingen" te 
doen. Met de vooropgestelde jaarwedde van 100 fr. en er bovenop 40 fr. voor 
huisvesting waren er vermoedelijk slechts weinig gegadigden (90). 

Toch bleef men de ingeslagen weg verder bewandelen. Feit is tevens dat de lokale 
overheid zich vanaf dan wel enigszins anders opstelt tegenover P.J. Van Necke. Het 
aantal kinderen in zijn en de andere privé-schooltjes blijkt regelmatig flink lager te 
liggen dan voorheen, alsook het aantal gratis onderwezen arme kinderen, voor zover 
dit onderwijs bestond. En de steeds weerkerende uitlatingen dat men op zoek is naar 
"un instituteur plus capable" klonken weinig bemoedigend voor de fungerende 
niet-benoemde onderwijzer (91 ). 

Op nationaal vlak moesten we tot 1842 wachten vooraleer we van een werkelijke 
organisatie van het lager onderwijs konden spreken. Bellem moest ook zolang 
geduld hebben om opnieuw over officieel en eigen onderwijs te beschikken. Vooral 
het vinden van een gepast lokaal had heel wat voeten in de aarde. De vroeger 
gebruikte huisjes van het Armbestuur waren niet meer beschikbaar, daar ze als 
toevluchtsoord voor arme families dienden (92). 

Dan maar bouwen, gezien "de dringende noodzaekelykheyd welke zig meer en meer 
doet gevoelen om in deze gemeente [eJen onderwys [. . .]-gestigf op te regten" (93) en 
om "satisfaire au voeu généraf de nos administrés de posseder une école dans ce!te 
commune dont l'influence nuisible se fait si vivemenf ressenfir sur la morale puhlic" 
(94). 

De provinciale en de nationale overheid waren bereid een aanzienlijke subsidie toe 
te staan, maar wilden vooraf de verzekering hebben dat de BelJemse goegemeente 
de ontbrekende som kon bijeenbrengen (95). Ook de onderhandelingen met de 
Gentse eigenaar Ph. Cardon in verband met een perceel grond verliepen niet bepaald 
vlot (96), zodat men in het jaarverslag van 1840 noteerde: "Tot dus verre niet 
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tegenstaende alle mogelyke poogingen van wegens het plaetselyk bestuer zoo mor 
het verkrygen den noodigen bouwgrond als beraemen der geldmiddelen is er door 
voorgekomen omstandigheden hier ontrent provisoirelyk moeten geschorst worden" 
(97). 

De school kwam er toch en bij de uitvaardiging van de eerste organieke wet op het 
lager onderwijs van 23 september 1842 (98) voldeed de gemeente bijna aan de 
nieuwe voorschriften. De wet bepaalde dat elke gemeente tenminste over één lagere 
school moest beschikken, die kosteloos onderwijs moest verstrekken aan behoeftige 
kinderen. Bestaande vrije scholen mochten worden aangenomen. Dit laatste leek te 
Bellem weinig waarschijnlijk. In de raadszitting van 29 september 1842 kwam de 
aanwerving van een bekwaam onderwijzer weer ter sprake "te meer ilrge:ien de 
nabyheyd van het wintersaisoen tydstip dat het meestendeels der kinderen hUil Ier 

school begeven". Jan Ange Van der Stichelen. onderwijzer te Hansbeke en met 
onderscheiding gediplomeerd te Gent. verkreeg de unanieme goedkeuring van de 
raad (99). Aan het einde van het jaar genoten 10 anne leerlingen gratis onderwijs (in 
de private school geen enkele) (1 Oü). Toch kwam dit pas echt van de grond vanaf 
1844 toen de onderwijzer "in wettige forma" was benoemd (101). 

B. Geletterdheid 

De onderwijssituatie in een dorp kan ons inzicht verschaffen in de alfahetisatie \'an 
die gemeenschap. zij het zeer rudimentair. Gezien de andere lccnncthodes dan 
heden ten dage - eerst leren lezen (goedkoopst) en dan schrijven - weten wc e\'Cnmin 
wie welke kennis verwierf. Daarenhoven is (de graad van) alfabetisatie niet enkcl 
afhankelijk van onderwijs. maar evenzeer beïnvlocd door socio-<!'conomischl' 
factoren. 

Om een iets juister heeld vun de geletterdheid Ic verkrijgen. lx'nuden'u we hl't 
prohleem vanuit een tweede. meer concn.'tL'. invulslHX'k, Wc gl'hruiken daar\'oor l'en 
traditionele hron : de huwelijksakten. Wc moctl'n cdllcr de \'aak erin gehautl'l'nk 
term "f/aemtl'kellef/" letter! ijk ncmen : veclul ging de sdrr;.uk,,"slniet venier dan dat, 
Een zekere overschatting van het mllltal nlfuhl'll'n op husis nUl dl' haudtc..'kl'uing is 
dus onvermijdelijk. Bovendien hl.'slOlllk'n grndutks in dl.' gc:-Il'ttl.'nihl'id. 
Daarcnhoven was de leeskunst lcker hl'l'l wnt Illl'l'r verspn'id dun de schrijll..un~t: 
onregelmatig cn kortstondig SdlOollopen leidde l'l"tOI.' dut vl'1en nooit mm 1ll'1 

schrijvcn toe kwamen. 

Bij ons omkrzoek hil'llkn wc enkl.'l n'kl'ning met I.'l'rstc hu" l.'lijkcll, om 
duhheltellingcn te vermijden. Daan:nhoVl'1l wildc.,tl Wl' \'oornnml'lijk dl.' gc..'kttl'nthl'id 
van de BcllcllllHu'l'n kennL'1l als gcvolg VUil hl't lllkak lll\dl'rwijs, 1\'~I,lt WI.' lll't 
criteriulll wtll/cl/cI tt' IkllclI/ gl'hruiktl.'n, Nodllulls implil'l.'l.,rt dit nÎl't 1\\l\l\tnlkdijk 
dat mcn olllil'rwijs ill lil' gCIl1l'l'lltl' gl'nnlll. EI.'1l gcvulg van lk'l' \\ I.'rkllll'thll\k i~ wl.'l 
dat hel staal vun de 1lllllllll'Il kldnl'l' is dun van lil' VI'llllWl'n, 
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Tenslotte maakten we voor de evolutie een opdeling volgens geboorte periode (de 
schoolperiode = + 10 jaar) (102), en niet volgens de huwelijksperiode. Dit laatste 
werkt gemakkelijker, maar geeft een vertekend beeld. In onze studie schommelde de 
huwelijksleeftijd tussen 17 en 57 jaar, terwijl zowat de helft der huwenden 30 jaar of 
meer was. Dat dit problemen schept, weze duidelijk. In enkele dorpsmonografieën 
van aanpalende gemeenten werd spijtig genoeg die fout gemaakt, zodat vergelijken 
quasi zinloos is. Gelukkig gebruikten de auteurs van enkele studies naar de 
geletterdheid in de 19de eeuw wel die filterende methode. 

J. Geletterdheid volgens schoolperiode 

Als gevolg uit deel A veronderstellen we de beste resultaten inzake geletterdheid te 
bekomen tussen 1820 en 1830, gezien (theoretisch althans) de mogelijkheid tot een 
betere opleiding, of precieser 1821-1834/36 (periode De Keyzer). Dit stemt overeen 
met de groep kinderen geboren ca. 1810-1820 of 1814 - ca. 1830. Deze laatste 
caesuur is moeilijk houdbaar, zodat we het gemakkelijkheidshalve houden bij een 
indeling per 10 jaar. 

Uit de grafiek (data geboorteperiodes) blijkt duidelijk dat het aantal personen dat 
hun naam onder de huwelijksakte kon plaatsen gering was : voor de mannen 
doorgaans slechts 1 op 3, voor de vrouwen aanvankelijk nog lager met ongeveer 1 
op 5. Aan het einde van het Ancien Régime lag de alfabetisatiegraad bij de Bellemse 
mannen en vrouwen bijna gelijk: respectievelijk 27 en 28%. 
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De kinderen geboren tussen 1811 en 1820, of die dus eventueel onderwijs genoten in 
de Hollandse periode. waren er beter aan toe : de jongens leerden bijna voor de helft 
hun naam zetten, van de meisjes toch ook meer dan 1/3. Nadien stellen we een 
terugval vast. die bij de vrouwen vrij gering was. zodat ze na de Belgische 
onafhankelijkheid op een hoger peil stonden dan vóór 1820. De mannen vielen terug 
op het oude peil. 
Algemeen zien we dat de jongens iets meer kansen kregen dan de meisjes. In om. 
onderzoek naar de kinderarbeid kwam dit eveneens naar voor. maar toen konden we 
niet vaststellen dat de jeugdige arbeid daalde tijdens de Hollandse periode ( lOh 

In vergelijking met andere Meetjeslandse dorpen waar de vlawerwerkende (huis-) 
nijverheid wijd was verbreid. kwam Bellem er nogal bekaaid af. vooral inzake 
geletterdheid bij de mannen. die doorgaans 3 à 7% lager lag dan te Lovendegem. 
Sleidinge. Waarschoot en Wondelgem. Het enige lichtpunt wa<; de Hollandse tijd. 
maar dan enkel voor de alfabetisatie van de mannelijke bevolking. In een aantal 
andere plattelandsdorpen was een stijging toen niet zo evident. tenzij voor de 
vrouwen (104). 

2. Geletterdheid volgens leeftijd 

Gezien het beperkte staal en de geringe schommelingen per periode hehlx'n we voor 
onderstaande tabc I alle gegevens samengevoegd (0 1791- 1 830; gCl'ontrok'\.'nk' 
huwelijken 1810-1870). Daar de geletterdheid gering was en daarenhoven erg 
elementair. veronderstellen wc een achteruitgang van de alfahetisatie door 
veroudering en dus verwaarlozing. 

Mannen Vrouwen 
Leeftijd geletterd onge Ie 11 l'rd geklierd ongdc:tll'nt 

~ 29 41 l)l) 71 I~O 

2l).YY" 70.7% 2~,3'l- 71.7~ 

30-39 46 76 ·N 115 

37,7% 62 .. ~% 29,1)(" 70,1'l 

~ 40 14 12 5 2:\ 

53,8% 46.2% 15,2~ l\.,,:\I~ 

totaal I () I 187 125 J2.~ 

35 % h5 % .27 ,1)'.- n.Jf~ 

Ik cijfers hli,jkl'Jl dil lkels le~l'fl Il' SPI\·\"l'''. AlvlIsI \'l\ClI' Ik I1UI1\1l('1l sldkll ''''' ('\'Il 

verhl'll'ring VllsI : dl' Vl'I'rlÎgl'rs 11'\..I'1H1c-1l Stu\..\..I'1l 1'II.'wr dun Ik 1\\ II1ligl'~, I kl 
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beperkte aantal gegevens zorgt quasi vanzelfsprekend voor een vertekening. We 
kunnen er van uitgaan dat dit voornamelijk te maken heeft met de verschillende 
sociale groepen (zie ook 3) : o.a. landbouwers huwden later door het gebrek aan een 
hoeve. Een opdeling volgens leeftijd en beroep heeft, gezien de beperkte groep, geen 
zin. 
Bij de vrouwen merken we aanvankelijk een status quo, maar de veertigjarigen 
sprongen minder handig met de pen om dan hun jongere sexe-genoten. We mogen er 
echter geen echte besluiten aan vastknopen. 

Om een beter inzicht in deze problematiek te verwerven is een doorgedreven 
onderzoek, individu per individu, de aangewezen weg. Genealogen kunnen hier eens 
te meer nuttig werk verrichten. De schrijfkunst kan ook verbeteren door bv. sociale 
promotie (ik denk daarbij aan de veldwachters, arbeiders die opklommen tot 
meestergast...) of afnemen door andere factoren dan verwaarlozing : kwetsuren, 
blindheid ... (zie de opmerkingen in de akten). 

3. Geletterdheid en sociale differentiatie 

Gezien de doorgaans geringe schommelingen in de tijd en de kleine groepen, 
maakten we geen opdeling in periodes bij de indeling in sociale categorieën. 

Bij het eerste huwelijk behoorden bijna alle Bellemnaren tot de actieve bevolking, 
die procentueel als volgt was samengesteld (op basis huwelijken) : 

Mannen Vrouwen 
Landbouw 11,5 15 
losse krachten 20,1 15,2 
textiel 46,9 55,8 
handel & diensten 18,7 10,7 
andere 2,8 3,3 

De textiel- en huisnijverheid was te Bellem erg belangrijk, ondenneer door de 
aanwezigheid van een zeildoekfabriek : fabrieksarbeiders brachten we dus onder in 
de groep textiel. Zowat de helft van de huwenden vond in deze nijverheidstak zijn 
broodwinning. Dat deze mensen sociaal-economisch aan de rand van de 
maatschappij leefden, blijkt ook duidelijk uit hun onderwijsniveau : slechts 1 op 7 
heeft het rudimentaire peil van naamtekenen onder de knie. Er is vrijwel geen 
verschil tussen mannen en vrouwen. De kinderen moesten dus van jongsaf aan 
meehelpen in deze branche. 

In hetzelfde schuitje varen de losse krachten en het dienstpersoneel. Deze groep was 
sterker vertegenwoordigd vanaf de jaren veertig (inzake huwelijken), gezien de 
aftakeling van de huisnijverheid. Het betreft dus grotendeels dezelfde S00l1 mensen 
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a CIlOOre 

fu'?1 
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Ik landarheiders. dagloners. :wingclaar. schaapherder. diellStpers01lul. 11·t'f~"'''IlI/lWn 
wevers.fahrieksarheiders 
spinsters. borduursters en de eerste kanrwaksters 
uitzondering: kleermakers en naaisters (zie hd) 

hd zelfstandige amhachtslui : hleker. herhergier. smid. kleermaka.lratltkl (koopluil rn \'('n'flt"r 
(schippers) 
fahrikant 
hij de vrou .... en : ca. 80% naaisters 

a particulieren. overheidsl'(·rsoneel. Ims .... aclllers ... 

als bij de vorige groep en die dus noodgedwongen omschakdden. In dt'/C call'~oril' 

telden wc het meest vrouwelijke analfaheh:n : cc"'n bedrocvend pl'il van I11l'l'r dun 
90P!rJ. 

De landbouwsector (vrrll1ocddijk gaat IK't hkrbij om I'O/tijd.'\(· lundholl\wrs) (10.:') 
is goed voor een 10% van de actieve bevolking. Ilun opkiding is stukke..'n lx'ter. 
Deze meer bcgoede groep kon doorgaans !x'lukn voor onderwijs. lodut l'l'n kkine..' 
70%. zowel bij de mannen als de vrouwl'n, It'erdc t('I\('"(·,,. 

De ambachtslui en de handelaars dl'den hl't /.0 lllogl'lijk nog Ix'll'\'. Ix: \I'\IUWen uil 
die groep moesten weliswaar dl' duimen leggl'll voor dc..' landh\lllwsll'fS. maa\' WI\I'\.'I\ 

toch voor meer dan de helft geletterd. Dal' ~nx'p IX'slllnd IHl\lfd/ukdijk uil 
naaisters. Iiel snciale versl'hil IUSSl'1l naaistl'rs l'n spil\Sll'l~ W\ll'\tI 'l\lk hÎt'mil 
duidelijk. 
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Kennis is macht? 

Burgemeester P. Van Maldeghem en 'schrijver' LF. De Keyzer tekenen met zwier een huwelijksakte. 
Veldwachter l.B. Van Dycke staat een trapje lager. Voor de getuigen Ph. Banckaert en vooral voor de 
oudere P. De Rycke is een pen zeker geen alledaags gebruiksvoorwerp. De huwenden waren zelfs niet 
geleerd. 

De groep andere is grotendeels een samenraapsel van rijkelui, voornamelijk 
particulieren. Ze scoren dan ook bijzonder hoog. 

De indeling in een beperkt aantal sociale klassen en het ontbreken van een opdeling 
in de tijd (te kleine getallen) maakten een vergelijking met andere bestudeerde 
Meetjeslandse dorpen eI (6) zinloos. 

BESLUIT 

De historiek van het lager onderwijs te Bellem vormt een bijna perfecte copie van de 
wettelijke en praktische organisatie ervan op het nationale vlak. Vertoefde het 
onderwijs bij de aanvang van de Franse tijd nog in de kerkelijke sfeer, het zou alras 
centraal en officieel worden uitgebouwd. Theoretisch had de hogere overheid een 
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flinke greep op het onderwijs, maar op het lokale vlak wa .. daarvan in de praktijk 
niet bijster veel te merken: de officieel aangestelde onderwijzer behoorde duidelijk 
tot de clan van de (vroegere) Bellemse machthebbers. Na de val van het keizerrijk 
slabakte ook het Bellemse onderwijs, maar de Hollandse bemoeizucht leidde het 
opnieuw in goede wegen. Eenzelfde scenario als op het nationale vlak speelde zich 
af bij de Belgische onafhankelijkheid : het gemeentelijk onderwijs verdween ten 
voordele van het vrij initiatief, met weliswaar meer leerlingen tot gevolg, maar een 
kwalitatief lager peil. Het herstel kwam er pas na 1842. 

In de Franse en Hollandse tijd bleek het onderwijs te Bellem een tijdlang beter 
georganiseerd (telkens een 10-tal jaar), maar toch was het lokale bestuur niet erg 
geneigd het volksonderwijs te steunen : enigszins schoorvoetend voerde men de 
verplichtingen uit. De leidende klasse was misschien bang haar macht te verliezen 
aan anderen hun kennis (kennis maakt macllt J. Ze slaagden er toch telkenmale in dit 
instrument in eigen handen te houden, zodat dit gevaar week. In de loop van de jaren 
'30 nam ze zelf het initiatief om degelijk onderwijs te verstrekken. Was dit niet 
hoofdzakelijk bedoeld om de eigen groep beter op te leiden, gezien het verlangen ter 
plaatse Frans op het programma te hebben? Dit was dan wel niet bedoeld voor het 
plebs, evenmin als volksonderwijs. De annelui konden er wel een graantje \'an 
meepikken: een basiskennis en kennis van de maat'ichappelijke waarden. De wet 
van 1842 deed dit mogelijks iets anders evolueren ... 

De graad van geletterdheid van de Bellemse bevolking was 10gischeT\vijle evenmin 
denderend, maar fluctueerde blijkbaar volgens de nationale (en dus ook lokale) 
inspanningen voor het onderwijs. Daarenboven bestond er een enonn verschil tus.. .. en 
de onderscheiden sociale groepen. 

Filip BASTIAEN 

VOETNOTEN 

I) I. IIOSTE.!>e schoolstrijd 1'111/ 1879·1884 tr Rrllrm. in Llln\l \'110 Ik WIlC.'lilijne • .i~ .. ' (IQ!tIlI, 
nr. I, pp. 42-54. 

2) Zie 0.11. F. DAELEMANS, IJr .wwial,' ,'1/ rl'fII'fllllisd,r fll/IlI'iUrlirr,t: "111 1585 'fli /.'H5, lil 
Culturele geschiedenis \'lIn VhllUllll'ren, dl. ~, p, :!J en M. DE \'ROEDE. "'111 Jl:h,>!,/H,t't".U('r "" 
Onde'1\·Ij';er. Ik opleiclillN \'cIII elr /rrrkrad"rl/ ill lIdgif' ril LILlr/lllmr.t:. \\11, hr, rl/hl Iw •• lr 
JHr ,','Uil' lol OI/J,ffrrrh /842, I ... 'uven, IIJ70, pp. J5-·l(l, 

) RAG, .'klrl'lt/t't!r/lCJrtr""'/lt, nr. JK76. 
4) Nota's Dirk Ik Rell"k in het kmkr VUil de (;r.~cI,irl/r"i.\· I~II/ Ik/km 
5) L. DUBOIS, (i/'!rllat!hl'it/ ,'/1 laR('/' o/l,h'nl'ij.t lil f.'rkifl, 1.1 1I't', .. /r,.:rlll , S/r,.IIIIgr, Ir."'r."· .... " ril 

W,,"de/R"'" (ca. /HOO • CII. 1 X!iOJ , \lnllit~l'j:e\'l'1l Ikellltl'wrhumll'lillj: Rll(î. t'll\f\.I'I' \N·.N. 
6) RA<J, Sclr"'lIrdl'/l/Irtl'/IIrlll. nr .. \K60 (hrievrll Vllll ~ 11I,rt'I\Il'n 7 nl<'""II,1' \'11. 
7) RMl, Sclrl'lc/rtlrpllrtl'/I/t·III. nr .. \O~7n 1 (hrief dd. 10Ihl'nnill", VIl, 
K) RMl, Sclrl'lc/rt!I'I'/lr'r"'/'III. nr .. '057/2Q ("rier IhI. I~ plll\'il'hl' Vil. 
(1) RA( i, .\'c"I'III,'d"l'lIrt""'I'/lI, nr .. 11M (1I1l\\\'llilf\l \lJl rnqut'ltl' \'1111 I \ ptllintll "lil. 

(0) L. I>lIBOIS, 11.11'., p .• 11. 
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DE HEREN VAN KAPRIJKE 
ENHEINE 

Poging tot reconstructie van een" heerlijk" verleden 
(17de-18de eeuw) 

Kaprijke : een parel aan de kroon van het Meetjesland, een toeristische blikvanger 
met zijn 17de-eeuws stadhuis, zijn 16de-eeuws "Kasteel ter Kruisen", zijn 
vroeggotische kerktoren en zijn weids "Veld" of marktplein. 

Kaprijke, één van de vele, kleine lokaliteiten die samen het Brugse Vrije uitmaakten 
en die wel en wee zouden delen in de lange loop van de voorbije eeuwen. 

Aan dit Kaprijke gaf gravin Johanna van Konstantinopel in 1240 een vrijheidskeure 
die van dit dorp een "stede, keure ende vrijhede" zou maken. Onder het waakzame 
oog van het grafelijk gezag groeide deze "onbesloten, smalle stad" uit tot een 
laat-middeleeuwse, nijvere gemeenschap, die naast de beoefening van de landbouw 
in "Kaprijke-Buiten", ook heel wat inkomsten verkreeg uit haar lakennijverheid in 
"Kaprijke-Binnen". De godsdiensttroebelen van de 16de eeuw lieten echter diepe 
sporen na. Van 1583 tot en met de eerste jaren van de 17de eeuw lag Kaprijke -
zoals trouwens de meeste dorpen aan de noordgrens met Nederland - bijna totaal 
verlaten. Pas met het begin van de 17de eeuw gewagen de documenten opnieuw van 
een terugkerend leven te Kaprijke (I). Met noeste ijver gingen de landbouwers weer 
aan het werk op het land, dat jarenlang braak had gelegen. De seizoenen volgden 
elkaar op en waarschijnlijk beseften slechts weinig Kaprijkenaren dat vanaf 1626 
hun gebied de titel van "heerlijkheid" zou dragen. Vanaf dit jaar - en dit tot aan de 
Franse Republiek - zou Kaprijke voortaan een heerlijkheid zijn en blijven. 

I. Van 'grafelijke' stad naar 'heerlijke' stad 

Kaprijke als "heerlijkheid" beperken tot de 17de en 18de eeuw is de realiteit geweld 
aandoen. Terecht vermelden DE POTTER en BROECKAERT (2) dat Kaprijke 
reeds een heerlijkheid was in het begin van de 15de eeuw. Grafstenen die nu reeds 
lang verloren zijn gegaan, maar waarvan de opschriften door vroegere, 
geïnteresseerde geschiedvorsers minutieus werden opgetekend, getuigen nog steeds 
van een "heerlijk" Kaprijke ten tijde van een Daneel Alaert (3). Wie was of waren 
echter de eerste heer/heren van Kaprijke ? Was bij voorbeeld de oudste zoon van 
Daneel Alaert daadwerkelijk nog een heer van Kaprijke ? (4) Op deze vragen 
kunnen we voorlopig nog niet met zekerheid antwoorden. Hopelijk brengen verdere 
opzoekingen ons in de komende jaren meer klaarheid in dit voorlopig nog duister 
verleden. 

113 



11. Heerlijkheid en heerlijke rechten 

A. De heerlijkheid Kaprijke 

Wanneer we officiële documenten uit de 17de-18de eeuw doornemen, worden we 
steeds geconfronteerd met de geijkte formule "stede, keure ende vrijhede \'an 
Caprycke". Zoals meestal gebeurde in oude oorkonden. wordt ook hier met deze drie 
begrippen uiteindelijk maar één zaak aangeduid. met name het gebied Kaprijke. Dil 
Kaprijke werd beschouwd als een stad, een stad die in 1240 vanwege de gravin een 
aantal vrijheden of privileges had verkregen. die binnen haar gebiedsomschrijving of 
keure van kracht zouden zijn. Uiteraard stond deze "stede ende "rijhede" nog altijd 
onder rechtstreeks gezag van de vorst die er zijn vorstelijke of heerlijke rechten 
mocht uitoefenen. Wanneer de vorst echter deze heerlijke rechten tegen betaling van 
een grote som geld in leen (in pand) gaf voor een bepaalde periode. dan gingen deze 
rechten over in handen van de pandnemer. die op deze wijze heer werd over 
Kaprijke en als dusdanig de heerlijke rechten mocht uitoefenen. 

Van uitzonderlijk belang was dus bijgevolg de precieze afbakening van het gebied 
waarbinnen deze heerlijke rechten van kracht waren. Zoals hierboven reed, werd 
vermeld. gebeurde dit voor het eerst in 1240 door gravin Johanna \'an 
Constantinopcl. De tekst werd opgesteld in het Latijn (5); ten gerieve \'an de 
plaatselijke magistraat werd echter ook een Vlaamse vertaling gemaakt (6), Hel 
kwam er dus concreet op neer de grenzen van het gehied Kaprijke te omschrijwn 
door midel van straatnamen, waterlopen, typische huizen en namen van eigenaars 
van percelen land die voor de toenmalige hevolking zeer duidelijk herkenhaar of 
gekend waren. En dil verklaart meteen dat in de loop van de eeuwen namen \'.\11 

eigenaars wijzigden. of typische houwwerken uan de/.e grens gelegen, verd\\enen. 
Een duidelijk hewijs hiervun krijgen we uit de vergl'lijking van de 
gehiedsol11schrijving van Kaprijke in 1240 (7) ener/.ijds meI de gehiel.isafhakening 
in 1644 (H) ander/.ijds. 

IJ. I/eerlijke r('chl('1/ Ic Kl/prijk!' 

liet hegrip hl'C'I'lijkc rechl(,1/ is natuurlijk een 1Ilgellll'nl' omschrijving, Ik inhoud van 
dit hegrip varieerde van lokalitCÎt tnl lokalilCÎt. niet nlk'l'n wat lx'ln'ft de 
verschillende rechten waurop dl' hl'l'r in IIll'orie aanspraak k~lIl rnakl'n, lmmr tl'wns 
wat bctrrfl de lïnanl'iëk inkolllsll'n die aan dl'/.e redlll'n wrhondl'n ":lR'n. En 
daarom leek hel ons inleressanl na Ic gaan wal de/.c II('(',.IIikt' 1'('('11/('11 Il' K"pnjkl' in 
de praktijk konden opleveren. 

Een eerste lijdstip dal ons hierover inlkht. vOl'rl ons Il'nlg maar dl' \l't\klin~~lIkll' 
van de rccds hoger gl'L'ill'cnk DaJll'd I\llIl'rt, hll'l\ll\lIlig hl'l'r van Kupri.lke. llll'nlil 
vernemen wc dat dl' hl'erl ijkt' R'l'hll'n in 1-117 o.m. hlo'shllllkn lIil ink,lm~ll'l\, 
voorlvlol'ÎelHluit : 
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- "pennincrenten" 
- verpachting van het ambt van schout 
- tolrechten te Kaprijke 
- "e.lp/oiten en boeten" 
- de "jaanvaarhede" 
- de "vrije malerij" 
- een erfelijke rente op een andere molen 

en schorsmolen 
- een rente ten laste van de wevers en volders 

116-10-0 lb. par. 
80- 0-0 lb. par. 
60- 0-0 lb. par. 
60- 0-0 lb. par. 
60- 0-0 lb. par. 

1 04 hoet cooren/jaar 

US-O-llb. par. 
16- 0-0 lb. par. 

Een tweede tijdstip voert ons naar het jaar 1744. Tijdens dit bewuste jaar stierf 
Adriana Theresia de Seclijn, "Vrouwe van Kaprijke" en uit haar staat van goed (9) 
vernemen we precieze gegevens i.v.m. de opbrengsten van enkele heerlijke rechten 
(1743): 

- over "recognitie" van een windmolen 18-13-4 lb. gr. 
(pachter: Jooris van Ooteghem) 

- over gelijke "recognitie" van een windmolen 11- 0-0 lb. gr. 
(pachter: Jan Baptiste de Kersschavere) 

- over "recognitie" van een oliemolen "een en sack en halftaerwe" 
(pachter: Franchois Buyck) 

- een "recognitie over de bailliuage" 20- 0-0 lb. gr. 
(baljuw: J.B. Gheerts) 

- verpachting van de griffie 3S- 0-0 lb. gr. 
(griffier: Cornelis de Coorebijter) 

- verpachting van het schoutschap 6- 0-0 lb. gr. 
(schout: Bernardus de Coorebijter) 

- inkomsten van de tol van Kaprijke 4- 0-0 lb. gr. 
(pachter: Pieter Goossens) 

- inkomsten uit het recht van het visiteren 
van de varkens 3-10-0 lb. gr. 
(pachter: Lieven de Rijcke) 

Wat kunnen we uit de totaal inkomsten voor beide tijdstippen afleiden? 
Vooreerst gaat het in 1417 om een jaarlijkse opbrengst; in 1743 echter gaat het om 
inkomsten die een dubbel karakter vertonen: sommige posten (zoals de "recognitie" 
voor de wind- en oliemolens) zijn jaarlijkse inkomsten, andere daarentegen (zoals 
de verpachting van het ambt van baljuw, griffier en schout) zijn termZingehonden. 

Vervolgens is de koopkracht van de munt in 1417 en 1743 niet dezelfde; evenzeer 
mag men niet uit het oog verliezen dat de inkomsten van 14 I 7 uitgedrukt zijn in 
ponden parisis. terwijl deze van 1743 zijn weergegeven in ponden groten Vlaams. 

Het is m.a.w. niet aangewezen deze bedragen in absolute cijfers tegenover mekaar te 
plaatsen. Wel blijkt zeer duidelijk dat de hier vermelde heerlUke rechten - en deze 
zijn zeker niet volledig - in elk geval de moeite loonden. 
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111. De heren van Kaprijke (I7de-18de eeuw) 

A. Kaprijke onder het gezag van de familie DE CLERCQ (1626-1640) 

Zoals hoger reeds werd venneld, gaf koning Filips IV de "stede. keure ende \'rijhede 
van Caprycke" bij brieven van 3 augustus 1626 in leenpand aan VaJentyn de Clercq 
en dit voor de som van 10.500 gulden (10). 
Wie was deze nieuwe heer van Kaprijke ? 

De bewaard gebleven documenten die ons over deze persoon inlichten. zijn eerder 
schaars. Toch is het mogelijk door het samenbrengen van losse, verspreide gegevens 
aan deze figuur een ietwat meer concrete gestalte te geven. 

Vooreerst is er de bewaard gebleven wezenrekening n.a.v. zijn overlijden (11). Op 1 
januari 1632 verscheen Mr. Chaerles Hardevuyst. "raedt ende pensionaris der stede 
\'On Duymkercke ende \'On Ghendt ende raedt sconincx in syne admiraelireyt binder 
voors. stede van duymkercke" als voogd over de minderjarige wezen van deze 
Valentyn en zijn echtgenote Joncvr. Anna Besoete. Aan zijn 8 minderjarige kinderen 
Jan. Valentyn, Hennan. Alexander, Clara. Isabeau. Catharine en Marieken liet hij 
een globaal bedrag na van 1236-1-5 ponden groten. Bovendien werd aan zijn oudste 
zoon een leen toegewezen "weJende de stodt ende \Tyheyt \'an Capryck.e ... met 
welcke heerlichede is gaende neghentien ghemetell lants gheleghell hillflt'll dese!\'(' 
stadt ende vryhede ghehruyckt bij ,'idua Christoffels de \ ·/ieght'rC'''. Deze 
heerlijkheid Kaprijke was trouwens niet het enige leen van Valentyn de Clercq : niet 
minder dan twee dicht beschreven folio's geven hierbij aansluitend een \'erde~ 
opsomming van lenen die in hoofdzaak te situeren zijn in het huidige 
West-Vlaanderen. De economische activiteiten van Valentyn de C1en.'q lagen 
voornamelijk op het terrein van de handd. Dit kunnen we althans opmak.en uit een 
document van 1623 (12). Hierin was sprake van een contlict tussen Oosll'nde en 
Brugge n.a,v, het feit dat schepen die het kanaal Gent-Oostende gd'lruik.ll'n. te 
Brugge last moesten breken, Oostemk beklocg zich hienwer hij de Raad \'an 
Vlaanderen en eiste vrije doorvaart voor de schept'n, Dl' Raad van Vlaamkren stddl' 
voorlopig Oostende in het gelijk. hl'tgecn Brugge ertol' allnzctte, een wr/ock. tOl de 
vorst te richten om in zijn rechten gehandhaafd Ie wonkn. In dele l'ontlictsitmllk 
had Oostende tegenover Brugse schl'pen del.eltl.k tactiek Illl'gepast en Bf\I!!~\.' 

schippers die vanuit dl! I.ee naar Bruggl' voeren in Oostende \'astgeholllkn ; 
"e/ldc' soo int ht'gi/lsd mlldc' l1Iat'lIt SC'I'tc'mbrt' (/fl23) ddallac'r g"rol'e-III t'S 

ghC'wordell liet 11 Îl'/I \1 , ('(11101 streC'kc'lIdc' I'cll/ tS(/S tc PldSSC//('lIdllt'/c' "cia Oosthe-Ilc/(. 
he/>!Jc'lI dil' \'(JI/ (}osfllelldC' Cl/1l/c'1wClIf./tlictelid: gllt'm'1'cstc'c'rt dc' 1\I'(,c' ('('1'.'11(' scI/('pc'" 

ghecommel/ l'uytfer :e(', die \'alel/tUII dC' CI('f'cq. ('001'111011 MIIII('11 Rrugghe-, hCldde
ghedtlc'/I laee/ell il/ VrallC'k('f'yckt' cl/dc /JcI'f('cht om «' ('omml'II d/lt'''' \'ool'Se-yc'c' IIie-u 
('(wal .. ," (13), 

Jan. als oudste zoon van Vak-ntyn dl' ek'req, I\lU ,ijn vlIlll-r ab ht'l'r \'1111 I\.:lpri.lkl' 
opvolgen. Sledlls ~én enkt'\c kmtl' llolitÎl' hrarht (lt\~ hil'r\':1Il dt' bl'\l'stigin~. In dl' 
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parochierekening die op 14/9/1633 in auditie kwam, werd " ... de weth vande stede 
ende vryhede van Caprycke gecontinueert uuyt laste van dheer Jan Ie Clercq heer 
der voornoemde stede" (14). 

Zat de familie De Clercq in geldnood? Of was de opbrengst van de heerlijke rechten 
in hun ogen niet langer voldoende? Wat ook de ware reden moge geweest zijn, toch 
werd op 1 maart 1640 de heerlijkheid Kaprijke door Jan de Clercq afgestaan aan 
Francois van Caloen voor de som van 10.500 gulden (15). 

B. Kaprijke onder het gezag van defamilie VAN CAL OEN 
(1640-1642) 

Met de persoon van Francois van Cal oen belanden we bij iemand die slechts 
kortstondig heer van Kaprijke was. En niettegenstaande de beperktheid van zijn 
termijn rijzen toch heel wat problemen. 

Volgens DE POTTER en BROECKAERT was Francois van Cal oen in 1647 nog 
steeds heer van Kaprijke en zou hij deze heerlijkheid in leenpand gekregen hebben 
van Jooris van Seclyn (16). Daarenboven vermelden deze auteurs, evenals baron J. 
VAN CALOEN (17) het feit dat Francois van Caloen in 1647 aan de kerk van 
Kaprijke een venster schonk, voorzien van zijn wapenschild. Laatstgenoemde auteur 
baseerde zich klaarblijkelijk op de gegevens van DE POTTER en BROECKAERT 
die hun informatie ontleenden aan een kerkrekening van Kaprijke. 

Controle van deze kerkrekening (18) bracht ons tot een meer genuanceerde versie. 
Het citaat bij DE POTTER en BROECKAERT draagt als datering het jaartal "16 .. ". 
Hieruit zou men normaliter afleiden dat de laatste twee cijfers van het jaartal niet 
meer leesbaar waren of gewoon onvermeld bleven. De bewuste kerkrekening 
vertoont echter een duidelijke en precieze datering, nl. 23 mei 1641, zijnde de datum 
van de auditie, en dit over de jaren 1639-1640. Het is m.a.w. zeer normaal dat de 
item i.v.m. zijn wapenschild in deze rekening voorkomt, aangezien bij reeds vanaf I 
maart 1640 heer van Kaprijke was. 

Hoe lang duurde echter zijn "heerschap" over Kaprijke ? 

Volgens de "letteren van rapporte", ingeschreven in het register van het leenhof 
tijdens het jaar 1644 (19), was Jor Jooris van Seclyn door leenpand heer van 
Kaprijke geworden. 

Nochtans lezen wij in het "Verhoo/dinf.:sboek (1652-1743)" dal mher Jooris van 
Seclyn een leen verkregen had bij enf.:af.:emente, " ... sijnde de stadt ende vrUheyt van 
Caprycke ... verh. 27 october 1647" (20). 
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GILLIODTS-VAN SEVEREN (21) venneldt als einde van het heel"\Chap van 
Francois van Caloen, het jaar 1644, niettegenstaande hij in voetnoot ook naar de 
tweede datum (27 oktober 1647) verwijst. 

Eigenaardig genoeg vennelden DE POTTER en BROECKAERT nog een derde 
jaartal, nl. 1642 (22), Alhoewel zij geen archietbron vennelden. blijkt dit 

uiteindelijk het juiste jaartal te zijn. In de staat van goed die werd opgemaakt na het 
overlijden van Jooris van Sec1yn, lezen wij immers onder het kapittel "Leenro 
hinnen huwelicke gheconquesteert" dat hij een leen verkreeg: " ... Te weten de Slede, 
keure ende vl)'hede van Caprycke metten toehehoorell, ,'ermoghen ende 
preeminentie daertoe dienende hreeder vermeldt hij de hrievell "all Ingaygememe i" 
daten ... april 1642 hij den overledenen in engagemente ,'ercreghen ,'on Sylle Con. 
Mat volghende deselve hrieven voor de somme \'an XIXm guldell hOl'en I" gil/den 
ghegheven ande voorgaende heleender voor syn afscheet ... " (!3). 

Een tweede argument voor het jaar 1642 vonden wij in het Memoriehoek der slad 
Ghent (24) : hierin werd Jooris van Seclyn - 5de schepen van de Keure tijdens het 
jaar 1641 - venne1d als "heer van f1eylle", terwijl hij als 3de schepen van Gedeele 
tijdens het jaar 1643 vemleld wordt als "Mher Joaris \'all SedY1l, ,.,uJJcrC', "('('re ,'dil 

H(...,ne. Caprycke etc", (25), 

Wie was deze nieuwe heer van Kaprijke ? 

Francois-Balthazar van Caloen werd gehoren te Brugge op _~O septcmhc-r I()OS (26). 

Aangezien zijn vader rrancois een vooraanstaande plaats hcldccddc als l'eNe 
raadspensionaris van het Brugse Vrije, lag hl't vonr de hand dat ook I.ijn IllOn l'en 
juridische opleiding wachtte. llij hcgol1 dc sludil' van de fel'hh.'n mUl dl' uniwr.-ill'il 
van Douai en zou l.ijn doclorst ilc:1 hchalt.'n op 17 all~ustus 1 tI~·t Nit.'IlC!!l'nsl."lIllk 
zijn jonge leeftijd cn niettegcnstaandl' hl'l feit dnt 1-ijn studics nog nkt wan'n 
voltooid, werd hij rCL'ds op 27 oktoher 1623 hl'nlll'md lol Sdll'lx'n van hl" Bmgsl' 
Vrije in vervanging van Mess;,.,' I knri Ik Vkq, Wcgl'ns lijn jnnge kdlijd kon 111.1 
zijn schepcnamhl nog nicl in dL' praklijk uilo\.'knl'n, do~:h hij \\'l'nl v(l('rh'pig in lijn 
rechten hckrnt'hligd. Pus vanaf januari 1 h25 licn wij hl'l1l als M:hc.'lx'n 1lc.'IÎl'f aan Iwt 
werk, 

Op 22 juni 1626 huwdc hij ml'\ Franl'oist' v/ln \VOc.'sl"')'Ilc.'kd dk 1\t.'11l ot kinlkn'll 
schonk: Marie-Frunçoisc (0 ot ml'i 1 tin), Chrisliat'n (0 X nklnlx'r 1 tI~l\), M.ll)!llfl'th;, 
(0 4 mei 1(31) cn FrunL'ois (0 21 april (h,q), Tijlkns l\t.'\ gl'l'tl(lrll'jmlf \'an dl'/t' 
laalsle werd hij helust ml't dl' inning van Ik nkll\\'\.' illlll(lsll'n in tWI Hnlgsc.' \'njl', 
ecn taak die hij hleef uilot.'fL'l\t'n lol 1 h.t2, Vanaf dit jaaf wl'nl hij ('pnkll\\ sdlqX'U 
cn in (645-( Mh 1l'1 l's hurgt'llll't'stt'r vlln Ill't Bnlgsl' Vrijl', Tl'r/dflkrtijd \\ .IS hiJ 
afgevaurdigdl' hij dt' Stalt'l\ van Vl:lIl1llk'fl'n Il' Hrllssl'! l'n IHUll hiJ dl'\'1 .Iau dl' 
vcrgUlkringcll vlln dl' 1.c.'dt'll van Vltmll,il'I\'n Ic.' (knt. 
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Ondertussen was zijn familiale toestand ook gewijzigd. 
Kort na de geboorte van het vierde kind was zijn vrouw overleden en reeds tijdens 
de maand augustus van het jaar 1635 ging hij een tweede huwelijk aan met Anna 
Rommel fa Remi (Remi Rommel was raadspensionaris van de Spaanse natie te 
Brugge). Dit tweede huwelijk zou echter geen nakomelingen kennen. 

C. Kaprijke onder het gezag van de familie VAN SECLYN 
(1642-1744 ) 

Een familie die heel wat langer haar invloed op het lokale leven te Kaprijke zou 
uitoefenen, is de familie van Seclyn, een naam die in 1642 al lang geen onbekende 
meer was te Kaprijke. En met deze opmerking raken we aan een boeiende, maar 
tevens ingewikkelde geschiedenis van de heren van respectievelijk Heine en 
HeinelKaprijke. 

Voor rasechte Kaprijkenaren is de naam Heine een vertrouwd begrip; zij denken 
hierbij onmiddellijk aan de wijk die begrensd wordt in het zuiden door de noordzijde 
van het huidige Plein en de Vrouwstraat, in het oosten door de Stroomstraat, in het 
westen door een deel van de Molenstraat en in het noorden door de Heinestraat. 

Het Heine van de huidige Kaprijkenaren is echter niet meer het Heine van het 
Ancien Régime. De oudste gebiedsomschrijving die wij tot nog toe onder ogen 
kregen, dateert uit de eerste helft van de 15de eeuw. Daarin wordt Heine 
omschreven als: 

"Een heerscip ligghende inde prochie van capriken gheheeten theerscip van heyne 
metten heerscepe datter toebehoort een bailliu V scepenen ende XVI upzittende laten 
groot wesende XLII lb. par. ervelike Rente tsiaers ende XLV cappoenen gheleghen 
In capryke ende In eekeloo" (27). 

Deze omschrijving blijft uiteraard nog zeer vaag en algemeen; wij kunnen er slechts 
uit opmaken dat de heerlijkheid Heine deels op Eeklo en deels op Kaprijke gelegen 
was. Slechts vanaf 1646 kunnen wij ons een precies beeld vormen over de 
uitgestrektheid en de situering ervan (28). Zoals uit bijlage nr. 5 duidelijk wordt, lag 
het grootste gedeelte van deze enclave binnen Kaprijke; daarnaast echter lag nog een 
heel stuk op het grondgebied van Eeklo. Dank zij het landboek van Eeklo van 1638 
(29) kunnen wij ons een idee vormen van dit op Eeklo gelegen deel. 

Het was precies deze heerlijkheid die de naam van Sec/yn voor het eerst kenbaar 
maakte aan de Kaprijkse bevolking. De Seclyns waren namelijk eerst "heer van 
Ileine" en pas later "heer van Ileine en Kaprijke". Uit de reeds vermelde bijlage nf. 
5 kunnen we ons een idee vormen over de uitgestrektheid ervan. Welke waren echter 
de rechten die de heer er mocht uitoefenen'! liet denombrement van 1635 (30) licht 
ons hierover nader in : 
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"EI/de helwort tot del/selven leene Eenen hailliu. vijf Schepenen. thol ende mndt. de 
hoete van 111 l. parisisen ende do er onder weleken Bailliu vermach mette se/ve 
schepenel/ erfven ende onterjven. vierschaere te hannen. recht. wet ende mnnesse te 
doene teleken alst hem helieft ende parlyen versoueken sullen. hehhende mor e/eken 
instel iii [ parisisen. ITEM vermach den 8ail/iu te ,'angene. arresterene. 
callengierene (*) (zie p. 139) alle heeslen schade doende te sclrullene. Ende 
generalick alle manieren van exploÎcten (*) Ie doene. de ghevanghenell se/,'c te 
slaeekene ende mette selve te composerene (* J, Ende voorts moet ,'oor tseJrut1ell ,'all 
eleke hees te hebben X scheil. parisis. Maer waert saecke. dat up de se/l'c 
heere/ichede eenen maelfaituer (* J ghevanghen woere. die met den :weerde mosu 
geexecuteert worden, ende anders niet. Soo ,'ermach de" Bailliu mn Caperycke met 
s)'ne Schepenen te eommen anden Bail/iu ende Schepenen deser Ireere/iel/ede. ende 
hegeeren den Criminelen ghemngen thehhene. Soo syn de morn. 8aillill ende 
Schepenen sehuldieh hemIieden te laten volghen. midts al\'Ooren hetael( synde milde 
hoete \'On ;;; E. parisis ende \'Onde generaele costen ende mysen (* I ,'all jlls(iIie. 

midts dese heerelichede geen hooghe justitie en l'emlOch. dan alluI/e/ick middde 
ende nedere justitie met eene viersehare met een pil/eryn (* J. Item I'ermacl, de 
voorn. heerelichede een I',:\,e pallfrycerye (* J, twee iaer/icxsclu' 
watersehauwynghell, te weten Ieleken hacfmesse ende AlderheyligJrclI IIl('SSe, ulle 
jaereliexsche slraelherydynghe (* J. ('('IIt' sOlll'erainc jaerwaer"ede (* J, 

ougstwaerhede (*). Aeke,waerhcde (*) ende dohhcl waalred(', Ende (mlek op des" 
heere/ichede woonende jegens elcant/t'rt'n tt' doen ht'yndcT(' (.) end,' drlft'el,e I'all 

jare te jare, op groote hoele lIa('/' cosllly11l(, \'(111 Capcryc/.:r. Ent/e (lilt' die op (/es(' 

heereliehede wo(men, soo op Caperyckt' als Eec!oo Cl/ stel('" lIage"s (e I\'('lfe oflt' (e 
rechle dan l'oor hoeri. l1'et. Maer waat datf('/" ('cnig"(' grootc gedYlIg"(,1I 'IUdlIlelI 
voor de wet van IIeyne C'ncle sy "i('t I'/"OC'( (*) I/oe'" "'ys g('''OIlC'' ('" waa('" OmllfC" 
l'Ollnesse Ie ghel'en, ,wo sullen sy moghel/ gm'I/ (Ol d(' I\'c'l \'(111 Sf. )oori.<; U" dÜIt'It', 
omme Roedt elldl' adl'y.\". Elldc 1\'0t'r(' dl' "'('I 1'(lII SI. )Ot"';'" oock "h'l In,.-, ('"c/t' U'.".," 

~ell(}ucll ommc dacril/lle ladl'ys('/'CII, soo 11/0('('1/ :y hda/, clcldn'ssrrell (lil h('",1. 
(}\'erJ/(}(~/i, (lI'elek(' is al/dC'1I /lailliu (,l1de 11/m/1/('I/ I'clf/ 1.('C'IIt' \',lIIek" 8111''''' I'dll 

nru~ghl', O11/me 1'011 /wII/liet/ell IIIeh"('I/(' Ra('dl ('I/d .. adl'Y"', DIeft- ,lIdclr'l' ,'itIlt (\,,,.1(' 

1I('11/('n \'(11/ I'oorls 1(' ge/CI/('. Ilcm 1I;('1/UIIII ('11 \'('1'11/(//," op ,h'sC' "('('r('licl,('d( nlll'lII('II 

WOWIC'II, .\"ol/d('1" alwJ(I/"('1I ("(lI/SCI/1 ,//('''''t'I/ 1"lf/dt'I/ lu'c'''(' oJk ,'i.""rll Il,û/li", 1/(1(''',e 
"ell/e/acr Ic 1'C'rlrcckel/ ,wU/d('r oor/of (t'/' 1'i('r,\'/,IIc1f1' Ic' W''''r'II, ('",/t' ole/cla horgll( Ir'" 

st('l/ell I/CIt'r ('(I.\"III.\'me. Foorts af..wr ,\'t'f1/(lf/dl 0l' dc' 1'001',\', "c'af'lidlt't/e .'i/t'rft, ,\'(Jf' 

moel 11/('1/ e/t'n IIe('1"t' (~/k .\"YI/el/ !lailliu d(' 1\'('lc' c/O('tI \'(wdf'll ('I'rrlt'dt'II I'c'I'.'icJflll. ,WI, 

jacl"t'l/ I'ml cli.\"('1'Cf;e /1t'h"('l/cll', dal .\"ulck ('('1/ 1'('1',\'001/ (I\'cr/t'dt'" i.\", ('(r alcl(',.,\,'(IItdl 
(.) .\"y cic hel/clddoek(' (.) OI't'" cic ,\'it'/t' ,\'/IlIt'I/ mogel/ c/cl('1/ /11.\'11'(" ('",/(- I)(",~n"'e,,. 

Cl/dl' dal fdcker r('ysc 0/' cic .\"('/I'C' ho(,tt" 1:'IIc/e alsl ,\'(1(1 gellc'w', d(UI('r ("('IIt/" "" ,/(-,\(' 
h('('rdichee/c fc SIC':(I'('I/ mal/ ({IC "'.\1: (/c"lt'rla/('/lc/(' (l/lbC'Î,U'I'd( A.,'"d, ,1k Ay"d('l't'I/, 
Mel/ is gllcho/(t/el/ cic "'('('.\"('1/ t(' l'O(lI'.'iÎt'II(' I'clI/ IlI'c',' I'(l(,d,e/(I/ I"",cI( IIc,(',~I(' 

/l('.\"ltU'nc!e /l;l/lle/l (/chl clag/IC'I/ I/cI(,/, 100't'r/vd('". Flle/(' hi",It'II ('(tl ",.,('m d.'(,1'1,.,(r 
(1\'('1' 1(' l".illg/u'l/ clcl/ Slael I'a/l go('d(' up ght'lydC' ",1('1(' "I",I'C"II'('II 11('", ,'1"111""('(,'" 
1('1/ 1'001','". 1('('/1(' ('('11(' hc'('rdit'At' /'(''''(' 1'1111 :('\'/'l/t'I/I'(,(,I'I/I''' Ilf,,,,/(-I/ /I Jc"dlitt.':rl/ \ I 
!'o/ldt'" I'tlr;s''\" I't'/I/I'/lI'/"('IIft' ('/lcI(' I"dllif'h (.) (W'/'fI(I/c-I/ I,'ii"c-",~ gl,c-I,./(' \'11' 
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dil'eerssche gronden van erfve onder de voors. heerelichede soo binnen Caperycke 
als Eec/oo sorterende. Welcke rente diveerssche laten gelden vut haerl. respective 
gronden van erfve op de voors. heerelichede liggende, welcke gronden van eifve 
alse veranderen by coope, verstel/te ofte anderssints, moeten betaelen dobbel rente 
van elck. Item die verandert wort midtsg. dobbel rente van versetten, Ende moet de 
voors. versettynghe ghedaen worden sheeren boucke ses weken naer de 
veranderynghe, op de boete van iii ponden parisis telcker reyse ... " 

Deze heerlijkheid Heine was in 1635 aan Jooris van SecIyn te beurt gevallen. Was 
deze Jooris van SecIyn echter de eerste telg van die naam aan wie deze rechten ten 
deel vielen? In geen geval! Niet alleen zijn vader, Michiel van SecIyn, doch tevens 
zijn grootvader, Geeraard van SecIyn kon reeds de heerlijke rechten - zij het dan in 
naam van zijn vrouw - over Heine uitoefenen (3 I). Meteen stelde zich de vraag naar 
de herkomst van deze familie. 

Alhoewel men niet kan beweren dat de familie van Sec/yn een zeer aanzienlijke 
familie was, toch krijgen we in bepaalde archivalia regelmatig vermeldingen van of 
verwijzingen naar afstammelingen uit dit geslacht, zodat een reconstructie van hun 
verleden geen onmogelijke zaak bleek. Hierbij kwamen we eerder toevallig terecht 
bij een niet gedateerde, handgeschreven genealogie, genaamd "Ia généalogie de 
ceulx de Sec/in" (32). Dit document was voor ons zeer waardevol en dit om een 
dubbele reden: vooreerst vormde het een interessant vergelijkingsinstrument voor 
een confrontatie met de 19de-eeuwse gegevens van DE HERCKENRODE (33), 
maar daarenboven was het informatief ruimer en chronologisch ook verder 
teruggaand in de tijd. Uiteraard stelt zich hier de vraag naar de betrouwbaarheid van 
zijn informatie. Alhoewel deze stamboom niet gedateerd was door de opsteller, zijn 
we praktisch zeker dat deze werd opgemaakt tussen 1638 en 1642. Een bewijs 
hiervoor werd ons geleverd door onderstaand citaat, ontleend aan deze genealogie: 
"George de Sec/in chevalier, seigneur de heyne espousa ultima novembris 1636 
lehenne de Schietere fille de losse, seigneur de Maelstaple et de petrone/le damman 
et ont Franchois de Sec/in ne en juing 1638". 

Primo was Jooris van SecIyn alleen nog maar heer van Heine en niet heer van 
Caprycke (dit zou hij pas worden in 1642) (34); secundo was zijn zoon Franchois 
van Seclyn - die na hem heer van Kaprijke zou worden - geboren in 1638. De 
stamboom moet m.a.w. opgesteld zijn na de geboorte van Franchois, maar vóór 
1642, het jaar waarin hij, Jooris van Seclyn, heer van Kaprijke zou worden. Daarbij 
komt tevens dat het handschrift een voorbeeld is van een zeer verzorgde 
17de-eeuwse schrijfwijze. 

Aangezien deze stamboom werd opgemaakt tijdens de eerste helft van de 17de 
eeuw, mogen we verwachten dat de biografische gegevens over de afstammelingen 
van Seclyn uit de 16de eeuw waarschijnlijk juist zullen zijn. Voor die over de 14de 
en 15de eeuw is dit eventueel minder het geval, doch we beschikken gelukkig nog 
over andere bronnen die hier de zaak kunnen helpen verduidelijken en aanvullen. 
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Bekijken we nu even de stamboom van deze familie mil Sec/YII (35). 

Wanneer we in het verleden teruggaan tot diegene die als eerste binnen de familie 
van Sec/YII, heer van Heine werd genoemd. dan komen we terecht bij Geeraard \'an 
Seclyn, 

Of de familie van Sec/yn oorspronkelijk afkomstig wa..~ van SECLIN in 
Noord-Frankrijk, konden we niet achterhalen; wel treffen we begin 15de eeuw dCl..e 
naam aan te Gent (36), De eerste telg uit deze familie van wie met l..ekerheid kan 
gezegd worden dat hij in Gent verbleef was een Gu.\' \'011 Sec/ijn, die er het beroep 
van wijntavernier uitoefende (37), Volgens de Genealogie de celll..: de Seclin stierf 
deze laatste op 22 februari 1432 en werd hij begraven te Gent in het klooster van de 
Kartuizers, 

Met Guy van SecIyn. zoon van voornoemde Guy belanden wij bij een 
overgangsfiguur die de stad Gent verliet en zich in Oudenaarde ging vestigen in het 
jaar 1454 (38), Ongetwijfeld behoorde hij daar tot de gegoede burgerij. "anI in de 
periode 1455-1477 was hij o,m. burgemeester. schepen en één van de vier 
oppervoogden van die stad (39). 

De basis voor een politieke loophaan van het geslacht ,'dn St'clyn was daannee \oor 
meer dan een eeuw gelegd, Na de dood van Guy filius Guy drukte zijn loon. Jan van 
SecIyn. de sporen van zijn vader: vanaf 1499 tot 1540 was ook hij een \'Crtnlu"de 
figuur hinnen de groep van de schepenen en oppcrvoogden (40). Volgens de: slaat 
van goed. gepresenteerd op 20 juli 1524 naar aanleiding van hel owrlijdl'n \'an lijn 
tweede echtgenote Josine vander Moten fa, Adriaen, woondt.' Guy van Sl't.'lyn in de 
"lIeylleslraell''' te Oudenaarde (41). Toen Jan van Sedyn op ~\) oktlltll:'r 1541 
overleed cn in dc Sint-Walhurgakt.'rk hcgrawn werd. WilS lijn oudstt.' I\ll)(\, PictC'r. 
hcm reeds op 29 november 1540 in tI\: dood vonrafgt.'gaan. Dal' Imltsll' "l'rd l'\.'htl'r 
niet in Oudenaarde, maar wel in de O.-L.-Vrnuwkerk van St.-Pit.-Ier,\ hij (rt.'nt 
hcgraven. Tijdens zijn leven was Piett.'r sledus l't.'mmml lot hl'l sdlelx'munhl 
verkozen en wel als I.esde schl'pen van Oudc:nnank in lil' arnhlslx'rllllk ~ 11ll'j 15.~ I 
lot K apri I 1532 (42). 

Met de/.e Piclcr van Seclyn I.ijn wc uitcimklijk Ix'land hij lil' stam\'adl'r \'an \k 
familie vun Se<:lyn als IIc'I'cl/ \'clll IIc';I/(' (in Kaprijkd. Pit.'It.'r van Sl'dyn hall I\\l'l' 
zonen, Jan Baplisle en Oecraard. Wllllrvnn dl' laatsll' - dOc.lr lijn hu\\ dijk met 
C'ornelia van (Juickcllx'rghl' (.B) - figuurlijk ~l'sp ... nkcn lijn intn.'dt' d<.'l"1t Il' 
Kuprijke. 

J, (lc't'I'IlClrc/ I'clII ,\'('('1.""1/ 

Zoals uil hi.illl~l' 3 is 111' Il' k-idl'n, WilS Ol'l'nl:lI\l l'l'" l'l'I~lt' 11\lInl ,:(,',,,,,,,, IUl'l 
Corndill VIlI1 (Jukkellx'rp,hl' 1'11 Mkhil'l hij wk hij drk kinlkn.'" \er\\l'klt' : Mldlld, 
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Joanna en Adriana (44). Na de dood van zijn eerste vrouw huwde Geeraard op 12 
september 1563 met Antoinette de Lalaing fa Philippe die hem nog vier kinderen 
schonk: Pierre, Florence, Helena en Barbara (45). 

De zojuist vermelde huwelijksdatum plaatst ons meteen voor een genealogische 
puzzel. Volgens DE HERCKENRODE (46) blijkt Geeraard reeds gestorven te zijn 
vóór 1542, aangezien hij schrijft: Gérard de Seclin qui mourut pour la foi à Hulst, 
dans une prison des rebelles de Hol/ande, comme conste par un extrait de partage 
légalisé du 5 aoUl 1542. Volgens La généologie de ceulx de Seclin huwde Geeraard 
pas op 12 september 1563 voor de tweede maal. Baron BETHUNE (47) daarentegen 
noteert als sterfdatum van Geeraard : 10 januari 1557. 

Niet alleen de chronologie schept problemen; ook het patroniem maakt de zaak nog 
ingewikkelder. Baron BETHUNE en hs. GOETHALS (48) vermelden een Geeraard 
van Sec1infs. lans - gehuwd met Joe Charlotte de Werchin - overleden op 10 januari 
1557 (49). Bij DE HERCKENRODE en La généalogie de ceulx de Seclin is 
Geeraard van Sec1in een zoon van Pieter van Seclyn en een eerste maal gehuwd met 
Comelia van Quickelberghe fa Michiel; eerstgenoemde bron geeft als sterfdatum 5 
augustus 1542, terwijl de Généalogie de ceulx ... geen sterfjaar vermeldt, maar zijn 
tweede huwelijk situeert op 12 september 1563. 

Uit de gegevens van de staat van goed van Comelia van Quickelberghe fa Michiel 
(50), waarin Geeraard van Sec1yn werd aangeduid als haar echtgenoot en tevens als 
heer van Heine, blijkt nochtans zeer duidelijk dat: 
- de versie van DE HERCKENRODE fout is 
- Geeraard van Sec1in fs. Jans geen heer van Heine en ook geen heer van Kaprijke 
was. 
Niettegenstaande wij voorlopig nog niet beschikken over een precieze sterfdatum 
voor Geeraard van Sec1yn fs. Pieter zijn we nochtans zeker dat hij niet gestorven is 
vóór 1580 : in het penningkohier van Kaprijke van het jaar 1580 staat Geeraard van 
Sec1yn nominatim nog getaxeerd voor" een partije van lande" (5 I). 

De hierboven behandelde problemen die uiteindelijk te maken hadden met de 
identiteit van Geeraard hebben ons alleen duidelijk gemaakt dat het wel degelijk 
gaat om een afstammeling van Pieter van Seclyn. Wie was echter deze Geeraard ? 
Op welke bezittingen of lenen kon hij aanspraak maken? Waar was zijn normale 
verblijfplaats? Bekleedde hij een belangrijke functie in de gemeenschap waarvan hij 
deel uitmaakte? Heel wat vragen waarop niet zomaar een pasklaar antwoord is te 
geven. 

Over zijn persoon zijn eerder weinig gegevens beschikbaar. Een interessante bron is 
evenwel de staat van goed die op 8 april 1562 werd gepresenteerd naar aanleiding 
van het overlijden van zijn vrouw Cornelia van Quickelberghe fa Michiel (52). 
Daarin vinden we vooreerst de bevestiging dat hij een zoon was van Pieter van 
Seclyn ( ... .Ioncheere ~heeraerd van Sec/yn fs mer pie/ers ... ") en dat hij woonde " ... 
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up de garemaere," te Oudenaarde. In de lijn van zijn voorzaten was ook hij een 
vertrouwde figuur bij de schepenbank in de periode 1558-1574 (53). 

25-05-1558 - 26-05-1559 : 4de schepen 
25-05-1560 - 23-05-1561 : 7de schepen 
24-05-1562 - 27-05-1563 : 2de oppervoogd 
27 -05-1563 - 24-05-1564 : 2de schepen 
24-05-1565 - 31-05-1566 : 2de schepen 
26-05-1567 - 25-05-1568 : 2de schepen 
26-05-1570 - 26-05-1571 : 2de schepen 
04-06-1572 - 08-08-1574 : 2de schepen 

Na de laatste ambtstermijn verdween hij voorgoed uit het politieke leven te 
Oudenaarde. 

Hoe interessant bovenstaande detailgegevens ook mogen zijn, toch is - binnen het 
kader van de heerlijkheid Heine/Kaprijke - een tweede vermelding in de hoger 
geciteerde staat van goed veel belangrijker. Daarin staat o.m. : 
" .. .Naercommen leene verstorven up MichielkeIl rail SeclYII oudsTe ma ale IIoir Ja!'r 
an Tghehruuck ende gheheele /lp hene hauden' es Michiel \'clII QuickclhcrgJI(' :ij" 
leven tanc ghed/lerellde \'olghellde (\'erclaers \'clll c'ell werrdic/.; pat"rtai.l!t' 
ghepasseer' voor s('('penen \'all audellaade dell IXc'1I il/ maaTt' X\ 0(' UIII STcln,(/t' 
scepenen houcke folio CLXII \'aso. 
Eerst een leell ghenaempt theerscÎp rail ('UIIe Ligglltlldc' ;ndc' proell;c' rail capricC/lIf 
ende eekelo gheha/ldl'1I \'al/dell hurclll \'ClII hrugghe sTm'lIdc (c'lI \'/11k" Rd;('fi'(' \'<111 

XL p. ('ompt vi/tich [ p. of da('/' on(rent ... " (54), 

Uit bovenstaande tekst hlijkt duidelijk dat na de dood \'.10 Mkhid \'nn 
QuickcJberghe de ophrengsten, afkomstig uit de hl't.'rlijkh<.'id tkint' thinnl'n 
Kaprijkc) zullcn toekomen aan Michil'l van Sedyn als oudslt.' manndijh' l'rf~l'nmull 
van zijn vader (,eeraard, Tot aan lijn ll\el'rdel:iari~lwid wenkn dC/c 1'\.'\.'11Il'n ~l'ind 
door zijn vader en dit verklaartllll'tl'cn dal in hl'l Kaprijksc pl'llIlÎn~kohil'r \'lUl ISl'tO, 
niet Michiel maar wel (leenlllrd van Sedyn uls ""('('1' \'(11/ IIr;'I('" lo-Iaut \'l'nndd, In 
welk jaar Geermml van Sedyn nverke;'d, kondl'n wij nkl I\l'hlt.'rhllkll. 

2. M ichicl \'tI1I SC'dyl/ 

Alhoewel wij gel'n enkck lIildrulo-kclijlo-e vcrwi.i/in~ naar dl' wl'll.lIll'lmlllo- "all ~"dlkl 
van Seclyn aantrnfkn, rtll'lll'n wij locl\ uil Ix'pualdl' dl'lnils Il' lo-unnl'll alkidl'n tt .. 1 

hij aanvankelijk nog poorter vun ()Udl'lHlunk hkef : \'lIIl Il> ml'Î I ~X7 hl' ~~ IlWI 

15H9 maak Ie hij naml'lijlo- nis Sdll'pl'n dt.'t.'llIil vun lil- lIlugiSll1lUI van t1l'/l' ~I.I\I \55). 
Even zeker is nochtans hel fl'it dnl hij vl'rhuisdl' IlU/II' (it.'nl, IHln~l'/Îl'll "'.I h(,1Il dm" 
vunaf 1597 en volgl'mk jllrl'll IHllIlrd'ft.'1l als ,\'('III'I't'II \'cm dl' I\(w'" ('ti \WI (;('1/("'(' 
(56), 
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1597: "Michiel van Sec/yn, /Ode schepen van de Keure 
1598 .' Michiel van Sec/yn, 9de schepen van de Keure 
1600: Joncheer Michiel van Sec/yn, 5de schepen van de Keure 
1601 : ,5de" 
1602 : , 4de """ 
1605: ,6de" " 
1607: ", 10de """ 
1610: " ,3de """ 
1612 : ,2de" Gedee!e 
1617 : Joncheer Michiel van Sec/yn, heere van Heyne, excuseert hem (5de schepen 
van Gedeele) 
1622 : Joncheer Michiel van Sec/yn, heere van Heyne, 1 ste schepen van Gedeele". 

Eigenaardig genoeg krijgen we in bovenstaande tabel, pas na 1612 voor de eerste 
maal de vermelding van zijn titel "heer van Heine". Zoals hoger reeds werd 
aangeduid, kon hij daarop wettelijk aanspraak maken sedert 1562, zijnde het 
overlijdensjaar van zijn moeder Comelia van Quickelberghe. Dit laatste wordt 
trouwens ook bevestigd door de leenverheffing voor de Burg van Brugge (57). 

Michiel van SecIyn was gehuwd met Franchoise van Hembyse fa Roeland. Dit 
huwelijk werd gezegend met drie kinderen : Pieter, Jacob en Jooris (58); 
eerstgenoemde trad in bij de paters Augustijnen te Gent en stierf er in september 
1624; Jacob bezweek aan de pest en Jooris was de enige overlevende die zijn vader 
als heer van Heine zou opvolgen. Michiel van SecIyn overleed op 5 juni 1635 en 
kreeg zijn laatste rustplaats bij zijn zoon Pieter die reeds 11 jaar vroeger was 
gestorven. In de Sint-Stevenskerk "gezegd der Augustijnen" te Gent werd een 
grafzerk opgericht met volgende tekst (59) : 

"Cy gist nohle homme Messire MICHEL 
DE SECLYN fils de Gerard, écuier, en son vivant 
seigneur de Heyne, Ter Meeren, Vronvelt, etc ... 
qui trépassa Ie 5 ju in 1635. 

Et nohle dame FRANCJ-IOISE DE lfEMBYSE 
fille de Rou/ant , écuier 
qui trépassa Ie 25 d'octohre 1640 
lls ont laissé Uil fits unique, 
Messire Jorge, chevalier, seigneur 
de Capricke, /leyne, etc ... 
Priez f)ieu /Jour leurs ámes". 

Als heer van Heine was hij niet alleen geïnteresseerd in zijn eigen "!leer/ijk" gebied; 
ook het grondbezit te Kaprijke kreeg zijn belangstelling, want tijdens zijn huwelijk 
met Franchoise van Hembyse vergrootte hij zijn onroerende goederen met 41 gemet 
72 roeden land op Kaprijke gelegen (60). 
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3. Jooris van Seclyn (1636-1649) 

Met Joori van eclyn krijgen we heel wat meer grond onder de voeten. Hij erd 
geboren op 28 januari 1601 op de t-Baai parochie te Gent 61) al zoon an 
Michiel van eclyn en Franchoi e van Hembyse. Over zijn jeugdjaren ' on lot 
du ver niet bekend. Afkom tig uit een gegoed ge lacht w hel 00 te erwachten 
dat zijn toekom tige leven geze llin van eenzelfde niveau w . Op 11 september 
1636 werd voor openbaar notari Thoma de Me te Gent een huwelij nlTact 
ge loten tu sen Jor Joori van Seclyn, "heer van Heine ere" enerzijds en Joe Jenne 
de Schietere fa Jor Joos, "in sijn leven heer van Mae/staple. A\'eglfeers, Voord~ erc." 
anderzijd (62). AI getuigen hierbij traden op Franchoy e an Hemby ,dlJllagi~re 
van Jor Michiel van Seclyn, Jor Jan van Seclyn f. Jor Pieter. JoT ida 
Sersander , heer van Spiegelhove en Jor Roeland vander Z pe f . Jor Ja u. 
"rechtswerts van de bruydegom" enerzijds en Vrouwe Petronelle Damrnan. moed r 
van Jor Charles de Schietere. heer van MaelslapJe etc., broeder an Mher i lai d 
Schietere, heer van Rijmstede, Marloppe, Walincourt el .. meel 
bruid anderzijds. Volgens DE HERCKE RODE (63) w 
november 1635 in het huwelijk getred n. Op 15 juni 163 w rd 
binnen dit gezin geboren : Franchoi (64). Reed op Id em r 16 kreeg 
een zu je. PetronelIa (65) en op 9 . pt mb r 164 1 k n h t gezin zi h Th U2 n \' r 
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de geboorte van een tweede dochtertje, Anna (66). Als laatste in de reeks kwam 
Emanuel op 8 september 1644 het gezin vergroten (67). 
Naar het voorbeeld van zijn vader zou ook deze Jooris van Seclyn deel uitmaken van 
de Gentse magistraat: van 1641 tot 1647 zetelde hij geregeld als schepen van de 
Keure en van Gedeele (68). 

1641: "Joncheer Jooris de Seclyn, heere van Heyne 
1643: Mher Jooris van Seclyn, ruddere, heere van 

Heyne, Caprycke etc. 
1644: idem 
1646: idem 
1647: idem" 

5de schepen 

3de schepen 
3de schepen 
4de schepen 
4de schepen 

Een vroegtijdige dood maakte een bruusk einde aan zijn carrière en aan het geluk 
van dit kroostrijk gezin: op 12 juli 1649 overleed Jooris van Sedyn in de leeftijd 
van 48 jaar. Voor het eerst in de reeks van de tot nog toe behandelde 
afstammelingen van het geslacht van Seclyn krijgen we een duidelijk beeld van de 
sociaal-economische positie van de heer van Heine, Kaprijke etc. De staat van goed 
die op 7 april 1653 in auditie kwam (69) geeft ons een gedetailleerde inventaris van 
al zijn onroerende goederen; ook genealogisch beschouwd biedt de aanhef van deze 
bron heel wat interessante informatie (10). Naast de twee reeds gekende 
leengoederen (Hei ne en Kaprijke) was hij ook leenhouder van het "Goed ter 
Cauwerburch" (op Eine bij Oudenaarde), van de heerlijkheid ter Meere gelegen in 
Beveren (kasseirij Oudenaarde) en van de heerlijkheid Vronvelt, eveneens op 
Beveren gelegen. Bovendien bezat hij nog enkele kleinere lenen in Westende, 
Loppem, Bassevelde en Lovendegem. Aangezien Kaprijke als leen in 
uitgestrektheid de eerste plaats innam, was het ook te verwachten dat hij in de loop 
der jaren effectief eigenaar werd van 60 gemet 176 roeden land, gelegen binnen dit 
zelfde Kaprijke. Zijn woonstede stond echter in Gent " ... inde Waghenaerstraete bij 
de Predicheren vutcommende inde eglentierstraete ... daerinne den heere overleden 
deser werelt ghepasseert ende de vrauwe douagiere woonachtich es ... " (1 I). Het 
verschil tussen de baten en commeren leverde voor de nakomelingen een batig saldo 
op van 1019-6-8 ponden groten Vlaams (72). 

4. Franchois van Seclyn (1649)1692) 

Na de dood van zijn vader was de titel van heer van Kaprijke en van Ifeine - althans 
in theorie - weggelegd voor de eerstgeboren zoon Franchois. Het leven van deze 
laatste verliep zeker niet rimpelloos. In het vooruitzicht van een eerste 
huwelijksverbintenis met Isabella Geertrude Sersanders fa Jor Jan fs. Jor Jooris werd 
op 14 november 1664 tussen deze beide een contract afgesloten waarbij o.m. 
bepaald werd " ... dat naerde doodt van zijn vrau moedere den voornoemden heere 
rranchois ofte zijne eelfghenamen sullen succederen inde gheheele heerelichede 
van Caprycke midts inhrynghende coopschat ende me/ioratien naer costume ... " (13); 
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de uitoefening en het genot van het heerschap van Kaprijke was m.a.w. nog geen 
100% in zijn handen. 

Het gezegde De mens wikt, maar God heschikt bleek maar al te waar. Op 15 april 
1665 werd zijn jeugdige echtgenote uit het leven weggerukt en naar aanleiding van 
dit overlijden werd een staat van goed opgemaakt die ons toelaat een kijkje te nemen 
achter de schermen van een adellijke levenswijze. Naast de onroerende goederen 
van beide zijden, had de bruid een inbreng van meubelen. zilverwerk en juwelen Ier 
waarde van 929-7-2 ponden groten. Tot deze meubilaire baten behoorden o.m. ; 

" ... een streek met diamanten 
een gouden ketene 
twee hraseletten eonsisterende in 700 peerlens 
een gouden ketenken van draetwerck 
een dohhel moer peerels om den hals 
een si/veren hecken metten pot 
een pa er candelaers metten kerssnuijtere 
een groote si/veren doose met twee c/eene 
een si/veren hal 
3 j7askens met silveren decksels 
2 si/veren cOllfferkens van draetwerck 
een cofferken met schiltpatte met sih'ere 
item eenen moden satUnell rock die ghejollt is andef! 
Autaer vall onsell soele ll(Jeme Jes/ls in 
OllSe Lieve Vrauwe ken{e tot Ste Pieters 
item l'en leeren ('offer hesleghen met \'('('1 flClcghelkcT/s" 

-16-1 0- 0 lb. gr. 
-19- 6- 1 .. 
29- 5- 0" 

-1- 7-10" 
50- 0- 0" 
20- -1- 9" 
11 - -1- 0" 
5- 3- 0" 
1-15-10 .. 
0-17- 0" 
2- 1- 2 .. 
1 - -1- 0" 

10 .. ()- 0 " 

1 - 0- 0" 

Het hicrbovcnstannd uittreksel illustreert op zichzelf reeds de tïnanl'Îële annsl"g van 
dit jonge gezin. En zelfs wanneer er niet onmiddellijk voldoende geld ~sl·hikh;.l'u 
was, dan nog werden de nodige hedragen tijdig voorgesdloll'n. Dit W<lS o.m. hel 
geval naar aanleiding van de vergoeding voor lil' hril'ven van dispensatk - nOI.H~ 
voor het kerkelijk huwelijk - wuarhij Jcnne lil' SdlÎl'terc, mOl'lk'r "an de hruidq!olll, 
zo maar eventjes 221-16-R ponden grotl'n nel'rtdde. Ook in hl.'l alkdaa~se k'ven 
werd hun maatschuppelijke positie merk haar : Ill't huishouddijk \\wk Wl'rd wrrh .. hl 
door twee dienstknechten in livrei (74), 

Niet alleen op wereldlijk mum ook op godsdknstig vlak hleek hun uit/tllllkriijk 
sociaal aanzien. Op 30 maart 1647 was in de kerk van de palt'rs :\u~u~ti.inl'n Il' (\t'nt 
de "!1f'(Jec!C'rschal' \'tll/ ciC' /I, Nicolaus ,'cm Tolt'mU"" llpgl'ridn (75). Een ,"un dl' 
hepalingen van dCle confrerie stipulct'nk dnl It' 10U lx'slaan uit dl' Z.E.tl. pf\"l~t en 
nog enkele gcestelijke personl'n "". alsook I/og uit emclt'T'(' 1/('(1'(''' \'tlll FcI('/(' 
familiC'lI. slechts (c" gt'tcll/c \'cll/ /3 I't"'S(l(lllt'"'' dt':t' :/)'" ,~t',,(llIell'l/ ',,111 ,1:1'''((,/1('\'(,1/ 

l'r c!al \'(lll tt' makt'//, tt'//:ij =ij ill ('('" lI//d('I'(' ,\'tclel gelclll 1I'(I(lIIt''''', Tijtkn~ ,k Ix'nt"k 
I ÓX5-1757 werden RIkden vlln dl'/I.' hrot'lkrsrhllp in til.- :\lI~lI~tijnt'l\k('rk hq:mwl\, 
Als 33ste lid wl,'rd in Ill't dOlk'nhm'k ~l'mltl'l'I'l.1 : 

121'1 



Jenne de Schietere. echtgenote van Jooris 
van Sec/yn (t 1677). 

"Franciscus de Seclijn fs. Mher JOOl'is gheeft voor sijne dootschu/t de somme van 
veertich guldens eens. Actum den 30 julij 1669. F. De Seclijn, Capryck. 
Deze dootschuLt is betaeLt door mevrauwe de douagiere desen 29 april 1692" (76). 
Niettegenstaande Franchois van Seclyn als heer van Caprycke werd aangeduid (77), 
bleek zijn moeder Jenne de Schietere in werkelijkheid de persoon die het roer in 
handen had. 

Dit komt vooreerst tot uiting bij de auditie van de parochie- en armenrekeningen : 
vanaf 1651 tot 1670 en van 1675 tot 1678 was het Jenne die als "Vrauwe van 
Caprycke" het voorzitterschap waarnam; enkel op 1 oktober 1670 was zij vergezeld 
van haar zoon Franchois. Waarschijnlijk was haar gevorderde leeftijd er oorzaak van 
dat Franchois vanaf 12 december 1678 nu ook daadwerkelijk als heer van Kaprijke 
de auditie van de rekeningen voorzat en dit tot en met het jaar 1689 (78). 

Een tweede aanwijzing voor haar effectieve inspraak krijgen we n.a. v. de 
verpachting van de heerlijkheid Kaprijke in het jaar 1672. In dat bewuste jaar 
verstreek inderdaad de termijn van de 30-jarige leenpacht, door Joori s van Seclyn 
aangegaan in het jaar 1642 : " ... Con faict sçavoir que le 13 de ce mois de jan vier 
1672 L'on passera au dernier coup de baston en venie, par forme de nouvelle gagère, 
la viLLe , franchise el seigneurie de Caprick, consistant en hauLte , moyenne et basse 
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justiel' et ce qu'en dépend" , Ceux qui pretendent à ladite vente, se tmu\'erom à la 
Chamhre des Comptes du Roy à Bruges ledit jour J 3 de ce mois entre dix el onze 
"eures du mat;n" (19), 

Deze nieuwe verpachting gaf ons meteen de gelegenheid om een glimp op te vangen 
van de relatie tussen de "heer/vrauwe van Caprycke" enendjd~ en de plaatselijke 
bevolking anderlijds, Uiteraard was Franchois van SecJyn als heer van Kaprijke 
geïnteresseerd in de voortzetting van zijn heerschap, maar dit zou - zoals verder zal 
blijken - financieel heel wat meer kosten dan dit in 1642 het geval wa'i. Hoe de vork 
precies aan de steel zat. is uit de bronnen moeilijk te achterhalen: toch bleek het 
mogelijk om - het weze dan slechts in grote lijnen - de gebeurtenissen te 
reconstrueren, 

Georges Godard en Amaut Isebrant. respectievelijk baljuw en burgemeester van 
Kaprijke, hadden in eigen naam. maar tevens in naam van her gemeen een 
verzoekschrift tot de vorst gericht, waarin zij hem voorstelden zich vrij te kopen van 
het juk van de heren van SecJyn - concreet van Jenne de Schietere - en zich daartoe 
bereid verklaard de pachtsom van 19,DOO gulden aan Jenne de Schietere uÎl te 
betalen om daarna zelf te kunnen profiteren van de "eerlijke rechlen; na verloop \'an 
dertig jaar zou Kaprijke dan weer onder rechtstreeks bestuur van de vorst komen. 
zonder dat de majesteit ook maar één penning zou moeten terugbetalen (80). 

Dit voorstel was blijkhaar niet in goede aarde gevallen hij knne de Schietere, want 
zij vond er niets beter op dan primo. de haljuw en de hurgen1l'''ester uit hun 
respectievelijk amht te ontzetten en secundo haar hod voor de \'erpuduing op ti: 

drijven tot 23,000 gulden, Naar alle waarsdlijnlijkhcid reageerde de vorst niet op het 
voorstel van de haljuw en de hurgemeester. want op 29 janmlrÎ 1672 k\\amen beide 
personen - samen met griffier Piet er de Lact - Illl't el'n nieuw vllorstd \'oor lil' dag: 
"(G, (joda,., l'1/ Amou( IS('I/I>rc1l1t) .. , fOllt (~tJl'(' lalll 1'11 /t'/lr ilO", qu'c'uh flli:wIII forl 

dl' P;crrl' til' Loc( g/'l:lJicr dc' I'c'''aulc''el' la gag('I'(' d(' Capr;ckc' elt' ,'it'p' millf' j10rÎIIJ 
pardcssus Ie 1'l'mho/l1's,\'Cl1/cl/( dc' di.\'"c/~r 11/i//(' ,IJori"s 11 quo.\' por{(' la I,rr...c*mr 
gag('rc, l1/oyt'",Wfll qlll' It, 1'01'1101'1 11(' sC' .Ièliroil Cl/ SÜ ell/S." .. (1\ I). 

Zoals lIit hovenstaand citaat duilklijk wordt, had Jooris vun S<,'dyn in Ifl·$2 nil'l 
minder dan 19,nOO gulden hl.,taald voor hl'l Wl'\\'er\'l.'n vun dl' h<.'<.'r1ijkhcid Kaprijkl.', 
Nu hleken deze drie Ill'l'l'll hereid om cr 1l0~ l.'l'nS 7000 guldl'll bownnp tl' tx'llIkn 
(dus ]()()() mel.'r dUIl het hod VUil knlll' dl' Sl'hktl'n.' Il, op "\)('\1"\\ aan.k dal lij 
minimulll 6 jaar van de "I'('rIUAc' n'c'III('" loudl'n kunnl'n ~<.'nil'll'n. B~l' I.'ndil'll 
erkenden zij dat : .... , Sa Me~i(',\'Ic' dCf1/('u1'('oil .\'(·igm'lIr ek Cap,.icÁc'. on/.lll11c'rc li( Ic' 
rCIIOIII'cIIl'fl/t'1/I cllI l1IogiS(ral c( /'olldil;Ol/ dcs C'oml,r('s par commi.ucllrt',\' cl clc'l'ulc*r, 

soit dl' la Clwlllhrc clcs ('011/1'11',\' cl /lmg('s 011 OIl(I'(',\' c'l h's .W,W"'''''''c': (ielt/cll'l c'1 
Yst'hra"r 011 11'111'.\' /'t',\'/'C'CliI'I'.\' SII('C'C',\'SI'U1',\' c'" ('('lil' gagac' bic'" (''''('tIclIl qllt' In/ir 
YS('/)f'(I1/( lil' SC' I)ol/(Ira dC'I/OIIIII/I'I' lu,\' 11/,'.\''''(' flOIl" c/('ul'\'''r c/'Ic'lqll(, "/.,ct' .111 

mag;s(ro( IIW;.\' ,\'(Irlllllf dc' C/III'!C/IIC' dllll'gc' d'ict'l/II\' /'(1/11"'11 cI('IIem"lta ('I .11'0;1' "fli \ 
tII'C'Cl! /C',\' dl'lI.\' clI/(/'c'.\' /,Ol//II/;S,\'(/;1',','\" , .. (K2), 



Een dergelijk voorstel gaf aan de vorst uiteraard meer inspraak in het politieke leven 
te Kaprijke. Toch achtten deze baljuw en burgemeester het mogelijk dat deze 
tegemoetkoming voor de vorst nog niet voldoende zou zijn en daarom hadden zij 
nog een derde voorstel in petto. Rekening houdend met de grote kosten en uitgaven 
die deze verpachting aan de gegadigden reeds had veroorzaakt, stelden zij aan de 
majesteit voor de uitoefening van het ambt van baljuw, burgemeester en griffier 
levenslang toe te kennen aan respectievelijk George Godart, Amaut Isebrant en 
Pieter de Laet. In ruil hiervoor boden zij aan de vorst een eenmalig bedrag van 5000 
gulden boven de jaarlijkse recognitie die zij voor deze ambtsuitoefening aan de 
"Vrauwe van Caperycke" verschuldigd waren. Hierbij stelden zij dan wel als 
voorwaarde : 

I) dat noch Jenne de Schietere noch enig ander toekomstig heer van Kaprijke hen uit 
hun ambt zou kunnen ontzetten 
2) dat zijzelf of de door hen daartoe geschikt bevonden personen dit ambt levenslang 
zouden kunnen uitoefenen 
3) dat deze beide bovenstaande bepalingen zouden opgenomen worden in het 
akkoord dat de vorst met 'Mevrauwe van Caprycke' of enig ander persoon zou 
maken 
4) dat zij in volle vrijheid zouden kunnen jagen op het grondgebied van de 
heerlijkheid Kaprijke. 

Of de vorst hierop reageerde, is uit de bewaard gebleven archivalia niet af te leiden; 
wie echter wel reageerde, was de bevolking van Kaprijke. In niet mis te verstane 
bewoordingen werd aan de majesteit een schrijven gericht waarin zij onomwonden 
verklaarde: 

" ... dat eenen George Godart, Arnault Issehrant ende Pieter de Laet op heurlieder 
naemen ende de gonnen van eenighe insetenen hij hemIieden daertoe 
gheemendiceert an Uwe Mat presenteren de voorschreven somme op te legghen tot 
concurrentie vande voors. leste verhooghynghe ende tsurplus te remhourseren 
anden jeghenwoordighen heere van Caprycke, dan alsoo al hetselve gheschiedt 
sonder consent midtsgaders ieghens den dan ck ende wille vande verthoonders, oock 
dat al het selve hijde voornoempde persoon en ma er en wordt ghepractiquiert 
thaerlieder eyghen haete ende proffijt, midtsg. tot groot overlast ende oppressie van 
het ghemeente aldaer ... Biddende eens'Weeghs seer ootmoedelick deselve ghedient te 
sijn, afslaende de presentatie ende versoeek hij de voornoemde malveu/ianten ende 
malcontenten ghedaen ... (83). 

Uiteindelijk bleef de situatie zoals ze reeds jaren was : Jenne de Schietere bleef 
"Vrauwe van Caprycke " , maar het kostte haar wel een bom geld; boven de 19.000 
gulden van de vorige pachttermijn betaalde zij nog eens 14.000 gulden extra (84). 
Baljuw George Godart verdween voor goed uit het politieke leven te Kaprijke en 
werd vervangen door Jan Baptist de Waghenaere, terwijl ArnauIt lsebrant als 
burgemeester de plaats moest ruimen voor J.B. de Mey. 
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Zoals hoger reeds venneld, bleef Jenne de Schietere ondank!. haar gevorderde 
leeftijd nog enkele jaren de plak zwaaien: pa .. vanaf 1678 - het jaar van haar 
overlijden - nam Franchois van Seclyn nu ook echt als heer van Kaprijke de 
opvolging waar. 
Uit zijn tweede huwelijk met Marie Catherine Wouters werden drie kinderen 
geboren: alleen Antonius Leonardus en Adriana Theresia zouden. na het overlijden 
van hun vader op 22 maart 1692. het heerschap over Kaprijke uitoefenen. 

5. Antonius Leonardus \'an Seclyn (1692-/7/7) 

Volgens de leenverheffing in 1692 (85) was Marie Catherine Wouters - weduy.e van 
Franchois van Sec1yn - de aangewezen persoon om "\ 'rauwe ,'an Caprycke" te 
worden in afwachting dat Antonius Leonardus de vereiste leeftijd zou bereiken. 
Haar tweede huwelijk met Hubertus Francois van Nieulant verklaart dan ook dal bij 
de auditie van de parochie-, kerk- en annenrekeningen, de functie van Cluditeur 
tijdelijk door deze laatste werd uitgeoefend. Pas vanaf 1712 droeg Antoniu~ 

Leonardus officieel de titel van heer ,'all Kaprijke: een \'roegtijdig overlijden op 16 
oktober 1717 (86) had voor gevolg dat de heerlijkheid overging in handen van zijn 
zuster Adriana Theresia van Sec1yn. 

Ó. Adriano Theresia \'an Sec/yn (I 71 7-1 7-I'/') 

Uit de staat van goed (87) die naar aanleiding van haar overlijden \\1.'1'1.1 opgelmmkl, 
vernemen we heel wat over haar sodaal-cconnmische situalie: ook op godsdienstig 
gehied hleek zij - meer dan haar voorzalen - l'en uil/onderlijke aandadll te hcsll'dl'll 
aan haar zieleheil. Wij citeerden reeds hogl.'r dal haar vndl'r Fr.mdlnis hl'gr.l\'ell 
werd in de kerk van de palers Augustijnen: nok zijn dndtter Ikt I.'\.'n duiddijkl' 
voorkeur hlijken voor deze kerk, want als el'rstl' arlikd van haar gel'sll'lijk tl'staml'tlt 
(88) wenste zij "", del( hoer !iclwcm il/ hc( slil/e ,m/ll'(II'c!('n b('grcl,'("1/ in ciC" u,,"lrurr 

\'(/11 Iwl'/'c ollc/as (or cIl' 1){I(cr,\' AIIglIsIUI/c'" hi"I/I'I/ dc'sc' Sldcil gltc"IIdl ab"c/a ,'\(10 

haes( c/o('l/ddUd: ,\'til 11/0('(('1/ ge/wllrc1/ C'('" ,\'01<-",'1('('/ IIW,',u'rl dcl(''''(I(' 

C'mployC'rl'nclc adlf s(olkcrs,\'cl/ ic/c'" "cll/ ocll( !,O"clf \\'dsclt /)('''(III,&:rll ",rl elf" 
qua rri ('rl' 1/, ,\'C',\'I ig 11 .I7e1",h('('I1\\ 'C'" I'cll/ Iw('c' !,Ol/df glIl'Il 'icltfl' ic/a 11//'1 (I,\',\("IW,IS ",u'r 

wh'cl/(II/( .. , !>cgheircl/c/c dl' ,'I'tII/II' Ic'slarri('(' (c'" cldc'glt/' ,'cll/ IhU'I' ITI"l/al 

",wgllec/('c"r (hehlJl'n (o( (llin/ selcAc'I/ (c/n\'c' gllc'c(lI/I'/'r,('/'rl i" l'I'tl«-..Ic-" "'lil ,\('s 

!'(llIdl'rs, I'oor(s do( il/ tI(, kade I'Ill/cic se/,'c l'eI(crs clllglI.\'I':;I//'11 ,WIl('11 gIIC>"'II"II 

\1'ordell d'ore/il/elire c/cr(iglls((' (I' Wc"C" til';; ",isscl/ cI.,cg",\" IdcA/'"", "'('( "."lrÜl.illglr(' 

,'/11/ ('Cl/c'l/ stick (o('rwc' glll'/'ol/I'('r,c(',., als \'Oll/'c''' .. , .. 

lIet ~l'/'e~de Noh/essc ohlig(' indadlli!!, la!! Iwt ",lor dl' hund dat \11.'/1.' ~'!!mknb. 
ver~el.cld 1011 ~lIall van lil' nodi!!l' pmrhl l'n (1111:11: Iwl "n\'('n~t;\;\lld 1111 i 1..t'1 "11' 

hiervan InlllWl'll~ l'l'll I11lloi vonrhl'l'hl. I kl hkl'!' t'rhtt'r ukt hij dl'll' t't,,,tl' 1~'I",lin~: 
de hierna volgenlk anikt'kn lijn daar\'llIll'l'n dllidl'lijl.. Ix'wijs : 
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1200 missen van requiem tot lafenis van haar ziel (bij de paters Augustijnen, 
recollecten, predikheren, capucijnen - alle te Gent - en de paters recollecten te 
Eeklo) 
30 missen "by forme van dertighsten" bij de paters recollecten te Gent 
een antependium voor het altaar van de paters recollecten te Gent, gemaakt "uyt 
haer beste cleet" 
een legaat van 4 ponden groten aan de "aerme clarissen tot Ipere" 
een legaat van 4 ponden groten aan de paters carmelieten te Dendermonde 
een legaat van 2 ponden groten aan de Arme Claeren, de Penitenten op 
St.-Pieters, de Penitenten op St.-Baafs en de Annunciaden binnen Gent. 
aan het "hallyns hospitael gheseyt Ste Catharina godtshuys binnen dese stadt 
(Gent) op de Anjoen leye een somme van 2400 ponden grooten courant met 
expressen last ende conditie dat de heeren vooghden van het ghemelt hospitael 
sullen ghehauden ende verobligeert wesen ten koste van hetselve hospitael te 
doen sorghen ende exonereren alle de hiernaer te specificerenfondatien : 
- eerst ... een eeuwighe daeghelijksche elfmisse met de profundis aen den voet 
vanden mllaer tot laevenisse vande ziele van haer, testatrice te doen in de 
kercke van de Eelw. paters augustijnen binnen dese stadt (Gent) waervooren 
jaerlicx sal moeten betaelt worden tot 27 ponden grooten courant ghelt 
- ten tweede een eeuwigh ghesonghen jaerghetijde met de coorcappe, silver 

cruys ende den miserere aen het graf tot laevenisse vande ziele vande vrauw 
testatrice te doen inde voors. kercke der paters augustijnen 

- ten derde twee jaerghetijden oock te doen in de kercke vande ghemelde paters 
augustijnen het eerste tot laevenisse vande ziele van Jor Franchoys de Seclyn ... 
telckens den 22en maerte ende het ander voor de ziele van haere zuster 
jauffrauwe Marie Catharine op den 24en april in elck jaer ... 

- ten vierden dat aenden aermen ofte disch der stede van caperycke voorn. sal 
moeten gegeven worden tot 6-10-0 ponden groten siaers waeruyt den selven 
aermen ghehauden sal worden jaerlyex te doen ghebeuren ende hecostighen 
een ghesonghen jaerghetijde met de vigilien ende vuytdelynghe van eenen saek 
taerwen hroodt tot laevenisse vande ziele van ha er testatrice te doen ... 

- ten vijfden een ghesonghen jaerghetijde in de ghemelde kercke van caperycke 
tot laevenisse van de ziele van Jor anthonius leonardus de seclyn ... 

- ten sesden twee jaerghetijden oock te doen in de meergheseyde kerde van 
caprijcke, het eene voor JJ George de Seclyn, grootvaeder was wlI1de vrauw 
testatrice telekens 7 en july ende het ander voor de ziele van vrauw joanne de 
Schietere haer grootmoeder ... 

- Item jont ende legateert de vrauw comparante ende ten hehoeve vanden aermen 
der voorn. stede van caperycke eene somme van 100-0-0 Ih. gr. wisselghett ... 
(te tellen in handen vande aerme meesters van a/daer die de selve maer en 
sullen ven1!oghen te employeren meI kennissen ende agw·ealie vanden 
executeur testamentaire) 

- Item jont de vrauw comparante tol ciraet van het heelt van ollZe Lieve Vrauwe 
in de ken·ke van caprycke haere heste co(tfure canten ... 
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Naast deze eerste uitingen van zorg voor haar eigen zieleheil en dit van haar 
voorLaten komen echter ook een aantal bepalingen voor die haar genegenheid voor 
de Kerk manifesteren. Zo schonk zij: 

aan de kerk van Kaprijke ", .. ha er tweede deet tot een antependium ende 
casuyfel el/de indien de stoffe dael·toe niet en waere genoegende is hoer intentie 
de courtresse oock te suppleren op welcke ornamenten sij teslalria wilt gheslelr 
worden il/ hroderie lUl ere wapenen" 
aan de paters augustijnen en recollecten te Gent "", elck dhelft \'an hoeren collier 
ofte cordon van diamanten omme gheemployeerl ende ghehonghen te worde" 101 

het cirael van het venerahel vall elck respectil'e kercke". 

Een dergelijke testamentaire beschikking veronderstelt uitemad een ~terke 

economische positie. En dil was inderdaad ook het geval. Zonder hier te willen 
ingaan op de precieze omvang van al haar rechten of de oorsprong "an haar 
bezittingen, kan men stellen dat deze adeIlijke dame kon bogen op een ruime waaier 
van lenen gelegen binnen Bassevelde. Bentille. Beveren (bij Oudenaarde). Bredene. 
Brugge. Eine (bij Oudenaarde), Heine (Kaprijke). Hellleigem. Izegem. Kaprijke. 
Lede, Lokeren. Loppclll. Lovendegelll. Merelbeke. Oostkamp. Rozcbd,e. 
Sint-Denijs-Westrcm. Sint-Jan-in-Eremo. Sint-Kruis (Brugge). Sint-Margriete, 
Wannegem. Westende. Zedelgelll en Zwalm. Al deze bronnen van inkomslen 
zorgden ervoor dat haar materieel bestaan rimpelloos kon verlopen. In de 
Zonnestraat te Gent stond haar huis "Sol/n('Slrtlct<," ..... i" w<,IcJ.,(·1l JllIysC' Jl' \Telll\\' 

overledene deser weirelt ghepass('('rl is", Ook aan contante penningen was g\."en 
gebrek: op 26 oktober 1744 telde men niet minder dan 2211-14-4 ponden groten. 

Niettegenstaande Adriana Theresia van Sedyn de wettelijke erfgename 'HlS van lil' 
hcerlijkheid Kaprijkc. bleek toch dat de uitoefening van de h\."l'r1ijkc rechten in 
werkelijkheid gebeurde door haar echtgenoot Charks Bllrlullt. h\."l'r \~111 

Schoonbcrghe, Dit kwam o.m. tol uiting hij lk v\,'rnkllwing van de l1lugislmal. bij 
het aanstellen van een nÏt'uwe kerkontvunger (XX) l'n ook naar aanleiding nlll l"l'n 
connict mct baljuw Antho/le Ampe. Op 22 11ll.'i 1710 null'enk lil' gritlier in hl'l 
resolliliehock cen schrijvcn van dl' hl'l'r van Sdl\lunlx'r~hl' aan l'Ctslgl'IHlCflHk : 
"M ijn h('{'rt, suldl op clt'n 22 clcs('r /ool'c'l/d(' maCI/I "'(\'l' ClI""mwi,,"arll IIrll 
IJurehmeeSlal' Cl/til' Schl'l'cl/t' ImUl/clcr sf('d(', kC'IIf'(' cl/dc' I'ryhc'clc' \',111 Ctll'ryd,f' 111,\ 

ghcallic('f'1 meI tic' Hclclc' \ '1'11/1\1'(' de,,,,\"('I\'c'" slc'dc' dlll sijlic'dc'" i" htl 1(lf'('II",mcl'clf' 
meI del/ docI(,1/ als /10\'('1/ I/;CI ",ccr c'l/ ,wll('1/ paHe're'l/ c'f,lighc' \I'C'Iff'IlJckc IIt'lc'" \'clll 

war I/t/lllrt' cic cI;e ,\'OlId(' ("0111/('" oftc' ",oghe'l/ II'C'S('I/ mC'1 dfU pas(I(I" "'lil :\mlll"'(, 

Ampe \'oorgt/cl/cldyl'k gh('wc'I'sl he""/,l/tI(, mUI/('1/ llililli/l ('uclt sal tflt \'(l(ln/a on/a 
dc,w''''c hc'diclldcl\'l'khc\'f door clh,., l'it'lc'r I>hol/l schalII dC'"sf'ha ,\'If'clc' nlll 

Co/>ryl'kt', .. " (Xl) >.' ' 

Ik hCl'r van Schoonlx'r~hl' plaatste !!nlu!-! dl.' plllltjl'S op lil' i, Il'kl'r ".\I\l\t'('f dl' 
heerlijke rcchten ook Il1UII .. in de ~erill~sll' mutl' '\'l'l'lkn 1II1t\!!l'lnsl. Fl'll \..kin ""'''' .11 
kUil dit i1ll1strl'rl'n, In~l'lIX'rl dl' Pap\" was nis af~q).lH\1l :U1Ill'nml'\,'sll'r 'l''';It\~l'n d'''\f 
Jan Illlll1l'sOCtl' l's Jan l'n dOl' laatsll' hud duurtl \\,' IIp ~() dl'\'l'1lI1,,'r 111.' dl' l'('(1 
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afgelegd. Op 12 januari 1724 ontving de griffier een schrijven waarbij de 
voornoemde heer zich bekloeg over het feit dat Jan Immesoete fs Jan door hem was 
aangesteld, maar dat bij de eedaflegging niet uitdrukkelijk de aanstelling door de 
heer van Schoonberghe was geformuleerd geworden; " ... oversulcx ordonnere ick 
dat Burghmre ende Schepenen der stede, keure ende vrijhede van Caprijcke hetselve 
inde aenstaende vierschaere sullen hebben door Vlieden te doen doen de noodighe 
ende ordinaire Inregistrature van aude tijdde gheploghen op peijne als naer rechte 
ende dies aengaende aen mij over te schrijven met een originele acte van hetgonne 
ghepasseert is" (90). 

Pas na het overlijden van Charles Borluut op 19 juli 1734 (91) zien we Adriana 
Theresia van Seclyn in eigen persoon het roer in handen nemen: vernieuwing van 
kerkmeesters, armenmeesters en magistraatsleden, benoeming van "pointers" en 
"setters", "notable en grote gelanden" waren nu ook voor haar, geregeld 
terugkerende verplichtingen. Relationele perikelen tussen de Vrouwe van Kaprijke 
en haar onderhorigen deden zich - althans volgens de beschikbare archivalia - niet 
voor. Met haar overlijden op 24 oktober 1744 zou dit aspect echter een heel andere 
wending kennen. Een nieuw geslacht, dit van de Schietere de Lophem, zou weldra 
op het Kaprijkse toneel verschijnen. 

D. Kaprijke onder het gezag van de familie DE SCHIETERE 
(1744-1795) (92) 

J. Francois-Jozef de Schietere (1744-1747) 

Het huwelijk van Adriana Theresia van Seclyn was kinderloos gebleven en zo kwam 
de heerlijkheid Kaprijke in handen van de familie de Schietere de Lophem, een 
familie die nauw verwant was met deze van de Seclyn (93). 

Als feodaal erfgenaam van Adriana Theresia van Seclyn kwam Francois Jozef de 
Schietere op 4 november 1744 bezit nemen van de heerlijkheid Kaprijke. Het zou 
een grootse plechtigheid worden en hij nam dan ook zelf het initiatief voor een vlot 
verloop van zijn heerlijke intocht. Bij monde van baljuw J .B. Gheerts verzocht hij de 
Kaprijkse schepenen twee koppels paarden te bezorgen vóór de herberg Het paradijs 
te Brugge; tevens moesten de beide gilden van Kaprijke - het gilde van 
St.-Sebastiaan en de confrerie van de Soeten Naem Jesu - paraat zijn om hem aan de 
grens van Kaprijke met Eeklo te verwelkomen. Een dergelijke gebeurtenis deed zich 
niet elke dag voor en onze Kaprijkse schepenen wilden er iets feestelijks van maken. 
Daarom besloten zij: " ... omme den voorn. Edelen heere het respect ende eere te 
hewijsen tgone hem in dierghelyck gheval competeert .... te stellen een vierstaeck 
voor het stadthuys deser stede midtsg. te doefl opcommefl hondert ghewapende 
mannen met fusiecquen omme volghens order van het voorn. col/egie te schietefl 
ende hem te presenteren daer het sal gheordoflneert worden waertoe ghecoght sal 
worden 50 pont huspoeder twe/ek hun !laer proportie sal door den col leg Je 
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uyrghedeelt sijn ende omdat niemant vande voorn. ghewapende mannen en aude 111 

fau te blijven van re compareren op den 4en deser ten een uren "aer middag" teil 
radthuyse deser lede. soo wordt lot laste vande noncomparalllen Iwer die den 

co lieg ie zal ghebleken sijn dar sij daerLoe behaorel ck gedaghvaen sul/en wesen. 
ghedecerneerr eene boete van Ie welen len laste van a/eken corporae/ tal 0-34 lb. 
g/' . ende vande supposten tol J -0-0 lb. par. waervan sul/en ghemaecJa worden ,'ier 
differenle compagnien .. . sijnde wijders bij den col/egie gheresoJl'eerr den "oom. 
Edelen heere bij hun te peirde te gaen ontfanghen ende feliciteren "de den 
stadthuyse deser stede te illumineren" (94). 

Op de bewu te 4de november 1744 trokken Andrie vander Waerhede, pa hler an 
hetfonder van de heer van Kaprijke en Comeli Judocu anden Berghe. herbergier 
in De Croone met hun re pectievelijke paarden - Ie en begeleid door past r 
Carolu de Bouck - naar Brugge. Samen met de nieuwe heer kwam het gezel ha 
Maldegemwaart , waar zij werden opgewacht door Jan Fmn ie de . bod an 
de chepenen die in opdracht van de magi traat aan de heer moe r ragen rond \ 'elk 
tijdstip hij in Kaprijke dacht aan te komen. 



Ondertussen was men in Kaprijke-Binnen druk bezig met de laatste toebereidselen. 
Baljuw, schout en schepenen te paard, de burgemeester en de griffier van Heine te 
voet. de twee gilden van Kaprijke gevolgd door 4 kapiteins, 8 korporaals en 120 
suppoosten trokken onder begeleiding van vier trommelaars tot aan de grens van 
Kaprijke met Eeklo, waar zij rond 17.00 u de nieuwe heer tegemoet traden. 
Stoetsgewijze trok het gezelschap toen naar de kerk waar pastoor Carolus Suppré, 
vergezeld van Pieter Bernaerd Boxtael, de koster en Francies van Coppeghestelle, de 
kerkbaljuw, Francois-Jozef de Schietere als heer van Kaprijke opwachtten. 

Na het zingen van het Te Deum en het uitstellen van het Allerheiligste begonnen de 
feestelijkheden op het stadhuis; geweerschoten, vuurwerk en het drinken van een 
beker wijn vormden de bekroning van deze memorabele dag. 

Voor wat hoort wat! Dit was ook de mening van de nieuwe heer en op 7 november 
werden de kerkelijke en burgerlijke overheid door hem op een maaltijd uitgenodigd. 
En precies deze festiviteit was het begin van een pijnlijk geschil tussen pater 
Gardiaan van de recollecten te Eeklo en de heer van Kaprijke. 

Op 6 november was een mis van requiem opgedragen tot zielerust van Adriana 
Theresia van Seclyn en naar aanleiding daarvan had de heer van Kaprijke ook pater 
Gardiaan op de maaltijd uitgenodigd. Blijkbaar in goede stemming vroeg de heer 
aan deze laatste of het niet passend ware als versiering op de raadkamer van het 
stadhuis een schilderij van het Laatste Oordeel te laten aanbrengen ? Hierop 
antwoordde pater Gardiaan " ... dat men inde selve collegie camer soude stellen 
eenighe uijlscoppen ... " (94). Blijkbaar erg op zijn tenen getrapt, antwoordde de heer 
hierop " ... dat hij die selve conde hang hen in sijnen rif ter ende dat hij hier niet en 
moeste commen om ons te affronteren ... " (95). Het gevolg was dat de paters 
recollecten van Eeklo niet langer gewenst waren in Kaprijke en dat de paters 
capucijnen van Gent hun taak zouden overnemen. Uiteindelijk werden het twee 
paters capucijnen van Brugge voor wie de heer van Kaprijke onmiddellijk een huis 
ter beschikking stelde " ... ghestaen ende gheleghen op de men·kt ende plain deser 
stede competerende Jooris Kimpe tot Waterdyck voor de somme van neghen hondert 
guldens courant ... " (96). Tegenover de bisschop van Brugge werd dit alles natuurlijk 
in een passend kleedje gestoken zodat de wisseling van de geestelijke helpers 
aanvaardbaar leek: 

"Monseigneur, 
Supplient tres humhlement Le Seigneur Moderne el les hOllrgmaistre el Echevins de 
la ville et franchise de Caprycke qll'à la ReCfuisitiof1 de lous Leurs inhahitans, ils ont 
admijs par leur Resolution et alle de deputees de plus grands adheritees Le 
reverends pere cap ucijns , pour aijder dans Ie fonctiof/s Ie cures, dali.\' Ie devoir 
chretien consistal1ls dans Ie nomhre d'Entre qualre et eincq mille ames a que/le .tïns 
ils on! procure un demeure pour Ledit reverends pere capucijns d'autant plus qlle 
nous ne somme Eloignees Cf'un Lieu el demij de la jllrisdictioll de Leurs hautes 
puissantes des I~tats generalIx Ellnemys de !lotre Religioll el a Pil qlle nos dil 
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mannans pouroit plus facilemenl s'Exereer dans Ie del'oir chretien tant amatiere 
d'Entendre Ie messe et sermons el principalement pour avo;r liberté de conscience 
en pouvans ce confesser audil reverends pere cap ucijns , dans /'Espoir que Votre 
Excellence sera sen'ie d'avoir La charilee d'Laggreer ont /'honneur de S'addresser 
en loute humilité à e1le. à fin d'ohtenir L'oclroy indispensable et que rous celU qll'il 
appartiendra de ces regier à L'ad\'enant" (97). 

Dit voorval maakte onmiddellijk duidelijk wat voor vlees men in de kuip kreeg met 
deze nieuwe gezagdrager. Ook de schepenen zouden. maar al te vlug ervaren dat hun 
eigengereid bestuur vlug aan banden zou worden gelegd. Gezellige babbels of door 
mekaars woorden heen praten op de magistraatszittingen waren voortaan Uil den 
boze; ook laatkomers zouden een boete moeten betalen ! Deze bepalingen en nog 
vele andere maakten het voorwerp uit van een heerlijke ordonnantie van 31 maart 
1745 (98). De lokale gezagdragers voelden zich danig op hun tenen getrapt en lieten 
het ook zeer duidelijk blijken. Met eenparigheid van stemmen besloten zij : 
" ... hun in het alderminste niet te willen obligeren in hetgone hien'oore" opgt'slt'11 
maer in contrarien \'an dien pretenderen ende l'erstaen Ie regieren ghelyck sijliedell 
in goede juslitie sullen vinden te hehooren alles illghe\'Olghe maght el/de ollllroritt'ljt 
hij de Mat aen hetselve toeghelaelen ende gheordonlleert ... " (99). 

Een dergelijke taal viel niet in goede aarde hij de heer en prompt werd hurgemeester 
Pieter Dhont uit zijn functie ontslagen (I (X). Was het zijn gevorderde leeftijd of 
waren het de perikelen met zijn Kaprijkse gezagdragers die het heerschap minder 
aantrekkelijk maakten? Wat ook de ware oorzaak mocht zijn, zeker is in elk geval 
dat Francois-Jozef de Schietere de taak van heer van Kaprijke op 20 mei 1747 
overdroeg aan zijn neef Jor Charles Alhcrt de Schieter\! ( \0 I), 

2. Charles A/hal dc' Schil'lere ( 17-17-1795) (102) 

Charles Alhert werd gehoren te Brugge op 6 fchnmri 1724 ub lkrdl' kind "'lil 

Philippe Charles de Schietere, Vunaf zijn Il1l'l'nkrjarighcid \wnt Lijn k\'en 
gekenmerkt door een ruime intefesse voor hl't politkk-sol'iak' en l'ultun'le k'ven 1\.' 

Brugge; vooral de laatste twel' aspeetl'n krcgl'n lijn volk aandacht. In 17W "US hi.i 
voogd van het Sint-Janshospitlllll en vanaf 1797 was hij l'f tewlls vOOrliuer \ au: hl't 
is trouwens vanuit deze duhhl'lc functie dat l.ijn portn't in lil' aputhl'l'k \'lUl hl't 
huidige Memlinc-museulll veftegl'nwoontigd is, Rl'l'ds in 174~ was hij hl'stuunkr 
van het "Sti' 1~/i,\'CIhc'l.\'huy,\''', een school voor annl' mdsjl's l'll in 1749 '\l'nt hij 
benoemd tot raadsheer-ussessor van de Ikrg \'(11/ Illlr",hartighf'id tl' Hna~~I.'. Or Q 

oktober 1769 werd hij Vl'rkozen als lid vun lil' confn'rk vun twt 11. Hhx'\1 l'n in 
hetzelfde jaar werd hij voor/illl'r vun lil' Al'lIlk'mk voor SdllltW Kunstl'n tl' Hna~~\', 
Nmtst deze talrijke :Ill1htshl'l.ighl'lkn vond hij nok n(}~ dl' tijd Olll l'\.'11 k"l\'stnjk 
gezin te stichten: op 11 oktoher 1753 WilS hij in twt huwdijk ~l'tn'lkn Illl't ~ '"rk 
Jcannc Thérèsc do ('rits lik tll'1ll ~ kimkn'n SdlOtlk: \'ooml dl' t\\l'l'lk in dl' riJ, 
Engcllx'rt AlcxulHk-r .Jo/cf Iwd't voor dl' KuprijkcllI\I\'" l'l'n vl'rtnlll\nk kl,lIlk, :\"11 

I~K 



Carel Albert Emmanuel de Schietere . heer 
van Kaprijke (t 30 maart 1801;. 

de noordzijde van de huidi ge parochiekerk staat nog steeds de mooie grafzerk die 
deze afstammeling van het geslacht de Schietere de Caprycke vereeuwi gt. Ook nu 
nog weerklinkt, bij het aflezen van de jaargetijden door de pas toor, de naam van dit 
eeuwenoud geslacht. 
Wellicht zien sommigen in hem één van de heren van Kaprijke. Tot mijn spijt moet 
ik hen teleurstellen: zijn vader Charles Albert was de laatste heer van Kaprijke; zijn 
zoon was enkel burgemeester van Kaprijke en dit van 1808 tot 1815. 

Roger BUYCK 

Verklarende voetnoten bij pag. 120 en 121. 

(*) callengieren 
exploiclen 
composeren 
maelfaiteur 
reysen van justitie 
pilleryn 
paUlrijcerije 

: bestraffen 
: aanzegging van een dagvaarding 
: een schikking treffen , tot een vergelijk komen 
: mi sdadiger 
: gerechtskosten 
: schandpaal 
: patrijzerij 
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straetberydinghe 
jaenmerhede 

: straatschouwing 
: een eens in het jaar plaatshebbende " ..... aerlu:\,t" of 

onderzoek cn uil<;praak aangaande miMladen 
ougstwaerhede 
ackenmerheden 

: een rechtszitting in de maand augustu!> 
: een rechtszitting die vermoedelijk alleen gelOChillen 

heynderen 
vroet 
alderstont 
hendeldocke 
vichtich 
cappoen 

i.v.m. landbouw behandelde 
: afsluiten. afgrenzen 
: wijs. kennis van zaken 
: vooraleer 
: doodsklok 
: vijftig 
: gesneden haan 

VOETNOTEN 

I) 

2) 

3) 

4) 

Dit wordt o.m. bewezen door een pachtcontmct van de abdij van Oosteeklo. waarin de abdl.!. 2. 
gemet 5 roeden land verpacht aan Gillis Leijman. inwoner van Kaprijke : ''Wij sUSI~r 
Elisabeth Fronsmans, abdesse des cloost~rs 1'0" Oostet'clo kt'fm~" hij d~s~1I M~I ~Tlde 
duechdelijck I'erlmerf thebbCf/e Gillis uynul1I unentwilllicir ~"e1/l, 10llls ~TId~ \'Ij[ rMn 
ombegrepen van jUlIster mate IiKgende tt' Caprycke:o die }acoh Sct'rpinck l'Oflr de Ir(Jflbl~n 
bedre,'en heeft, eenelI termijn ,'on ac/u jal.'rl.'n dallof het eerste \'Olim t'nde \·t'rschljn~n :alle 
Bamesse zeslienhondert, de twee eau jaerl.'l1 :al dell pachler J.1"ehnmck~n :f,nder unt'.then 
pacht an Mel'r. te hewelt'n dan dat hij lI'eeren moet allt' oncostell dit' lip "el \'Oflr.t. lalll :fIIIllrn 
mOJ.1"en commen ..... (RAG. Abdij Oosteeklo. nr. 115). 
E DE POTTER en J. BROECKAERT. Geschit'de"ü I'all de J.1t'1/It't'"tell Jt'r prol'lltne OOSI
\'Iaa"deren, Arr. Eeklo, tweede deel. Gent, 1870-72. p. 48 vcnncldl dat Daneel AI3Cn~ heer 
van Kaprijke werd op I oktohcr 1413. 
Volgens F. DE POTTER en 1. BROECKAERT. a.w., p. 49 voetnool I. slierf DaJl('('1 Alacn,,~ 
26 decemhcr 1430; loch vennelden deze uuleurs op p. 51 dal de inwoner.. van KllpriJ"(' t.ich 
lijdens de maand december 1421 opnieuw onder de heer..dllippij slc.'Men van hc-no~ Fllip~ de 
Goede, hetgeen Irouwens door een "haner wordl hcvesligd. Kaprijke als heerliJkhe,d llOdcr de 
familie Alaen zou dus slechls een lenllijn \'un adlljllllr OI11\'lIlIen. 
In 1417 verdeelde Dancel Alaen l.ijn bezillingen (lnder lijn "inderen; hierbij '\crd IUlIllijn 
oudste zoon, Jan "dit' mt'fI hat I't'/'Chc\'al", de heerlij"heid Kaprij"e IOc!le\\('lcn (SAG. red .. s 
nr. 301, f" CXXVI). 

5) efr. L. GIL.L10DTS- VAN SEVEREN. COl/tl/II/rs dr.I' PaI'J et ('('"/1c' ,Ir fï,II"lre. (','/lI"",e., ,Ie.~ 
pet;tc's I'il/C'S ct seig"C'I/";C'J t'"dan'r.ç, I Hl) I, T. 2. pp. !'i 2-60. 

6) 
7) 
H) 
9) 

10) 
11) 
12) 

u) 
14) 
15) 
1C,) 
17) 

IK) 
I!) 

( 20) 
( 21) 

( 22) 
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Zie hijluge I. 
Zie UllIlhef hijlnge I. 

Zie hijlllge 2 (RAB.IJI/r~ "(lil llruggr, regiMcr !'i2, r' 24!'i r" cl \,0). 
RAG, Fo"ds Nim/lll/( CII l'o(fr/Jherghr. nr. 1027. 
RAA. /llIr~ \'(11/ /lruJ.1~l'. Fericl'llll'k 1 tl31-1 MI),I" .~n·.~ I. 

SAB. Wc,zel/horkrn ('armrn :r.çtrlldl'l'l, hlx· .. 7.1" II"XC(.UOl. 
L. GIl.1.I0lJTS- VAN SEVEREN. C"rllllmrt' ril' I',mr/el/l/r eM"/)/e ,Ie Hnl,t:eJ. /(rllle,1 ,Ie 
c/(lI'WflC'fltS ('(lI/C'CI'/IIII/( 11' ('o"""rr/'C' ;",c'r;rl/r et I/lIlriflll/l'.lrJ rrluli"I/J iIlfN/hll/('Ih,/e.' el 
I'''üto;rt' 1'('111111/11/'11/" cll' ('r(fe \'I'lIr. Bruge~, 11){1!'i. TOl11e 111.1' .. 'IN. 
IDEM, a.II'., p, 404. 
RAG, FOlld.l· I\lll'rijkr. nr. Cl2. 
RAB, nl/rg \'(111 /lruggr, h'riehud, I Cl.' I-I MI). f" I)H vo , nr. 2. 
F. DE POlTER en J, BROECKAERT.Il.I\·., p. !'i4. \'oc'I11\'IIll 2. 
J. VAN CALOEN,lIistoin' ~r"c'"lo,o,:;"I/e de Icl m"iJ,." dl' Calcll/I/e et I..,,' C"/flf'II eH lè",,,,,,,,,m 
,'t IIU ('(lI/If(1 clt' Flafldrr. suiI'clllt It' 1/11111//.\'('/';1 dl/ /I,,,,.,, }e(1II I..,,' Cc,bIt'II. Hn"dles. I'l~lJ. 
RAG, I\rrlwrc-"irII\IIf1rijkr. nr .. 'Cl. 
RAB,/lIIrg 1'(11/ /I,."g~r. regislcr ~2. t" 24!'i r" cl \,0. 

RAB, /lI/n~ "(11/ nmgJ.1c', rclu~lcr .\ t" IOH. 
I.. (iIl.\.I0DTS-V AN SEVEREN, CIlI/tl/"II'.t do I'cl\'.t et n.,,,,!' ,Ir fï./lloire Cc."INIItr.hI If,,,/~ 
I~r /lr!,.~r.~, ./~':IXl·lb, I X8.~, .1:\'!l1C ~, P: 7K. 
1-, Dh I 0 I I/:R ('11 J. IIROI:( KAI~R I, 1/.11'., p .. ~.1. 



( 23) 
( 24) 
( 25) 
( 26) 

( 27) 
( 28) 
( 29) 

( 30) 
( 31) 

( 32) 

( 33) 
( 34) 
( 35) 
( 36) 

( 37) 

( 38) 

( 39) 
( 40) 
( 41) 
( 42) 
( 43) 

( 44) 
( 45) 
( 46) 
( 47) 

( 48) 
( 49) 
( 50) 

( 51) 

( 52) 
( 53) 
( 54) 
( 5S) 

SAG, reeks 330, nr. 159, f' 197 voo 
Memorieboek der stad Ghent. Van 't jaer nOl tot 1793, Gent, 1852-54,4 din. 
1dem, dl. 3, pp. 185 en 188. 
De gegevens over deze heer mn Kaprijke werden in hoofdzaak ontleend aan baron J. VAN 
CALOEN, a.w., passim. 
RAB, Burg van Brugge, reg. I, f' 267. 
RAG, Fonds Kaprijke, nr. 33. 
SAE, nrs. 386-387. 

RAB, Burg van Brugge, register 52, f' 247 rO et voo 
SAO, Staten van goed. nr. 25 f' XXX; volgens de staat van goed van Comelia van 
Quickelberghe fa MichieL echtgenote van Geeraard van Seclyn verkreeg Michiel van Seclyn 
" ... een leen ghenaempt theerscip van eijne Ligghende inde prochie van caprique ende 
eeckelo ... naercommen leene verstorven up Michielken van Seclyn, oudste maerle hoir daer 
an tghebruuck ende gheheele up hene haudere es Michielvan quickelberghe zijn leven lanc 
gheduerende ... " 
RAG, Familiefonds, nr. 4435; naast deze stamboom is er nog een Genealogie de ceulx de 
Seclyn - op perkament en met bijhorende wapenschilden in kleur - die echter informatief zeer 
mager uitvalt (SAG, Fonds Morel de Boucle-St. Denis, nr. 4). Onze hartelijke dank aan Dr. 
Mark Boone, assistent aan de RUG, die ons van het bestaan van deze beide archiefstukken op 
de hoogte bracht. 
DE HERCKENRODE, NobiliaÏl'e des Pays-bas et du Comté de Bourgogne, 1866, pp. 1769-71. 
Zie bijlage 4. 
Zie bijlage 3. 
SAG, reeks 301/17, f' 30 vO/8 : "Kenlic sij etc. dat Segher Laverdey wonende therzele commen 
es voer scepenen etc. kende ende tijde dat hij sculdich ende tachter es guye van seclijn de 
somme van VIl/lb. gr. torn. van wine ende heeft hem die belooft te gheldene ende wel te 
betaelne inde maniere naen'olghende ... Actum 16/2/1402". 
SAG, reeks 301/16, f' 61 rO/2: "Kentijc sij allen dat vander handelinghe ende ghedinglze dat 
was tusschen hughin den bruwere,janne van/eijns, ghuye van seclijn,jacoh den portere, 
jacoh cibeline,janne van Orchie,janne van roesse/aer ende meer andere wijntaverniers 
binnen der stede' van Ghend up desen tijd ... Actum 30/5/1402". 
L. VAN LERBERGHE en J. RONSSE, "Audenaerdsclze Mengelingen", dl. 2, p. 202, 
Oudenaarde, 1845, Memorieboek der stad Ghent... eerste deel, p. 243, vermeldt voor het jaar 
1454 Guy van Seclyn als eerste van de vier "sheeren kiesers". Volgens eerstgenoemde auteurs 
was Guy van Seclyn burgemeester van Oudenaarde tijdens het ambtsjaar 8/3/1455-4/3/1456. 
P. VAN BUTSELE, Poorterboeken van Oudenaarde, deel I, Struucboek (begonnen in 1550), 
p. 249 vermeldt: "Ghuy van seclin, van Ghent VPL van Onsen gheduchten heere van Char/ois 

den XXV/sten dach in october int jaer Xl/l/e vier ende vichtigh . .fan van sec/in, Guys zone". 
L. VAN LERBERGHE en J. RONSSE, "Audenaerdsche ... ", p. 202. 
IDEM, a.w., p. 202. 
SAO, Staten van goed, reg. 15, f' 6. 
L. VAN LERBERGHE en 1. RONSSE, a.w., p. 202. 
SAO, staten van goed, reg. 15, f' 6; DE HERCKENRODE, a.w., p. 1769 en "La genealogie de 
ceulx de Seclyn" geven als schrijfwijze voor de familienaam van zijn vrouw "Quicke/berghe"; 
L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Coutume du Bourg 
de Bruges, Bruxelles, 1883, Tome !, p. 244 noteert "Ketelberghe". In beide gevallen betreft het 
een en dezelfde familie; de eerst geciteerde schrijfwijze is de juiste: dit wordt o.m. bevestigd 
door de staat van goed van Adriana Theresia van Seclyn (RAG, Fonds Nieulallf en 
Potlelsherghe, nr. 279). 
Zie bijlage 3. 
1. DE HERCKENRODE, a.w., vermeldt slechts I kind uit dit tweede huwelijk, met name Pierre. 
1. DE HERCKENRODE, a.w., p. 1769. 
Le Baron BETHUNE, Epitaphes et mO/luments des é[?tises de la F/am/re au XV/e siècle, d'après 
les manuscrits de Corneille Gailliard et d'autres auteurs, Bruges, 1897. Tome I, p. 144. 
Handschrift Goethals, nr. 5860. (Universiteitsbibliotheek, Gent, 3 din). 
Handschrift Goethals. nr. 5860, dl. 11, f' 95 voo 
SAO, staten van f<oed. nr. 25 f' XXX; volgens "La genealogie de ceulx de Seclyn" is de 
echtgenoot van Charlotte de Werchin niet "Geeraard de Sectinfs . .fans". maar wel "Ricquaert 
de Seclinfs . .fans". 
SAG, reeks 28. nr. 32/137, f" 1 0; zelfs op 21 juni 1582 was Geeraard van Seclyn nog in 
leven, want precies op deze dag machtigde hij zijn vrouw Antoinette de Lalaing in hel beheer 
van zijn goederen (RAG, Fonds !Jorluut, nr. 4(3). 
SAO, staten van goed, nr. 25, f' XXX. 
L. VAN LERBERGHE ... , a.w., dl. 3, p. 183. 
SAO, staten van goed. nr. 25. f" XXX. 
L. VAN LERBERGHE .... a.w .. dl. 3, p. 204. 
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( 56) 

( 57) 

( 58) 
( 59) 

( 60) 
( 61) 

( 62) 
( 63) 
( 64) 

( 65) 

( 66) 

( 67) 

( 68) 
( 69) 
( 70) 
( 71) 
( 72) 
( 73) 

( 74) 

75) 

76) 

77) 

78) 

( 79) 
( KO) 
( KI) 
( K2) 
( K3) 
( K4) 
( K5) 
( Ktl) 
( K7) 
( KK) 
( K9) 
( 'XI) 
( (1) 
( 92) 
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Memorieboek der stad Gent .... dl. 111, pp. 127,128,130.131,132.136,139,142.145.152 
en 158. 
RAB. Burg van Brugge. reg. nr. 2, f" 235, waar in margine als rechlhebbende Maat vermeld: 
"Nu Michie/ ~'an Sedijn par morrem matris anno 1562". 
RAG, Familiefmuis. nr. 4435 : "IA genealogie de ceulx de Sec/yn H

• 

Graf- en Gedenkschriften der PrOl'. Oost-Vlaanderen. Eerste reeks. PorochieUrun. Gen!. 
1866, dl. lil, p. 12. 
RAG, Fonds Borluur. nr. 279. 
SAG, St. Baafs. Geboorten 1584-1649, f" 311, nr. 1352: 28 januar;; 1601 : Eodem die 
bapti:otus est Georgiusfs Michae/ij Sec/in et potrinus est Georgius Sersanders el Ruilielma 
van hijmbise". 
SAG, Fonds Morel de Bouc/e-St.-Denis. nr. 184. 
J. DE HERCKENRODE, a.w .. p. 1770. 
SAG, Parochie St. Michiel Noord. reg 83: "20 junii 1638 Franciscusfs. D. Georgii de Sec/yn 

senior de Heyne et Joannae de Schietere coniugum. Susceprores D. Nicolaus de Schinere. JYl 
Carola de Schietere domina de Moe/stoppel et OU Francisca van hembiese I'idua Domini de 
Heyne. natus 15". 
SAG, Parochie St Michie/ Noord, reg. 83 : "29 decembris 1639 : Petronellafa dominu.s 
Georgius de Sec/ijn et domicello Joanna de Schieter/!. Susceptores Dominus Nimlaus 
Sersanders et domicella PetronelIa Damman. Nato 19 huil/s hora 3 mall/Jil/O-. 
SAG, Parochie St. Michie/ Noord. reg. 83: "11 septembris 1641 : Bapti:ala est Anl/Ofa 
domini Georgij de Sec/ijn et domicellae Joannae de Schietere nato 90 7bris IlOro 100 
I'espertina. Susceperunt Dominus Nicolal/s de Schinere et Domicella Anna l'On Boont'n \'idua 
Domini Petri de Sec/ijn". 
SAG, Parochie St. Michie/ Noord. reg. 83 : "90 septembris 1644 : Bapti:olus esl Emanuel 
filius /egitimus Nobilis et generosi Domini Georgij de Seclijn IOparclre de Hijn el Domina 
Joannae de Schielere natus 80 huius hora nona I·espertilltl. Suscept'rltnl Dominus Emonue/ de 
Ruytere Toparche de Anijn et Domina EIi:ahelha de Schil'lere-. 
Memoriehoek der stad GheTll .... dl. lil, pp. 185, 188, 189, 192 en 19-4. 
SAG,reeks330. nr. 159, f" 194-198. 
Zie bijlage 4. 
SAG, reeks 330. nr. 159, f" 197. 
SAG, reeks 330. nr. 159, f" 198. 
RAG, Fonds NiclI/alll cn POllrlshrrghr. nr. 1027 : slaal van goed van Jsahella G~nJ\kk 
Sersanders; hieruit bleek dal het huwclijk geslolen wcrd op 19 no"cmher IbM. 
RAG, Fonds NiclI/aTll en POlle/sberghe. nr. 1027: Staat vun goed "an lsahclla G~nrulk 
Scrsanders, f" 64 rO : ..... m·cr Ilacckcn endc sloffalit'll tol /11Uled:t'II dl' Iil'rt'ij't' I'()(>(' ''''t''f' 
knechten I'andl'n I·oom. he{'Tl' ('fuk de l'Taltlt·c OI'erlet!('fle ... 13-2-/01/1 . gr.-
A. KEELHOFF, Gcschiedenis van hct klooster der Eerw. Paters fumylen Au~usl1jnen IC Genl, 
I K64, p. 175. 
IDEM, u.W., p. 177. 
RAB,lJur~ \'all IlruRRC', reg. 52, f" :!45 VO vcmll'ldl in mnrginl" IIls hl'Cr \'un KlIl'rijkl" : -NH J(tr 
!ranc"ois dc SedYII de .HIfII' I'IIII/Il' se/I't' II/Ir('r J(Joris pt'r 11/(1/"1'111 "",ris 'InII'> /050· 
R. RUYC'K, {)/'lIr",clI:orR Ic 1'I:lll'rijkc (/515·17fJt1l, in Appdtjl"~ vun hl"t Ml'CI.lt'l-lnnd.JlI. ~S 
(19K4), pp. 1%·197. 
SAE, nr. 94. 
RAG, FOllds KUl'rijkc, nr. 6()Q; lie hijlolle 5. 
RAG, FOlltl.~ Kt/prijkt', nr. 6(l9 : Dossit'r vlln dl' vcrpudlling VUil Ik' hl'Crhjkhdd KapnJkc. 
RAG, FOlltls KUl'rijkc, nr. (l()Q. 

RAG, Fmld.l' KlIprijkI', nr. N)Q. 
RMl, FOlldJ KlIprijke, nr. 617. 
RAB./iurR 1'011 /lI'IIRgr, reil. nr .. '. f" 108 fO. 
RAG, FOllds Ni/'I/hml t'III'"II('/.I'''crglrr. nr. 1027. 
RAG, /,(l/uls /lor/IIIII. nr. 279. 
RACi, F(/IId.~ KlIprijkr, nr. I I, f" 21 Rvo. 
RAG, F(lIId.~ Kt/prijke, nf. 11, f' 20 I. 
RAG, Fo"d.~ KlIprijkc, nr. M9, f" 2tl voo 
RAO, FII",ilir!(l/ld.~. nr. 275. 
Vuur. ~cdctni~ lee rik' gcnelll!)llisd~l'. e.n ~i()llm thdll' .l-ll'l:t'\'l'IlS UVt'f 11t' hunili\' Ilc.' ~'hl\'I\'t'(' 
verWIJlen wiJ nuur A. DE S(,IIII~ll~Rh d<' I.()I'III~M, IIm"'/'r elr ",-ftm"lI,. ,It" .'\c"It/,.'t"rt', l'nI~', 
196K: wij I1Il1l1klCII dllllkhilur lZt'bnlik "1111 (klc Illluitl'uttdijkt' hnll1 t'1l Illl11l'CilIkn hlcrMI' 
levens de IIthcl'ldilllZell VIIII enkt'II' "rrrll IWI II:""rijkt'. 
Zit' hijilltlc Cl : vt'Tl'cl1voudi!ldl' slUt1l1ullt'l vlllllic at~tll"'l1It'hl1lZl'lIllc S\'hlt'h'I~; hlcl\IIl hh,"-1 
I(,l'r duidl'lijk dllt dl' nleuwc hl'cr vlln K"prlJkc CCII IIl'Cr Wil' \lUI IIc 11\ I'rlC\lcn '\'I~U"l' \ I'"~ 
C'lIpryçkc'. 
({AU, FOlltls II:"prijkr, nf. MIJ, r' 22·1 v". 



(95) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 649, f' 225 voo 
(96) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 649, f' 226 voo 
(97) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 649, f' 228 voo 
(98) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 649, f' 233 rO. 
(99) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 649, f' 233 rO. 
(100) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 649, f' 236 voo 
(lOl) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 649, f' 272. 
(102) De gegevens over deze heer werden ontleend aan 

A. de SCHIETERE. a.w., pp. 367-381. 

Gebruikte afkortingen voor archiefdepots : 
RAB : Rijksarchief Brugge 
RAG : Rijksarchief Gent 
SAB : Stadsarchief Brugge 
SAE : Stadsarchief Eeklo 
SAG : Stadsarchief Gent 
SAO : Stadsarchief Oudenaarde 

BIJLAGE 1 

"Ghetronqueert extrait uyt het register van privilegie der stede keure 
ende vryhede van caperycke waerinne folio drye tot ende met folio 
se ven staet als volght" (*) 

"Dit is de vryhede ende keure verleent vanden graeve ferdinand ende jehanne syn wyf 
graefnede van vlaenderen ende henegauwe den laeten woonende te caperycke te weten binnen 
deze termynen (1) Ichtevelde. voort ten westhende suyt oosthouc vanden lande boudin pil tot 
den westhende aen de suytseyde alsoo verre als twee hondert vyftich bunderen gedueren ende 
vandaer drye boom ende op twesthende de riebeke ende van daer op noortwest syde het landt 
van de vrauwe Marye ende vandaer op de noort oost syde van neghen bunderen ende van daer 
suyt waert op windekens ende vandaer op oostwesthouc de heye we monet ende vandaer op 
westhende van Ichtervelde voort. 
Alle delieden wonnen de ende die wonnen sullen te caperycke eeuwelyck binnen de voorseyde 
termynen, en moghen noch van ons noch van eenighe Baillius van Brugghe, ofte van ghendt 
ofte van eenighe andere plaetsen, opgheropen syn te brugghe te ghendt ofte elders voor 
eenighe boete ofte mesdaet ofte meerder ofte minder ofte van eenighe contracte, ofte oock 
eenighe saecken ons toebehoorende ter causen van on se jurisdictie dan aIIeenelyck in de 
voorseyde stede van caperycke, ende dat voor ons ofte voor dengonnen die wij daer in onse 
plaetse stellen sullen. 
Voor die van caperycke en behooren nievers ghearresteert (2) te syne voor eenighe schuit, dan 
daer sy ghecontracteert (3) sullen hebben wettelyck voor schepene die schuit bekennende. 
Soo wie op eenigh dinck ofte jevers (4) toe clachte roeren wilt, die moet hy in een hrielken 
opgheschreven den bailliu ofte dengonnen die in syn stede is, presenteren ende den rechter 
moet selve ofte by synen Bode, dat is die de gheboden doet daeghen, den gonne ofte degonne 
wien die voorseyde saecke aengaet, ten naesten sondaeghe ter kercke van caperycke ten 
compctenten dinghedaeghe (5) ende ter plaetsen daertoe ghedeputeert (6) by den ghemeenen 
raede als wel van den rechter als van schepenen van der selver plaetsen. 
Den ghedaeghden om recht te doen ofte te hebbene compererende (1), moet men eerst de 
vierschaere bannen (8) ende dan moet deghonne die de gheboden doet sweeren, hem eerden 
(9) den ghonen ofte gone die hy beroepen sal wettelyck ghedaeght te hebhene, ten waere dat 
twee schepenen ten minsten kenden de daghynghe; ende de persoon ghedaeght moet 
heesschen eene voorspraecke ofte selve voor hem spreken en indien hij wilt, alvooren oor10ft 
(JO) ghenoemen vanden bailliu. 
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Soo dat indien Imant. geenen oorlof alvooren ghenoemen hebbende spraecke de vOCJf\praede 
ofte andere deselve vierschaere perturberende (11) elck voor hem c;aude den Bailliu gheven 
twaelf pennynghen. sgelyckx (12) sal men doen vanden hecsschere (13), dat is c1aeghere. 
Eyst (14) dat ten daeghe hem bescheeden (15) niet en comt. hy moet ghebannen worden by 
vonnisse van schepenen: maer ten naesten dinghedaeghe magh hy synen ban beteren (16) meI 
twee schellynghe ende te rechten staen ghelyck te vooren , indien de saecke pecunile (17) ~. 
Ende doet hy dat niet. sal blyven verwonnen (18) in de voorseyde !o.aede ende de rechter !>3l 
op tgheheesch (19) te volcommen. justitie doen. 
Den heesschere niet comparerende ten tyde van synder daeghynghe. salt beleren den h«re 
twee schellynghen ende den ghedaeghden twee schellynghen ende dal in pccuniele ~ke 
ende alsoo voorseyt is. 
Ende indien een vremde claeghende is. moet ghenoegh doen dat hy syn saecke vervolghen sa! 
naer de costumen ende weth van de stad!. 
Vande voorseyde bannen moghen alle ghedaeghde oer10ft syn. indien sy kennisse hebben \'an 
schepenen dat sy ten tyde vande daeghynghe buyten den lande waeren. 
Eenighelyck ghedaeght tsynder manynghe (20) moet ghebannen worden bij schepenen len 
waere dat Imant eyghen huys hebbende in de voorseyde slede hem vennede (21) by synen 
eede wettelyck. 
Een claeghere eyst dat hy binnen dry daeFfynghe ni el en vervo!ghl syn saecken milS dat hel 
schynt frauduleuselyck (22) vexerende (2_ ) syn adversaris, niel meer en sa! men hem recht 
doen vande voorseyde saecke. 
Eyst dat men jemanl heescht schuit. daer af hy hem seght schepenen kennisse hebbende. den 
rechter moet schepenen daer toe judiceeren (24) dat sy he ure kennisse tuughen (:!5): ende cysl 
dat die schuIt by schepencn bekenl wort. dc bailliu moel hem ghenoch (26) doen \'ande 
voorseyde schuit binnen den derden daeghe met pennynghen ofte met panden \'anden goede 
vanden schuldenaere, 
Eyst dat de crediteuren den pandt ontfanckt. ten naesten sondaeghe m<x't de gone die de 
gheboden doet. inthimeren (27) den schuldenacre in syn kercke. dat hy synen pandt lo~"C ofte.' 
den crediteur ghenoegh doet binnen acht daeghen: anders en sul men duer op nil.'t Illttr 
antwoorden. 
Van alle saecken die men panl, moel den heere hehhl'n tWl'C schdlynghen endc dengllnrlCn 
die de gheboden doel voor syn verhodl twee pcnnynghen, 
Ende is Ie welene dal gheenen pandt wegh ghelcet en magh wordl'n v.mder \·o(lr..e~de ~tl-de, 
hy en waere eerst by der weth gheapproprieert (28) dengonnen die ghepandt hl'Cft 
Ende indien jmaent vervoorde (2lJ) dat te doen, sul den hl'ere !x'tl'ren dry pont. 
De rente ofte pacht van den ghl'meente ofte van Cl'nl'n jeghdyd, Ill<x't ghcpl.lnd "(lNell, 
belicvet den heere. dien toebehoort hillllcn (k«kn dUl'ghl' nUl'r lkn dagh VIUl hl't Ix'lm~len, 
ghestelt hy den gonnen die de ghehodeTl dOl,t vatllkn hailliu ghl'~hc\'cn, wlmt dille cn !x'h(ll.ln 
den schepcdomme niel Inc, 
Soo wie syn landt vcn:oopen wilt. 1110l'I docn ght'hk-dl'n hy lkngllnnl'n dic dl' ghd'tll'tkn dlll'l 
in syn kercke. syn I!lndt Ic coo)1(' synlk: l'ndc dnt Isondnl'ghs l'CIlS nlk'Cnl'hd .. ; cOlk dun 
mach vercoopen syn landt wil' hij wille, nieljt'ghl'nslul'nlil' t'eni~hl' naCrhl'lk (.10); cndl' lll\ll'l 
wellelycke ghirte doen voor sl'lll'llCnl'n Il'n minslcn dryt'; snn dllt ck sdll'l'll'l1l'n hd'lllCn I",,'C 
pcnnynghen voor de kennisse t'nde degonnt' die ck ghl'hodt'n dlll't tWl'\' voor hl'l ghd't't11. 
Is te weten dal dit landt vun CIIJ'l'ryCJ...C mOl'1 hehlll'n vry wllIl'rkel (,' I ) l'ndc syncn 11) t~und 
naer noort oosl windekens en die leet; cmk' de lil'dl'n dllN wonnl'ndl' nlll~hl'n tI\\ yn~hcn al 
tvrcmdc wacter. weder hl't sy fl'vicfl' nIk reglll'nwal'll'r, van hcures lundl' dlll Ikht l'tillll<'n dl' 
voorscyde tennynen thclIrcs coslell. 
Wy hchhen ooek vcrleent die vlln l'IIIX'I)'l'kl' l'OllllX'll'llIl'n wcgh Il' l'\'llllllelll' l'lhlt' 
wcderkeerendc Vllllck' vnorsl'y<k' phll'tsell nlll'r HrlllotghC' ghrlldl l'll,k andl'fl' ~'ll'lk 'I<.'lk" 'llll 
vlllcndcrell, 
Voort de heliecJ...Yllghl'n (.U) dil' mcn IlllIl'dl'" ~nl llntnmt hl'l Yllt.\~l'h«'\ en hlll\11 ,he men 
ghcllll'cndyck st'ght lokl' (.U l, nHll'1 ~1ll'sdll"'WI l"lIlt' glil' 111 IIl'J...I "enkn \ly whqx'nen in 
,k'scr JllUJlÎl'rl'Jl : dl'Jl l'C'rslcll sondllgh, nlsl vnn 1l00ltlt' is (',\lil' wlll'l'enen I'('licn, l1l\ll'l ):hd",,11 
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sijn ter kercken bij den bode vanden bailliu, dat die vande voorseyde steden maecken 
heurlieder loke binnen de weke, ende den naercommende sondagh sal men ghebieden ter 
kercken om schauwen van den loke by schepenen ten daeghe die binnen der weke 
naervolghende daer stellen saude; soo wie niet vulmaekt sal hebben syn loke, alsoo tbehoort 
ofte ghebetert, sal in de verbeurte (34) syn jeghen den heere van twaelf pennynghen, ende de 
heere doet maecken de leucke van dien ofte beteren ten doubelen coste; ende soo wie by 
ghebreke van eens anders leucke schaeden ontfanghen heeft, voor de Beterynghe ten 
wysdomme (35) van schepenen moet men hem dat restitueren van den goedynghe vanden 
gonnen by wiens ghebreke hy geleden de schaeden. 
Vande schauwynghen ende beterynghen vande Ieucken moet ghedaen worden twee waerf 
(36) tsjaers, naer dat schepenen ende de lieden vander voorseyde stede best dencken sa!. 
Soo wien jmants beesten, schaepen ofte dieren vint op syn landt, als dat se hem schaeden 
ghedaen hebbende, magh die hauden by hem dat men ghemeenelyck segt schutten (37); ende 
dan degonne die de beesen toebehooren, ghesien de schaede, moet sweeen (38) syn sweetster 
wist hy hoe de schaede is ende die betaelen ende syn schut wechleeden, ofte anders ghenoegh 
doen den gonnen die dese schaede gheleden heeft. 
Soo wie fortselyck (39) ofte bedriegelyck syn schut wegh keert, sonder alvooren 
gherestitueert (40) thebben de schaede, als vooren gheseyt is, ende daeraf verwonnen is by der 
waerhydt by schepenen ghenoemen, salt beteren jeghen den heere met vyf schellynghen ende 
dengonnen wient ondrelhen (41) is vyf schellynghen. 
Soo menighwaerven ( 2) datter eenigh ghemeen proffyt oft bedering dierder ghemeente 
aengaet, op handen is te promoverene (43), moet ghedaen syn by den ghemeenen raedt ofte 
wel van schepenen als van notabele mannen. 
Schepenen vermeughen ooek de auderlynghen daerover gheroepen van te maecken op de 
waeren ende spysen te vercoopen, naer dat hemlieden duynckt expedient (44) synde der stede; 
ende daer toe moet ons bailliu consent geven tallen tyde dat hy versocht wort. 
Ende ons bailliu moet sweeren dat hy dese keure ende vryhede ghetrauwelyck onderhauden 
sal ende moet recht doen een jeghelyck diet van noode wert ende begeeren sal, sonder 
wedersegghen ende uytstel teenen competenten daeghe by schepenen. 
DeweJcke tensy dat de Bailliu doet, schepenen en moeten niet sitten ten schependom me ofte 
rechte, tot den claeghere ghenoegh ghedaen sy by schepenen. 
Alleen oock by Caperycke woonende sy gheoorloft te voedene heurlieder beesten, te weten 
schaepen ende ossen peirden ende meirien ende andere dieren ghelyck Bien, verckenene, 
Ganssen ende dierghelycke, in onse Bosch van aelschoet. 
Dese voornoemde lieden van caperycke moeten wy hauden vry ende quyte van alle 
settynghen (45) ende exactien (46), ten waere dat syt met woorden ofte faiten verbeuren, ende 
ten waere dat sy ter expeditie van oorlooghe by ons gheroepen niet en quaemen. 
500 wie den anderen oneere seght, salt hem beteren met vyf schellynghen ende den heere vyf 
schellynghen. 
500 wie den anderen metter vuyst smijdl, salt hem beteren met vyf schellynghen den heere 
met vyf schellynghen. 
Ende eyst dal de ghesmeten ofte by den hare ghetrocken ter eerde valt, den smijlere sal hem 
beteren met twintigh schellynghen ende den heere twintigh schellynghen. 
500 andere doet bloeden, salt hem beleren met twinligh schellynghen enden heere met 
twintigh schellynghen. 
500 wie anderen wond, salt hem beteren met veertigh schellynghen ende den heere veerligh 
schellynghen. 
500 wie eenen andere deurgaende wonden (47) dat is doorghynghe geeft, salt hem beteren 
met vyf ponden ende den heere vyf ponden. 
500 wie eenen anderen syn schut neemt, salt hem beleren met vyf schellynghen ende den 
heere vyf schellynghen. 
500 wie roeft, sal den gonnen wien den roef gedaen es, dien wedergheven met dohbele ende 
dry ponden ende den heere dry ponden. 
Ende indien de ghonne wien den roef ghcdaen wert, roepende hulpe hegheirl, alle die lsynder 
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hulpe niet en commen, suil ent boeten teghen den heere met thien schellynghen ofle by eedc 
hem excuseren dat niet ghehoort hebbende. 
Soo wien op Imants huys oploop (48) doet by daeghe, sal dat beteren teghen den heere met 
sestigh ponden ende degonnen wiens huys hy opgheloepen sal hebben met twintigh ponden 
by nachte, sal verbeuren jeghens den heere graeve Iyf ende goet. 
De hul pers van oploepere alsoo veele als sy syn, een Ighelyck sal beteren jeghen!> den heere 
met twintigh schellynghen by daeghe ende by nachte veertigh schellynghen. 
Ende dit sal men doen ghehoort ende ghenoemen de waerhydt by schepenen alM)() wel binnen 
laghen (49) als vande huyssoeckynghe. 
Ende degonne wiens huys opgheloopen wert ofte op wien de laeghen ghedaen !oo-yn. wat dat hy 
tsynder weeren (50) doet, sal voor niet gherekent wesen. 
Ghelycke we th sal wesen heurlieder medehulpers. 
Soo wien van dief te verwonnen sal wesen, sal gheschreven worden in de chanrc van de 
dieven; ende wilt hy, sal moghen gheven twee borghen van ses ponden. dat hy voortaen niet 
meer stelen en sal; ende alsoo hy gheabsolveert syn vanden banne. 
Niemaent en behoort ghehauden te syne voor dief te tensy dat hy ghestolen heeft weertiig 
synde twee schellynghen. 
Soo wie eenen dief voor dief te vervolght. ropende hulpe begeirt. degonne die tsynder hulpe 
niet en comt. sal den heere gheven thien schellynghen ofte by eede doen staen dal hy die niel 
ghehoert en heeft. 
Eenen dief ghevanghen sijnde sal gheleedt worden ter vierschaere ende daer verbeyden 
tvonnisse van schepenen ende indien hij verwonnen wert van diefte by heurlieder ,,·onni~'i.C. 
Soo wie met eender dagghe (51) jmant quelst. moet verliesen de handt. 
Soo wie metier dagghe imant doodt. den heere sal van hem vreken als van ccn mortiaedighen 
doodtslagh. 
Soo wie en vrauwe bij crachte overlast ofte imant doodtslaet ofte die moordaet doedl. moel 
het hooft verliesen ende jndien de mcsdocndcrc ontkolllt. sal al sijn goct \'emeuren de weid. 
de heere ende sijn wyf deelen sullen ende sal niet ll10ghen ghe",'Çonsili~"Cn (52) den heere 
levende onder wicn hij de mesdact gheduen sul hebben. Alle aniculen vcn:laersl in dCJ'l' 
jeghenwoordige sedulle (53) sullen ghetennineert (54) worden mier den chanre \·oorsl.:hrewn 
en de schepenen en sullen van dien niel moghen veranderen Ic doen I1(lI.:h aftrecken lensij bij 
consente vanden heere. 
Ende indien imant schepenen we(k'rseijt in jugl'menl salt beleren leghen dl'n het'n' meI dnJ 
ponden ende allen der SChl'\K'nCn die wedersl'ijl worden ISUl'ment meI drij ponden len wnen' 
dat ghebeurde onhcwist ende s(mder vl'rsllllll'denesse ende k'n "IIC"" dut hij \'Cf\'()(lrdl'nk Ie 
wedersegghen op tghuenl dUI in (kn dmnre IlI:grepen is l'nde vlm ulle unden' dl(~ hicr IUl'1 
begrepen en syn sij gheduen gheredlligh schependom. 
Dewelcke vrijhcde enek kellre binnl'n dl'n Iimill'n ende puden dllerimll' be~n'pcll clllk mcl 
duerboven loven, approberen ende l'ontimll'n:1l wij. Indwijd; hy der gmtil' ~ll\.ItS, gme\'c \'an 
vlaenderen. herlOgh vlln Brnhundl grm.'v\,' vun nl'wrs endl' ""thl'sl emk hl",'n' vun lIlet'hclcl1 
den selven lieden ende ullse ollderslll'tl'n VIlIl I'lIllI:l')'\"ke Illsou sij VUil den scl\'en wcl cndl' 

wellelijck tol 11\1 loc ghellsecrl hl'hIK'n". 

(.) SAE. nr. 214. (Prm:es voor dl' Rund van Vlaamkn'n lussen de Sdll'\'I('nl'n \'1111 Ed.l\lcn dlc 
van Kaprijke; hevllt l'en gl'deeltelijke kopie vun dl' Kl'Un' Vtlll Knprijh' l'll nmkn' pri,ik!o'!(". 
17.l5). 

Voclnolcn hij hijl,,~c I 

( I) ~H'n/CI1 
( :!l p.cvlIl1llcn p.cnOI1WIl 
( .l) l'l'n {lVCH·cllJ,.om~1 Ill'~lllll'll 
( 4) crllcll~ 
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( 5) dag van een rechtszitting 
( 6) aangeduid, dienst doende 
( 7) verschijnen 
( 8) op een plechtige wijze bijeenroepen 
( 9) onder eed verklaren 
(10) toelating 
(11) verstorende 
(12) insgelijks 
(13) de eisende partij 
(14) ishet 
(15) aangewezen 
(16) boete betalen 
(17) geld betreffend 
(18) genoodzaakt zich schuldig te verklaren 
(19) de eis 
(20) dagvaarding 
(21) zich ertoe verbond 
(22) bedrieglijk, vals 
(23) kwellend 
(24) rechterlijk verplichten 
(25) uitspraak doen 
(26) doen betalen 
(27) dagvaarden 
(28) toegeëigend, in beslag genomen 
(29) zich verstoutte 
(30) verwantschap 
(31) afvoerkanaal 
(32) begrenzing 
(33) afsluiting, omheining 
(34) boete 
(35) vonnis, uitspraak 
(36) tweemaal 
(37) gevangen houden 
(38) zweren 
(39) met geweld 
(40) vergoed, terugbetaald 
(41) ontvreemd 
(42) dikwijls 
(43) bevorderen 
(44) geschikt 
(45) belasting 
(46) belasting, invordering 
(47) vleeswonde, open wonde 
(48) inval 
(49) hinderlaag 
(50) verdediging 
(SI) een korte degen 
(52) verLoenen, het eens worden 
(53) brief, document 
(54) gedefinieerd 
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BIJLAGE 2 

Gehiedsomschrijving van Kaprijke in 1644 

"Mher Jooris de Seclijn Rudder heere van Heyne etc., houdt een leen bij engaiguere wesende 
de Stadt ende Vrijheijt van Caperycke groot wesende achtentwintich honden ghemeten ofte 
daer ontrent palende ende abouterende. Eerst van suuden in den Waterganck beginnende van 
sheeren strate die loopt van Caperycke naer Lembeke. op de oostsijde den cheyns van 
Joncheer Aernault hauweel Bailliu der voors. heerelichede, scheedende den zelven 
Waterganck Lembeke ende Caperycke, jeghens tghescheet van Eecloo licht den voorn. 
Waterganck jeghens Lembeke, zuudwest ende op den zuudwesthouck van Caper)'cke is 
ghelandt Jaecques de Deckere in huwelick hebbende de wed. van Maximiliaen Speeckaen, 
dat rechte west licht den Waterganck scheedende suudt ende west Eecloo. commende de 
selve strate op de groote Weststrate, streckende van Caperycke voorn. naer Eecloo. ende soo 
langhst de voorn. Weststrate, tot op de Vloodtstrate. ende alsoo westwaert tot an tlandt "an 
Guilliame pierssens, de zuudtsijde van de voorn. strate is Eecloo. ende de noordtsijde vande 
selve is Caperycke streckende alsoo voons lancxst het landt vanden voorn. pierssens tol op de 
groote Moerstrate, ende alsoo langst de voorseyde Moerstrate tot anden Landtdyck van 
Bentille, Liggende de voors. strate tusschen Caperycke ende Sle Laureyns. paelende Sinte 
Laureyns voornt op de noordtwestzijde ande voorn. Moerstrale midtsghaders St lans in 
Eremo, Ende alsoo voorts lancxt den Landldyck lot anI Vrauwestratken. oost ende noordl 
Watervlyet. Ende alsoo voorts langst tgalghevelt oost de prochie van Bassevelde, Ende alsoo 
voorts tot ande Meulenstrate, oost de parochie van Bassevelde ghelangt langhsl de 
Muelenstrate lot ande hofslede ende lande ande hoirije van den onlfangher hrune binnen 
Gent, noordl de voorseyde prochie van Rassevelde. scheedende alsoo ooslwaens af langsl den 
band am tol ande hof slede competerende de hoirie van Jan de Clerck tot Gendt. Liggende 
tghescheet op de oostzijde ande selve hofstede deure. oost Bassevclde ende van daer 
zuudtwaert meerst langst eenen Waterganck die ligghende is tusschen den elcenen 
bauwelynck ende de prochic van Basscvelde. ende up de oostsijde alshoven. commende tol 
op de heynstrate ende schyetende alsoo tot optie selve heynstratc langst den Watcrgand, lol 
anden pardoenpat van Caperyl'ke. noordt Bllssevelde gaende van duer ooslwuen up lol ~101 

Landl toebehoorende hel Rycke gllslhuus hinnen Ghendl. strcl'h'ndt.· van duer luudwucn op. 
lusschen de gronden vanden Aenllen vun Gendl die op Bassen'ldt.' Iigghcn. endt.' hel Ryd,e 
Gusthuuslandl die op Capryl'ke Iigghen. scheedt.'ntk UIS\lO tuss\.'hen dien' I.'onum'nde noch soo 
bet suudwaerts tot an tlmult vlln Jan Coppt.'illns loopl.·ndl' nlsoo ooslwaert lol ;uwen 
spletwaterganck. scheedende Caperyckc l'nde Bnssewlde. l'omlllelllk "an dUl.'rt \\est\\aen~ 
up langst tooslslratkcn dal Cnperycke ghehl'l.'l In'ckt Illudt Bassevdde, Ende van dal'r 
zuudwaert up lOt an hel land I vlln Boudewijn Wouters. oost is dal.'r an ghd:mdl Jan \':m 
Ooslijncn lol anden Lel11hcekschen Watergnnck. oost d\.' voors, pfl'l\.:hit.' ,':lil Bassl.'\'dd<.', cmk 
van duer wcslwacrt langs den voorn. Lt.'m!x'd,sdll.'ll Wnll.'rgnnd .. \'I\.lsl de VOOnl, Iln.l\.'hit.' ,'lUl 
Basscvclde. ende vnndaer weslwnert langst den seln'n Lemhcd,sdll'll Wlltl.''1!:md, Illl un St 
Gillis prediclltie. zulldt d\.' VOOnl, shel.'n'n strale. loopt.'nde van Cal'll.'f)'\.'ke IHll.'r Lt.'mbd,e, 
Staende Ivoors. Lel'n ten dienste van lrullwc l'nde wUl'rhl.'de .. ,", 
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BIJLAGE 3 

Vereenvoudigde stamboom van de familie van Seclyn 

Guy van Seclin x Isabeau Scleercx 
(t 22/2/1432) I (t 8/4/1434) 

Guy de Seclin (t 23/10/1477) 
x Marie van Westvoorde fa Jan 

xx Jehenne van Lidekerke fa Ryckaert Ct 28/5/1501) 

I 
Jan van Seclijn (t 29/10/1541) 

x Agnes de Boullet 
xx Josine vander Moten fa Adriaen Ct 1523) 

xxx Jacqueline de Windt Ct 1541) 

I 
Pieter van Sec1ijn ct 29/11/1540) 

x 

Jehenne vander Schaghen fa Pieter 

I 
GEERAARD van Seclijn Ct na 1582) 

x Comelia van Quickelberghe fa Michiel 
xx I Anthonette de Lalaing 

MICHIEL van Seclijn Ct 5/6/1635) 
x 

Franchoise van Hembiese fa Mher Roeland 

I 
JOORIS van Seclyn Ct 7/7/1649) 

x 
Jenne de Schietere fa Joos (1' 1677) 

FRANCHOIS van Seclijn (t 1692) 
x Isabella Geertruda Sersanders fa Jan (1' 15/4/1665) 

xx Franchoise de Schietere fa Charles (t 4/12/1675) 
xxx Marie Catherine Wouters fa Philips (t 22/2/1722) 

I I 
Leonardut Antonius Adriana Theresia Francisca Petronella 
van Seclyn (t 16/1 0/1717) 

heren van HEINE 
heren van HEINE en KAPRIJKE 

van Seclyn U 24/10/1744) 
x 

Charles Borluut, heer van 
Schoonberghe (t 1734) 

van Sec1yn 
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BIJLAGE 4 

Aanhef van de staat van goed van Jooris van Seclyn is. Michie/, heer 
van I-Ieine, Kaprijke, etc. (7/4/1653) 

"Allen dengonnen etc. Saluut. Doen te weten dat naervolghende is den staet ende verclaen 
van goede toebehorende Joren Franchois, Emanuel, Joen PetronelIe ende Anna de Seclvn filii 
Mher Jooris Jor Michiels zone, Rudder, heere van Caprycke. heyne. ter Meenen. V~mvelt 
etc. die hij gheproereert heeft bij vrau Jenne de Schietere fa. Jor Joos in sijnen leven heere van 
Maelstaple. hauweel, Namegheer, Voorde etc. sijne huysvrauwe wa ... den voors. ~tael de 
voors. weesen toecommende verschenen ende verstorven bij den overlijden vande voors. Jor 

huerl. vader, twelcke was den XlIen july 1649 saligher ghedachte van wiene sijlieden hoir. 
ende elck eenen vierden staecke bedeghen sijn. welcke goet Mher Niclais Sersanden. rudder. 
heere van Spiegelhove etc. s'overIedenen rechtsweer onsen jeghenwoordighen voorschepen 
in wette als deelvoocht hier te vooren ghecreeert over de voors. wee sen t'onslieden waert. .. 
overghebrocht heeft ten aldernausten ende claersten dat hij al tselve ten voorn. sterfhuuse 
heeft connen ghegaderen. metsg. jeghens den weesen vrauw moeder verscheeden ende 
verdeelen ter presentie bij advyse ende overeendracht van Jor Jan de Seclijn fs. Jor Pieler 
rechtsweer vande overledene inde vaderlicke sijde metsg. Mher Charles de Schietere. Ruddcr. 
heere van Maelstaeple, hauweel. Namegheer, Voorde etc. ende Jor Bauduyn de Schietere. 
heere van Sluuthaeghe. ooms vande moederlicke sijde. vrienden ende mag hen inder manieren 
hiernaer verclaerst. 
Leenen ghecommen van s'overledene sijde belast met shauderigghe hijlevijnghe naer costume 
binnen de stede ende Cucre vun Caprycke. In den eersten de /r('erC'lic/rede \'(111 /re~'''t' ho('r 
hestreekende hinnen Capryckl' enele Eec/oo consistercnde in vele pfl-cOlill('ntien. 
vermoghende trompe. patrijcerije ende in pcnnincrcntc jaerlicx L Ih. p. daemntrcnt ende L 
cappoenen. voorts vermach ooek middel ende neder justitie. een vierschllere Illet een pellerin. 
eenen bailliu, vijf schepenen. dohhel rente ter doot van cic. Item. ende dohhel rente van wr.;ct 
ghelt, alles volghende den dcnomhrementc dllervan sijnde. ghehallden \"andt:'n hlln:h ,an 
Brugghe ... 
Leenen hinnen huwel k'ke ghet'onljuesteert wcsende deelsaelll huif en half IIlt'llen lasl ':Uldt' 
bijlevijnghc vunde Vrau Douugicrc. ten wacrc den hoir II.'odaallien'r huddl' dl' l'llopsdlal inm.' 
Ic brenghen. Tc wclen de slede. keure ende vryhelk van Capryd,e Illl'llen Ill(.'!x'hll(lfl'n. 
vermoghcn ende preelll i ne 111 ic dlll'rlne dienendl' hfl'~dl'r wondl hij d~ /lrirl't'n "dll 

Ingllijgcnll'1/I(' ill da/cII ... april If>.I2 hij d~n ovcrll'lil'llcll in l'llgllygt'mCllIl' \'t'fl-rcghl.'n nUl 
Syne Con. Mal volghl.'nde deselvc hricvcn. vnor de SOlllllll' \'Ull XIXIll ~lIld('n "''''t'n jOl 
gulden ghcghcven ande voor~uendc hcll'clllkr voor :o.ijn ufsdlèl'l. XV Ih. gr. o\'Cr illtt'rilllènl 
an die vundc Rl'kcnyngheciIIller Inl Rij~sl'l endl' IIlIlh. gr. van Ilichlen "Uil dl' hrid .... cn ..... 
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BIJLAGE 5 

Omschrijving van de heerlijkheid Heine (1635) 

"Mher Jooris de Seclyn, Ruddere, heere van heyne, Caprycke etc. houdt een Leen wesende 
het heerschip van Heyne, ligghende ende haer bestreckende binnen Caperycke ende Eecloo 
ende begint op de zuudtzyde van Caperycke, metten westhende zuden middel vande 
ooststrate, recht over de helftscheede vanden woonhuuse van wijlent Cornelis dherckere, 
loopende alsoo noordtwaert derin de rechte helftscheede vanden voornoomden huuse lancst 
eenen gracht, tot inden middel van eene strate ghenaempt Sieckwijfshouck, streckende vande 
selve strate oostwaerts up lancxt de middel vande heynstrate, tot voorbij het landt van 
tclooster van die vande Lazerije binnen Gent, ende treckt van daer suudtwaerts met een gracht 
lancxt het voorn. landt. tot inden middel vande ooststraete anden Waterganck, loopende alsoo 
metten oosthende lancxt den middel vande selve strate, westwaert tot op de helftscheede 
vanden huuse van Cornelis dherckere, Soo dat doestzijde van tselve hu us is heyne, ende de 
westzijde Caperycke ende begint de voorn. heerelichede binnen Eecloo ande westzijde vande 
Peperstrate ontrent de dreve van tgasthuus van gent daer eenen paelsteen staet, De selve 
heerelichede streckende zuudtwaerts tot de zydelynghen gheheeten den beeushoucke, 
streckende alsoo westwaerts totte ande Leygracht, van daeren noordtwaert streckende inde 
gracht van heyne, daer den tweeden paelsteen staet inden bodem vanden selven gracht... Item 
die vande stede van Caperycke syn ghehouden te maecken anden heynewech op deze 
heerelichede twee clapheckens, deene ande noordtsijde ende dander ande suudtzijde, om dat 
daer deur den selven wech geen beesten en souden gaen noch passeren. Ende sijn die van 
Caperycke schuldich die tonderhoudene ende maeckene thaerlieder cos te. Ende was den 
voorn. Mher Jooris de Seclyn gherecht inden voors. lee ne bijder doot ende overlijden van Jor 

Michiel de Seclyn sijnen vadere per rapport de anno 1635". 
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DE 56° STORMO VAN HET 
CORPO AEREO IT ALlA NO 
OP DE VLIEGVELDEN VAN 

MALDEGEM EN URSEL 
(OKTOBER 1940 - APRIL 1941) 

I. De 56° Stormo komt in België aan (1) 

Het is pas in augustus dat tussen Adolf Hitler en Benito Mussolini definitief is 
overeengekomen om een Expeditions-Fliegerkorps aan het westelijk front in te 
zetten. Het werd het Corpo Aereo Italiano (C.A.I.) dat aanvankelijk onder bevel van 
Generale Scaroni stond, maar vanaf 16 september werd dit Generali di Divisione 
Aerea, Rino Corsi Fougier. 

En ook reeds in augustus waren bij contacten tussen Duitse en Italiaanse hogere 
officieren de verschillende basissen aangeduid; men is kort nadien overigens aan de 
werken op deze vliegvelden begonnen, die aanvankelijk slechts ruime grasvlakten 
waren. 
Het enige belangrijke oorlogsfront was toen bij het Kanaal (Britisch Channel/La 
Manche/La Manica) gelegen. De aanvankelijke bedoeling bij het inschakelen van 
deze Italiaanse Luchtmacht was dan ook het deelnemen aan de geplande invasie op 
Engeland (Operatie Seelöwe). 

Naast de 15a Brigata Aerea da Bomhardamento Terrestre met haar 13° Stormo te 
Meisbroek en haar 43° Stormo te Chièvres waren ook jachtvliegtuigen 
meegekomen. Het was de 56° STORMO CACCIA TERRESTRE (bij de Duitsers 
als Jagdgeschwader 56 gekend) onder bevel van CoIoneIlo Umberto Chiesa. 
In feite was dit een nieuw opgerichte eenheid. Ze was gevormd uit de 51 ° Stormo 
van Tenente CoIoneIlo Chiesaf8a Brigata C.T./3a Squadra Aerea van Rome (voor de 
20° Gruppo en het Commando van de 56° Stormo) en uit de 3a Stormo C.T.f2a 
Divisione C.T./I a Squadra Aerea van Milaan (dit voor de 18° Gruppo). 
Als oprichtingsdatum voor de stormo in kwestie wordt 10 september aangenomen, 
trouwens ook de datum van de oprichting van het C.A.I. 
Onder het gezag van de 56° Stormo stond ook de 172a Squadrif?lia da Ricof?nizione 
Stratef?Îca Terrestre, met verkenningsvliegtuigen die ook voor bombardement waren 
uitgerust. 

Bij hun vertrek naar België vonden we de eenheden van de 56° Stormo gelegen te 
Mirafiori bij Turijn voor wat het Commando en de 18° Gruppo en te Chiampino-Sud 
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bij Rome voor wat de 20° Gruppo betreft. De l72a Squadriglia lag te Bresso bij 
Milaan. 

De 20° GRUPPO CACCIA TERRESTRE (20/JG. 56 van Maggiore Mario Bonzano 
met de 351 a. de 352a en de 353a Squadriglia) was uitgeru~t met vijfenveertig 
ééndekkers Fiat G.50. 
Dit vliegtuig kende zijn prototype in 1936 en in januari 1939 is een eer~te e~adrille 
daarmee uitgerust. Een stermotor, A 74 RC 38. van 840 pk. Op 5000 m. hoogte 
behaalde men 470 km/u. Het toestel was bewapend met twee mitrailleu~n 12.7 mm 
en had een dotatie van 600 kogels per wapen. Aanvullend was ook een tweede 
benzinereservoir geïnstalleerd. 
Op 20 september kwam bij de groep telefonisch bericht uit Milaan (het Commando 
van het c.A.I. was daar sinds 16 september ondergebracht!) om het Commando van 
de 56° Stormo met de 20° Gruppo eerst naar Treviso en dan verder naar België over 
te vliegen. 
De eerste etappe had op 22 september plaats. Met de vijfenveertig G50 (= 15 per 
squadriglia) landde men veilig en wel te Treviso. Ook zes Caproni's 133 waren 
daarbij (= een driemotor met een snelheid van 180 km/u. die gebruikt werd voor hel 
vervoer van personeel of eventueel tot 700 kg last). 
Hier werd het wachten wegens de slechte weersomstandigheden! Op 6 oktoher kon 
men de lucht in ... maar slechts tot Bolzano. Bij het neerstrijken sloeg één tocstc:l 
over kop doch werd op 10 oktober door een nieuw vervangen. 
Pas op 17 oktober kon de reis worden verder gezet! fv1en vloog over de Alpen tot 
Monaco (Let op ! Dit is de Italiaanse naam voor Munchen !) 
De volgende dag kon men verder vliegen naar Frankforl. Eén toesleI moest hij 
Munchen. en in volle veld. een noodlanding maken ! Ikt was wmield maar dl' 
piloot bleef gelukkig ongedeerd. 
Op 19 oktober steeg men Ie Frankfort op. om te 15.35 u. mei lil' l'Crstl' G.50 tl' 
Maldegem aan de grond te komen. 
Eén toestel was te Frankfurt ndHergelaten daur het hij hl'l IlHUll.'UVrerell a\'erij haJ 
opgelopen (2). Uiteindelijk meende men 11I.'t oorlogsvlkg\'l.'ld Malde~I.'m te hl.'hhc.'n 
gevonden; het leek door een straat in twee Vl.'rdecld. DI.' eerste patrouilk ,'an \'ijf 
G.50 onder kulonl'l LJ. Chiesa maaktl.' zkh tnt Ill't lamkn kluur maar !x'flll.'rkte up hl.'l 
laatste dut ze huilen hel terrein zou ten'dH knn1l'n ! ~1cn kon fielt no!! ll''Jlil'uw 
optrekken. De tweede patrouille. die ook dadll onmiddellijk o\'er ~k str.mt tc I1lllCh.'n 

landen. kon zieh niet meer hefl1l'lllen I.'n kwalll in el.'n \·lll.'hti~e om!!t'\'in!! h.'n'du, 
zonder veel schade. llIaar waarhij één tOl'Stt.'l tOd1 oVl.'r lil' \...up slOt'!!, Ollluiltdt.'llijt.. 
na de landing van de patrouille van \...olond ll. Chil.'sa. die nu wd IIp lil' !!lx'\k plmlls 
terecht kwam. sloten de Hlllk'n: aan l'n hinnl'll leshlllllkrd llll.'tl'r stuIHkn 'llk' mUl dl' 
grond. 

Tc Maldegem (3) hml I11l.'n dus naast dl' ICS Capnllli's UJ \t'l1 dl' ('~'J'f\~111 I M 
waarover wc Iler/o!l'ns iets vOlllkn) drid.ll1vl'l'rti~ jndllltx'stdll-n U.50 \\ "lll'\llll 
evenwel één niette hl'sl'hi\"'king was ('~) ! 



De 18° GRUPPO CACCIA TERRESTRE (18/JG 56 van Maggiore Ferrugio Vosilla 
met de 83a, de 85a en de 95a Squadriglia). 
Hier had men in augustus vijftig nieuwe Fiat CR.42 tweedekkers ontvangen, een 
gedeelte van een Belgische bestelling die niet meer was kunnen geleverd worden 
wegens het uitbreken van de oorlog op 10 mei (5). 
Op 5000 m deed men 430 km/u. Ook hier was een tweede reservoir aangebracht en 
zelfs twee CR.42 waren met een fototoestel A.C. 81 uitgerust. Nadeel was een 
minder goede radiopost ARC/I , hoewel sommige toestellen toch reeds een 
ultrakorte golf-post IMCA bezaten. 
Op de basis van Caselle bij Turijn hadden sommige piloten een opleiding voor 
nachtvliegen ontvangen. 
Op 21 september hebben ze bevel gekregen om de verplaatsing naar België op de 
25ste aan te vatten. Het personeel en het materieel reisde de 23ste en volgende 
dagen per spoor (zoals overigens ook dat van het commando en de 20ste Groep) om 
op 27 september aan te komen. 
Vermoedelijk was dit, zekerheid hebben we echter niet, voor de 18° Gruppo te 
Eeklo en voor de 20° Gruppo in het station van Maldegem en/of Adegem. 
Te Mirafiori konden de vliegtuigen pas op 6 oktober het luchtruim kiezen ! Men 
vloog toen wel over de Alpen tot Neubiberg, een vliegveld zuidelijk van Munchen 

Een pelelon Italianen op mars van Eeklo naar Ursel ter hoogte van de brug over het Leikeil. Eel/ 
harmfJnicadeuntje brengt een vrolijke 1100t. De eerste lichte sneewval ! 

(Verz. A. Ryserhove/Kne elare) 
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(= Monaco), nu trouwens in de agglomeratie opgenomen. Ook de zes Caproni's 133 
waren hierbij. Over de Caproni 164 is weer geen inlichting te vinden. Deze laal"te 
vloog 150 km/u. en werd gebruikt voor estafettedienst of het overbrengen van 
correspondentie. Elke groep bezat zo één vliegtuigje. 
Te Neubiberg is men op 17 oktober opgestegen voor Rhein-Mein (= vliegveld van 
Frankfort). 
De volgende dag zal men hier met zevenenveertig CR.42 en zes Caproni's 133 
verder vliegen naar MeIsbroek. Eén Caproni 133 was gebleven om assistentie te 
verlenen aan een verongelukte BR-20-bommenwerper. Twee CR.42 konden 
voorlopig niet mee en een derde moest wegens motorperikelen al vlug rechtM>mkeer 
maken. 
In de namiddag van 19 oktober zullen dan vijftig CR.42 en zes Caproni's 133 
(uiteraard ook de nergens vermelde Caproni 164 van de groep) te Ursel neerstrijken. 
Het toestel van Sergente Cavallar maakte een spectaculaire landing ! Het werd een 
neusstandje ! (zie foto in vorige bijdrage). 
Van de vijftig CR.42 die vertrokken waren zijn er dus uiteindelijk ook wel vijftig 
geland. maar slechts tweeënveertig waren aanvankelijk onmiddellijk beschikbaar. 

De 172a SQUADRIGLIA RECOGNIZIONE STRATEGIC A TERRESTRE (bij de 
Duitsers als 1 (F) 172 bekend) was met de caccia (= jacht) meegekomen. De vijf 
driemotoren Cant Z. 1007 bis landden trouwens ook op 19 oktober te MeIsbroek. à 
hadden personeel en materieel van de stormo vervoerd. Basis te Chièvres. 

Tijdens het overvliegen. maar meer nog hij de acties die volgden. deden zich 
herhaaldelijk en dan voornamelijk bij de bommenwerpers. zware ongevallen \'oor. 
Deze waren in hoofdzaak te wijten aan de weersomstandigheden (apparatuur die het 
door de hevige koude liet afweten) maar ook speeldl' het feit dat de piloten niet 
gewoon waren te vliegen in onze westerse herfstluchten een rol. De herfst I Q.t() was 
overigens bijzonder slecht ! De grote spreiding van de cOllllllundo-organl'll had ook 
een nefaste invloed! 

Het kruis van Savooie op het stabilisatievlak en dl' fascia op de vleugels volstonden 
voor de Duitsers blijkbaar niet! Schrocf-ogkf l'll kop van hl't toestel (motorkoeling) 
werden geel geverfd; cen hand omheen dc romp eVl'nel'ns in gl'd wl'n! R'l'ds 11:1 l'l'll 
maand verwijderd (6) ! 

De C.R. 42 en de G.SO konden slechts een tÎl'ntal millutl'n I)(n'l'n dl' lone O. \'UIl 

Kent en Z.O. van Susscx blijven! Anders riskt'l'rden ze wel hl't vustcland, t'n dus 
zeker hun hnsis, niet meer IC kunnt'Jl Ix'reiken ! 
Er waren daarom hasi tramf>olillo ingericht: vliegVl'ldt'n dil' llll't l'l'n 1l\'II.'II.tinrkhlin!! 
(vnl. verlichting) hct eventucel Inlllkn todil'tl'Jl. Ruwrsijdl' l'n K(ll-.sijdl' "ij (lUS l'U 

Merville en Norrcnt-FOIllcs in Frankrijk vimkn wc 10 WTIlll'ld. 

De eigenlijke opdracht waarvoor IC ~d.(lmt·1l W:\I"\.'11 \\"1.'1\\ Sl'll.l(.·di~ \'l'rlutt'n. Op 11 
oktoher was de Operatie SceWwe all1ulIf 1ll'1 vooljn:tr 1'>"'1 wrWt'/l'lI. t\kn "n'l'~ nu 
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de verdediging toebedeeld van een gedeelte van het Belgisch luchtruim. om .. chreven 
door : de kust. de Schelde tot Gent. een fictieve lijn van Gent naar Oo .. tende. De 
zuidelijke zone van Nederland was er dus ook bij. Men moe .. t beletten dat Engel-.e 
vliegtuigen dit gebied binnenvlogen. Het begeleiden van Italiaanse bommenwerpers 
was ook voorzien. dit naar rato van drie jachtvliegtuigen voor één bommenwerper. 
en uiteraard enkel bij dag. 
Het gebied aan de bommenwerpers toebedeeld hebben we op onze kaart 
aangegeven. 

Half november werd te Vlissingen een alarmsectie op het vliegveld aldaar 
geïnstalleerd. Het waren zes vliegtuigen. alternatief uit beide groepen genomen. 
Eens sloeg er een G.50 over de kop en was buiten dienst. Vanaf 19 november waren 
er zelfs bestendig drie CR.42 aanwezig voor eventuele nachtvluchten. Deze 
vliegtuigen namen aan de verdedigingsopdracht die aan de 560 Storrno was 
opgedragen geen deel meer. Trouwens op Vlissingen werd alles door een ander. het 
Luftgaukommando Holland (= Amsterdam) geregeld. 
Op deze basis moesten op ieder ogenblik van de dag binnen de drie minuten vier 
toestellen kunnen opstijgen. Twee vliegtuigen moesten ter beschikking zijn om 's 
morgens vroeg. 's avonds laat en zelfs eventueel 's nachts op te stijgen! Uiteraard 
waren deze laatste CR.42-toestellen uit Ursel (85a Sq.). 
De Storrno zelf had de opdracht drie patrouilles uit te sturen (ochtendgloren. over de 
middag en bij valavond); telkens twee of vier toestellen en dit boven de zone 
Brugge/Oostende en van elke groep. Daarhij kwam nog de verplichting op iedere 
basis één of twee koppels gereed te houden voor eventuele alarmopdrachten. 
Teneinde vertrouwd te geraken met de Duitse taktiek en met de ligging van de 
diverse bevriende groepen op de talrijke terreinen. bracht de commandant van de 
560 Stormo met vijfentwintig officieren een bezoek aan het taktisch commando V'1I1 

de Luftwaffe te WissanI. Ook per groep van vijf officieren trok men naar de 
verschillende Duitse hasissen om cnntucten te leggen met de Duitse collega's. 

Op ieder vliegveld waren aanvankelijk slechts enkele hurakken voor hl't 
onderkomen van het personeel. liet Luftgaukommalldo Rclgiiill-Nordfrcm/.;rdch dt'l'L! 
zijn hcst en zienderogen werden Maldegem en LJrsel gOl'd ingerkhte husissen. Dl' 
ltaliuanse vliegtuigen. die hij hun uunkol1ll'n alle nog onlkr nl'ltl'n wart'n gehorgen. 
werden stilaan ondergehrm:ht in min of meer vuste loodsen (zie vnrigl' hijdragt'). 
liet technisch personl'c1. op ieder vliegveld l'en dl'rtig à vcl'rtig mun. Olllkr lil' 
leiding van een officier. werkte in werkhuiswagens, per driet .. 1 met tl'nucikn tot l'l'n 
rricarro omgehouwd. 
Dc centrale werkplaats was te Wevelgem (cen Illllintl'nance-l'enlll'id v. FIAT). Zo 
zijn dallr tijdens hun verhlijf op hl'! Westers Front vl'c . .'rtil'n CR.42 \.'n dl'rtkn 050 in 
groot herstel gegeven. Respectievelijk lijn er zes l'n twaalf npnkllw \'Ikg\'m\flh~ 
gemaakt. 
leder vliegveld had een vl'ertigtal Italiuansl' vot'rtuigt.'n VUil ~l'varÏl.'l'l'I.l IYI~" maar 
ook verschillende Duitse vOl'rllligen vindl'n we tI.' 1\ 1l\ldl'~l'm t'n t Irsd. 0\\" dl' 
luchtverdediging WilS door de Duitsl'rs wr/di.l'nl (plus l\:lllvulknd Ilx'''lkhtl.'n D, 



FIAT CR.42. Bemerk de'geel geve/i de schroef, het schroef- ogief en de beschulling van de motorkoeling. 
De gele band omheen de romp is blijkbaar reeds verdwenen. Een vliegtuigbox van staken en nerwerk //I et 
camouflage; aarden wal met vlechtwerk in hoU! binnenwaarts versterkl . (Ursel). 

(Verz. A. Ryserhove/Knesselare) 

maar het Italiaans personeel volgde wel tussen 20 november en 20 januari drie 
cursussen bij de Duitse Flak te Knokke-Zoute. Naast vrachtwagens hadden de 
Duitsers overigens nog heel wat aanvullend klein materieel geleverd , als laarzen, 
topografische kaarten, enz ... 

IT. De Caccia aan het werk ! 

18° Gruppo-CR.42-tweedekker -Ursel 
20° Gruppo-G .50-ééndekkers-Maldegem 

De eigenlijke operatie van het c.A.I. zijn op 24 oktober begonnen. In volgend 
beknopt overzicht beperken we ons tot de bijzonder te vluchten die door de 56° 
Storrno zijn uitgevoerd. 

Op 27 OKTOBER stegen te Chièvres tu en 16.20 u. en 18.25 u. vijftien BR.20 M 
van de 43° Storrno op met be temming Ram gate. 
Ze zouden begeleid worden door achtendertig CR.42 van de ba is Ursel en door 
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vierentwintig G.50 van de basis Maldegem. Deze laatste gingen om 17.05 u. de 
lucht in. 
De weersomstandigheden waren bar slecht ! Na een uur vlucht hadden de 
bommenwerpers de jachttoestellen nog niet gevonden. Iedereen werd teruggeroepen. 
De 18° Gruppo spreekt zo van het landen om 18.50 u., in de regen en "alla /uce 
deUa !otoelettrica". 

De 29ste OKTOBER hielden de Duitsers inschepings- en onl<;chepingsoefeningen. 
De 20° Gruppo kreeg de taak bedeeld om deze enigszins te beschermen. \1et 
vierentwintig vliegtuigen zou men tussen 10.00 u. en 16.00 u., in groepen van vier, 
patrouillevluchten uitvoeren tussen Duinkerken en Gravclines. 
Het bombardement op Ramsgate, dat op 27 oktober dus niet wa<; doorgegaan. werd 
ook op 29 OKTOBER uitgevoerd. 
In de namiddag, tussen 16.00 u. en 16.05 u. stegen te Chièvres vijftien BR.20 M van 
de 43° Stormo op. Twee toestellen moesten al vlug rechtsomkeer maken (o.a. één 
dat te Oostende landde) en op terugweg is één neergestort bij Kortrijk met als gevolg 
vijf gekwetsten. 
Ursel zorgde met negenendertig CR.42 voor begeleiding en Maldegem !>tuurde 
vierendertig G.50 om 16.40 u. de hoogte in. 
Men vermeldt slechts de grote activiteit van het Engelse luchtafweergeschut. zonder 
schade overigens, maar dat toch sterk de uitvocring van de opdmcht heeft gehinderd. 

Op I NOVEMBER maakten zevenendertig G.50 een offensieve vlU(.'ht op bO<Xl m 
hoogte boven Cantcrhury. Geen vijandelijke jagers zijn opgemerkt. 
Op de terugweg hevig heschoten door de luchtdoelartillerie hij Folkestone: de 
patrouille was verplicht ecn mecr opene f0n11utie aan te nemen, Toen "logen ook 
zesendertig tweedekkers uit Ursel ccn patrouille hoven Ramsgate-Canterhul)'· 
Dover. Deze ondcrvonden zelfs weinig hinder van het luchtduelge~chut. 

5 NOVEMBER: in de voormiddag hehlx'n drie G.50 londer resulluat naar Engelse 
jagers gezocht hoven Gent cn omstreken. De/.e vlogt.'n edlla wel hngt.'r dan hl'n en 
men kon ze niet hereiken. 

Op 8 NOVEMBER stegen te Maldegt.'m om I·US ll. twed'ntwintig jadlllllötdlen 
op. Een opdrm:ht geleid door Maggiore pilott.' Mnrio Bunlllllll IdL 

151 a Sqlwdrigl iu : 

352u Sllll!ldriglin : 

Cap. Pil. Allessnndrini (\"0111<1. vlln lil- \,'s\.·udrilk' '?) 

Ten. Pil. LOlllhllrdi 
Ten. Pil. Spagnolini 
Teil. Pil. Fllnl'II0 
Mllr. Pil. Murinclli 
Serg. Pil. BOllelli 
Sl'rg. Pil. Ikdt'sdli 
('lip. Pil. B(lI'~ll~ll11 ~. l'lll11d vlln Ik l'sl'lIdrilld 
MIII'. Pil. Jllnllucd 



353a Squadriglia : 

Serg. Pil Guerci 
Ten. Pil. Santandrea 
Ten. Pil. Roncali (verm. deze die later te Steenbrugge verongelukte) 
Serg. Mag. Pecchiari 
Serg. Mag. Visentin 

Mag. Pil. Bonzano (= comd van de 20° Gruppo) 
Cap. Pil. Proveda (= comd van deze escadrille) 
Ten. Pil. Merlo 
Ten. Pil. Trevisan 
Ten. Pil. Del Prete 
Serg. Mag. Caponigro 
Cap. Pil. Niclot 
Serg. Pil. Meneghini 

Het betrof een defensieve patrouille gevlogen boven Dungeness-Folkestone
Canterbury-Margate. 
Vier Hurricanes (of Spitfires ?) vielen bij Dungeness aan. De groep nam een bocht 
om een aanval in de rug af te weren. De twee koppels vijanden verwijderden zich ! 
Boven Walmer, juist ten N. van Deal, trachtten twee Hurricanes nu terug van heel 
hoog ten aanval over te gaan. Wanneer de groep G.50 een wending maakte om het 
vuur te beantwoorden trokken ze zich opnieuw terug; heel hoog waren overigens 
nog Hurricanes opgemerkt! De piloten hadden tijdens deze vlucht erg van de koude 
te lijden gehad. De hoogtemeters funktioneerden niet meer naar behoren! 
Op 8 NOVEMBER, kort na de middag, zag een patrouille van twee CR.42 op een 
vlucht van Oostende naar Hoek van Holland, een vijandelijke tweemotor. Men kon 
hem echter niet bereiken! 

Op 9 NOVEMBER stegen om 10.35 u. te Chièvres vijf BR.20 M van de 43° Stormo 
op voor een bombardement, alweer op Ramsgate. Wegens de slechte 
weersomstandigheden boven het objectief werden ze per radio teruggeroepen. Ze 
landden om 13.05 u. Inmiddels waren ook te Maldegem alom 11.05 u. dertig jagers 
de lucht ingestuurd. Ook zij kregen bevel om hun basis te vervoegen. 

11 NOVEMBER zal een zwarte dag worden voor het Corpo (1) ! 
Tien vliegtuigen van de 43° Stormo zullen een bombardement op Harwich uitvoeren 
terwijl de Duitsers met Junkers (Ju. 87B Stuka) Londen zullen aanvallen. Twee 
schijnaanvallen op Harwich door vijf Cant Z. 1007 bis zouden de eigenlijke aanval 
voorafgaan. 

De begeleiding zou gebeuren, enerzijds door veertig CR.42 bij de bommenwerpers 
en anderzijds door vierentwintig G.50 bij de verkenningsvliegtuigen Cant. 
De BR.20 M waren om 12.50 u. opgestegen in twee groepen van vijf. Tussen 
Brugge en Oostende kwamen ze reeds in de wolken terecht. Eén BR. 20 met 
moeilijkheden moest terugkeren en landde om 15.50 u. te Nijvel. 
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De CR.42 trokken, na het vinden van de bommenwerpen. en dit wa.. .. pa.. .. één uur na 
het opstijgen. eveneens de wolken in ! 
De formatie was moeilijk samen te houden. Om de opgelopen vertraging door het 
elkaar zoeken wat in te lopen hield men een te hoge snelheid aan. Dichter bij het 
objectief waren de weersomstandigheden heel wat beter. OndertU'~~n wa.!> men in 
een lange sliert uitgewaaierd. 
Om 13.30 u. (E.T.) had de radar van Essex onraad geroken! Het vermoedelijk doel 
zou wel eens Harwich kunnen zijn! 
De Hurricanes van het 257th Squadron (Burma-~uadron/ba.. .. is 
Martlesham-Heath/squadron-Ieader Roland Stanford Tuck-DFC, en deze \'an het 
46th Squadron (Uganda-squadron/basis North-Weald/sqn-Idr A.R, Collin~1 beide 
van Fighter Command/ll th Group. hebben hen zo onderschept en vielen de staart 
van de formatie aan op ongeveer 10 km Z.W. van Harwich. Een relaas \'an dil 
gevecht kan je bv lezen bij Foreman. o.c. pp. 69-73. 
De Engelse jagers waren heel wat bevoorrecht ten opzichte van hun Italiaan~ 

tegenstrevers. Hun toestellen waren superieur! Zo maakten de Italianen ondanh 
alle moed toch slechts een minieme kans! 
Slechts drie beschadigde BR.20 M kwamen te Chièvres terug. Drie CR A:! iI:\\anlen 
in Engeland neer. Van het toestel van Sergente Pietro Salvatori dat op het strand \"an 
Orford Ness met weinig beschadiging was neergestreken. werd een afbeelding op 
strooibiljetten afgedrukt. die daarna hoven Genova. Turino en Milano werden 
uitgeworpen! 
Op terugweg was men hoven hel kanaal in een nieuwe wolkenlone ten.-cht gd,omen 
- van 300 tot 60(X) m ! - en enige infonnatie van de grond kwam niel door! 
Zoeken naar zijn basis wanneer men meI de laalste druppels hen/ine n.lndtlll'rt ! 
Weinig zenuwen zijn daar tegen bestand! 
Slechts een paar vliegtuigen (IWCl' of drie!) bcreiil:len de hasis Ul"l'd ! Vnn Illdr.I 

enigc mogelijkheid zich aanhood deden dl.' CR,4.:! nnodlandingt.'n. Nl'~l'ntkn w:ln.'n 
in dil gevuJ. Twee hiervan waren vernield: 
MM 5662 van Tenenle P. Tm:chini (X.la Squadriglia), 
MM 5676 van Sergcnle M. Sandini nOa Squadriglia), Ikidl' wan.'n gl'iI:\\l'bl cVt.'nals 
overigens hun collega's Sotolenl'nll' Brunn Ll'ml l.'n Sl'r~l'ntl' \tll"l'i. Vijf andt.'n.' 
locstellen waren erg en nog dril' Ikhl hl'schadigd. 
Maar. .. hiermede zijn Wl' in hl 'I gehl'cl nog nil'l aan tIL- \'l'l,rti~ dil' wrtn.,kkl'n lijn! 
Vennoedl:lijk, maar el'tl vasl gegl'vcll i~ mc Ill'rgl'ns (lIllkr u~t.'n ~l'kllml'n, lijn lil' 
andere op Duilsl' vlie~vl'ldcn nl'l'rgl'sln.'\..t'n l'n 's andl'n.'ndaa~s IHI hijtanken l'n 
I:vcnlueel klein hl:rsll'l naar dl' IhuishuWIl OVl'rgl'vlo~l'n. 
I n de nachl van 1 I op 12 nowmhl'r slak lol 0\'t'111111:11 \'an mmp dan Il\'~ t.'\'n 1\\ ,In' 

slonn op. Ik vlil'~Iuigt'n die oVt'ral notldlandingt'n hmldl'n uil~t'\'tx'n.f ,ijn hit'rhl.l 
naluurlijk tlog ergl:r l()t'~eluh'ld ! 
DI: ('anI Z. 1 ()07 his warl'n om 12. \0 u. It' Mdshnll'iI: np~l'sh.'~t'll llIH hun duhlx'k 
schi.inht'we~in~ hOVl'tl Ilarwkh uil It' \'1)(,'1\'11. ()ntkr dc.' kidin~ 'an l ',ll'llam\ 

Vassallo tklll,tl Il' l'l'tl l't'l'slc.' overvludll hown Ilarwkh \lp ~()()() lil h,lt\~It' (I.'.IU 
ti,) I:n een IWl'c.'de 0111 U5() U. \)1111 SIC.'Vl'llI!t-1I Il' \lp hl'l R V -pUlli l'n H'f\ll'r rkhltn~ 
(irl:al Yarl110ulh 111'. Zl' OI1II1I1)(,'l1l'lI hUil 1)(,'p.l'Il'idl"~ 1I.~() IUl'l ! Na 'lllh .. adllt' I,\;,t.. 
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kwamen ze om 16.30 u. behouden op hun basis terug. 
De toestellen G.50 uit Maldegem waren wel om 13.30 u. opgestegen. Ze gingen een 
eerste wolken zone door. Weldra kwamen ze in een tweede op 3500 m hoogte. Twee 
pogingen werden aangewend om deze door te trekken doch zonder resultaat! 
Ze keerden dan maar onverrichterzake naar hun basis terug ! (14.35 u. geland). 

16 NOVEMBER : De 85° Sq. deed een interdictievlucht Oostende/Hoek van 
Holland. 

18 NOVEMBER: op Vlissingen wordt een alarmsectie geïnstalleerd. Vliegtuigen 
van de 18° Gruppo/85a Squadriglia zorgen er voor de nachtvluchten (Rivista Italiana 
Difesa). 

Op 21 NOVEMBER kwam een tweemotorig toestel, dat volgens sommige de 
kentekens van de Luftwaffe vertoonde, boven Maldegem uit de wolken gedoken. 
Het wierp een paar bommen en mitrailleerde het zichtbaar personeel. Er waren geen 
doden noch gekwetsten. Drie afzonderlijke bommen in een vochtig gebied! 
Opgeworpen aarde beschadigde het stabilisatievlak van een vliegtuig. De Flak 
kwam in actie en de tweemotor verdween in de wolken. Op Vlissingen steeg een 
patrouille op van G.50 die een tweemotor (dezelfde Bristol Blenheim 7) had gezien. 
Ze kon hem echter wegens de bewolking niet onderscheppen. 

Op 23 NOVEMBER was een gecombineerde patrouillevlucht voor de 18° en 20° 
Gruppo gepland en dit boven zuidoost Engeland. 
Vermits er in deze zone tussen 6000 en 7000 m een dichte bewolking was 
gesignaleerd trok men naar Margate-Ile of Sheppey-Ashford-Dungeness. 
Negenentwintig CR.42 stegen om 12.50 u. te Ursel op terwijl ook op ditzelfde uur te 
Maldegem vierentwintig G.50 het luchtruim kozen. 
Twee van de 83a Squadriglia keerden vrijwel onmiddellijk wegens motorperikelen 
terug. In de omgeving van Dungeness verwijderden de G.50 zich wat van de rest, 
die meer achterop was, en min of meer in westelijke richting vloog. Tussen 13.00 u. 
en 13.30 u. (E.T.) hadden in deze omgeving erge gevechten plaats met acht Spitfires 
IIA Vickers Supermarine van het Auxiliary Squadron City of Edinburg n°. 603 dat 
als basis Homchurch had. Deze hadden hen verrast bij een patrouillevlucht die ze 
uitvoerden. 
Twee CR.42 stortten in zee; drie andere toestellen met gekwetste piloten maakten 
noodlandingen boven Frans grondgebied (foto van het terughalen van het vliegtuig 
MM 6975/15-83a Sq. in Immaxini e storia del!' AeronautÎca Italiana 1935-1945). 
Om 15.15 u. was de groep opnieuw op zijn basis terug. 
Bij de 20° Gruppo had men ook, dan echter wat meer landinwaarts, vier Hurricanes 
opgemerkt. Gans de Italiaanse patrouille volgde de beweging van haar chef en wou 
zich in de strijd werpen maar het gevecht werd niet aangenomen ! De Engelsen 
namen de vlucht in de wolken. Ondertussen was men de formatie CR.42 uit het oog 
verloren. Men stevende dan maar op Cal ais af en van daar naar Maldegem waar men 
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om 14.30 u. neerstreek. Bij het landen ging een G.50 over de kop en was 
beschadigd. 

Op 28 NOVEMBER vertrokken de groepen opnieuw gezamenlijk. ditmaal voor een 
vlucht over Margate-Eastchurch-Folkestone. Dit met vertrek en terugrei5, via CaJais. 
Vierentwintig G.50 stegen om 11.45 u. te Maldegem op en eveneens op dit uur 
kozen vijfentwintig CR.42 te Ursel het luchtruim. Het weer boven Eastchurch wa~ te 
slecht en de CR.42 kwamen terug. Ze waren overigens alleen boven het doel! 
De G.50 hadden tien minuten boven Calais rondgetoerd om de CR.42 de kans te 
geven te vervoegen maar deze doken niet op. Men besloot dan maar de vlucht alleen 
verder te zetten. Blijkbaar hadden de CR.42 een zelfde redenering gevolgd! 
De Messerschmitts Me.1 09 hadden ze in de omgeving van het doel wel opgemerkt. 
maar heel wat hoger dan hen. en ook veel meer gespreid! 
Na dertig minuten vliegen tussen Maidstone-Ashford en Dungeness waren ze bij de 
grens van hun autonomie. De terugweg naar Maldegem werd aangevat. 

Op 6 DECEMBER maakten vijfentwintig vliegtuigen uit Maldegem een vlucht naar 
de basis van Gravelines. Ze zouden voor hun opdracht dit vliegveld gebruiken als 
een campo appo88io. een hulphasis dichter bij het doel gelegen. Zo hoopten ze wat 
langer boven hun objectief te kunnen blijven. In de Straat van Dover/het Nauw van 
Calaisrrhe Narrows, is de afstand Kaap Griz Nez-Dover 32.4 km en Calais-Dover 
40,6 km! 
De zeer slechte weersomstandigheden met windsnelheden van meer dan 80 km/u. 
zorgden voor het annuleren van deze opdracht. 
De formatie keerde dan ook onverrichterzake naar Maldegem terug. 

Op 7 DECEMBER deden een paar CR.42 (van de 85a Sq. volgens R.I.D.) een 
patrouillevlucht van Zeehrugge naar Vlissingen. Men zou een ontschepingsoetcning 
van de Duitsers hcschcmlen. Een twcCl11otor met Duitse kentl'kens d()l.l~ op ! 
Naderhand hleek dat het een Ju. RH was, in vijaf1(klij~e hanlkn gevallen. en dl'/c 
zou hier gehruikt zijn! Om 13.00 u. stond (k patrouille opnÎl'uw aan de grond. 

Or 9 DECEMBER zou een patrouilkvlucht Ol1lk'rnOl11l'tl lijn dotlr tWl'C CR .... 2 
hoven Vlissingetl (R.I.D.) el1 op 12 DECEMBER Inrgdetl hx'stdJen van dl' 8:"" 
Squadriglia voor de hescherming van Cl'tl loekopl,nttie op dl' N (lord I l'l' naar l't.'n 
neergestort vliegtuig (IU.D.). 

Or 14 DECEMBER tenslotte IOU el'l1 patrouilk'\'lul'ht lijn gl'vlogl'l1 tussen 
Flessinga en L'Aja (= 's Gravenhagl·). TOl'n Vl'rtro~kl'll nn~ dl' BR.20 ""lr l'\.'n 
nachtaanval op IIarwkh (R.LD.). 

Een Engels toeslL'1 kwam op 20 DECEl\1BER hon'u 1I1'Sl'l uil lil' \\l,lkl'n. Ikt 
lanceerde enkele hommen in dl' omgeving vun lil' basis. ZOlld\.'r l'ni~ ~l',,)lg. Ik 
Flak reugcL'rdl' l'n lil' ongewl'lIstl' hl'/Ol'~L'r ~oos 1ll'1 hllll'Plld in d~ "l,lkl'll. (I" dt' 
hihliografie verward Illl·t dl' aanvul op Mnldl'!-1.l'm). 

164 



Op 21 DECEMBER om 13.30 u. maakte een Italiaans vliegtuig een noodlanding op 
een weide in de Achterstraat op 250 m van het Dorp van Waarschoot. De piloot 
bleef ongedeerd. 

111. De weg terug 

1) Het repatriëren van het Corpo Aereo [taliano (-) 

De strategische situatie was eind december niet meer wat ze bij de oprichting van 
het Corpo was geweest ! 
Op 28 oktober waren de Italianen Griekenland binnengevallen en op 9 december 
ontketende zich reeds het eerste Brits offensief in Egypte; en ... we zegden het reeds, 
de Operatie Seelöwe was op 12 oktober al naar het voorjaar 1941 verwezen ! 
In gemeen overleg tussen de Duitsers en de Italianen, schrijft C. Ricci, werd 
besloten om het Corpo te repatriëren. Het Kriegstagebuch van het Oberkommando 
der Wehrmacht spreekt in die zin op 4 en 19 november! 
Enkel een groot gedeelte van de 20° Gruppo zou op het westelijk front aanwezig 
blijven. Het waren de twee escadrilles die aan de overschakeling op Messerschmitt 
109 bezig waren en waarvoor de cursussen trouwens verder bleven doorlopen. 

Eerst werd de Intendenza van de repatriëring verwittigd. De 
bombardementsescadrilles stopten hun activiteiten op 23 december. Op 2 januari '41 
is nog wel een vlucht door vier toestellen van de 13° Stormo vanuit Meisbroek op 
Ipswich uitgevoerd, waarvan er overigens twee wegens motordefect moesten 
rechtsomkeer maken. 
De 18° Gruppo te Ursel ontving op 21 december zijn vertrekorder en hield dus de 
volgende dag met alle activiteiten op. 
De 20° Gruppo te Maldegem ging verder in het uitvoeren van zijn opdrachten zoals 
voorheen; wel zal men ook hier op 28 december aan de demontage van sommige 
vliegtuigen beginnen en dit wel om andere vliegklaar te maken! Zevenentwintig 
december kan dus beschouwd worden als een eindpunt voor de operaties van het 
Corpo in België. 

De verplaatsing van de vliegtuigen, zeer afhankelijk van de weersomstandigheden, 
is pas op 10 januari begonnen. 
Vijfentwintig BR.20 vertrokken toen uit Chièvres en dienden toch nog op vijf 
verschillende terreinen te landen. 
Op 18 januari stegen er vijfendertig op van de 13° Stonno te Meisbroek. Ook zij 
kwamen op acht verschillende basissen terecht! 
Op 10 januari was ook de 18° Gruppo te Ursel tussen 12.45 u. en 14.40 u. 
opgestegen. Aanvankelijk was voorzien om naar Meisbroek te vliegen, dan naar 
Neubiberg en verder naar Caselle bij Turijn of eventueel Treviso. De 
weersomstandigheden waren echter bijzonder gunstig zodat men in een eerste etappe 
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tot Frankfort vloog. Hier landde men tussen 15.cXJ u. en I X.25 u. Ook de vijf Cant 
Z.1007 bis kwamen daar aan. 
Men was te Ursel slechts met negenentwintig tweedekker~ vertrokken want bij het 
opstijgen is er één over de kop geslagen ! 
Vijf Caproni's 133 uit Ursel en twee uit Maldegem deden de vlucht mee. 's 
Anderendaags vertrok men te Frankfort tussen 14.05 u. en 14.45 u. Bij het o~tijgen 
had een zwaar ongeval plaats met een Cant Z.IOO7 bis (MM.22144). Hij ~tortte te 
pletter in een bos juist buiten de luchthaven Rhein-Mein. 
Achttien CR.42 kwamen te Treviso aan; elf andere echter te Bo~comanlico (= bij 
Verona). Drie Cant zijn te Treviso en één te Ronchi dei Legionari (= Z. van Udine) 
terecht gekomen. 
Wegens het accident met de Cant is een Ca. 133 te Frankfort gebleven. Dit om 
assistentie te verlenen. Een andere die enige herstelling vereiste is naar Ursel 
teruggekeerd waar nog enkele techniekers waren achtergebleven. 
Vijf hebben op II januari de tocht verder gezet. Het toestel dat te Frankfon wa.. ... 
gehouden is op 12 januari dan verder gevlogen naar Udine (= O. van Treviso). Het 
kon echter onvoldoende hoogte halen om de Alpen over te geraken en moest naar 
Neubiberg uitwijken. 
Van hier dan op 13 januari naar Udine gevlogen. De Ca.133 te Ursel is na heNeI. op 
bevel van het CA.I .• dan later opgestegen. 
Voor vervoer van personeel en materieel waren 1250 treinwagons nodig die door de: 
Brenner naar Italië holden. 
Half februari was personeel en materieel volkdig in Italië terug. Enkl.'1 I."l'n kern 

bleef dus te Maldegem verder actief! 

2) De af~eslal1kle 20 0 Gruppo Ie Maldc~l'111 

Volgens de ontvangen orders I.ulle:n dl' 35241 l'n 35.~u Sqlladrigli .. dil' dus 11.' 

Maldegem waren gehleven, ondl'r rel"htstred,s taktisl"h 1x'\'eI van hl't Kommando 
van de 2dc Luftflotte koml'n (CJl'nenl!ll h:ldmarsl'hall A. Ke:ssl'1ringll:wn..'). 
Adminislralief hle:ven ze natuurlijk (lIHkr dl' Italimwn fungl'!"l'n. IA.' loudl'n wnil'r 
als voorheen hewnkingsopdnu:hten l'n patrouilk-villdlll'n uitnll'n..'n ml't hl,t dol'! dl.' 
vijandelijke h0l111tlenwerpcrs te nndl'rsrhl'PIlCn. Aan dl' Ix'ilil' l'sl'adrillC':-. \\l'ni dl' 
bewaking toevertrouwd tussl'n hl,t Eiland Wah.:hl.'!"l'n l'n \Vl'st van Oo ... tl.'nlk llx'ilk 

inl"lusieO. 
De alarmsectic op Ill't vlkgvl'1d van Vlissingl.'n \wnt ewnwd OP~l'\\(~·kt. 
Sledlls twaalf vliegtuigl.'n van lil- ,2()" Uruppo (= dl' -'51" Squlldri~lia) ,ulll.-n 
gerepatriëerd wonkn; datulll lHll'h omstandighl'lkn lijn mij Ix'kl'l1d. \Ikt 
vclddaghoek loopt sledlls tot 3 t dl'cl'mlx'r !). 
Onderlussl.'n ging te Maldegl.'lll dl.' opkiding op ~ kSSl'rsdllllill HW \'C'nkr: d""" \,I\ll 
vinden we vanaf 22 novelllhl'r, l'n Idl.'r 1l0~ in khnmri, tWl'l' ~k:-':-'l'l~dllllltls HN It' 
Maldegcm gestulionecrd. 
Ten undere. om IlCurtt'll trnkJ..l'n ook acht pilotl'n nam hl'l Sl."hkl\'l'ld \ lUl ('Mml\ l '" 
Z. vun Hordt'ulix in dl' LalHk:-. hij lil' Alhllllisdw On'II:III), 



Toen was daar het opleidingscentrum van Jagdgeschwader 51 dat onder bevel stond 
van Oberstleutnant Werner Mölders. 
Daar ging de algemene opleiding op Me. Bf. 109 E(mil) verder en deed men een 
tiental vluchten met schietoefeningen op vaste cibels. 

De Servizio Tecnico gaf verder te Maldegem zijn cursussen met vijf technici van de 
FIA T en zeven van de CMASA. Ook in de ERLA- en DAIMLER-BENZ-fabrieken 
te Deurne werden lessen gevolgd. Zo verliep het verder in januari, februari en zelfs 
maart. 

Luitenant-kolonel Bonzano had ondertussen een rapport voor de Stato Maggiore 
opgemaakt waarin hij ondermeer stelde dat: 
- Maldegem op ongeveer 150 km van het meest nevralgieke punt van het Nauw 

van Calais gelegen, te geïsoleerd lag van de Duitse Jagdverbanden (deze lagen bij 
Boulogne en St.-Omer) en van het Kommando van Jagdflieger-führer 2 teWissant 
bij Calais. 
acties van de Italianen zullen ongetwijfeld noodlandingen vergen op Duitse 
basissen daar in de omgeving, waar de technici van de G.50 dan ver zullen 
vandaan zijn ! 
de opdrachten te Maldegem uit te voeren, nl. kustbewaking, zijn in feite 
nachtvluchten, want pas dan komen de Engelsen landinwaarts gevlogen: de G.50 
is daartoe niet geschikt. 
de G.50-toestellen kunnen overigens in het algemeen weinig verrichten want de 
Engelsen vliegen op hoogten tot 10.000 m en onze G.50 kan amper een plafond 
van 7.000 m halen; enkel een Messerschmitt is daartoe bekwaam! 

Op twee achtereenvolgende vergaderingen met Generaal Feldmarschall A. 
Kesselring heeft Tenente Colonello M. Bonzano zijn probleem en tevens de 
overschakeling op Messerschmitt besproken. 
Ook te Rome werd door Lt-Kol Bonzano daarop aangedrongen en bij zijn 
terugkomst in België kon hij dan het volgende beslissen: 

- de afgeslankte 20° Gruppo wordt overgebracht naar Desvres (15 km Z.O. van 
Boulogne) maar de basis Maldegem zal wel verder operationeel blijven tot alle 
materiaal is overgebracht. 

- de 20° Gruppo wordt bij Jagdgeschwader 51 (Kommodore Mölders) gevoegd 
- als opdracht hebben ze, uitvoeren van patrouilleopdrachten tussen Boulogne en 

Calais bij minder goede weersomstandigheden en interdictievluchten in geval van 
goed weer 

- half april zal men de Me. 109 F krijgen; deze zijn nu in nazicht voor de motoren. 

EIND MAART '41 vlogen tweeëntwintig G.50, vier Ca.I33 (we zegden reeds dat de 
twee andere Caproni's 133 gerepatriëerd waren toen de basis Ursel werd verlaten) en 
twee Ca.IM naar Desvres (hier is ongetwijfeld deze van de 18° Gruppo hij). 
Te Maldegem liet men voorlopig vier G.50 zonder schroef! 
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Op 10 april is Maldegem definitief door de Italianen verlaten! 
Bij wijze van voorbeeld geven we hier enkele vluchten tijdens deze periode 
uitgevoerd: 
3 JANUARI : boven Vlissingen is een G.50 naar een vijandelijk toestel gaan 
zoeken; zonder resultaat daar dit op te grote hoogte vloog! 
5 JANUARI : een vijandelijke aanval in duikvlucht van uit de wolken boven 
Vlissingen; twee bommen werden geworpen waarvan één op het kerkhof viel en één 
tussen het vliegveld en het arsenaal. 
31 JANUARI : bij een patrouillevlucht tussen Brugge en Oostende werd een 
Blenheim opgemerkt; deze zocht echter zijn heil in de wolken. 
Een paar bladzijden uit het velddagboek 352a Sq. CT. (pp. 124-125) : 
12/2: o.m. - convooibegeleiding tussen Zeebrugge en Walcheren 

- een alarmvlucht 
13/2 : - ongeluk van Tenente Mario Roncali. te Steenbrugge op het 

middaguur tijdens een alarmvlucht neergestort 
- een alarmvlucht 

14/2 : - zie afdruk: eveneens voor een gedeelte van 15/2 

3) Onder de hevoegdheid \'(111 Jagdgeschwader 51 Ie Des\.,.es 

Op deze basis was men dus in afwachting van de omschakeling op l\1esserschmil1 
Me.I09. 
Op 4 april kregen ze hier zelfs hezoek van General Fddmarschall A. Kesselring. die 
overigens ieder piloot persoonlijk begroette! 
Op H april waren vijf Spitlires in de wolken hoven het Kanaal opgcml'rl..t en één 
G.SO en één Me.1 Ot) zetten gezamenlijk de achtervolging in ! 
Maar ... op 14 april kwam onverwacht ander nicuws uit Romt' ! 
Men moest vertrekken naar de Balkan en zou olltkr lx'vel komen van hl't Nstc Duitsl' 
FI iegerkorps. 
Tweeëntwintig G.SO en vier Ca. I:n landden op 16 april n't'lis tI.' Frankfurt. 's 
Anderendaugs deed men cven op tllssl'nlanding Nt'uhiherg/Mundll'll aan om dml 
verder naar Wenen tI.' vliegen. Enkelt' minlltt'n "Mil' dl' sHIrt kn'l'g nwn hier t'l'n 
gewijzigd order ! lIet werd (lori/ia (= (JOTI), O. vall lIdine. hij dl' gn'ns nUl 

Yougosluvië. 
Ilier landde men dan op I H april en Illl'n dl't'd 1.I.'Ifs Ilog lit'lelfde.' dag Pis" aan. Ix' 
CI.SO hieven hier achtt'r en het pl'rsonl'cl ging pl.'r In'in IUwr dl' oudl' \'l'rtn'kl~lsis : 
Ciampino-Slld/Romu. 
Een derde slJuadriglia werd hier gl'vonlld en lllt't nÎl'lIwl.' \'\iegt\li~l'n (i,50 hi~ 
vertrok men op I mei naar Lihië. 
Ondertusscn was natuurlijl-.. ooI-.. Ill't ~rondlX'r~ollt'l'll'n Ill't Illllll'rkd '"Uil uil r~'~\'n'~ 
per trein ovcrgehnH:ht. 

()UiI aantal uitgt'v(ll'l'lle l)J'l'statil's lijn l'nkl'll' kk'Îl1l' \'l,t'Sl'hilkn bij ,I\' diwf'M' 
autl'urs op tl' 1l1l'rl-..l'n ! 
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14/2 Un,_ eroeH~r~_ (U vi:;il::m:m da.Ua 11,55 clJ.a 1 J, 'fO sul 1;ra-no 

Ol cos-ca oa Cstencla a Dwll-~erque. Quota 3000. PLL01;i: Ten. ;,:on 

terUGeo-Ser,:;. Vescovi. 11 Ser,::. I,;irrione par-Geeipa ad u1m ero 

eiert'! o.i vi.::;:ilaJ1za s1J,J., tra-G1;O Q!31;_~_I1da - i:oola di Sehowen, con 

deeollo a1.la 14,';)0 e riem;ro alla 1.§.,05, inol-.,re il S.j,:. 1'ee= 

ehiari eÏie1;i;ua un vo1.o su 2.1.1.e.rme nel eielo del campo, a 

5000 m., con deeollO a1.1a 14,50 e a1;cerr~e~io alle 15,30. 

Voli di a1.1em:.m.en1;0 sul ec.mpo e àeeoll.i di aleuni piloti 

del1.a squadriglia sul Me. 109. 

In_ l;lera1;a aneori..! lma eroeiera Ui vigilanza da Ostenda a .6ur. h 

eü-e1;1;ua1;a dal 'l'en. Hinu1;o e dal S .l:!. r.:e.neini dall.e 1 ö al.ie 

1 'J. Quota m. 0000. N. N. da s.e::;n,-dare. 

15/2 In ma1;1;inata vieu_e eïfettuata una eroeiera dl vigile.nza da 

Cap. :Jor.:;o;;no col Serc.J.:irrione nel ('ielo di Ostenda - Fles= 

singue. Quota 5000. 'tempo bello. Partenza alle Ö,';)O e rien1;rq_ 

alle 'J,50. 

Gon1;inuano i deeolli e i voli di allenaLen1;o dei pilo-~i della 

squadri:;lia sul Le. 109. I piloti: 'ren. San-~andrea ,E.llo Ian= 

nueei, S.~. Jonelli e 3.~. De 3ilvestri par1;p~o alle 11 ,1j a 

bordo del ::a. 133 da Casau::{, dove ha:!llo -~ e~'mim~::;o il )!criodo 

di aQue:.; i; r.anern 0 sul r'1e. 1 OS, e ati;errU!lO aJ.ü:!. -'-1 , c(, a "Alen. 

Velddaghoek 352a Sq.C.T. (p. 125) Relazione Giornaliere van 14 en gedeeltelijk 15 fehruari 1941. 
(Burgh ligt op schouwen). 

Volgens de gegevens in de officiële geschiedenis door het Ufficio Sforico van de 
Sfato Maf.:f.:Îore Aeronautica Militare van C. Ricd heeft de 18° Gruppo tussen 24 
okt. en 21 dec. 452 vluchten uitgevoerd: de 20° Gruppo tussen 24 okt. en 27 dec. 
429 (in een over;;ichtstabel geeft hij 493 op !). In totaal dus 881 (of 945 !). 
De twee in België achtergebleven escadrilles, die dan naar Desvres zijn getrokken, 
vlogen nog van 28 dec. 1940 tot 10 april 1941, 693 opdrachten. Het algemeen totaal 
voor de Italiaanse jachtvliegtuigen is dus 1574 (of 1638) vluchten (oefenvluchten op 
Me.109 niet inbegrepen). 

De Revista Italiana Difesa (setternbre 1990) geeft tot 31 dec. 934 vluchten, en tot 
15 april dan nog eens 662 of een totaal van 1596. 
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Collier in The Defence of the Kingdom. (app. XXVIII) spreekt van 454 offensieve en 
480 defensieve vluchten (= 934) en dan bij de twee achtergebleven escadrilles nog 
662 defensieve. Hier dus ook een totaal van 1596 opdrachten. 
De 18° Gruppo verloor twintig toestellen waarvan echter veertien bij accidenten te 
wijten aan de toestand van een terrein of de weersomstandigheden ! Hierbij vielen 
drie doden en waren er zes gekwetsten. 
De 20° Gruppo verloor één toestel bij een accident met één dode. 
Bij de achtergebleven escadrilles verloor men nog vier G.50 eveneens bij accidenten 
waarbij opnieuw twee doden vielen en twee gekwetste piloten waren. Ook werd van 
deze escadrilles nog één toestel bij een luchtgevecht en één door de Duitse Aak 
beschadigd. 
Het personeel dat oorlogsmissies heeft volbracht kreeg het Duitse IJzeren Kruis 2de 
Klas. 
Inzake oorlogsmissies boven Engeland spant de 18° Gruppo de kroon! 

Roger MOELAERT 

NOTEN 

(I) In het jaarboek Appeltjes I'all het Mt'ctjt'slcllld. nr. 40 ( 19!19), pp. N I tot 1)4, I'It'hlUldcld('n we 
/f('/ OorloNSI'lieNI'/'lcI"UrSt'I" 1939·1947. lIierin ix'spmkt'n wc in gn1tc tn'kken dl" Itnhlllln~ 
aanwezigheid in Bclgit! in/.onderlijk op de basis lIrset. In dl' historisl:hl' pUOIÎl:lIlIl'S tCrl~kc 
waren nogul wnt tegenstrijdighedcn te vinden die Wl' heiIlIls niet IIlIc kllnden rc,:hI./cllel1 ! Doe 
korte studie is een aanvulling, vnt. V(lor Wilt Mllidl'gem ix'trcl), soms l'en kleine l'OITC'\'Iic. 'h: i~ 
gebaseerd op een toegcwnden d(ll'ul1lentlltie uit Itnlii! en Ix'mst in hll\lfd/llUk, nllll~lltnderc. lIP 
het officit!le werk over hel C(lrpo; op een rel'enl IIrtikl'l in de Rrl·;.tllllllllial/" n,jr:.cI en lIP C'Cn 
artikel in Ai,. Nc(or;al. Ze lijn hieronder IIl1ngegevcn : 
Corrndi RICCI.II Corpo Arrra Italia//o (C.A.J.) .ml Frol/ft' drlla MIl//ÎCClI/IJ.IO·/I)·U J. Slilto 
Maggiore Aeronlllllil'lI Mililllre·Ofticio StorÎCo-Rolllll, 19NO, 170 pp. 
U. POSTIGLIONI & N. SC ARLATO, II CA .1 . .1'111 Marr cid Non/-u, !'clrtrcl/lt.,:/lII/( ,/rll" Rr.~I., 
At'ro//ullt;ca alla /JataRIia d'/"R'II'ltr/'1'(I in Rrl·;.I·ta /t"Ii/l///l Di/r.\'c/ (Spcdllie SlIlury 'Q()), N° Q. 

Sellembrl' 19(Xl, PI'. IXI-\)7. 
NN. /talian Raids on 8rilll;// in Air P;('(or;(/I. Sl'pt. \9(l9. 

(2) Wc ix'danken uc heer R. T(lIldut (Eeklo) vour Ul' vertilling \'1\11 een Illlx'i1ijke l)j)sM~e; dhr. l>t 
Dcl'ker (Aulst) voor l(lege/onden dOl'UlllenllltiC'; dhr. rkslrc!x'l'l! (l 'lID) VOIll' !lC'~C'\'I.'1I nl<l,t C'II 
allnvullende inlichlingen. InlOnderlijk onu' dunk IUUl nllllorc 1\.1\1. Arpinu (I{umll\. 

(3) Aan hel vliellveld vnn Muldellem. hel bijlllnderslt' in Iwt l\1celjt'slllmllljtkns dl" l'C'I1.'ltul)l,,~ 
nog !leen ~ludie gewijd. llierhij dus dt' voonUIIIIllstC' gellevrlls V\lur dl' Itnhaan~r ('('lIhrlll. \'I"'\f 
de Duitsers, lie o.m. 
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Voor de meidagen 1940, zie R. MOELAERT, Het Oorlogsvliegveld nr. 26, Aalter in A. M., 
XXXIX (1988), pp. 100-167, waar de gegevens voor de Belgische escadrilles te vinden zijn en 
tevens voor de Franse Groupement de Chasse 25 met de Groupe de Chasse lIl/I en de Groupe de 
Chasse IV8 die vanop deze basis opereerden. Voor wat de geallieerden betreft verwijzen we naar 
onze uitvoerige bibliografie in Het Oorlogsvliegveld "Urse/". 

(3bis) Toen dit artikel reeds ter perse was bezorgde dhr. P. Bastin, directeur bij het Ministerie van 
Verkeer en InfrastructuurlBrussel. mij heel wat gegevens over de basis Maldegem en een 
uitvoerige bibliografische lijst. Voor zover de werken in onze bibliografie over het vliegveld 
Ursel niet voorkomen laten we ze hier volgen: 
J. GISCLON, lis ouvrirent Ie bal-Les mille victoires de la chassefrançaise-1940, France-Empire, 
Paris, 1967 (pp. 60 & 61. 71, 85). 
G. BOTQUIN, L'Armée de rAir en 1939-1 940-Considérations diverses in Histoires vraies de 
/'aviation. novembre, 1990. 
G. BOTQUIN, L'Armée de /'Air sur les terrains belges in Aéro Magazine, avril/mai 1983. 
ICARE, Revue de I'Al'iationfrançaise, La Bataille de France, L'Aviation néerlandaise (vol. IX), 
Orly, winter, 1976-77, p. 52. 
E.P.E., Quarante ans à Gossoncourt, Goetsenhoven, 1990 (p. 10). 
P. MARTIN, 1nvisibles vainquers-Exploits et sacrifices de /'Armée de /'Air en 1939-1940, Paris, 
1991. 
N. MALIZIA,/l 51 0 Stormo caccia-Cronistoria del reparto-Dalle origini ad oggi, Bizzarri, 
Roma, 1975. 
N. MALIZIA, /I Fiat CR.42-Un milo che non muore, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, Roma, 
1977. 
N. ARENA, La Luftflotte italiana-Gli aerei tedeschi dell'Aeronautica /taliana nella seconda guerra 
mondiale, edizioni aeronautiche italiane, Firenze, 1978 (pp. 76-77). 
G. CATIANEO, The Fiat G50 in Aircraft in profile, vol. 8, Profile publications, Windsor, 
1970. 
E. WEAL, J. WEAL & R. BARKER. Combat aircraft ofWorld War Two, London, 1977, (pp. 48, 
156 & 157). 
R. FREEMAN, Mighty Eight war diary, London, 1981, (p. 216). 
H. SMALLWOOD, Second TAF Spitflre-The story ofSpitflre ML 407, Den Haag, 1986. 
J. RA WLINGS, Coastal, support and special squadrons ofthe RAF and their aircraft, London, 
1982, (p. 102). 
J. HALLEY, The squadrons ofthe Royal Air Force, Tonbridge, 1980 (pp. 64, 65,153,154,225, 
297) 
J. WEAL, Unternehmen "Bodenplatte"-The final gamhle, in Air/nternational, januari 1975. 
L'opération "Bodenplatte" ou /'offensive du désespoir, in Connaissance de I'histoire, Hachette, 
nr. 40, november 1981. 
M. DONNET & L. BRANDERS, Ils en étaient I Les escadrilles belges de la RAF, Brussel, 1979. 
Les Be/ges à /a conquête de /'air. Brussel, 1976 (p. 50). 
G. LECOMTE & S. NEMRY, 349 Belgian Squadron-40 ans d'histoire, Brussel, 1986. 
S. NEMRY, Quarante ans après ... "Strike hard, strike home I" in Aéro Magazine, nr. 3, april/mei 
1983 
J.-Y. LORANT & J.-B. FRAPPE,Le Focke Wulf 190. Docavia, Paris, 1981, pp. 331 en vgd. 
B. BARBAS, Planes of the Luftwaffe fiRhter aces, vol. 1, Kookaburra, Melbourne, 1985 (p. 32). 
D. SCOTI, One more hour, London, 1991, (p. 127). 
E. WEAL, J. WEAL, R. BARKER, Comhat aircraft ofWorld War/J, London, 1977 (pp. 37 & 
138). 
I. STOTI, The Fairey swordfish Mks I-IV, Aircrajt in projile, vol. 8, Profile publications, 
Windsor, 1971. 
Het vliegveld werd op paasmaandag, 10 april 1944, door B-17 toestellen behorend tot de 3de 
Bombardment Division van de Sth Army Air Force gebombardeerd. 
De basis van Maldegem is gefotografeerd door de RAF, I st Photo Reconnaissance Unit (I PRU), 
op 18/6/1941 en 26/3/1942; door het 542nd Squadron op 24/1/1943. 
De USAAF (8th Air Force) liet dit eveneens uitvoeren door het 14th Photo Reconnaissance 
Squadron (14 PRS) van de 7th Photo Group op 21 n /1944. 
Het zijn voornamelijk de Squadrons 33, 222, 349 en 485 van de 135ste Wing (84ste Groep) die 
vanuit Maldegem geopereerd hebben. Ook het 119de Squadron van het Coastal Command (RAF) 
kwam hier met enkele toestellen een paar dagen doorbrengen en ook het 504de reserve squadron. 
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We bedanken de heer Bastin van harte voor het bereidwillig ver/.amelen van de bibhografi~he 
gegevens in verband met de ba~is Maldegem in zijn documentatie. We dachten dat u voor de 
Meetjeslandse militaire geschiedschrijving ,.eker niet mochten verloren gaan en gaven daarom 
hierbij het essentiële aan. Hopelijk zal wel iemand een~ de geschiedM:hrijving van del.e 
verdwenen basis nr. 32 (B-65) vervolledigen. 

(4) In de Rel'ista Italiana Difesa wordt ge7.egd dat het Commando van de 560 Stormo te Brugge lag: 
waarschijnlijk waren slechts enkele officieren ginds gehuisvest. 

(5) Blijkbaar is dit niet zo want België had veertig eR,42 besteld plus acht vervangmOloren (= 15 
vliegtuigen per ese. + 5 reserve) bij contract nr. 39/581 van dec. 1939 voor 2244 ()(J(J US S. 
Vierendertig zijn geleverd aan de 3de en 4de E."c./ilde Groepl2de Luchtvaartregiment te Nijvel. 
waar onder zelfs drie in Frankrijk tijdens de oorlog! 

(6) Voordien was alleen de schroef-ogief-kop bij de 83a Sq. rood. bij de 85a Sq. groen en bij de 95a 
Sq. wit; de respectievelijke commandanten hadden omheen de romp van hun toestel een band m 
dezelfde kleur; deze van de commandant van de Stormo. bij de 95a Sq. ingedeeld. Wal> breder en 
dus ook wit. 

(7) De Operatie N.8 op II november droeg de codenaam CINZANO. 
(8) Begin augustus was Luftflotte 2 onderverdeeld in vier afdelingen : Fliegerkorp~ I: fliegerk~ 

11 (Lörzer/Gent): IX Fliegerdivision (Coeler/Soesterberg); JagdtliegerfUhrer 2 (Generalmajor 
Theodoor Osterkamp met HK te Wissant) en dit voor N.O. Frankrijk. 
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Jagdgeschwader 51 waarmee de Italianen bijzonder goede betrekkingen hadden lag dan meI zijn 
HK., Stabsschwarm. Iste en Ilte Gruppe te Wissant; met de IIIte Gruppe Ie St.-Omer. Men vl~ 
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OVERLEDEN BEGIJNTJES 
VAN HET GROOT -BEGIJNHOF 

SINT -ELISABETH TE GENT 
AFKOMSTIG UIT ERTVELDE 

IN DE 18de EEUW 

BEULE, Catharina Livina de, fa Joannes en Marie-Anna Haemelinek, geboortig van 
Ertvelde, 51 jaar oud, begijntje van " t Convent van 5te Christina", overleed 29 
september 1785 "naer middag ten 3 uren" (1). 

GESELLE, Joanna Marie de, fa Judocus en Livine van Evere, geboortig van 
Ertvelde, 61 jaar oud, begijntje van" 't Convent van 5te jan baptista", overleed 10 
augustus 1788 "na er middag ten een uren" (2). 

GOETHALS, Elisabeth fa Pieter, geboortig van Ertvelde, van " 't Convent ter 
Leijen, bijna 100 jaar oud, overleed 26 november 1772, "H: gheest kindt" (3). 

Overlijdensakte van Joanna Maria DE GESELLE, t 10 augustus 1788 Gent. Groot Begijnhof Sim
Elisaheth. 

(Foto - SA Gent) 

Overlijdensakte van Isahel/a DE SIJ. t 30 auguslus 179/ Gent. GrootlJegijnhof Sint-Elisaheth. 
(Foto - SA Gent) 
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HEIRSEELE. Agatha van. fa Joannes en PietronelIa van Hecke. geboortig van 
Ertvelde. 54 jaar oud. begijntje "inl I Co ven! Ier leyen". overleed 6 maart 1779. 
"snachts ten I uren en alf' (4), 

SEGERS. Livijne Marie fa Pieter en Marie Anna Verheecke. geboortig van 
Ertvelde. 65 jaar oud, begijntje van " t'C onvenl Ier tijen", overleed 20 juni 1785. 
"snags ten een uren" (5). 

SU, Isabella de, fa Joannes en Anna Comelia Dhont. geboortig van Ertvelde. 31 jaar 
oud. begijntje van" t'Convent len bergen", overleed 30 augustus 1791. "smorgen!. 
ten 3 uren" (6). 
VERMEULEN, Joanna Catharina fa Joannes en Maria Seghers. geboortig van 
Ertvelde, van" I Convent Ier leyen", overleed 7 februari ]776 (7). 

VOETNOTEN 

(I) SAG. P.R. GnXl! Begijnhof. nr. 327. F IWr. 
(2) Idem. nr. 328. F 2 r. 
(3) Idem. nr. 327. F 123 v. 
(4) Idem. nr. 327. F 129 v. 
(;) Idem. nr. 327. F Uil v. 
(6) Idem. nr. 328. F ; r. 
(7) Idem. nr. 327. F 126 v. 
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OVERLEDEN BEGIJNTJES 
VAN HET GROOT-BEGIJNHOF 

SINT -ELISABETH TE GENT 
AFKOMSTIG UIT EVER GEM 

IN DE 18de EEUW 

BUIJSSE, Pitronella fa Joannes en Marie Beijaert, geboortig van Evergem, 73 jaar 
oud, begijntje van " t Convent van Ste Christina", overleed 22 mei 1787 "snags ten 3 
uren" (1). 

CRIEL, Pitronella Theresia fa Geeraerdus en Georgia Roeliest, geboortig van 
Evergem, 27 jaar oud, begijntje van " t Convent ter Steenen", overleed 8 oktober 
1790 te Evergem en aldaar begraven (2). 

DE BEULE, Livinafa Judocus en Anna van Hecke, geboortig van Evergem, 93 jaar 
oud, begijntje van" t Convent van Ste Christina", overleed 23 maart 1784 "s 
morgens ten 6 uren" (3). 

DE JAEGHER, Joanna Marie fa Liven en Pitronella de Wever, geboortig van 
Evergem, 41 jaar oud, begijntje van" 't Convent ter Steenen", overleed 28 september 
1795 "naer middag ten alf twee uren" (4). 

Overlijden.wkle van Livina /JE WEVER. t 26 oktoherl772 Gent. Grooll3eRÎjnl!ojSil1l·Elisahelh. 
(Foto - SA Gent) 
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DE WEVER. Livina fa Joseph. geboortig van Evergcm. van" (Cam'ent \'On de 11: 
Drijvuldigheijt", overleed 26 oktober 1772 (5). 

DOOGHE. Livina fa Jan. geboortig van Evergem. van "t'Con\'enf \'On Ste Jan 
Baptist", overleed 6 februari 1773 (6). 

MAENHAUT. Maria Catharina fa Christofel. geboortig van Evergem. van het 
"Convent van Ste Elisabeth", overleed 8 november 1767, te Evergem. begraven te 
Gent (1). 

VAN OVERWAELE. Catharina fa Joannes en Joanna van Hijfte. geboortig van 
Evergem. 35 jaar oud. begijntje van "('Convent ten hOl'e", overleed 4 april 1791. "s 
morgens ten 6 uren". Zij was novice in het Sint-Barbaraklooster toen het 
gesupprimeerd werd (8). 

VOETNOTEN 

(I) SAG. P.R. Groot-Begijnhof. nr. 327. f" 140 v. 
(2) Idem. nr. 328. f" 4 r. 
(3) Idem. nr. 327, f" 137 r. 
(4) Idem, nr. 32H. 1'0 9 v. 
(5) Idem. nr. 327. f" 123 r. 
(6) Idem. nr. 327. f" 123 v. 
(7) Idem, nr. 327. f" IIH v. 
(H) Idem. nr. 32H, f" 4 v. 
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STADSARCHIEF EEKLO 
HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND 

INVENTARIS 

FONDS E.H. J. DE WILDE 

(I) 

EEKLO 
1991 

E. DE SMET 
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TEN GELEIDE 

Kort voor E.H. Jozef De Wilde. toen pastoor te Lembeke. in 1975 het Meetjesland 
ruilde voor het Waasland. droeg hij zijn omvangrijk persoonlijk archief over aan het 
Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. 

Dank zij de bereidwillige medewerking van het Eeklose stadsbestuur kreeg de 
bibliotheek van het Genootschap en dus ook het "Archief De WiJde" een gep~t 
onderkomen in het stadsarchief. 

Het archief van E.H. De Wilde kan grosso modo in twee delen worden opgesplitst. 
Enerzijds omvat het vele nota's en fotocopieën afkomstig uit de Rijksarchie\'en te 
Gent en Brugge. en uit privécollecties. Zij zijn duidelijk gemaakt ter voorbereiding 
van een (helaas nooit uitgewerkte) km'e/geschiedenis. 

Anderzijds is er de volledige reeks historische bijdragen die nagenoeg JO jaar lang. 
van 1962 tot 1972, wekelijks in het Lembeekse parochieblad "Sill1-Egitlillshode" 
verschenen. Hiervan zijn zowel de manuscripten en de typoscripten als de gedrukte 
versies bewaard. 

*** 

Dat E.l1. De Wilde, tocn hij in 1959 de geestelijke herder van Lemheke werd, op 
historisch vlak reeds zijn sporen had verdiend, moge blijken uit de beknopte 
biogratïc ( 1 ). 

Jozef De Wilde werd gehoren te Sint-Amandslx'rg op I:! Sl'ptl'mlx'r lQ(lt'I. Na de 
Eerste Wereldoorlog volgde hij de Grieks-Latijnse hUl1lanillm aan hl't 
Sint-Lievenscollege te Gent, waar nagenoeg alle 1essl'n in dl' laaI \'an Mlllièn' 
werden gegeven. Als reactie tegen het gehruik van het Fmns wl'rden n-d jongen'n 
lid van het Algemeen Katholiek Vlaams Studl'ntl'nverhnnd tAK VS). JOlt.'!' IX,' \\ïhk 
was één van die voorvechters! 
liet is trouwens uit del.e periode dat ook I.ijn hdangstelling Vl}(,lr dl' \'Iaalll~l' 

folklore datcert. 

liet is I.Ondt'J' mcer hd;end dat sl'l1linurist Ik WiJdl' hijwijkn Illl'l'r intl'n'~sl' h'llllllk 
voor folklore en geschiedenis dan voor lijn l'urSlISSl'n in dl' IIll'lllllgÏl'. 

In novemher 1929. een huif jaar !Hl I.ijn prkstl'rwijding, \wnl .hl/t'f IX,' Wlhk 
benoemd tot ollderpnstoor te Dod. I kt hk-d. voor dl' jOIl~(.' prkstt'r Illl'h.'l'1l l't'll 
l11ocilijkl' Op~IIVC. Dm'l WilS politkk l.'r~ wnkl'ld l'l\ Iwt ~pd wl'nll'r ~l'SI'Il'dd \lp Ill'I 
scherp vun dl' snl'de. 
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Onderpastoor De Wilde wist zich buiten alle partijpolitiek te houden en stelde zich 
ten dienste van de hele bevolking. Zijn sociaalvoelendheid maakte hem al snel tot 
een onmisbaar man. Er wordt verteld dat hij, toen hij in juni 1933 naar het nabije 
Vrasene vertrok, in Doel nog slechts één tegenstander had. 

Amper twee jaar later, in oktober 1935, kreeg hij zijn derde plaats als onderpastoor. 
Ditmaal op de volkrijke O.-L.-Vrouwparochie te Sint-Niklaas. Daar zou hij zestien 
jaar werken, ondermeer tijdens de nogal moeilijke oorlogsjaren. 
Ook hier was hij bijzonder actief in de arbeidersorganisaties. 

Was hij voordien nog niet echt aan een literair debuut toe, te Sint-Niklaas kwam zijn 
talent ten volle tot ontplooiing. Hij schreef een tiental toneelstukken voor de 
plaatselijke kringen : vooral blijspelen en verder spreekkoren en liedteksten, 
waarvan het bekendste ongetwijfeld het Waaslied is, het bondslied van het 
Christelijk Onderwijsverbond. 

In 1941 verscheen van zijn hand een historische romam, De Zegehanier, waarin een 
jongen uit Vrasene met een ridder mee op kruistocht trok en terugkeerde met de 
leeuwevlag, die later het Vlaamse symbool zou worden. 

In Sint-Niklaas ontpopte Jozef De Wilde zich als een bekwaam historicus. 
Weliswaar had hij reeds als onderpastoor te Doel zijn eerste bijdragen in de Annalen 
van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas gepubliceerd, 
maar het was toch te Sint-Niklaas dat het zware vorserswerk startte. Het Rijksarchief 
te Gent werd zowat zijn tweede thuis. 

Vanuit methodologisch oogpunt zeer belangrijk is de door hem ontwikkelde 
kavelgeschiedenis, waarbij van elk perceel van een dorp, gehucht of andere plaats, 
de opeenvolgende eigenaars, de gebruikers en de evolutie in die tijd worden 
nagespoord. Welk titanenwerk een kavelgeschiedenis is, ondervond ondergetekende 
reeds aan den lijve. 
In september 1990 werd gestart met de kavelgeschiedenis van Eeklo. Momenteel is 
enkel het werkdocument van het "Rootjen" klaar en bestaan enkele fragmenten van 
het overige gedeelte van de Markt. 

Hoezeer het werk van De Wilde ook in het professionele historische milieu werd 
gewaardeerd, bleek onder meer toen hij in 1948, samen met prof. J. Dhondt van de 
Gentse Rijksuniversiteit, medestichter werd van het Verbond van Geschiedkundige 
Kringen van Oost-Vlaanderen en een publikatie van zijn hand de Voorlichtil1f?sreeks 
van het Verbond opende. 

Gelijktijdig groeide ook zijn belangstelling voor het Reinaert-epos, in het bijzonder 
voor de historische context ervan. Vandaag mogen we stellen dat De Wilde dé 
Reinaert-kenner hij uitstek is, die op dit terrein zelfs tot huiten de landsgrenzen 
vermaardheid verwierf. 
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In december 1950 werd hij benoemd tot pastoor te Semmer/.ake. In zijn ambt 
onderscheidde hij zich o.m. als een bekwaam bouwheer met een fijne kunstzin voor 
het restauratiewerk aan de pastorie. 

Als historicus vatte hij de kavelgeschiedenis van het dorp aan, een studie die hij 
nadien overliet aan een plaatselijk vorser. 

In juli 1959 kwam zijn benoeming tot pastoor van Lembeke. 
Het werd snel duidelijk dat hij naar het Meetjesland was gestuurd om zijn rijke 
bouwkundige ervaring. De feestelijke inhaling van de pastoor wa .. pa" achter de rug 
of er werd werk gemaakt van het schilderen van de kerk, van de vernieuwing van de 
kerkstoelen en enkele jaren later van de bouw van een parochiecentrum. 

Het was voor de hand liggend dat de geschiedenis van Lembeke ook aan bod zou 
komen. Op basis van het vrij goed bewaarde kerkarchief publiceerde hij van 1962 
tot 1972 elke week een bijdrage in het parochieblad Si1l1-Egidillshode. Hoe 
waardevol die waren, blijkt uit de bundeling van enkele oudere publikaties in Vit de 
kronieken van Lemheke. die in 1985 verscheen. 

In oktober 1975 ging pastoor De Wilde op rust en keerde hij terug naar zijn geliefd 
Waasland, waar hij de draad van zijn studie over het Reinaert-epos weer opnam. 

Als waardering voor zijn geschiedkundig en heemkundig werk. werd hem op 19 
januari 1985 door het Verbond van de Kringen voor Geschiedenis de Fra"s D(' 
Potter-Jan Rroeckaerrprijs toegekend. Deze werd tijdens hel lesde colloquium van 
dit Verbond, in oktoher 1985, te Sint-Niklaas door wijlen voor/iller Achiel Ot- Vos 
overhandigd (2). 

Erik DE SMET 

(I) J. DE WILDE, Uil dl' II:l'Illli,'/..,'" l'IIIII."III/I"J..r, [.t'llllx·J"c, I')l!:oi, IQ(J 11. 
J. DE WII.DE, \'(111 ri"" 1'/1.1' R"I'II(/c/'tlr ,,"'.~//lir,~/, (km, 1')l!I),llilj:U\C' l\uhun"C'l 
Juurhock voor tiC' J>rovil1l'ic ()O~I· Vluund~'I\'Il, hijdmj:l.'ll, Nil'u\\(' n'l.'J,,~, Ilr .. \0. '''7 p. 

(2) Dunk ulln tlhr. F. ('i IJl' voor h,'1 Ilnk'/l'll VIIIl dl' là~L 
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I. Bestuurlijk Archief 

A. Resoluties 

1. Resolutieboeken Lembeke. Beknopte inhoud 1670-1745. 
RAG-Lembeke nr. 2, 22.03.1670-25.10.1684 

oud nr. 4, 15.05.1689- .01.1697 
nr. 5, .04.1697-31.01.1728 
nr. 6,13.03.1728-31.08.1745. 

2. Resolutieboeken Lembeke. Beknopte inhoud 1745-1795. 
RAG-Lembeke nr. 7,18.09.1745-12.06.1779 

oud nr. 8, 31.10.1783-18.03.1793 
nr. 9, 27.12.1792-26.11.1795. 

3. Varia: o.a. uit beraadslagingen van burgemeester en schepenen, 1884-1921. 

B. Grondgebied - kavelfiches 

4. Schrift met notities uit het Rijksarchief te Brugge, fonds Brugse Vrije 
nr. 10.884, 17deeeuw. 

5. Landboek Lembeke 1765, kavelstukken. 
6. Kavelfiches goederen families Kervijn en Van den Hecke. 
7. Lembeke toponiemen; fisches en losse notities. 
8. Kavelfiches, documentatie, 18de-19de eeuw. 
9. Kavelfiches goederen fundatie Kerremans, 1702-1726. 

10. Kavelfiches goederen fundatie Kerremans, 19de eeuw, (excerpten). 
11. Kavelfiches van verkoping onroerende goederen, 

Scheldedepartement, Lembeke, 18de-19de eeuw. 
12. Kadaster, 1835. 
13. Schrift met kavel notities, 1845. 
14. Schrift kavelnotities, 1845, (vervolg). 
15. Kavelfiches Lembeke, sectie A nr. 1-1296, (Popp 1860). 
16. Kavelfiches Lembeke, sectie B nr. 1-1433, (Popp 1860). 
17. Kavelfiches Lembeke, sectie C nr. 1-1687, (Popp 1860). 
18. Notities betreffende kavelgeschiedenis uit het RAG, fonds Abdij van 

Doornzele, 1 Xde eeuw. 
19. Schrift met diverse kavel notities. 
20. "Atlas cadastral parcellaire de la Belgique, Province de Flandre orientale, 

Arrondissement de Gand, Canton de Caprycke, Commune de Lembeke. 
Tableau indicatief et matrice cadastrale, door P.e. Popp". 

21. Affiche openbare verpachting van een hofstedeken en zaailand, 21 oktober 
1919. 
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22. Kaart "Caprijksvaerdeken" 18de eeuw, fotocopie op ware grootte 
(RAG - RvVI 24829). 
Fotocopie kaart van land gelegen te Kaprijke (RAG - bisdom R2). 

C. Bevolking 

23. Het oudste parochieregister van Lembeke, door J. De Wilde. 
Dopen, ondertrouw, huwelijken en begrafenissen van 1610 tot 1629. 
Overdrukken uit St-Egidiusbode, 22 dec. 1963 tot 29 maart 1964. 

24. Het oudste parochieregister van Lembeke, 1610-1629 (dubbel 23). 
25. Dopen te Lembeke 1775-1776. Alfabetische fiches. 
26. Huwelijken te Lembeke 1775-1783 (klad). 
27. Overlijdens te Lembeke, 1775. 

D. Verkiezingen 

28. Praktische gids bij de verkiezingen voor de wetgevende kamers, 
door P. Croonen, 1900. 

29. Gemeenteverkiezing Lcmbcke, 1903. 
30. De gemeentewet. door J. Noterdaeme, 1912. 
31. Hoe de liberalen besturen! Verkiezingen 1912. 
32. Gemeentevcrkiezingen: Klein wetbock van den kiezer, Gent, 1921. 
33. Kiespamfletten Lembckc (20ste eeuw). 

11. Gerechtelijk Art'hief 

34. Zaak Jooskc dc Quc uit dc Weststraal. Uit het handl'xx'k van pastoor 
Kcrremans. 171 I. 

3S. Tekst "Ouido Chcvalid' ( 1630-1631 ). 
36. "Ilandhock Ollll1le Jan FmncÏcs Vcrhecl'kc t's .Ioanl1cs tol Ll'mlx'kl'" 11 jan. 

1794 (RAO - LcmlX'kc 2(2). 
37. "Les lois miscs à la portéc lil' tous", E. Dijon, I HHH. 

111. Kerkarchief 

.~H. Anncnrl'kcningcn I 7dc Cl'UW (Kl'rkun:hid l.l'llllx-kl'). 
39. A rIllL'nrl'l';L'n i I1gcn: documcl1tut ic IUl1dplll'htl'l1 \,'11 1"'l1ll'l1 (Kl'lkm"'hid 

1.I.'nüwkc ). 
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40. Kerkrekeningen van Lembeke, 1613-1768. 
41. Rekeningen van de kerkfabriek Lembeke : 1908, 1911, 1912, 1913, 1914, 

1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923, 1928, 1929, 1931, 
1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1942. 

42. Bewijstukken bij de rekeningen, 20ste eeuw. 
43. Begroting van de kerkfabriek te Lembeke: 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 

1916,1917,1918,1919, 1920, 1932, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 
1941,1943, 1944, 1945, 1946, 1947. 

44. Renten en pachten toebehorende de kerk van Lembeke. 
45. Landpachten van kerkeigendommen, 1911-1919. 
46. Verkoop en verpachting van kerkgoederen 1919, 1921, 1922, 1923, 1939, 

1945. 
47. Ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek 1896 (klad). 
48. Register van ontvangsten en uitgaven van de kerk te Lembeke, 1896-1918. 
49. Register van ontvangsten en uitgaven van de kerk te Lembeke, 1908. 
50. Excerpten uit de kerkregisters van Lembeke, 17de-18de eeuw. 
51. Beraadslagingsboek van het Bureel der kerkfabriek van Lembeke, 1875-1929. 
52. Excerpten uit het "Liber Memoriales" betreffende eigendom gelegateerd aan 

de vzw St.-Egidius te Lembeke. 
53. De grafkelder van de heren van Lembeke (+ foto's). 
54. Losse stukken: o.a.lijkreden, notities uit RAG, archief bisdom; 

familiefonds. 
55. "Geboorte- en overlijdensakten der Eerwaarde Heren pastoors van Lembeke", 

samengevat door Constant Boone, schepen der kerkfabriek, 1912 en 1913. 
56. "Handboek der kerkfabrieken behelzende het keizerlijk besluit van 

30 december 1809", Gent, 1850. 
57. Beknopte verklaring van den Mechelschen Catechismus, Z.D.H. Mgr. 

Lambrecht, bisschop van Gent, Gent, 1923. 
58. "Lois et decrets sur les fabriques d'église", Liège, 1887. 
59. Het Allerheiligste Misoffer. Gedachtenis van het Lijden onzes Zaligmakers 

Jezus-Christus, Leuven, 1899. 
60. Manuel de l'administration des fabriques d'églises, A. Standaert, Gand, 1910. 
61. Vier "doodsbrieven", einde 19de-begin 20ste eeuw. 
62. Diverse toespraken van E.H. De Wilde. 

IV. Geestelijke instellingen 

63. Notities RAG-Archive du convent des pénitentes de St.-Pierre dites de Notre 
Dame de l'épine Eecloo à Gand (Lembeke). 

64. Documenten over het St-Gillisaltaar te Lembeke, 17de-18de eeuw. 
65. Notitieboek van Guill. Kerremans betreffende het O.L. Vrouwaltaar te 

Lembeke, I7de-18de eeuw. 
66. Fundaties kapelanijen te Lembeke, 1317, 1341, 1352, 1363. 
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67. RA Mons; Diverse betreffende kapelanijen te Lembeke. 
68. RAG-Abdij Oosteeklo. losse notities over Lembekc. 
69. RAG-Abdij Oosteeklo. o.a. verkoop "zwart goed" te Lembeke. 
70. RAG-Rijke Gasthuis. rekeningen vanaf de 15de eeuw. 
71. RAG-Scheldedepartement. notities nopens Lembeke. (1808-1809). 

V. Familiearchief 

A. Familie d'Alcantara 

72. Diverse notities betreffende de familie d'Alcantara: o.a. feestaankondigingen 
over de graven d'Alcantara. 

73. Aantekeningen over de familie d'Alcantara uit Gaillards "BruRes et fe franc". 

B. Archief Kasteel A \'esc/lOot 

74. Oprichting van de p41rochie Aveschoot. 
75. Bibliografie over Lembeke. 
76. Lijst van schilderijen aanwezig in hct kahinet van Jean Schamp. 
77. Excommunicatie. 1368. 
78. Excerpten uit de baljuwsrekcningen van Aveschoot. 
79. Renten toehehorende de heerlijkheid A veschllot. 
80. Handboek van de heerlijke renten van Aveschont. alsnu aankomende 

Roelandt 11. IIauwee\. 1701 (RAG-Lemheke 29 I). 
81. Ommcloper of bunderhoek van Avcschoot 22 juni 1779 ()97 k:lwls met 

kaart). 

C. Familie V(l/uJer//oeglll'lI 

82. Auntckcllin~en owr lk familie Vandl'r I I m.'gI Jl'tl uit (iailhmts "lIrugc',{ ("11c" 

Ira f/(' ". 

n. Familie' KC'rrCf1IlIlIS 

83. Aatltckenin~l'n owr dl' familil' Kerrl'mans. 
84. AantcKl'ningl'll OVl'r dl' familie Kl'I1\'IllIIllS uil o.a. Ullilhmls "Il,."gf.\ f'I Ic

fran(' ". 
85. RCKl'l1itl~l'n van dl' familÎl' Kt'l'fl'IlHlIlS. 
86. Sterfhuis I1Ikl'l1lk pastoor Kl'\Tl'I1lIIllS; 1'\.'kl'l1ill~ 17 ~1, 
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E. Familie Hauweel 

87. Diverse notities betreffende de familie Hauweel. 

F. Familie Schamp 

88. Steekkaarten betreffende de familie Schamp. 
89. Steekkaarten aangaande de families Schamp-d'Alcantara. 

G. Familie Van Den Hecke 

90. RAG-familiefonds Van den Hecke, losse notities. 
91. RAG-familiefonds Van den Hecke, Lembeke 1750 (met kaart van het dorp). 
92. RAG-familiefonds Van den Hecke : diverse losse stukken. 

H. Fonds Notaris Taelman 

93. Afschrift akten notaris Taelman. 

I. Algemeen: Nota's over verschillende Lemheekse families 

94. Lidboekje "Noord Meetjesland", samenwerkende vennootschap voor 
oorlogsschade te Watervliet, lidmaatschap van Emilie Van Hoecke, 1924. 

95. Aangifte nalatenschap Joanna Christine Vanderbeke (t 13 november 1833). 
96. Families Van Hecke, Schamp, Vanderhaeghen, d'AJcantara uit Gaillard, 

"Bruges et Ie franc". 
97. Grote verscheidenheid aan notities betreffende Lembeke, afkomstig uit 

diverse fondsen aanwezig in het RAG. 
98. St.-Eligiusgilde, pensioenkas, "Zorgen voor Morgen", Evergem, 

pensioenboekje Clara Baetslé, 1903. 
99. Certificaat motor A. Vercraeye. 

VI. Nijverheid 

JOO. Windmolen te Lembeke, 1674. 
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VII. Cultuur 

lOl. Toneelstukken "Jan Pladijs en Jefken Wijs", "Falima". 
102. Volksliederen. 
1 03. Brieven en gedichten. 
104. Jubellied. 
105. Gedichten en liederen, X. Smulders. 
106. Handboekje liederen en gedichten. 

VIII. Varia 

107. Vliegende bladen betreffende Lembeke. 
108. Geschiedkundig overzicht van Lembeke, 1976, (werkdocument). 

IX. Publikaties 

A. Diverse 

109. "A la mémoire de Viclor Vanden !lecke dl' Lcmhd('. lIolic~ hihliogmplriq'It'" 
door Emile Rodigas. Gand, 1870. 

110. Voorlopige inventaris van het modem archief Lemhcke. 
111. Geschiedkundig panorama van Lemhcke; manu- en typoscript. (niet 

gepubliceerd). 
112. De bossen van Lembeke: manu- en typoscript (niet gepublh.'t'l'rd)' 
113. Toeristisch Lembeke. Brochure V.V.V.-Warandc. IQ70. 

R. Manuscript, typoscript e/1 pl'rskI1Îpsl'ls 

I. Vl'rschel/cl/ il/ hcl \Vl'dh/ael "Ik Et'c/oollllar" 

I 14. Diverse persknipsels hctrl'ffendt' Lernhcke. 1l)()7. 

2. VaschellclI ill 1/('1 wl'ckh/ad "SI.-f.'gidill.\'/lo"(·", /Vf>2 ('" /CJ72 

115. - Dl' schilderijen vun hel hoogaltnar in dl' kt'rk van I.l'mhc.,kt
(7 jan.-2 I jan. 19(2) 

- Oe glasramen in het hoogkoor. (2X jun. I \)h2) • 

• Een klok l'n dl' Vl'CSlul1l'1 in 1614, ( I X fl'hr. 1 %2). 
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- Een merkwaardige kerkrekening uit 1552, (1 apr.-4 maart 1962). 
- Taferelen van het koor, (8 apr. 1962). 
- Herstellingen in de kerk van Lembeke 1620-1623, (27 mei-3 juni 1962). 
- Landbouwers, koeien en paarden in 1623, (17-24 juni 1962). 
- Zijn onze parochiale scholen nog nuttig, (8-29 juli 1962). 
- Landbouwbedrijven in 1629, (5 aug.-2 sept. 1962). 
- Vraag met bloemen 1630, (9 sept. 1962). 
- Het leven van St.-Gillis, (16-23 sept. 1962). 
- De boer in de geschiedenis, (30 sept. 1962-20 jan. 1963). 
- De Ommestelling van 1626, (27 jan.-lO febr. 1963). 
- Kronijk van 1617-1619, (17 febr.-lO maart 1963). 
- Bomen op het kerkhof 1631, (17 maart 1963). 
- Het hergieten van de klok 1628, (24 maart 1963). 
- De afscheiding van Eeklo 1626, (31 maart 1963). 
- Gemengd nieuws 1624-1629 (14 april 1963). 
- Kronijk van 1628-1635, (21 april-5 mei 1963). 
- Een nieuw hoogaltaar en een nieuwe heer 1642, (12 mei 1963). 
- Gemengd nieuws 1642-1644, (19 mei 1963). 
- Woelige tijden 1648-1670, (9-23 juni 1963). 
- Oorlogsjaren 1670-1675, (30 juni 1963). 
- Onrustige tijden 1675-1685, (7-28 juli 1963). 
- Soldaat in 1860, (4 aug.-l dec. 1963). 
- De fondatie Kerremans (15 aug. 1963). 
- Lembeke zegt hartelijk welkom aan Mgr. Remi De Roo, (15 sept. 1963). 
- Huldiging van Mgr. Remi De Roo, (22 sept.-17 nov. 1963). 
- Soldatendrama 1867, (8-15 dec. 1963). 
- Ons oudste kerkregister 1610-1629, (22 dec. 1963-29 maart 1964). 
- Neerslagvlagen met opklaringen 1685-1700, (5-26 april 1964). 
- Betwisting over rechten, (3 mei 1964). 
- Betwisting over de vroegmis 1700-1715, (23 aug. 1964-10 jan. 1965). 
- Tussen de vlagen 1700-1722, (17 jan.-24 jan. 1965). 
- Pastoor Willem Kerremans 1693-1722, (31 jan.-13 juni 1965). 
- Rustige jaren 1722-1744, (5 sept. 1965). 
- Egidius Dhaese op bedevaart naar Rome 1732 en 1750, (26 sept.-JO okt. 

1965). 
- Onder pastoor Schepens 1744-1770, (24 okt.-31 okt. 1965). 
- Doorheen Palestina, (7 nov. 1965-3 apr. 1966). 
- Onder Maria-Theresia en Jozef 11, (24 apr.-29 mei 1966). 
- Over de rekeningen van het St.-Gillisaltaar, (5 juni-4 sept. 1966). 
- Doorheen Griekenland, (11 sept. 1966-5 febr. 1967). 
- Proces over de kosterij ( 12 febr.-8 juni 1967). 
- De rekeningen van de Armendis, (22 juni-12 okt. 1967). 
- Lodewijk Van der Haghen, heer van Lembeke, (13 juni-29 aug. 1968). 
- Rekeningen van O.L. Vrouwaltaar, (26 sept.-5 dec. 1968). 
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- Afpalingen van de heerlijkheid Aveschoot-Bardelare. 
(19 dec. 1968-29 mI969). 

- De bouw van de nieuwe kerk (1777), (5 juni 1969-5 febr. 1970). 
- Lembeke vierde zijn Roepingsdag. (16 okt.-4 dec. 1969). 
- Geschiedenis fondatie Kerremans, (12 febr. 1970-8 juni 1972). 

116. Typoscript en kranteknipsels van de publikatie verschenen in het weekblad 
St.-Egidiusbode. Dubbels van 115. 

117. 3 plakboeken met kranteknipsels betreffende Lembeke. 1878-1904. 
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KRONIEK 

1. Het Genootschap tijdens het werkjaar 1990-1991 

A. Het eenenveertigste "Appeltje" 

VERWELKOMING 

Zaterdag 9 maart was het in de conferentiezaal van het Sportcentrum te Aalter 
verzamelen geblazen voor alle Meetjeslandse liefhebbers van heemkunde en 
geschiedenis. De zaal bleek net iets te klein om alle geïnteresseerden een plaatsje te 
bezorgen, zoveel volk was er ! Het is verheugend te zien dat er, naast de jaarlijks 
terugkerende ouwe getrouwen steeds weer nieuwe gezichten de fine-fleur van de 
Meetjeslandse heemkunde komen vervoegen. De appeltjes blozen als nooit te voren! 
Het selecte gezelschap werd verwelkomd door de overijverige voorzitter van de 
heemkundige kring Arthur Verhoustraete, de heer Willy Stevens. 

VOORSTELLING VAN HET JAARBOEK 
door Filip Bastiaen, redactiesecretaris 

Het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland ziet de laatste jaren het 
ledenaantal lichtjes stijgen en die nieuwe leden hebben blijkbaar ook heel wat 
interesse voor de oudere jaarboeken. Dit stemt ons blij. Maar die zekere groei en 
bloei uit zich niet enkel in de uitbreiding van het aantal leden. Bij de afbaling van 
uw boek zal u vaststellen dat we deze maal ook een lijvig exemplaar van Appeltjes 
klaarstoomden. De 288 p. impliceren een groei van ca. 15% tegenover vorig jaar. En 
dit is niet alles. Voor het eerst, het is weliswaar pas 3 jaar dat ik met de redactie 
bezig ben, moesten we ca. 150 p. tekst terzijde schuiven, d.w.z. opzij leggen voor 
volgend jaar. De inhoud voor het volgend jaarboek ligt dan ook reeds in grote 
trekken vast. 

Maar wat bieden die 288 p. nu ? Het boek telt 9 kleinere of grotere bijdragen 
bijeengeschreven door 8 auteurs. Drie van de artikels werden opgesteld door 
professioneel gevormden, terwijl de 5 anderen allen het etiket van oude rot in het 
vak mogen opgekleefd worden. Een artikel hamlelt over talrijke gemeenten in ons 
Meetjesland, terwijl de andere iets meegeven over het verleden van Kaprijke, 
Bellem (2, in feite 3), Knesselare, Sint-Margriete, Eeklo en via bronnenpublikatie 
ook over AaJter, Bellem, Lotenhulle, Poeke en Evergem. 

193 



Het feit dat we dit boek in AaIter voorstellen. is hoegenaamd niet de reden waarom 
de streek rond AaIter goed vertegenwoordigd is. althan!. in titels. want qua omvang 
ligt de situatie wel enigszins anders. 

De themata liggen in de lijn van vorige jaren. maar bieden toch heel wat afwi~lIeling. 
We noemen even op : demografische geschiedenis. sociale geschiedenis. cultuur- en 
mentaliteitsgeschiedenis. kerkgeschiedenis en ook militaire geschiedenis. Er steekt 
ook wat bronnenpublikatie in. 

Wat de periodisering betreft. handelen de artikels bijna enkel over het Oud Regime 
(of de Moderne Tijden) en de Nieuwste geschiedenis met ook de Hedendaag~ 
periode. Mensen met een bijzondere interesse voor de Middeleeuwen komen slechts 
matig aan hun trekken. Het volgende jaarboek zal op dit punt verscheidener zijn. 

Het boek opent met een bijdrage van Roger Buyck : Leven en dood Ie Kaprijke 
tijdens de 17de en 18de eeuw : een demografische \'erkenning. Het artikel 
behandelt wel iets meer dan demografische geschiedenis: ook socio-economische. 
culturele en militaire toestanden komen aan bod. De uiteenzetting steunt vnl. op 
cijfermateriaal. bekomen door bewerking van de parochieregisters of dus een 
arbeidsintensief onderzoek. Ondanks de tabellen en de talrijke bijlagen heeft de 
auteur ook oog voor de mens achter de cijfers. wat het geheel levendiger maakt. Dit 
artikel kan worden beschouwd als een voorstudie voor een dorpsmonogrntïe. 
Dit geldt ook voor de tweede bijdrage: Kinderarbeid Ie Hl'lIl'm in de 1 Qdl' l't'U\\ 

door mezelf. De aandacht gaat nu naar sociule geschil'denis. maar e\'cnl'<.'ns 
gesteund op cijfennateriual. Veel meer dan in het vorige anikd moest er 
hronnenkritiek worden toegepast. daar het onrechtstreekse gegl'ycns hctrof. Het 
hcsluit is dan ook meer hypothetisch. 
Met de hijdrage van Alfons Ryserhove On-r nndl'rwijs l'n kiesslrijd It' Kne~sd~.rt, 
komen wc hij een van lil' langen~ stukken uit dit jaarbol'k. Dl' ulilelir hchanddl vnl. 
de 19de eeuwen speei lick de periode rond dl' eersle sl'hoolslrijd : I ~7Q-1 ~~·t o..lI.)r 
een aantal bewaarde kicspumllellen krijgen Wl' l'l'n hl'l'lt! VUil lik strijd, dl' JlI.'lilkke 
(tussen aanhalingstekens) tegenstellingen l'n dl' fumi liel\\'i~tl·ll. Dllor hel kritisdl 
bekijken van de wederzijdse hl'sL"llllldigingen, "un~l'vlild tlll't undl'rl' dtll.'lI111l'ntl'n, 
krijgen we een lInkk hel'ld van dl' politkh' l'llllstellulil' oJl Cl'n pl"tldatlds~l'l1lt't'llh.', 
met name Knesselarl', in dl' 2de hl'ln van til- 19d1' l'l'UW. Opml'rkdijk, Spijlig dat dit 
niet rl'aliseerhaar is voor talrijke gl'!llel'ntl'Il, 
Deels op husis van zijn licl'ntiantsVl'rhalllkling sL"lllWf Dirk Dl' Rl'ud Hdll'm t'n 
omgeving t ijcll'ns dl' Dt'\'olu t il'-oorlog I1 Ml7 -I ClMH, 11 il'nnl'l' sdll'lst hij t't'1l t'~ 
levendig heeld van l'en van dl' tllirijh' oorlogen die l.olkwijk XIV nll.'l'\k in (lll/e 
strel'k. lleel wat nallllal"ht wordt hl'Stl'(,'d mln dl' ('OI/l,.;I>",i«" l~n s\."hnllill~ l)IH 

plundering enz. te voorkomen l'n WUUf lwidl' knmlll'll op uil w:\I"\,'n, 
Met LUl" Stol"kmun l.ijn Wl' tOl' aan lil' ,knie.- l'tl Inalsh.' aUll'ur uit gl'\'lt1t.:\nlter, Wc 
kunnen dus enkel muar hl'lfl'UI'l'n dm dl'I\,' gl'tlll'l'ntl' l'l'n mlld~e\'111 is in de l'\'gi(l 
Meetjesland, wunt op het l·ultul'\.'l'l·hislorisdl vhlk \\'\11'\11 \"r hil'f hl'\'l wal l\nlplt'lt1id. 
In lijn korte hijdrn~l' hllndl'lt hij m'l'r Ik t'l'rsh' t'n cl,' (\\, .... ,d,· "'l'r'" \IUl 



Sint-Margriete. Vermoedelijk is hierover nog niet het laatste woord gezegd en 
geschreven. 
Roger Moelaert, onze oorlogskenner bij uitstek, levert opnieuw een omvangrijke 
bijdrage over de Tweede Wereldoorlog. De titel Kroniek van de operaties van de 
tweede infanteriedivisie 23 tot 28 mei 1940 geeft duidelijk aan wat we mogen 
verwachten: een opsomming, op basis van talrijke bronnen, van de activiteiten van 
een bepaalde legerafdeling bij het begin van de oorlog in onze contreien, meer 
bepaald achter het Schipdonkkanaal en "Oost van Maria-Aalter". Het bijhorende 
fotomateriaal is gewoonweg prachtig; spijtig dat we erin hebben moeten snoeien. 
Wilfried Steeghers brengt als naar gewoonte twee korte stukjes, te omschrijven als 
bronnenpublikatie, geput uit Gentse overlijdensregisters. 
In de Geschiedenis van Eeklo blijkt duidelijk dat de armen- en ziekenzorg een 
geliefkoosd onderwerp is van Erik De Smet, een thema dat in veel monografieën 
slechts schraal wordt belicht. In Appeltjes schrijft hij over Een eeuw geneeskunde 
te Eeklo 1830-1930, met aandacht voor algemeenheden, epidemies en vooral het 
geneeskundig personeel, van dokters, tandartsen tot kwakzalvers. Als bijlage volgt 
een repertorium van de "gezondheidswerkers". 
Hiermee wordt het onderdeel bijdragen afgesloten. De laatste 40 p. worden gevuld 
met de vernieuwde Kroniek. We treffen erin verslagen van een hele waaier van 
heemkundige activiteiten in het Meetjesland. Voorop staat het interne leven van het 
Genootschap (voorstelling jaarboek, voordrachten, de uitstap), gevolgd door het 
Bibliotheeknieuws en enkele Bouwstenen voor een historiek van onze vereniging. 
We bespreken verder 8 boeken of brochures voor u en geven tevens nog wat andere 
nieuwsjes. 

AAL TERSE TOPONIEMEN 

Na deze voorstelling nam Luc Stockman het woord. Op de hem eigen originele 
manier stelde hij dr. Magda Devos voor die - zoals de hele vergadering werd 
verduidelijkt - in het geheel geen familie is van wijlen Achiel De Vos. 
Desalniettemin bleek Magda Devos goed te passen in het heemkundige vossen est 
want haar uiteenzetting over de toponymie van Aalter werd door iedereen gesmaakt 
omwille van de eenvoud en de degelijkheid. Vermelden we nog dat de toponiemen 
van Aalter werden uitgegeven door de Stichting Achiel De Vos en het derde deel 
vormen in de prestigieuse reeks Meetjeslandse plaatsnamen van vóór /600 (te 
verkrijgen bij Walter Notteboom waar ook nog de delen Maldegem, Adegem en 
Sint-Laureins te verkrijgen zijn). 

RECEPTIE 

Na het ernstige werk zorgde het gemeentebestuur van Aalter nog voor een gezellige 
receptie. Schepen R. Verhelst bezong de lof van zijn bestuur op heemkundig en 
historisch vlak: het kasteel van Poeke en twee oude landelijke huisjes werden in hun 
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vroegere glorie hersteld, er is een historisch documentatiecentrum. er is de 
belangstelling van de gemeentelijke overheid voor eigen en andere uitgaven. voor 
opgravingen, enz. enz. Aalter mag inderdaad fier zijn op al deze verwezenlijkingen 
en hopen dat dit in de toekomst zo mag blijven! 

F.B.& H.N. 

B. Voordrachten 

25 oktober 1990 - Onze redactiesecretaris en medewerker aan de Geschiedl'1lis rail 
Bel/em, Filip Bastiaen, pluist tegenwoordig met veel ijver de Bellemse bronnen over 
de 19de en 20ste eeuw na. Ook de registers van de Burgerlijke Stand zijn daarbij 
niet aan zijn aandacht ontsnapt omdat zij ons veel kunnen leren over het gedrag van 
onze voorouders : bij voorbeeld over huwelijk en sex in de 19de eeuw. Hij 
behandelde drie thema's tijdens zijn voordracht over dit onderwerp. nl. de 
huwelijksleeftijd, de voorhuwelijkse betrekkingen en de onwettige geboorten. 
Gedurende de 19de eeuw lag de huwelijksleeftijd bij de mannen meestal boven de 
dertig jaar en bij de vrouwen rond de 27 jaar. Bellem was een samenleving met veel 
vrijgezellen: bij de mannen oplopend van 13% ca. I HOO tot :!R% ca. I QOO en oij de 
vrouwen 28% ca. 18S0. Het uitstellen van het huwelijk leidde uiteraard tot 
frequenter voorhuwelijkse betrekkingen. De spreker heeft gepoogd \'ia een eigen 
berekeningswijze een realistische waarde van die sexuele lx'trekkingen " .. st ll' 

leggen. Voor de periode 1807-1 Q(}ó daalde het percentage \'an 4öCJ in de Franse tijd 
tot ca. 20% rond de cClIwwende. Een derde aspect is het percentage \'<lIl de 
onwellige gehoorten : dit zijn de gehoorten huiten het hllwdijk. Dit JX'f\.·cntugc lag 
tussen de 3 à S%. 
De spreker rondde zijn voordracht af ml't l'nkek' citah,'n uit pnx'l's-\'crhakn 
betreffende afwijkend sexueel gl'drag. Ter venlllidelijking van lijn spn..'Ckncurt had 
Filip Bastiaen twee tahl'llen rond~l'dedd nwt dl' e\'olutie: van de huwl'lijkskd'tijd en 
voorhuwelijkse hetrl'kkingen. liet opstdk'n \'IUl dl'Q!l'lijh' taol'lk'n wrgt lIitl'nmnt 
veel opzockings- en rekcnwl'I'k, maar til' fl'Slilratcn lonl'n IX'slist dl' mlx'ite. In dl' 
GC'schiedellis \'(111 Ud/tm I,ullen de gcïnleresscl.'l'lkn die tlllx'lkn Im,'t l'omml'llI:mr 
terugvinden. 

6 dC'('('mhel' /<;C)() - l.k. (lcl'rt lkrings, ussistl'nt aan de Ufsal tc Bntssl'l, k"am in dl.' 
parochie/,aal PAX te Aal tl'r spre\..cn owr 1ll'1 dagl'l i.i\..Sl' k'wn van lil' rilhk~ in dl' 
vroege Illiddeleellwl'n, Owr dl' voordrachl. dil' in sal1ll'llwl'rkin~ Illl't dl' 
heemkundige kring 1\l'lhlll' , '(·l'holl.\'I/'(/c'(c' vlln Aaltl'r \\'l'I,1 gl'llrganiM'l'n.t 'l'"dll'l'n 
ecn UilVOl'rÎg verslag van dl' hund van Ilugo Nnltl'llll\ll\l in IWI "rij ,\(clMr-gr-m ,'lUl 

21 deccmher I t)l)() omkr dl' titel (jc'I/C'II/ogÎc' ('11 "dc'I/UA' /t'\'c-" in ,Ir' .Hidclr"krlf \\'('11 , 

Ditl.l'lfde verslag wl'rd ook gl'pllhlÎl'l'l'nl in 1>,' /.('\'(,""'/"'('111, jg.", ~ 1'>'>1). nr. l. PI'· 
1<-14. 
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5 april 1991 - Om onze berooide kas wat te spijzen (een gevolg van het 
volumineuze jaarboek van 1990) bood Alfons Ryserhove spontaan aan zijn 
voordracht over de Geheimzinnige moorden van Beernem ook eens te Knesselare te 
houden in de feestzaal van het gemeentehuis. Uitzonderlijk werd daarvoor een 
toegangsprijs van 100 fr. gevraagd. Dit belette echter niet dat ca. 90 gegadigden op 
deze gerenommeerde spreker afkwamen. In dit geval was de spreuk geen sant in 
eigen land niet toepasselijk. Eens te meer wist de ere-inspecteur de toehoorders vier 
uur lang in de ban van zijn meeslepend verhaal te houden. Deze voordracht was niet 
alleen geslaagd qua opkomst, het was ook een kassucces, te meer daar Albert Van 
Hoestenberghe de affiches gratis had gedrukt! 

13 juni 1991 - In samenwerking met het plaatselijk Davidsfonds organiseerde ons 
Genootschap in de fraaie Raadszaal van het stadhuis te Kaprijke een voordracht over 
Kaprijke in de 15de en 16de eeuw. Ons medelid Roger Buyck, die momenteel vlijtig 
aan de geschiedenis van Kaprijke werkt, behandelde een drietal aspecten van deze 
periode : bestuurlijk, economisch en militair. Als bronnen gebruikte hij daarbij 
vooral de stadsrekeningen, de domeinrekeningen en de archieven van de geestelijke 
instellingen. 
Hij beschreef de gezagstructuur en de rol van de schepenen, die onder de begoeden 
werden gekozen. Dit waren de graan- en lakenhandelaars, de molenaars, de 
winkeliers en de pachters van de grote hoeven. 
Voor het beschrijven van het economisch aspect kon Roger Buyck gebruik maken 
van de penningkohieren en de eigendomsoorkonden van het Rijke Gasthuis, het 
Brugse Sint-Janshospitaal en de abdij Zoetendale. 
Door gebrek aan tijd kwam het militaire aspect praktisch niet aan bod. Maar dit was 
niet erg, want Roger Buyck had op een schitterende wijze het reilen en zeilen van de 
Kaprijkse schepenen en de Kaprijkse handel beschreven. Hij is een begaafd spreker 
die de vergane tijd op een levende manier weet te evoceren ! Deze voordracht wist 
een vijftigtal toehoorders te lokken. De samenwerking met een plaatselijke 
vereniging is een uitstekende formule om wat meer belangstelling te wekken. 

C. De zomerui!stap van Appel(jes 
Op wandel door Adegem 

L.S. 

In het voormalig gemeentehuis van Adegem mocht de voorzitter een zeventigtal 
leden verwelkomen voor het bezoek aan Adegem-huiten-de-wereld. Hij herinnerde 
eraan dat einde 1976 een drietal kompanen nl. Jozef Dobbelaere, Hugo Notteboom 
en Robert Van Vooren begonnen waren met hel klasseren van het kerkarchief van 
Adegem. Dit werd de aanzet van een koortsachtige heemkundige activiteit in deze 
deelgemeente van Maldegem. In de zomer van 197X organiseerde het 
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De deelnemers aan de sluTC'sl'olle :o/llemitstup op de pI/i I'OTI hl'l l'oonl/alig gt'nlt'l'ntdwl 1IJ1I dl' I' , 
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Hugo NOl1eboom, genoeglijk beluisterd door de aanwezigen en de leden van de familie Standaert , wisl 
alweer pittige details op te dissen. 

a een wandeling door de venninkte dreef van Oud Malecote, veltrok de 
autokaravaan naar Raverschoot op zoek naar de burcht van Robertus Puer, een lid 
van de familie van de Erembalden, die graaf Karel de Goede vennoord hadden. Daar 
las Hugo Notteboom het verhaal van de bestonning van de burcht Raverschoot uit 
Galbert voor. 
In het Stadhuis van Raverschoot, een gerenoveerde oude herberg, hadden de dames 
eindelijk de gelegenheid een koffie te slurpen en de heren een biertje te drinken. Dit 
moest dan wel vlug gebeuren want er stond nog een bezoek aan de Adegemse 
Sint-Adrianuskerk op het programma. 
Daar hebben we zowel het interieur als het exterieur van deze neo-klassieke kerk 
bezocht. Van de oude kerk bleef enkel het Romaans torentje en het transept uit de 
16de eeuw bewaard , omdat de Adegemse kerkfabriek in de 19de eeuw geen 
voldoende geld bezat om de nieuwbouw volledig af te werken. Robert Van Vooren 
toonde ons enkele tukken uit de kerkschat. De tocht werd besloten op het voorplein 
van de kerk, waar eens het hoogaltaar van de oude kerk tond. 
Dank zij onze twee voortreffelijke gidsen Robert Van Vooren en Hugo Notteboom, 
het sch itterende zomer e weer en de interessante route beleefden de Meet je land e 
heemkundigen een boeiende namiddag. Een dertigtal deelnemers bleven nog wat 
napraten rond een smakelijk gerecht in een ru tiek eethuis dat door Walter 

otteboom was uitgezocht. 
Hugo Notteboom schreef de gelegenheid brochure die door toedoen van WaJter 

otteb om gedrukt en verspreid werd. Degenen die op 25 augu tu 1991 niet 
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aanwezig konden zijn, kunnen deze brochure bestellen door 150 fr. te stonen op 
rekeningnummer 290-0411393-37 van liet Amhach/ Malde1!.em. Staat .. baan nr. 29. 
9991 Adegem 

Het trio Hugo en Walter Notteboom en Robert Van Vooren verdienen onze 
hartelijke dank voor de voortreffelijke organisatie van deze wandeling doorheen 
Adegem. 

Luc Stockman 

D. Negende tweejaarlijks colloquium van het Oost\'laams \'erbolld 
van de Kringen \'oor Geschiedenis 

Het negende colloquium van het Dos/vlaams Verhond ,'Gil de KrillgeIl \'Oor 
Geschiedenis werd op 12 oktober 1991 te Deinze door de K.O.K., in samen\\erking 
met het stadsbestuur. ingericht. 
Na een begroeting door de burgemeester van Deinze en door Leo Péc. \,oor,iner \an 
het Verbond, hield Lic. VeerIe Van Doomc. conservator van het Museum Ie lXin7c 
een opmerkelijke voordracht over "Wat schilderijen OI'cr hN "crlcck" (C "f'nd/c" 
hehhen", Zij poogde de vraag te beantwoorden of de afgebeelde: geo..lu\\cn. 
landschappen en voorwerpen natuurgetrouw werden weergcge:ven en dus l'en 
documentaire waarde hebben voor de hedendaagse geschiedsdlrijver. Daarhij 
maakte ze gebruik van talrijke dia's van schilderijen. waaronder l'en grool ;mnlal die 
in het museum van Deinze te zien zijn. De kunstenaar had muuurlijk niet altijd lil' 
bedoeling de werkelijkheid nauwkeurig weer Il' ge:wn. maar IOl'h hlij~l'n \'Cl'l 
schilderijen hruikhaar te zijn om de slofflolijke cultuur uit vl'r ... lugen l't.'U\\t'n op It' 
roepen, 
De Iweede spreker, dr. Lul' Ooelllinne, hlld Iwt natuurlijk un'r molt'ns. NlI dl' 
ontwikkeling van lil' windmolen Ie hl'hhl'n gl'sdlt.'lst. hundddl' hij u\'t.'r hl't 
economisch helang van de graanwindmokns in Ik middl.'ll'l'uwl'n l'n dl' uil'U\\(,' ti,id. 
Ook dele voordrudll wl'rd olllkrsteund door dl' projl.'l"tÏl' vlln t .. lrijkt' diu's dk hl'l 
volgen viln de uitecllI.l'lIing tl'n ll'l'rsll' vl'rgl.'l1H1kkt'lijktl'll. 
Na dele twel' hriljantl.' voordrndlll'll rl'Îkll' Vllllr/itll.'r l.l'tl I\'t., dl' Frclll.'i /)(' 
Potter-Jall /l,.,wck(/('rt/)"~h' uil IIl1n dl' Ronsl.'lHUlI' PUlli Van Hlitst.'ll.' nlll\\ ilk van lijn 
jan .. n I ang.c opl.ot'k i ngen hel rl'fkl1lk dl' omk Oudl'nnunlsl' l'n RI)Jlsisdll' ~l'~I;ldlll'n 
en voor lijn talrijke klnpPl.'rs op gl'nl'lIlngisl"lll' hmll/wll. 
In de namiddag volgdl' nog l'l'll gl'll'Ïd hood, nllll hl't MlISl'lIlll \'nn Dc.'in/l' l'n Ik 
Leiestreck l'n aan het kasteel van ()oidonk, I kl wus jUlllllll.'r dal skdl" l't'n vijnnl 
Mectjcslamkrs aan dit geslaagd l'olloqlliulll dl'I.'lllllll1l'll. 

LS, 
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2. Bibliotheeknieuws - 1990 

De bibliotheek van het Genootschap is ondergebracht op het Stadsarchief te Eeklo, 
Markt 34, en voor de leden toegankelijk op woensdag van 14 tot 17 uur en op 
zaterdag van 14 tot 17.45 uur. 
Het Bibliotheeknieuws heeft alleen betrekking op die publikaties die het 
Heemkundig Genootschap in het voorbije jaar ontving en die dus voor de leden 
beschikbaar zijn. Geschiedkundige publikaties, zelfs regionale, die het Genootschap 
niet verwierf, komen niet in het overzicht voor. 

A. Tijdschriftenoverzicht 

In het tijdschriftenoverzicht werden de specifieke kringmededelingen, kronieken, 
jaarverslagen en rubrieken als vraagbaak en boekbesprekingen niet opgenomen. 

HET LAND VAN AALST 
Tijdschrift van de Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst. 

Jg. XLII, nr. 1, 1990. 
A. GAUTHIER, Enkele vondsten van dieren uit de Ridderstraat te Aalst. K.G. VAN ACKER, 
De hofmeierij Overbroek te Merelbeke. D. VAN DE PERRE, De twee Horenbaultkaarten 
(1596 en 1612) en de Sanderuskaart (1644) van het Land van Aalst : onderlinge 
afhankelijkheid. D. BUTA YE, Een professie in het Oud-Hospitaal te Aalst. M. COCK, 
Pastoor en Deken Pieter De Smet. D. LAMARCQ, Een bijzonder merkwaardige 
achttiende-eeuwse zonnewijzer te Denderwindeke. 

Jg. XLII, nrs. 2-3, 1990. 
H. VAN ISTERDAEL, Bibliografie 1989. W. DE SWAEF, Archeologische kroniek. F. DE 
CHOU, Dorpsherbergen in 1779 in Geraardsbergen. P. HUYS, Herbergen en drankhuizen 
1796 in het kanton Nederboelare. G. VAN BOCKST AELE, De mislukte restauratie in de 
Sint-Adrianusabdij te Geraardsbergen. A. CAMBIER, Het Ninoofse koorgestoelte. 

Jg. XLII, nr. 4,1990. 
A. ROSE, De landsheerlijke reactie in Vlaanderen: Casus Steenhuize . 

.Jg. XLII, nrs. 5-6, 1990. 
D. VAN DE PERRE en R. VAN HAUWE, Geschiedenis van Denderwindeke I : De vroegste 
geschiedenis (tot ca. 1100). D. VAN DE PERRE en R. VAN HA UWE, Een onbekende 
landkaart van Denderwindeke. R. VAN ELSLANDE, Het retabel van Willem Brandius voor 
de kerk van Deftinge (1439). C. DE RAMMELAERE, Een kerkelijke vennaning voor de 
jeugd van Overboelare in 1701. M. COCK en E. DE TREMERIE, Dodelijke infectie van Jan 
De Pelsmaeker. M. COCK, De Sint-Corneliusrelikwie van Serskamp. L. DE MECHELEER, 
Enkele bevoegdheidsconflicten in het laatmiddeleeuws Aalst. G. VAN BOCKSTAELE, 
Vlaggefeest van "Kunst en Eendracht" te Welle (1914). G. VAN BOCKSTAELE, Priester 
Daens in Moerbeke (1896). X, Molens uit het Land van Aalst. 

HET LAND VAN BEVEREN 
Driemaandelijks heemkundig tijdschrift. 
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Jg. XXXIII. nr. I. 1990. 
H. COOLS, Bij de illustratie op het omslag van onze 33ste jaargang. G. ASAERT. De \trijd 
tegen de pest: een kleine pestepidemie te Beveren in 166H. RED .• Oorlogsherinneringcn. A. 
DE WITfE. Bronnen over Melsele (1940-1945). EigcntijdM! nOlitic .. van pa'itoor Fran .. 
Pieters. R. WEEMAES. De Rederijkerskamer van Beveren. 

Jg. XXXIII. nr. 2.1990. 
H. COOLS, In het spoor van "de grote bastaard" 11. RED .• In memoriam Pater Gustaaf 
Hulstaert en E.H. Urbain Weemaes. G. ASAERT. Beveren in de AntwerpM! pers (201. P. 
VERHEYEN, Archiefsprokkelingen. RED .• Naar een gefundeerde "Geschiedenis van W.O. IJ 
in het Beverse" ? S. STUER. Aantekeningen bij de Duil..e aftocht in .~ en de 
V -bommenperiode in '45 te Doel. 

Jg. XXXIII. nr. 3,1990. 
A. DE WITfE. Wase patriotten in dienst van de Brabantse revolutie. in 't bijzonder het 
Vrijwilligerskorps uit Haasdonk (1790). P. HUYS. Een viering van de BrabanL'>e 
Omwenteling (1790) te Kallo. G. ASAERT, Beveren in de Antwerpse pers (21). H. COOLS. 
Over "een koopman in warm water" en andere spreuken i.V.m. Kallo. R. WEE\tAES. In 
memoriam: oorlog in Europa 1940. 

Jg. XXXIII. nr. .... 1990. 
H. COOLS, Gesneuvelde stierf in ... eigen bed. H. COOLS. De oorlogsslachtoffers \'an 
Melsele in 1940-45. A, DE WITfE. Recept(en) "om goeden int te maecken". F. VERBEECK. 
Gevaarlijke job en beangstigende ontmoetingen. A, ROMBAUT. Als krijgsge\'ange naar 
Pillau aan de Oostzee. 

HEE\1KlINDI<;J<~ KRI~(; BOS EN BEVER VELD 

Jaarboek 23 • 1990. 
A. RYSERHOVE. Vijftig jaur geleden werden wij door dc Duitscrs bezet. A. RYSERHOVE. 
Het Knesselaarse te OedcleJll. A. RYSERHOVE. Het notitichod .. je \'(10 de Di!iml.'Cslcr te 
Beemem over 17X2-17H.l R. HAELEWYN. Hertshcrge \'Toeger en nu (I (70). D. 
VERSTRAETE. De kcrk van Ocdelcm hcgin 17de eeuw. E. SLOS. In mcmorium .·khiel 
Dedecker. E. MA TI1IYS. Uit oude weekhladen. Weekhlad "DE STER". Onder gnl(c loeloop 
van volk: Plechlige inhuldiging van de heer René Claeys. A. RYSERHOVE. Plmllsnnlllcll Ic 
Sinl-Joris (I). A. KERVYN, Bl'verhoutveld· Venk'l'ling in der minnl', I~%. VI.·rslug. 0: 
VERSTRAETE. Franse aanval op Knessehm' in 1654. E. ROETS, 01.' her!x'rg 'Tlot.· Gnll'nl' 
Ridder" Ie Beemem. D. VERSTRAETE. Pastoors\wd(k 11.' Oedl'lelll in 1775. 

EI<;EN SCHOON EN DE BRABANDER 
Driemaandelijks tijdschrift van het Koninklijk ClI.'schil'd· I.'n Oudhl'idkullllig Gl'noflt~~'hllp van 
Vlaams-Brahunl. 

Jg, LXXIII. nrs, 1-2-.'. II)')(), 
E. V AN DE VOOR DE, Padltprijsvonnin~ van landhouwgl'\lndt'n (17de·1 ~dl' l'CU\Ü p, 
CBRISPEELS, Enkele aspel'ten van 11I.'t h'rkt'lijk kwn in dl' lkkt'nij SI.·Pil'll.'rs-Ll"'U\\. J. 
VER BESSEL T. Vun Revolutie lol Conl'Ordaat ( 17X4-1 KOl). L. I.INDEMANS, :\UI1\ 1I1lin~en 
hij de Genealogie Evenepoel. W, VERLEYEN, Nl'Çl'\llo~iulll VIIIl At1li!Zl·lll. 

Jg. LXXIII. nrs .... -5-6. II)I)(). 

K, VERDICKT, Ik Franse Rl'volutÎl' : Hl't l'illlk' \'an l'l'll hhx'il'ndt' IX'ril'll.ll' \Il\lr Ik 
Cirimhergse Norbcrtijnenahdij. J. VERBESSEl.T, Vun R"\'oluti,' lilt ('olll'llnhllll (17~"" Hi(lI), 
Verzet en colluhorlltÎl·. 11, VANNOPPEN, Brol1l1l.'11 \'O\lr dl' (k~l'hil'dl'llis \ lUl t'C1l lI\ll\l\"\1I." 
en een landelijk,' ~emel'l1sd1Up hij/olldl'r t\ll'gl'pa~t \lp St.·l\lurll'n~ Blld"):(,IlI. l IlF (iFl AS, 
De industril:le geschil'dcnis als vl'rklnrin!Z \'\l\1l' "l'n Iq!,'ndl', P CllRISI'FFlS. Fnkd\' 
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aspecten van het kerkelijk leven in de dekenij St.-Pieters-Leeuw (1573-1795). J. 
VERBESSELT. Brabantse woorden. W. VERLEYEN, Necrologium van Affligem. K. 
CROON. Soldaten van Napoleon. 

Jg. LXXIII, nrs. 7-10,1990 (Bijzonder nummer). 
J. SPANHOVE, m.s.c., De Jonge Walschap. 

Jg. LXXIII, nrs. 11-12, 1990. 
E. VAN DE VOORDE. MonnepoieJle. Een verhaal over afspraken bij pachtverhuring (1712). 
J. VERBESSELT, Van Revolutie tot Concordaat (1784-1801). 7. De gebeurtenissen ten 
zuiden van Brussel 1780-1809. F. VERDOODT, Bijdrage tot de Genealogie Walravens. W. 
VERLEYEN, Necrologium van Affligem. J.V., Verdwenen Herberggebruiken en andere. 
R.V.D., Brabantse woorden. 

DE GA VERSTREKE 
Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke". 

Jaarboek 18 - 1990. 
J. DEVEUGELE, De Waregemse dialectwoorden schat onherroepelijk door het algemeen 
Nederlands aangetast! e. WAUTERS, Bijdragen tot de geschiedenis van Wereldoorlog I. De 
V -bommen in het Caelemontdomein te Ruien. Herinneringen uit de 18-daagse veldtocht van 
mei 1940. F. HOLLEVOET, Gerardus Van Doorsselaer, pastor-rector in Markegem 
(1697-+1721) of de gesel van de abt. M. DEBROUWERE en E. DUCATTEEUW, Kroniek 
van duizend jaar "Bevema cum ecclesia". F. SANTENS en R. CASTELAlN, De heerlijkheid 
en de heren van Hemsrode, 1283-1990. N. FOLLENS, Omtrent de heerlijke kapel van 
Nieuwenhove (1612-1628). M. DEBROUWERE en E. DUCATTEEUW, Van woonsteden en 
mensen in Desselgem. 6. Herberg "De Sleutel" of "De Drie Sleutels". 7. Het Goed ten 
Zilverberge. M. DELMOTTE, Om de ziel van het kind. De schoolstrijd in het liberale 
Sint-Eloois-Vijve (1878-1895) en de klerikale Gaverstreke (1878-1884). G. ALGOET, 
Hoeveel inwoners telde Waregem in 1826, 1827, 1828 ? M. DEBROUWERE en E. 
DUCATTEEUW, Michiel de Leenknecht, bijgenaamd "Clocghieter". Van "Wastijn" naar 
"Ostijn" in Beveren. 

VERHANDELINGEN DER MAATSCHAPPI,J VOOR GESCHIEDENIS EN 
OLDHEIDKUNDE TE GENT 

M. BOONE, Geld en Macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvonning 
(1384-1453). Verhandelingen, XV, Gent, 1990, 260 p. 
P. TRIO, De Gentse Broederschappen (1182-1580). Verhandelingen, XVI, Gent, 1990,270 p. 

HAI\DELINGEN DER MAATSCHAPPI.J VOOR GESCHIEDENIS EN 
OUDHEIDKUNDE TE GENT, Nieuwe reeks, Deel XLIV, 199() 

L. FRANÇOIS, Ten geleide: de vrede van Gent december 1814-december 1989. R.e. VAN 
CAENEGEM, De vrede van Gent van 1814. M. DE W AELE, Het verdrag van Gent in 
internationaal perspectief. R. V. REMINI, The treaty of Ghent. The American perspective. M. 
DUNNE, The treaty of Ghent. The Britisch perspective. M. BOONE, M.e. LALAMAN, D. 
LIEVOIS, Van Simon sRijkensteen tot Hof van Rijhove. Van erfachtige lieden tot dienaren 
van de centrale Bourgondische staal. M. V ANDERMAESEN, Toverij en politiek rond de 
troon van Lodewijk IJ van Nevers, graaf van Vlaanderen. Een merkwaardige aanklacht 
(1327)1331). M. POPULER, Le conflit de 1447 à 1453 entre Gand et Philippe Ie Bon. 
Propagande et historiographie. R.A.e. VAN DRIESSCHE, Het mausoleum van Isabella van 
Oostenrijk (+ 1526) in de Gentse Sint-Pieters abdijkerk. W. REININGHAUS, Kooplieden uit 
Iserlohn in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de achttiende eeuw. C. VAN HOOREWEGHE, 
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Het prostitutioneel kader te Gent in de periode 1910-1932. R. DE HEROT. J. 
VANNIEUWENHUYSE, Bibliografie van de geschiedenis van Gent 11.)89-1990. 

GHENDTSCHE TYDI:'IIGEN 
Tweemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring "Gent". 

Jg. 19, nr. I, 1990. 
X. In Memoriam Gaston Hebbelynck. D. MAES. De Bende Van Hoc en Verstuyft (vervolg en 
slot). X. Inventaire Archéologique : Grotesk ijzeren ma'iker. M. LABYN. Uit de 
Geschiedenis van de Gentse Bruggen (vervolg). R. DE BUCK. Een Gevelbeeld voor een 
legende: Liederick De Buck. E. LEVIS, Van alle Markten thuis. Deel XIV. Sloi. De madt al!> 
terechtstellingsplaats. X. Gênsche Praot. 

Jg. 19, nr.2, 1990. 
R. STOCKMAN, Het Leven binnen de Muren van het Guislaininstituul. X. Inventaire 
Archéologique : Het Tabernakel van de St.-Jacobskerk. P. KLUYSKENS, Lodewijk XVIII in 
Gent. R. DE BUCK, De Concessio Carolina. M. LABYN. Uit de Geschiedenis van de Genl.!;e 
Bruggen (vervolg). X, Gentse Liedjes. H. COLLUMBIEN. Straatnamen in Genl. X. Gên.<,Che 
Praol. 

Jg. 19, nr. 3, 1990. 
L HOSTE, Rooigem en de Brugsepoort te Gent. X, Inventaire Archéologique ; Hel 
Wachttorentje aan Ter Platen. R. DE BUCK, De Ex-Burgemeester van Oudenaarde komt 
Gent versterken. S. JANSSENS, Hel Meerhemkanaal. R. DE BUCK, 51 Blazoenen \'an 
Ridders in de Orde van het Gulden Vlies. M. LABYN, Uit de Geschiedenis van de Gem~ 
Bruggen (vervolg) : Snepbrug - Europabrug - Koning Alhertbrug. X. Beklach van de DuIk' 
Griele. E. LEV IS. In Memoriam Gill. Van Geert. X, Gênsche Pmol. 

Jg. 19, nr. 4,1990. 
DE BUCK, 51 Blazoenen van Ridders in de Orde van hel Gulden Vlies. X. In\"cntaire 
Arehéologique : Bas-reliëf van het zogenaamde Huis Palf)'n. R. VAN ELSL-\NDE, Ot, 
Predella "De Verovering van Jeruzalem door Titus". L HOSTE, Rooigem en de Brug~polln 
te Gent (vervolg). M. LABYN. Uit de Geschiedenis vun de Gcnlse Bruggen (vcr\'olg) : Jan 
Palfynbrug - Verloren Kostbrug. G. WILLEMOT. Aanvullende konogmfie der Gentse 
Bruggen. X, Gênsehe Pruol. 

Jg.19,nr.5,1990. 
G. BROGET. Over d'Hane-StecnhllYsc. Lo<kwijl.. VIII en ChÎlh."lUbrilllld. X. hl\C'lltaire 
Arehéologique : De Wcrkklok vnn het Belfort. P. Kl.lllSKENS, DI.' "Fmnsl.'hl.' Thelltc.'r". L 
HOSTE. Rooigel11 en de Hrllgsepoort te Gent (wrvolgl. E. LEV IS. "0;1/1.' I..'il.. hèn Mn I.'<.'ste 
prijs, Kook mijn moeder pap mee rijs! (I..indl.'rlil.'djd. ~t. I.ABYN. lIit dl.' Gesdlil.'<.knis \'an 
de Gentse Bruggen (vervolgl : DI.' Rl'I.'olk,ltl.·nhrllg. G. \VILLEMOT. Aun\'ulll'lllk k\ln,'~mli(' 
der Genlse Bruggen. X. Cientse Liedjes: Dl' Tntlllwny. X, Gènsdll' l>rl'nl. 

Jg. 11), nr. ('. I')!m, 
E. LEV IS. "Oaze k'ik hèn dt'n eeste prijs, KIWI.. mijn Illnt'dl.'r pup Illl'<.' rijs !" {)('<.'I 11. X, 
Invenluirc Arch~(}I(lgique : Iluis Ilpgericht op dl.' phulls vlln de dOlI..l.C'riJ \"lUl Plclcr Ik 

Keyscrc. L, IlOSTE. Rooigelll en dl.' BOIgsepllnrt te Gent (\'t'r\'ol~l. ~1. DAEM. (\mlml't \:\11 

Gevelversiering Metsdullrshuis. 1526. M. l.A B YN. tlit Itl.' Ckschicdl'nis \'nll .I,' (i('nl~l' 
Bruggen (vervolg) : Prl'dikht'rl'nhru~ - St..r-.1khklshrll!o!. 0. WILLEMOT. :\:111\ ulkndl' 
Iconografie der Gentse Bruggen. X, Oènsche J>rnilt. 

IIANI>EUN(;!':N VAN liET (;I':NOOTSClL\P YOOR (iES( 1IlFl>l':'IS 
Gesticht onller IIC' hl'llilmillg "So<:i~II.' d'Elllullllilln" IC' Hru~~l·. Dril'mnnndl'h)b " .. ,"dmll 
voor dc studie vlln lil.' gcsdlÎl.·dl.'nÎs C'll olullll.'dl'n vlln Vlanlllkn.'Il, 
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Jg. 127, 1-2, 1990. 
W. PAUWELS, Het verzet in West-Vlaanderen na de bevrijding. Een document. B. 
JANSSENS DE BISTHOVEN, de conceptionisten te Brugge, 1637-1832. P. 
VANDEWALLE, Enkele demografische gegevens aangaande de stad St.-Winnoksbergen, 
vnl. in de 16de tot 18de eeuw. F. DELOS, Alcoholisme in de tweede helft van de 19de eeuw. 
Het jeneververbruik in de Brugse herbergen. R. VAN BELLE, De grafplaat van Antheunis de 
Grijse (t 1503) uit de O.L.-Vrouwekerk te Oudenburg. A. SCHOUTEET, Lodewijk Blandein, 
schilder te Brugge van 1512 tot 1566. J. DHONDT, Chamberlain en Brugge, 1938. A. 
SCHOUTEET, De Broederschap van O.-L.-Vrouw van Huisterio, ledenlijst. 

Jg. 127,3-4, 1990. 
J . PARMENTIER, De Oostendse Guineavaarders, 1718-1720. J.L. MEULEMEESTER, Het 
doksaal van de O.-L.-Vrouwekerk te Brugge. A. VERVENNE, De "Area" te Brugge. Van 
Zondagschool tot beroepsschool, 19de-20ste eeuw. A. SCHOUTEET, Jan Van Brabant, 
Brugse schilder uit de 16de eeuw. 

ONS HEEM 
Tweemaandelijks tijdschrift van het Verbond voor Heemkunde. 

Jg. 44, nr. 1, 1990. 
J. GERITS, Bij de omslagtekening: Symbool van de heemkundige werking in Vlaanderen. L. 
STOCKMAN, De stadskeure van Eeklo (1240-1290). J. COENEN, Ontstaan en evolutie van 
het spinnen. J. GERITS en L. VAN EECKHOUDT, Heemkundige belangstelling voor 
bedevaartvaantjes in VlaaRderen. X, Molenberichten. X, Heemschut. X, Van heem tot heem. 

Jg. 44, nrs. 2-3, 1990. 
J. GERITS, Ter inleiding. Het Verbond voor Heemkunde en het onderwijs. H. 
V ANNOPPEN, De onderwijsbrochure gezien vanuit het standpunt van een heemkundige 
kring. J. DEVRIESE, De onderwijsbrochures gezien vanuit het standpunt van de basisschool. 
J. CRESENS, De onderwijsbrochures gezien vanuit het standpunt van de kartografie of 
eenvoudige kaarten maken voor het onderwijs. X, Sprokkelingen rond heemkunde en 
onderwijs. X, Archeologische berichten. X, Van heem tot heem. 

Jg. 44, nr. 4,1990. 
J. GERITS, Een zwerfsteen als monument voor dr. Jozef Weyns in het Openluchtmuseum van 
Bokrijk. J. PHILIPPEN, De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel in 
Notre-Dame des Victoires te Parijs. J. SPANHOVE, Vondelingen in Kobbegem, 1780-1860. 
J. MERTENS, AI in 1580 een "bolwerck" (schans) in Eksel. M. PIETERS, Bedorven garen in 
een pakhuis te Lokeren. X, Sprokkelingen. X, Van heem tot heem. 

Jg. 44, nr. 5, 1990. 
J. GERITS, Het rechtshistorisch patrimonium 111 "Ons Heem". P. DE WIN, Het 
rechtshistorisch patrimonium van België. Een stand van zaken, een pleidooi voor 
samenwerking. 1. THIRON, Het voorbeeld van De Lateur-schandpalen in het Land van Waas. 
X, Sprokkelingen rond het rechtshistorisch erfgoed. X, Van heem tot heem. 

Jg. 44, nr. 6,1990. 
1. PHILIPPEN, Bestaat er een authentiek portret van Sint-Jan-Berchmans ? P. HUYS, Nog 
uurwerkmakers in Vlaanderen. J. GERITS, In het kader van het St.-Bemardusjaar. De 
St.-Bemarduskapel van de Locht te Eksel. L. VAN EECKHOUDT, St.-Jakob "met hondje" op 
wijwatervaten. J .P. TYTGAT, Onkostennota's voor verblijf in het Land van Beveren in 1790. 
J. GERITS, Het 32ste Meifeest op "Ter Speelbergen" te Beerzei (1990). X, Sprokkelingen. X, 
Van heem tot heem. J. GERITS, Een praktische handleiding voor heraldiek en genealogie. 
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Kl'LTlJREEL JAARBOEK OOST-VLAA'DERE' 

Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen 19M9. Jg. 43. 281 p, 
X. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdmgen - Nieuwe Reek". 
Registers op de nummers I (1976) - 30 (989). Gent. 1990. 59 p. 
N. KERCKHAERT. Oude Oostvlaamse Huisnamen. dl. 4 N-R. Bijdragen Nieuwe Reek!.. nr. 
32. Gent 1990, 207 p. 

DE LEIEGOCW 
Driemaandelijks tijdschrift van de Leiegouw. Vereniging voor Geschied-. Taal- en 
Volkskundig onderzoek in het Kortrijkse. 

Jg. XXXII, nr. I, 1990. 
P. DECUYPERE. De Kortrijkse stadsgevangenis in de Leiestraat. XIVde-begin XIXde eeuw. 
J. VAN ISEGHEM, Problemen van het Klein-Seminarie in Gezelles leerlingemijd. P. DE
BRABANDERE. O.-L.-Vrouwekapelletjes in de Kortrijkse stmten. F. DEBRABA~DERE. 
De familienaam Sleeuwagen. 

Jg. XXXII, nrs. 2-3,1990. 
E, WARLOP, Kortrijk 800. E. VAN HOONACKER. Ikonogmfie van Kortrijk. Aam'ullingcn. 
M. VANDERMAESEN, Kortrijk in vuur en bloed. De gevangenneming van gmaf Lodc\\ijk 
IJ van Nevers omstreeks 17 juni 1325. P. STABEL, Bestuur en openbare financiën in Kortrijk 
in de late middeleeuwen en de vroege moderne tijd (l4de-l6de eeuw). M. ~f1CH1ELS. Het 
familiaal vermogen recht van de stad Kortrijk in de 15de eeuw, E. GlllLLEMY, Kortrijk. 
centrum van verweer tegen vrijhuitersakties. V. ARICKX, Jan Baptist Verhiest en zijn duel 
met de stad Kortrijk 1658-1659. L. STEVENS, Kortrijk tijdens de Spaanse SUl.'l.'es-"iroorlog. 
J. BELAEN, De nering van Sint-Catharina in Kortrijk en de ondergang vun h~,t kmporntief 
regime 1700-1795. C. V ANHOUITE, Kortrijk tijdens de Oostenrijkse SUI.'l'Cssiroorlog 
1740-1750. Een onderzoek naar de militaire overlast. G. VERREKE, Kortrijl.. en de re\'olutie 
van 1789. 

Jg. XXXII, nr. -'. 199(). 
C. COPPENS, P. SOETAERT, P. THRUMAN, G. TOllRNOY, C;lIalocus ,un ~k bihlitllh~'d, 
van Jan de Hondt (1486-1571). F. DEBRABANDERE, Van B\lsq~ll't tot lkh~'yd((). F. 
DEBRABANDERE, Zijn weister hehhen. 

HISTORICA I,OV ANIENSIA 
Studiën vun leden van het depart~'I11~'nt Gesdlil'lk-nis \'an de Kathlllt('kc lltli\'t'rsil~'it Il' 
Leuven. 
232 - P. SOET AERT, Op lOl·1.. naar h~'1 ('igl'l1 n-rkdl'n. lIislorisdl \lnd~'r/lll'k en histtlri,(hc 
verenigingen in West- Vluanderl'n. 
233 - W. TI!OMAS, De Illylhl' vun d~' Spaallsl' inquisilk in dl' Nl'lk'rl:mdt.'n \'1\11 til' I tx' ('('tI\\. 
234 - P. TRIO, Statuten vlln IlIlltl1liddl'll'CUWSl' hrol'lk'rsdlllplll'n. Enl..d~' (lenls(' \'oorIX'Cldcn. 
2.15 - J. ROEO/ERS, Un junsénist(' lll'vunl 111 RévolulÎtlll : I('s IIvalars d~' JllS"~' L('1'1:1I dl' IS7~ 
à IX03. 
236 - E. VAN MIN<iR()()T. Dl' "slÏl'hlingsoorl..(llldc" \'1\11 d~' O.·L.·\'nl\l\\('l'nllri.I 1(' 
Aymerics (IOXX). Dipl(lll1l1lisch (lnderllwk. 
237 - R. DE KEYSER. Vfllgen (lvcr lil' lin vlln gt.'SdlÏl'lknis in ond~','Wijs l'n ""'"l'I1/('\ m~. 
23X - R. DE S('I!R YVER, Vefllndcfl'nd vcrk'lIl'n : t\\'('l' l'CU\\'l'n Ix'dlhlml\in~ t\l111r<'1l1 ,It' 
Franse RevolutÎc. 

TEN \1ANHEIU: 
Heemkundige Ill'riodicl.. voor 1/('!ll'l1l t'n OIl1j.!~'\'illg. 
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Jg. XXX, nr. 1, 1990. Algemeen nr. 86. 
A. LAGROU, Welstand in het 18de-eeuwse Izegem (deel I). A. VANDROMME, Pieter 
Joseph De Ryckere. Pottenbakker en Rederijker. M. NUIJTIENS, Munten in vergelijk tot het 
pond parisis of vlaams pond. A. VANDROMME, Van Izegemse dokters en chirurgijnen. A. 
V ANDROMME, De Naaikring. 

Jg. XXX, nrs. 2-3,1990. Algemeen nr. 87-88. 
B. NOLF, De Bosseniersgilde St.-Barbara in Izegem 1615-1990. 

HEEMKUNDIGE BIJDRAGEN UIT HET MEETJESLAND 
Driemaandelijks heemkundig tijdshrift. 

Jg .... , nr. 1, 1990. 
A. WITHOECK. 115 jaar Davidsfonds Eeklo. J. DE PAEPE, De Ottogracht te Watervliet. R. 
CLAEYS, Eeklo Root jen anno 1878. R. CLAEYS, Enkele Zomergemse 
Zoeavenherinneringen. A. BLONDEEL, L. STOCKMAN, Parochiaal leven te St.-Laureins. 
R. CLAEYS, Het vernieuwd Heemmuseum in het Leen. 
Jg .... , nr. 2, 1990. 
J. DOBBELAERE, Mathilde Courtmans (1837-1919) onderwijzeres te Adegem en Maldegem 
E. DE SMET, Ziek zijn ! ... Beter worden? Of de geneeskunde te Eeklo voor 1600. R. 
CLAEYS, Tentoonstelling : Een eeuw Eeklo. M. SMESSAERT, R. CLAEYS, Pater 
Verstraete: Een vergeten Scheutist uit Zomergem. 

Jg. 4, nr. 3,1990. 
J. VAN CLEVEN, Neogotisch Eeklo. J. DE PAEPE, Brandende Polders. X, Zomergem. 

Jg .... , nr. 4,1990. 
A. WITHOECK, 115 jaar Davidsfonds Eeklo. J. TAELDEMAN, Mevr. Courtmans 
(1811-1890). R.BUYCK, Eeklo, hoofdplaats van het Meetjesland? A. BLONDEEL, L. 
STOCKMAN, Kerkelijk en parochiaal leven te Sint-Laureins. A. MARTENS, Water in de 
(mis)wijn : Een geschil over een kerkelijke fundatie te Hansbeke. 

HET LAND VAN NEVELE 
Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring. 

Jg. XXI, nr. I, 1990. 
A. BOLLAERT, De Franse bezetting in Poesele en wat eraan voorafging. A. JANSSENS, 
Mensen uit ons heem (lil). Theodoor Janssens. A. MARTENS, Proeve van inventarisatie en 
datering van genIustreerde postkaarten van Hansbeke. A. JANSSENS, Een inwoner van 
Merendree in het leger van Napoleon. A. STROBBE, Sprekende stenen in Lotenhulle. L. DE 
RUYCK, K. DE GROOTE, Catalogus van de bibliotheek van de heemkundige kring "Het 
Land van Nevele". 

Jg. XXI, nr. 2, 1990. 
A. JANSSENS, Vijftig jaar geleden: Winterhulp te Nevele. A. JANSSENS, Mensen uit ons 
Heem IV : Felix Berijngier. A. MARTENS, Oorlogsmonumenten en oorlogsslachtoffers te 
Hansbeke. A. JANSSENS, Sporen van het Daensisme in het Land van Nevele. A. 
MARTENS, Allerhande tellingen te Hansbeke tijdens het Hollands bewind. A. JANSSENS, 
Het echte Slimke Snoeck. A. JANSSENS, Zeveren in feest. A. JANSSENS, Het eerste 
vliegtuig boven Nevele en Vosselare. P. HUYS, Sprokkelingen uit het kerkarchief van 
Vosselare. K. VAN OOSTERHOUT, Hansbeekse dichtseIs : de Hans-beke. 

Jg. XXI, nr. 3,1990. 
A. JANSSENS, Vijftig jaar geleden: TheofÏel Coen uit Vosselare. A. BOLLAERT, Vijftig 
jaar geleden : PoeseJe, mei 1940 ... om en rond het tramstation, en het verhaal van enkele 
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buren. A. JANSSENS. Mensen uit ons heem (V). Architect Georges Speeckaen. P. HUYS. 
Erfelijke renten gehypothekeerd op huizen in Nevele (uit de kerkrekening van Vos!>elare over 
1799-1 HOO). A. JANSSENS. De verering van "Onze-Lieve-Heer-met-zijn-schonje" te 
Landegem. A. JANSSENS. Over sigaren. rookgerief en toebehoonen te Nevele. A. 
MARTENS. Stichting van een Sint Pieters Gilde te Hansbeke. anno 1840. D. MA ES. Enkele 
namen uit de Visitatieverslagen van Merendree wat nader bekeken. 

Jg. XXI, nr. 4, 1990. 
J. LANCKZWEIRT. Vijftig jaar geleden : Julien Lanckzwein, een weggevoerde uit 
Landegem. A. BOLLAERT. A. JANSSENS. Mensen uit ons heem (VI). De Poes.else 
beeldhouwer Blondijn Van Haver. A. JANSSENS. De gemeentelijke tekenacademie van 
Nevele. A. JANSSENS. Kruisen langs onze wegen (I). Op Kerrebroeck Maat opnieuw een 
kruis. A. MARTENS. Tien stenen heiligenbeelden in de Sint-Pieten. en PauluMi.erk te 
Hansbeke. A. MARTENS. De Lourdes-kapel te Hansbeke. A. MARTENS. 11leodoor 
Janssens te Nevele. Een Toemaatje. A. MARTENS. Wat zoal op een "dynghedach- in hel 
eerste kwartaal van de 17de eeuw beboet of beslecht werd. A. MARTENS. Inboedel van de 
"S. Maria kapelle aen den meulen van Meerendree" anno 1879. A. BOLLAERT. Sprekende 
stenen te Poesele. 

HA:\DELINGEN VAN DE GESCHIED- EN OU>HEIDKl':"DlGE KRI:"(; VA'\' 
Ol'DENAARDE VAN ZIJN KASTEL:\I.J E:\ VA~ DE:" LA:"DE Tl'SSCHE'\' 
\1AERCKE EN RONNE 

Jaarboek XXVII· 1990. 
P. STA BEL. Het twintigste penningkohier van Oudenuarde·Pamele (15721 : uitga\e en 
bewerking (deel I) : L. FRANÇOIS, Jan Jozef Raepsael. M. DE SMET, Vrij kluholiek 
onderwijs in Bevere-Oudenaarde (I H79·1921). P. VAN B UTSELE, De Ba.'\taardtakken van 
Joigny-Pamele, Deel 11. L. VANDEVELDE, Het ouderiingentchuis van Lcupegcm. P. DE 
GROOTE-T. JANSSENS, Voorhuwelijkse betrekkingen in Bchele en Oudenaarde 
(1870-1930). M. PIETERS. Fmgment van een gepolijste vuuNenen bijl gcvondcn tc Einc. E. 
V ANDERMEERSCH-LANTMEETERS. De Oudenaardse zilversmcden en hun \\CfK (IMe-
18de eeuw). Een proeve van inventarisatie. E. VANDERt\1EERSC'H-LANTMEETERS. Zuid
Oostvlamingen in Europa in de 17de en I Hele ceuw. I. VAN WEGENS, Ot· familie Stalins en 
de orgunisatie van de annen- en wezenl.org in Oudenaarde : Hel godshuis H)(lr :mm' 
knechtjes (1647-1796). 

DJ<: OOST·()liI>IHlIH; 

.htarho(·k XXVII· II)I)(). 
R. POELMAN. Misdaad en slraf in hl'l oude Geil!. dcd 11. P. VAN 11 EES\'ELDE. rll.' 
glasnijverheid te Gcnt. 161.)J • l·U. 17JO. E. SCHEPENS. Eni~e ~l'~I:\'(:ns \\, l'r dl' hl'l'rhJkhcili 
Raveschool. M. GYSSELlN(i. Dl' nanm Oudhur~. t\1. (,YSSELlNG, OUlk IllpOnil'l1len Ic 
Dc~telhergen en Ilcusden. I.. DE "EZEL. MutulÎc:s in 111:1 !!,l'ondl'lC/it nis :tfspie~l'llIl!! HUl d<.' 
vcmnderende machlsvcrhouding op hl'l Vlaumse plllllc\und. Tl'sh.'asl' : ZnOi:larc I N~·I ~:tiQ. 
A. & A. L YBAERT. C'nmino de Sanliu~(l. Op pl'lgrilllslllcht vlln Silll-Nikhws !war S;\nti~lg" 
dc Composlclu. dl:cl I. 

ANNALEN (;(·:S('JIII.:D. EN Ol lJ)JmIJ>Kll)\\J)U a: KRIM; \,:\ HO:\SF ... , IU-1' 
TENI':MENT VAN INDE 

.JulIrhm·k XXXIX. 11)1)0. 

G. GADEYNE. In Illl'I110riuI11 Adlicl I k Vos. (i. VAN DE t\IEH('KT, In m<.'l11\ln~lIn IIl'nn 
B(x·kslal. G. GADEYNE. CollolJuium lIJIN. 1'. VAN IHITSFLE. Ikt Il'slmlll'UI ':Ul J:1Il '~1Il 
Nassuu. M. PROVOST. Trois Rl'11I11),Îl'ns il In Bulllilll' Ik t\In il'll. M. DH 'HITS. H,\U~l'\l' 
SpOllU1I11l'l1. A. C'AMBIER. 1\.10""l'l1 l'U hl'i:tnrdl'u il1 Ik St. Iknlll·~I..I\II<.'~i;I;,L (Î. \· .. \N 
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BALBERGHE, Biographie de Roger Cantraine. D. MEERSCHAERT, Levende industriële 
archeologie of Menen van bij ons. P. VAN BUTSELE, De derde Keure van Ronse. M. 
DECRITS, Schenking H. Bockstal. F. DHAEYER, Het schooltje van de Breucq. P. 
CROMBE, Archeologische vondsten in de Peperstraat. P. CROMBE, Opgravingen te 
St.-Sauveur. G. VAN DE MERCKT, Joumal de Campagne de Donat Spi ers 1917 (2e partie). 
M. HEYSE, 900 jaar Crypte. 

DE ROEDE V AN TIEL T 
Driemaandelijks heemkundig tijdschrift. 

Jg. 21, nr. I, 1990. 
E. BEKAERT, Pieter-Jan Buyssens of de tribulaties van een Dentergemse veldwachter, 
1815-1848. F. HOLLEVOET, Priesters slaags in de Tieltse kerk (1541). J. BOSSU, Tieltse 
toponiemen in Oeselgem. P. HUYS, Geweld in het dorp (1620). 

VLAAMSE ST AM 
Maandblad van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. 

Jg. 26, nr. I, 1990. 
M. DECRITS, Het proces ingespannen tegen Jan Quidez uit Berchem, 1650-1652. J.J.M. 
VAN ORMELINGEN, Onze kwartierstaat: Ridder Guy de Schaetzen. J.-M. LERMYTE, Het 
kind in de 17de en 18de eeuw. P. HUYS, Oude kranten als genealogische bron. E.G.R. 
OSS lEUR, Corrigenda bij: De Roeselaarse geneesheer Joseph Louis Ossieur (1819-1897) en 
familie en aanverwanten van Joseph Louis Ossieur. 

Jg. 26, nr. 2, 1990. 
F. BASTIAEN, Wat is een echte familiegeschiedenis ? P. HUYS, Genealogie van 
Blitterswyck-Blomme-Ryeel. L. FAES, Addenda: Nog het geslacht Uydens uit Oostmalle. A. 
VANHUYSE, J. LUYSSAERT, Addenda: De Wetachtige Kamer van Vlaanderen. W. 
VERLEYEN o.s.b., Dom Leander Geerts (\766-1844), Monnik van Affligem. P. 
SEVERIJNS, De Maaslandse familie Snij(c)kers. A. SAUTER, Een zwarte lama in de 
familie. B. BRULEZ, De schande van het dorp? A. V ANHUYSE, Kerkmeestersgestoelte. 
J.G. DE BROUWERE, Waarom deden ze dat? 

Jg. 26, nrs. 3-4,1990. 
V. ARICKX, Bij het zilveren congres van de V.V.F. M. SCHILDERS, V.V.F.-Centrum voor 
Familiegeschiedenis en kwartierstaat van Carolus Dierckxsens. F. BOSCH, De familie 
Ghysels. F. BASTIAEN, Die kleyne luyden ... de familie Bastiaen te Bellem. G. 
SCHALCK-V AN DE VELDE, Onze kwartierstaat : Placide De Paepe. P. BEHETS, J. 
REUSENS, De familie Tobback uit Kampenhout. V. ARICKX, De familie van Ferdinand 
Verbiest, s.j., mIsSIonaris, mandarijn en astronoom (1623-1688). F. GOOLE, 
Wetenswaardigheden betreffende de helmtekens. H. DOUXCHAMPS, J. PETRE, Onze 
Kwartierstaat: Engelbertus Sterckx. P. SEVERIJNS, G. VONKEN, Onze kwartierstaat: 
Jozef Coenen. J. CAILLIAU, Issuen voor de heerlijkheid en de keure van Reninge. P. VAN 
WERKHOOVEN, Utopie en werkelijkheid. P. HUYS, Vermist: Jacques Labeau uit Etikhove 
(1782). A. COBBE, R. HOUTHAEVE en L. VERCRUYSSE-DENYS, Onze kwartierstaat: 
Camille Cools. 1.-B. DREESEN, Amok in de V.V.F.-Nederzetting. 

Jg. 26, nr. 5,1990. 
G. AERBEYDT, De burggraven van Roeselare in de 16de eeuw. L. FAES, De familie Weyns 
(Wijnkens) uit Rijkevorsel. K. LEMMENS, Hendrick Squaden (Oca. 1575, +ca. 1640). A. 
V ANDROMME, Zonderlinge tekens ... E.G.OSSIEUR, De borgstelIers in de staten van goed 
te Gent: een verwaarloosde genealogische bron. A. MARTENS, Pachters van de kerkelijke 
goederen en tienden te Hansbeke, anno 1563 en 1564. P. HUYS, "Portrait van eene vermist 
dogter". 
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Jg. 26, nr. 6,1990. 
K. PAPIN, Het stadsarchief van Poperingen. J. VAN DE CASTEELE. Enkele kanuckcningen 
bij een familiegeschiedenis. P. DONCHE. Leeftijd. herkomst en afstamming van een 
compagnie huurlingen in de kasseIrij leper. J. HENDRJCKX. Van Henriquez in PonugaJ naar 
Hendrickx te Tienen. P. DONCHE. Civilité-Iettenypes als model voor Gotisch cursieve 
schrijfvorm. P. SEVERIJNS. Over het geslacht Aens uit het Maa. .. landsc Rotcm. F. 
DEBRABANDERE. Dc familienaam Kinsabil-Key(n)sabyl. J.G. DE BROLJWERE .... en hun 
kleindochtcr wcrd ercdame. 

Jg. 26, nrs. 7-8,1990. 
J. DEBLJSSERE. Dc familie De Busseré in West- en Oost-Vlaandcen. P. HLJYS. Een 
kwanierstaat (Liebaen-Lcuridan) in de Gazelle van Gend (1790). E. DE KEYSR. Onu 
kwanierstaat : Alfons Haché. P. DONCHE. Leeftijd herkomst en afstamming van een 
compagnie huurlingen in de kasseIrij Ieper. H. VANNOPPEN. Meerbeek. een 
Midden-Brabantse gemeente in Wcreldoorlog I. Of bronnen voor toegepa..<;te genealogie en 
heemkunde rond Wereldoorlog I. Familiewapens geregistreerd door het Heraldisch College 
V.V.F. : BECK. BRAET. CORNELIS. VAN WESEMAEL. MOERMAI\. DEVOS. 
GOETHLJYS. MERLEVEDE. F. DEBRABANDERE. De familienaam Tobbad. 

Jg. 26, nr. 9,1990. 
L. HANNES-F. BOSCH. De familic Soeten uil Olen en aanverwante families. J. 
VERHAEGHE. Wezerijakten van de parochie Werkcn (1601-1699). R.A.C. VAN 
DRIESSCHE. Dc families van Exaerde en Hcyndcricx (XIVe cn XVIc: eeuw) IC 

Sinl-Niklaas-Nicuwkerken. J. MERTENS. De inwoncrs van Ekscl volgens de Franse 
Volkstelling. J. DE BROLJWERE. A. DE DECKER. L. FAES. R. HERMANS, P. HFYS en 
L. LINDEMAN. Familickundigc Sprokkelingen. 

Jg. 26, nr. 10, 199(). 
M. DECRITS. Hct tcrcio van baron d'Eere. F. BASTIAEN. Fnmiliegeschicdenis : Een 
wcderwoord. F. KEERSMAEKERS. Reconslrul'lie vun L'en verdwenen DulTds 
parochicrcgistcr (1605-1609). R. VAN LANGENHOVE. De fumilie Linihoul Ic Aaht lil de 
18e ecuw : Mijlbceksc hopboeren. P. HllYS. L. LINDEMANS. Fmnilid .. undlg~' 
Sprokkelingen. F. VAN CAI MERE. Tweelingen in de parfl\:hie Bonolx'Ck (Anl\\cr}ll'n). P. 
HUYS, Jawn Chrisliacnssens uil hel Land vun Tholen. Fmnilil''',lllClb geregisln'eN dOOf h~'1 
Heraldisch College V.V.F. : BO(îAERT, CEYSSENS. dt' LAET, GEllKENS. lANSEN, 
VAN REMOOIHERE. 

Jg. UI, nrs. 1 t -12, t 1)1)(1. 
K. PAPIN. Familiearchief uit Avelgem. L. L1NI>EMANS. (il'llculllgic dl' Il-:m\\ (wnd \:111 

Asse). F. (JOOLE. Stuml11en wij af vun koningcn ~'n prinscn ? L. l.INDEMANS. 
Aanmerkingen hij dl' kWllrtit'rstllul van )..ardinual Slen;)..x. P. I>ONCHE. r-.11'l.tri)wn en 
kwijlscheidingen in uw flll11 i Iicgesdlit'lknis. J.J.I\1. van ORl\IELlNGEN, l~ll:III~' van 
gceslelijken voor Tongerse Notnrissl'n ( I óJO·179:r; l. 

VOHOV-INF() 
Driemaandelijkse kroniek vlln ht'l Vt'rhond voor Olldlll'idklindig BI~kl1l\lmkr/\~'k in l)..\sl· 
Vlaundcrcl1 

Nr .. 'H-J9-411. 11)1)11. 
Spel'iule uitl!wve "2:'i junI' Vcrhllnd \'om Omllwidkundig B\~ll'l1l1'n\kr'\~'k in 
Oost-Vlaanderen". 
J. NENQUIN. I kt projet't "Art'hut'ulo!o!isd\ hlVl'nturis Vlaand~'n.'ll" in ()..\s. \'(:llImll'rt'n. J 
VANMOERKERKE. J. SE1\1EY l'lI J. BOlIIHiF(lIS. Mdll'\\lngil' l'n ludllhl\l\grnÎlc lil 

Binllen-Vllllllldl'l't'n, Illt'l'r dllll l:'i jUli I' ull\kl'l\lI.'k. I, VAN \'1 :\Fl"I>FI{EN, 
0ppNvlakteprospt'l'Iit's in Ik vlliki \,11;\ dt' Knl~'·1\ftll.'r\'al'l'l. J..I'. ";\IH·'NT Cll l·C, 
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VANDENABEELE, Recente prospecties in Zuid-Oost-Vlaanderen. L. BAUTERS, J. 
BOURGEOIS, P. DE MEESTER en G. DE MULDER, De Metaaltijden in de provincie 
Oost-Vlaanderen, een blik op 25 jaar onderzoek. M. ROGGE, H. THOEN en F. 
VERMEULEN, Oost-Vlaanderen in de Romeinse tijd. M.-C. LALEMAN, Een bericht over 
archeologisch onderzoek naar de middeleeuwen en de moderne tijden in Oost-Vlaanderen. M. 
PIETERS, Aardwetenschappen als partnerwetenschappen voor de archeologie in 
Oost-Vlaanderen, een status quaestionis. P. VAN DER PLAETSEN, Het onderzoek van 
organische resten in Oost-Vlaanderen. P. VAN DER PLAETSEN, Het anthropologisch 
onderzoek in Oost-Vlaanderen. 

OOSTVLAAMSE ZANTEN 
Driemaandelijks tijdschrift voor Volkskunde. 

Jg. LXV, nr. 1, 1990. 
W.L. BRAEKMAN, Belezers, Waarzeggers en Heksen te Gent in de zestiende en zeventiende 
eeuw. M. DAEM. Exorcisme in de O.-L.-Vrouwkerk op St.-Pieters te Gent. Livina vander 
Plasche van drie duivels verlost. Februari 1652. M. DAEM, Mirakelverhalen uit de 
O.-L.-Vrouwkerk op St.-Pieters te Gent. Manuskripten van de mirakelverhalen. K. VELLE, 
Geneesheren in de ban van de hypnose (1880-1900). 

Jg. LXV, nr. 2, 1990. 
K. VELLE, De vroedvrouw in de 19de eeuw. Een beroep in de verdrukking. M. JACOBS, 
Een onverwachte geboorte. Warme roggedesem tegen "buikpijn" (Moere 1826). R. DE 
VRIENDT-MORES en R. VAN DE WALLE, Emile Van Vooren, huisbewaarder en 
beschermheer van de Gentse kunstenaars. L. GELBER, Volkszang : August Beryngier en 
Aliche Van Maldeghem. (vervolg O.Z. 1989,2). 

Jg. LXV, nr. 3,1990 
Niet ontvangen. 

Jg. LXV, nr. 4,1990. 
H. LOX, In memoriam Luc Gobyn (1954-1990). H. LOX, De gepersonifieerde Dood in de 
sprookjes met bijzondere aandacht voor het verhalencomplex "De Smid en de Duivel" (AaTH 
330). R. VAN DER LINDEN, Peperkoek en dialekttermen in Vlaanderen. Lekkerkoek, 
zoetekoek, pondkoek, penepisse, enz ... M. DAEM, 17e-eeuwse mirakelschilderijen in de 
O.-L.-Vrouwekerk te Gent. W. GIRALDO, Denkend aan Jozef Geldhof. .. M. 
BROECKHOVE, Verpachting van kerkstoelen in Munkzwalm en St.-Goriks-Oudenhove. R. 
V AN DER LINDEN, Willy Vandersteen. R. COPPENS, Interprovinciaal colloquium 
volksdevotie Hakendover 1990. W.G. Naar een nieuwe heilige? 

A~NALEN VAN DE KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND 
VAN WAAS. 

Jaarboek 93 - 1990. 
P. VAN OVEN, De Vlaamse beweging te Sint-Niklaas, 1900-1914. K. BOON, De 
sociaal-ekonomische transformatie van Sint-Niklaas 1700-1850. B. DE BRUYNE, Het Wase 
herberg wezen in de 17de-18de eeuw: het ekonomisch belang van de herberg op het Wase 
platteland. K. VERLAECKT, De keerzijde van de medaille: een kritische beschouwing van 
de archeologische aktiviteiten van J. Van Raemdonck en M. Dewulf. A. PlETERS, 
Maria-Josephus-Alphonsus Poppe, raadslid en schepen van Sint-Niklaas, 1873-1920. M. 
FELS, Historiek van de muziekkiosk in het 'Romain de Vidts-park' te Sint-Niklaas. 1. 
TROMMELMANS, Sociale voorzieningen te Belsele in het midden van de 19de eeuw. L. DE 
CLERCQ, Rechtzetting. J. BLOMME en N. VAN CAMPENHOUT, Honderd jaar 
taaltoestanden in het Sint-Jozef-Klein Seminarie te Sint-Niklaas. V. LAUREYS en P. 
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TOEBAK, De keuren van het Waasland, 1241-1454: tekstuitgave van 7..even oorkonden. K. 
VAN DER GUCHT, Wase bibliografie 1989. 

ARCHIEF 
Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genool<;chap der Wetenschappen. 

Jg. 1988 (UiIg. 1990). 
R.M. VAN HEERLINGEN, De bewoning van Zeeland in de IJzertijd. A.P. DE KLERK. Stad 
en sluis en land. W.H. LUTGERT, Pieter Macaré, independent-fiscaal van Ceylon? 
1702-1711. J.G.M. ARENTSEN, Tot heil der jeugd en elkander.. onderrichl. R.M. VAN 
HEERINGEN, Archeologische Kroniek van Zeeland over 1987. 

B. Aanwinsten werken 

AUGUSTYN 8., PALMBOOM E., Bronnen \'Oor de agrarische geschiedt'nis "an ht'1 
middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Deel I : Documellten he waard in ht'1 Rijksarchief Ie 
Geilt, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, Publikatie nr. 72, Gent. 1983. XI- 606 
p. 
AUGUSTYN B., ROMBAUT H., V ANDERMAESEN M .. Brol/I/el/ \'Oor de agrarischt' 
geschiedenis mn het middeleeuwse graafschap VlaaI/deren. Deel 11 : Documellten ht-... ·aard in 
de rijksarchieven te Bel'eren, Brugge, Doornik, Kortrijk, ROl/se, Belgisch Centrum voor 
Landelijke Geschiedenis Publikatie nr. 95, Gent. 1990, 389 p. 
BUYCK R., DELCOURT A., DE MITS E., DE SMET E., HAMERL YNCK W., HE"fSSE 
P., NOTTEBOOM H., PILLE F .• SPITTAEL 0 .. STABEL P .• STOCKMAl' L.. 
V ANDAELE c., VAN DE WOESTYNE P., VAN HULLE M .. VAN HYFTE J .. VAN 
MOERKERKE J., VERSCHAFFEL H., Zel'en/IOI/den'ijftig jaar Eeklo. Eeklo. 1990. 700 p. 
BUYSE L .• Ge:ond el/ Wel. Een ol'er:;c"t mil regelingel/ el/ tt'gt'l7Ill('lkonringe" ;1/ 
Vlaanderen. Deel I, Uitg. Projekt regionalisering Gel.Ondheidszorg MI."'Ctjesland. Eeklo. IQ85. 
183 p. 
COlJRTMANS-BERCHMANS. liet geschcl/k \'(11/ dCI/ Jager. Herdruk ter gelegl'nheid van de 
herdenking van het IOO-jarig overlijden van Mevrouw Courtmans-Ben'hmans. Maldegem. 
1990, 112 p. 
DE SCHEPPER C., Ll'l'fI-let'l'pac/cl/. Gt'lt'Ïcll' wm/c!t'lingen ill hl'r Pr(l\';,witlClI j),.mólI -11('( 
Leen" Ie Eeklo, Gent. 19l){), 167 p. 
DE SMET E .• VAN DEN BERGHE B., Gl':ollcl t'f/ Ird. SI/dal!' At/(m .\frrrjt's/cwd, l'À'd 1. 
Uitg. Projekt regionalisering GelOndhcidsl.Org Ml.'l'tjeslund, Ed"Jo. IQ~4,11Q p. 
DE VOS A., (JC'sc!/;(,c/l'//i.\· "clII lt'aal'sc!/ool, WUlIrsdlOot. I QQ(I, DI. I : L YII-fQQ p., DL. 2 : 
500 p. 
FOETS M., NUYENS Y., Foe/ls ol' d/' Ilt'lgüc//c' (lI':(Jlldhrids:fJrg. Vul. 11, Slld()lll~is('h 
Onderzoeksinstituut K.U. Lt:lJven, Il)HO. 354 p. 
MAIl.LARD-Ll1YPAERT M., l.('!tr('s d'/////on'//t ,'/1 (/.J().J./.J(}{)), /)O('II",('IIrrll brrrt'ffrl/'/(' 
hC't (jroo( Schis/1/a ''I''. Af/alt'cra \'tllic·{/I/r>·/l(·I,~ic{/, [)OC/lII/('lIlrll ht-'rt'ffrlldt' (Ir ('II.lr 
hi.wloll//1/(,/1 Kafllerijk, I./lik, T('/'II'{/all ('f/ /)tIO/'f/ik, uitgegevl'l\ door het 1il'lgisdl Hislllnsdl 
Instiluut te Rome. vol. XXXII. 19H7, ROl\w - Bmssl.'l, 15Cl p. 
11. NOrrEBOOM, R. VAN DE ROSTYNE. M. DE BRUYNE. 0,'('1' ,\1('\'''''/111' COllrm.d/l.\·· 
I,('\'C'// l'f/ Werk, UilgllVC Mt:vrouw ('ourtlllullsn)lllité. Maldl'gl'lll. I\NO. 17(\ p. 
X, /979 no//tl Moy.Hlf/ /(JO. ft'f/ hi.\'Iorüchl· sc/wtJ \'(111 dl' .wdali.t/isd/(' ",WII.,tilrll R.II/.I 
Moy.wlII. Gl'nt-Eeklo, 11J7\), 24 p. 
X. 750 jaar F.cklo Mar;as(IIfI, El'klo (I \)\)0), .~I) p. 
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3. Boekennieuws 

Iedereen mag recente uitgaven m.b.t. het Meetjesland ter bespreking aanbieden bij 
de redactie, pla Oostmolenstraat 128b, 9880 Aalter. 
De publikaties worden nadien ondergebracht in de bibliotheek van het Genootschap 
(stadsarchief Eeklo). 

MEERDERE AUTEURS, Eeklo zevenhonderdvijftig jaar. De geschiedenis van 
Eeklo, Eeklo, 1990, 700 p. 
Te bestellen bij Uitgeverij Taptoe, Eeklo, 2850 fr. 

Met de voorstelling van het boek Zevenhonderdvijftig jaar Eeklo bewees Eeklo -
uiteindelijk ? - de hoofdstad van het Meetjesland te zijn. De grootse academische 
zitting was gewoon prachtig : dit was cultuur met een hoofdletter (naar het schijnt 
het prijskaartje ook; maar kon een kleine receptie voor de gewone man er niet meer 
af ?). 

De Meetjeslandse geschiedenisliefhebber was in de loop van het jaar reeds verwend 
met de Geschiedenis van Waarschoot van Achiel De Vos. De Geschiedenis van 
Eeklo kan eveneens als een posthuum resultaat van de inzet en activiteit van deze 
onverdroten zanter worden bestempeld, waarop in de toespraken herhaaldelijk werd 
gewezen. 

Bij dit boek is de term naslagwerk terecht op zijn plaats. Dit brengt mee dat je het 
echter moeilijk kan bespreken, want het helemaal lezen is quasi uit den boze. 
Daarenboven blijkt, door contact met andere heem liefhebbers , dat het boek, om 
allerlei redenen, op de meest uiteenlopende manieren werd onthaald. Het bespreken 
van deze geschiedenis is een nog meer ondankbare taak als bovendien talrijke 
auteurs vrij goede bekenden zijn. 

Ik wil me dan ook beperken tot het geven van enkele indrukken. Nadien volgen de 
toespraken van bij de voorstelling en enkele opmerkingen en aanvullingen die bij de 
redactie van Appeltjes binnenkwamen. 

Enkele indrukken 

De veelheid aan auteurs en het daaruit voortvloeiend gebrek aan cohesie (zie ook 
eerste toespraak) lijkt me niet direct een bezwaar. Wie leest een dergelijke kanjer 
volledig? De gewone Eeklonaar zal het vermoedelijk wel niet doen of er geen erg in 
hebben dat er niet steeds een samenhang tussen de hoofdstukken te bespeuren valt. 
De wetenschapper dan zoekt doorgaans slechts naar één af enkele aspecten. 
Meerdere auteurs bieden ook het voordeel dat elkeen op vertrouwd terrein werkt : 
alhoewel bij de amateurs er wel niet steeds sprake is van een specialisatie, terwijl 
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die bij de professionelen nogal eens erg beperkt uitvalt. Het valt wel te betreuren dat 
het collectief niet voor een algemeen besluit zorgde (door coördinator of redacteur) 
om dan toch een algemene evolutie te hebben. 

Bij de positieve punten wil ik de prachtige lay-out aanstippen - soms gedurfd. al 
eens overdreven, maar doorgaans geslaagd - met ondermeer de aanduiding van de 
figuren, de (over-)duidelijke indeling ... A. Vandewalle had het in de Handelingen 
van het Genootschap voor Geschiedenis (jg. 127 (1990), nrs. 3-4, p. 250) over "een 
(voor normen van historici) erg gesofistikeerde lay-out". Ook de illustratie komt me 
erg zinvol voor en met smaak gekozen (alhoewel ook hierover de meningen 
verdeeld zijn). Dit onderdeel van een monografie lijkt me nu eens niet als 
verkoopsargument gebruikt: dat is het. 

Inzake de inhoud maakt het boek (of beter de delen die ik doornam) een zeer goede 
indruk op mij. Betreffende mijn eigen specialisatie (openbare veiligheid) vond ik 
markante passages, terwijl ik ook genoot van de beschrijving der familiale banden 
tussen de gemeenteraadsleden in bv. de Hollandse tijd (toepassing genealogie !). de 
aandacht voor de continuïteit over de regimes heen enz. 

We willen ook enkele negatieve elementen aanbrengen (het aanstipJX'n ervan valt 
soms langer uit dan de eigenlijke omvang). Het viel mij op dat sommige auteur.;. 
soms te weinig terugvielen op algemene literatuur, met als gevolg dat belangrijke 
mutaties niet gemeld zijn of dat men uiterst oppervlakkig bleef. Sommige auteur.;. 
toogden blijkbaar direct aan het grole werk zonder veel ervaring. 
Het ontbreken van een bibliografie is voor een dergelijk werk een lacune londer 
meer, maar waaraan een deugdelijk voetnotenapparaat veel Imd kunnen ,·erhelpen. 
Aan dit onderdeel schort heel wat: de niet-unifornliteit nog tnt daar gehlll'n. stel ik 
vast dat dezelfde bijdragen nu eens als afzonderlijke puhlikaties ver.;.chl'ncn, dan :tb 
artikels, nu eens in het gene. dan eens in het andere jaar. Wie I(X'kt. dil' vindt. 

De recente oorlogsperiodes komen ruimschoots aan hod en \\ onkn Il'n Il'l'r.;.ll' 
gewaardeerd door de serene Ix'handeling. Toch lijkt me dil wal tc hn.'l'l.t 
uitgesmeerd: die 9 jaar bestrijkt III (} van Ill't hlWk. 1\ taar wal wil jl' als dt' 20sll' 
eeuw alleen reeds 21 H p. IK'slaat. 

ToesprakelI 

HOE liET GROEIDE 

Op 20 decemher 19H2. dus hijnn H jaar gl'll'(kn, hud ik tl' Bnls~d h\l""IlIi!-! (,,\'n 
gesprek met volksvertegenwoordiger l'n hllrgl'llll'l'stl'r Alrons (\'ppirh,'r.-. "lUlrin hij 
de wens uitdrukte dat de gesdlÎt'lknis vun Eeklo l'(,'I1~ (l!,I1Îl'U" I\l\l p.l'~d\n:" (,'U 

worden. Weliswaar had LUl'Îl'1l Lumpul'rl op hllsis \'un Ill't "l'rk vall :\II~II'1 \':\1\ 
Ader en met IIl1l1vullingen uit lil' hl.·stlHlIHk IIt\'f11lllllr in \'rn \'1I1J.!lIri~l·n:',,,k Vllnn 
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gepoogd Eeklo's verleden te laten herleven. Maar een geschiedenis van Eeklo, 
geschreven volgens de eisen van de hedendaagse historische kritiek en met 
raadpleging van alle beschikbare bronnen ontbrak echter nog steeds. 

Op 22 januari 1983 belegde burgemeester Coppieters een eerste verkennende 
vergadering op het stadhuis met Achiel De Vos en uw dienaar om na te gaan of een 
dergelijk ambitieus project wel uitvoerbaar was. Wij waren echter alle drie 
optimistisch gestemd en de burgemeester gelastte de toenmalige stadsarchivaris een 
werkgroep samen te stellen en een ontwerp van structuur voor het boek uit te 
werken. Achiel De Vos, in tegenstelling met hetgeen hij deed in de Geschiedenis 
van Ertvelde, stelde een chronologische indeling per eeuw voor. In hoofdstuk 2 
bijvoorbeeld over de Boergondische periode, worden alle aspecten van de 
menselijke bedrijvigheid zoals de lokale instellingen, handel en nijverheid, 
landbouw, sociale structuren, parochiaal leven en armenzorg behandeld. In Ertvelde 
wordt de parochiale geschiedenis in twee afzonderlijke hoofdstukken beschreven : 
vóór en na 1795. Aanvankelijk had Achiel De Vos veertien hoofdstukken voorzien, 
die later tot twaalf werden gereduceerd. 

Tijdens de eerste vergadering van 15 februari 1983 kon hij veertien medewerkers 
begroeten. Op 1 oktober 1983 liet Willy Hamerlynck het eerste nummer van het 
Berichtenblad van de werkgroep geschiedenis van Eeklo verschijnen, met o.m. een 
uitgebreid bibliografisch overzicht van de Eeklose geschiedschrijving van de hand 
van Paul van de W oestyne. 

Tengevolge van een langdurige ziekte van projectleider Achiel De Vos kende de 
werkgroep in 1984 een eerder sluimerend bestaan. Toch werd verder gewerkt en 
meldden zich enkele nieuwe medewerkers. Door toedoen van Luc Jocqué en de 
medewerking van Peter Stabel kreeg de subgroep middeleeuwse geschiedenis van 
Eeklo een nieuwe impuls in 1986 en konden de eerste teksten aan de projectleider 
afgegeven worden. 

In mei 1987 had burgemeester Coppieters een onderhoud onder vier ogen met de 
projectleider om de werking van de groep opnieuw vlot te krijgen in een ultieme 
poging het boek ten laatste eind 1990 te laten verschijnen. De stad beloofde en gaf 
daarvoor alle materiële en logistieke hulp door het ter beschikking stellen van enkele 
medewerkers. Daarop belegde hurgemeester Coppieters twee vergaderingen van de 
werkgroep, een op 9 juni en een tweede op 27 september 1987. Dit had tot gevolg 
dat de werkgroep besloot alles op alles te zetten om in 1990 klaar te komen. Naast 
de hulp van enkele stadsbedienden werden ook nog enkele nieuwe medewerkers 
aangetrokken die ontslagnemende moesten vervangen. Op dat ogenblik heeft 
burgemeester Coppieters het project van een langzame dood gered en de trein weer 
op het goede spoor gezet. Dit was het grote crisismoment dat glansrijk overwonnen 
werd. 
Voor de Franse periode werd in oktober 19HH lIugo Notteboom aangesproken en in 
maart) 9H9 kwam Freddy Pille bij de werkgroep voor de taalcorrectÏe. Intussen was 
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het nieuwe schepencollege in functie getreden dat de uitgave van het boek aan de 
V.Z.W. 750 jaar Eeklo toevertrouwde. De ziekte en het overlijden van projectleider 
Achiel De Vos brak gelukkig het nieuwe elan van de werkgroep niet. zodat de 
teksten geregeld binnen kwamen. Intussen was men ook afge!>tapt van de idee om de 
geschiedenis van Eeklo in twee delen te laten drukken. Men 7.-OU proberen alle 
teksten en illustraties in één reusachtige band samen te persen om de drukkosten te 
verminderen. Tot daar het verhaal van de externe gebeurtenissen. 

Uiteindelijk leverden zeventien auteurs een of meerdere bijdragen voor de 
geschiedenis van Eeklo. Dit stelde uiteraard het probleem van de coördinatie en de 
samenhang van die losse bijdragen. Het is duidelijk dat een werk zoals de 
Geschiedenis van Waarschoot een grote eenheid van opvatting en uitwerking 
vertoont. Eén auteur heeft uiteraard een beter zicht op het geheel. zal gemakkelijker 
dubbel gebruik weten te vermijden en zijn stof evenwichtiger over de diverse 
hoofdstukken weten te verdelen. 

Een dergelijk aanpak kan eigenlijk niet goed met zeventien auteurs. Daarom heeft 
Achiel De Vos binnen het opgelegde schema de auteurs zoveel mogelijk de vrije 
hand gelaten om naar eigen inzicht en vaardigheid hun bijdrage te schrijven. Zo 
komt het dat de ene auteur meer verhalend schrijft. terwijl een andere een meer 
wetenschappelijke taal hanteert. Het ene hoofdstuk zal meer het grote publiek 
aanspreken. terwijl het andere meer de aandacht van de professoren-historici za] 
trekken. Elke vogel zingt nu eenmaal zoals hij gebekt is ! Toch werd gepoogd 
enigszins naar de doorsnee-lezer toe te schrijven. Ook werd veel aandacht Oestet-d 
aan de illustratie van het boek. De kaarten. de gratïeken. de foto's en de tekeningen 
moeten de tekst begrijpelijker en verteerbaarder maken. 

De !:eschiedenis l'all Eeklo is ook het resultaat van een hechte samenwerking tussen 
beroepshistorici en amateur-historici. Voor beide is het een \'errijkende ervaring 
geworden. Zij hebben hand in hand gewerkt om een wetenschappelijk gdundeenk 
geschiedenis te schrijven steunend op de modernste onder/()(:ksmethoden. Ot' 
beroepskennis van de universitairen werd gehunddd I1H:t dl' gnmdige J..t'nnis van dl' 
eigen streek van de heemkundigen. Als voorzitter van Ill't I/('('mklllu/ig Gt'fwotschclp 
l'all het Meetjesland ben ik fier dat veel werkemk kdl'n van Appeltjrs daaraan hUil 
steentje hebben bijgedragen. 

De reulisatie van een lkrgelijk oJlwlmgrijk hoek hedt Vl'eI in/l't V<IIl alk 
medewerkers. zowel van schrijvende als andere, gl'vnlugd. Ik JOU dan ook in mijn 
tuuk vun kortstondige projectleider tekort schieten indkn ik mijn t'rkl'llll'lijkhl.'id 
daarvoor niet zou uilen. Iedereen persoonlijk hl'dankt.'n zou 1\\1 l'l'n H'rn'kn\k 
opsomming van namen leiden. Daarom wil ik mij hl'lx'rkl'n tol cnkl'll' Ix'~\\n(,'n dk 
een bepaalde groep van medewerkers wrtegcnwonrdigl'n. 
In de persoon van stadssecretaris .I()s~ DL' Bussl'hl'r wil ik alk st,,,blX'dil'ndl'n 
bedanken die op een of IImkre wijle matl'ril'el wl'rk Vl.'rll'l lll'hlx'l\ "~lls IWI 

opstellen vun de notulen van dt' wcrkgrol'p, 1ll'1 makl'll vall 1ll'1 '\'gbll'f ,"un dt' 
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persoonsnamen, een verschrikkelijk lastige taak, het maken van ontelbare 
fotocopies, enz ... 

In de persoon van Arnold Callens wil ik de V.Z.W. 750 jaar Eeklo danken voor de 
uitgave van het boek. Vooral Arnold Callens heeft al zijn talenten als graficus 
aangewend om het boek een originele lay-out te geven. Met jeugdig enthousiasme 
heeft hij de lettertypes uitgekozen, de bladspiegel van elk blad aan de illustraties 
aangepast... Bij die groep reken ik ook degenen die illustraties in bruikleen hebben 
gegeven en die in het archief voorbereidende opzoekingen hebben gedaan. 

In de persoon van Freddy Pille wil ik alle schrijvende leden van onze eigen 
werkgroep bedanken. Hij heeft niet alleen de teksten taalkundig nagezien en hun 
leesbaarheid vergroot en de drukproeven verbeterd, maar hij heeft ook alle 
overlappingen uit de tekst gehaald, de onderschriften bij de illustraties gemaakt en 
zelfs het hoofdstuk over de teloorgang van Eeklo in 1580-1603, en de stukken over 
het cultuur- en ontspanning sleven in de 19de eeuwen het onderwijs in de 
naoorlogse periode geschreven. Bovendien heeft hij maandenlang intens 
samengewerkt met Arnold Callens bij de lay-out van het boek. Ik mag hier gerust 
verklaren dat er zonder Freddy Pille hier vandaag geen boek te presenteren zou zijn! 

Een speciaal woord van dank verdient zeker schepen Prudent Es. Als lid van het 
vroegere schepencollege dat de opdracht tot het schrijven van het boek gaf en als lid 
van het huidige schepencollege dat het boek liet uitgeven volgde hij steeds met grote 
belangstelling de realisatie van het werk. Aan het archief, bron voor de Eeklose 
geschiedschrijving, schenkt hij zijn niet aflatende aandacht en tracht alle materiële 
problemen rond het archief op doeltreffende wijze op te lossen. 

Zowel het schepencollege en de gemeenteraad onder burgemeester Coppieters als 
het schepencollege en de gemeenteraad onder burgemeester De Waele hebben ten 
volle dit langlopend project gesteund en daadwerkelijk vooruit geholpen. Wij zijn 
hen hiervoor uiterst dankbaar en het siert de hoofdstad van het Meetjesland dat ze 
het verleden van hun stad hebben laten te boek stellen. 

Voor mij persoonlijk is het een grote voldoening dat mijn wens uitgesproken op 7 
april 1973 in het Eeklose stadhuis vandaag vervuld is : het verschijnen van een 
wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis van Eeklo. 

Luc Stockman 

ZEVENHONDERDVIJFTIG JAAR SUCCESVOLLE KLEINSCHALIGHEID TE 
EEKLO: EEN PRESTATIE V AN FORMAAT 

Het zou niet van goede smaak getuigen mocht ik, uit pure vriendelijkheid tegenover 
dit sympathieke gehoor, het verleden van Eeklo presenteren alsof het een 
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cosmopolitisch centrum van industrie, handel en cultuur zou geweest zijn. Het zou 
van even weinig smaak getuigen mijn impressies voor te stellen onder het epitemon 
non ornans dat de middeleeuwer voor dit soort stad over had. nl. smalle slad, alsof er 
iets bekrompens, iets benepens, zou kleven aan het eeuwenlange gedrag der 
Eeklonaars. De andere, door de tijdgenoot veel gebruikte, titel c1ene sleden van 
Vlaanderen. is weliswaar toepasbaar, indien men de middeleeuwse bevolking van 
Eeklo (tussen 2000 en 2600 personen) afweegt tegen de toenmalige grootstad Gent 
(met 64.(00), maar de uitdrukking impliceert, naar mijn smaak. nog steed~ iets 
deprimerends, iets kleinerends. Als dankbare oudleerling van het Eeklose 
Atheneum, in de jaren '40-'50, acht ik het een morele plicht een aantrekkelijker. zij 
het. even authentiek. epitethon te bedenken. Ik kies dus uiteindelijk voor de term 
goede stede; Eeklo was een van de 35 bonnes vil/es de Flandre die Vlaanderen in de 
14de eeuw rijk was, en die in het toenmalige parlement mede politieke inspraak had. 
De goeie diplomaat. die graaf Lodewijk van Male, in zijn beste dagen althans. was. 
had het over "onse goede steden groot ende c/eene"; al moet ik er aan toevoegen dat 
hij deze vriendelijke uitdrukking vooral hanteerde wanneer hij net doende was met 
een charme-operatie om de Vlaamse steden tot milde subsidies aan de centrale 
overheid te bewegen. Dankzij de vertrouwelijke correspondentie tussen leden van de 
vorstelijke familie weten we onderhand dat dergelijke coplalio nenel'Olenri(' 
Freudiaans onthullend is voor ideeën uit het achterhoofd. Nadat hij er in geslaagd 
was de Ieperlingen meer te doen betalen in een belasting dan ze oorspronkelijk van 
plan waren. schrijft Jan zonder Vrees als troonopvolger hierover fier in 13Q-t. aan 
zijn vader Filips : "ik kreeg het \'Oor mekaar, nadat ik :e :elf .. in "(ft \ 'Iaams /U'" 
gezegd, zo goed als ik kon, dalllW liefde el1loew(idil1g \'oor/eper groter is dan \'oor 
enige andere slad in Vlaanderen, dal u de stad imml'1's driemaal persoonlijk hen 
bezocht, en dat ze dil verlrouwen 1/iel mogen h('sc/wl1/e/1". Minder verw.lcht zo een 
middeleeuwse vorst trouwens niet. "car", zegt de hertog in een andere oprechte bui. 
maar onthullend paternalistisch "carle peuple esl hO/1 el oht'issallt Cl son st'ig1/(·ur". 

Iierdenkingen maken me steeds wat wantrouwig. Omdnt ze vaak Illl'Cr dknl'n om 
ideologische hijhedoelingen van de organisatoren in de schijnwcflX'rs tl' lellen. dun 
als eresaluut aan het herdachte gcol'uren. Jarenlang hl'hlx'n in Fnmkrijk dl' 
Gaullisten .Jcanne d'Art: als een ikoon voor hun ideeën gehmikl, nu moet hel amll' 
wicht zelfs opdraven als boegbecld voor Jcan-Marie Le Pens ideeën rond UI FnlllCr' 
éternelle, en in de late 19dc ecuw nntsnaptl' I.clfs links Fmnkrijk nkl mUl 

lippendienst uan dc sYlllboolwlIurdc van l'l'n sl'hkr 1ll)'lhisl'hl' figuur uil hl't 
collectief geheugen van lil' Fransen. - Nicts van dit alll's hicr in Ed.. 10. 750 jclllr 
Eeklo getuigt van tcrechte fierheid, Illam nog IllCl'r vun grole Ot'schl'hk'nhl'id. f',kn 
herdenkt immers slechts hct reit dat 750 jaar gelclkn El'kln haar stadskl'un' 
verwierf. Terwijl Eeklo al jaren voordicn Ix'stond. Terwijl op lil' vkk dil' lull'r Et'kln 
heet al vele eeuwen lang mensen woondcn. El'Idonaars clI'cUlf Icl /('m'(' uls hl't \\ :11'-'. 

Archeologen vonden op dil' hodcm immers l'l'n vuislhi jltjl', wuar\':1Il Il' 1lll'1 lil' 
zekerheid cn overtuigingskradll die arc111'(llo~l'n kl'nllll'rki l~n skl1. hl'\\\.'I\'11 dlll tWI 

meer dan 35.()()() jarcn oud is. hijuldil'n tlt.'/l' pld. dus n'l'ds t't'n Ot'l'U\llltk had· "lUis 
dat in het jmgon hel't - vllnaf Ill't middl'n-pak'olithkulll. Wnl IlWI IWI stl'rbt 
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intrigeert is de vraag hoe ik me de prehistorische eigenaar-gebruiker van die vuistbijl 
moet voorstellen, als een heroïsche verdediger van de Eeklose site van toen, of als 
de zielepoot die zijn verloren eer van bedrogen echtgenoot wou herstellen. Ik neig 
naar de tweede hypothese, dus niet de militaire held. Die waren in Eeklo kennelijk 
niet nodig. In tegenstelling tot vele andere steden is Eeklo steeds een open stad 
gebleven, zonder versterkingsgordel. Dit lijkt me dan weer een aanwijzing voor het 
grenzeloos vertrouwen van de Eeklonaars in de goedheid van hun medemensen. 

Het boek Eeklo 750 jaar moge dan wel niet geboren zijn uit overmoed, het is door 
zijn monumentale omvang en kwaliteit een getuigenis van de begrijpelijke fierheid 
van de Eeklose kleinstedelingen dat ze 750 jaar lang in al hun kleinschaligheid een 
groots verhaal hebben waar gemaakt. De hier geboden lijvige, collectieve 
geschiedenis van Eeklo is een geïnspireerd en inspirerend verhaal van de 
eeuwenlange ambities en inspanningen om van deze stad een fijne plek te maken, 
waar het goed toeven is, dankzij toereikende economische welvaart, afdoende 
sociale voorzieningen om de risico's van ziekte en ander onheil op te vangen, 
dankzij culturele, religieuze en ideologische activiteiten en infrastructuren die het 
leven zin en kleur geven. 

In grote trekken is het verhaal over Eeklo's verleden natuurlijk slechts een 
afspiegeling van wat in Vlaanderen, en in de Nederlanden in het algemeen plaats 
greep, van dezelfde soort succes en tegenslagen, dezelfde glitter van de Europese 
faam van wat hier werd geproduceerd in de Gouden Eeuw van Bourgondië, dezelfde 
depressie na de scheiding van Noord en Zuid in 1585, hetzelfde revival door de 
economische take-of! der 18de eeuw, dezelfde donkere jaren van honger en ziekte 
medio 19de eeuw in Arm Vlaanderen, dezelfde nieuwe dynamiek van de Golden 
Sixties en de Derde Industriële Revolutie. 

Eeklo moge dan wel slechts een micro-cosmos zijn van de geschiedenis van 
Vlaanderen, toch was het schrijven van een nieuwe geschiedenis van Eeklo een 
zinvol bedrijf. Niet in het minst omdat de laatste synthese over deze stad, door 
Eduard Neelemans, dateert van 1859, verdienstelijk naar de normen van toen, maar 
hopeloos voorbijgestreefd. Vele generaties van historici hebben sindsdien ontelbare 
nuttige detailstudies gepleegd, en massa kennis opgestapeld, niet in het minst in de 
onovertroffen Appeltjes van het Meetjesland. De tijd was dus rijp voor een nieuwe 
synthese. AI behoor ik dan tot de zogenaamde professionelen in het historisch 
bedrijf, ik koester een heel grote sympathie en bewondering voor het werk van de 
zogenaamde liefhebbers-historici. Goede lokale monografieën, waarvan het vandaag 
gepresenteerde een schitterend voorbeeld is, hebben trouwens een dubbel 
lezerspubliek, de vaklui aan de ene kant, de stads- en streekgenoten aan de andere 
kant. Zo veel belangstelling is niet voor alle boeken weggelegd. 
Dit boek is in de eerste plaats een aangenaam leesboek voor de bewoners van deze 
stad. Vooral de hoofdstukken over de periode na 1900 staan voor de Eeklonaars van 
vandaag bol van herkenbare choses de la vie. Deze goed vertelde bladzijden zijn als 
zovele idyllische, vergeelde postkaarten. Ze verhalen over godvergeten instituten 
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zoals de "hlikken mu::ieken", orkestjes waarin weinig echte spelers zaten. maar dc~ te 
meer meezingers. of beter nog meedrinkers. want bij de "hlikken mu::ieken" wa\ 
deelnemen belangrijker dan echt spelen. deelnemen aan wijkkennissen dan wel. 
Men zou het niet meteen afleiden uit een ietwat ambitieuse naam van een der 
groepen. de Melomannen, maar een ander "hlikken muziek"-groep voerde een 
oprechter vlag Beter zat dan zot. - De echte kunstkring heette dan weer LUSf naar 
Kunst. - Ik proef in de namen van deze en zovele andere Vlaamse cultuurkringen 
steeds iets heel zinnelijks. Niet alle volkeren associëren even vlot en probleemloo~ 
cultuur met eet- en drinkcultuur. en andere geneugten des levens. - De Eeklonaan. 
zullen verder met enige fierheid vaststellen dat hun voorouders van scherp-kritisch 
inzicht blijk gaven en goed het onderscheid wisten te maken tussen kwakzalvers en 
verdienstelijke artsen. Toen. na een heftige vechtpartij in 1431. chirurgijn Collins er 
niet in slaagde het linkeroog te redden van een der slachtoffers. is van de chirurgijn 
nadien terecht niets meer gehoord. Veel verder dan aderlatingen ging zijn therapie 
niet. en die lijken me na al die wrede steekwonden niet de evidente weg tot een 
spoedig herstel. 

Deze nieuwe Geschiedenis \'all Eeklo is voor deze stad niet enkel leuk. ze is ook 
nuttig. Ze zal enorm bijdragen tot de creatie van een nieuw collectief geheugen bij 
de Eeklonaars van 1990. Vlamingen hebben nooit blijk gegeven van een hoge dosis 
chauvinisme en lokale trots. nuchter als ze zijn. Het collectief terugblikken. het 
omzien in bewondering en verwondering naar een gemeenschappelijk historisch 
patrimonium. is evenwel veel meer dan oubollige heim.u-nostalgie. Het collectief 
geheugen van de bewoners van Eeklo. en van de politieke mensen die de stad 
beheren. is de kern zelf van een nuttigheidsstrategie. bij plannen voor vandaag en 
hlauwdrukken voor morgen. Het verleden is een enonn reservoir van gOl'de en 
slechte ervaringen. waaruit men rationeel inspiratie seIel'tccrt 0111 al'tudc prnblcmcn 
op te lossen. Indien in Vlaanderen thans Flandt'rJ T('clmology l'n dl' Denk 
Industriële Revolutie aan enige economische rculiteit Ix'untwnunkn. wuanillllr 
België nog steeds behoort tot de Cluh van tÎl'n tlll'cst wl'lvan'nde industrÎl'stutl'n. l"n 
een munt heeft die vlot vastgehaakt kan wonkn aan dl' sterkste munt h:r wc:'n'ld. dan 
komt dat omdat aan de Derde al ecn Slll'l'esvnlk eerste l'n tWl'l"dl' n.'\'lllutil
voorafgingen. omdat er constunll' fm:tol't.'n vllllrhumk'n lijn die dut typ .. ' l~'tlnlllllil' 
mogelijk muken. en anderzijds omdat dl' dragl'rs vun dÎl' l'l'Onlll1lÏt' l.kh, llndanb l'n 
na elke depressie en recessie. sOl'pl'l Hllnpastl'n aun dl' tdh'ns we .. 'r llil'U\\l' situatk 
meI nieuwe initiutievc.'1l en nÎc.'lIWl· produkll'n, 

De constante sleutel tol SUl'ces voor dc.' Vlnnmsl' l'l'OtHlmil' dlll)f dl' l'l'U\\l'n hl't'n h 
/.Onder twijfel dl' geogrutïsdll' l'n klimatologisl'lll' ral'tof, Dl'/l' n'~i\l is itHknl,Ilnl 
begenadigd door de ligging IUIIl el'tl (iowh'lI I>dfcl, op l'l'n \"l'rkl't'rs.gC."'~nllïsdl 
strategische plek aan de werl'ldl.cel'll. l'n aan "Ioude.' tnlllsc.'un.llx'sl' land- ril 
lreinrolltes. Wat hil'l" gc.'produl'l'l'l'd werd kon stl'c.'ds vlot tlll:lf dl' uith,x'kl'l\ "lUl 

Europn VL'rvoerd worden. en langs lk/l'lflk kallall-Il k \\:mwn illldlc.'\'l\ldl' 
novilcitl'n. innovuties inzakt.' spitstechtHlhlgil' l'n wc.'tc.'nsdllip. sl\dkf "inll('1\ d:'" 
elders. Ec.'kln is l'l'n mooie.' c.'usus vour dl'll' gl'pl'ivik~il'l'"k sitlllltk, grk!o!.c.'1\ mUl I.'t'tl 
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van die transeuropese routes, aan een waterweg, en vooral v lak bij een wereldhaven 
en een internationaal bankcentrum (Brugge) en midden een naar middeleeuwse 
normen enorm marktgebied, Vlaanderen, met toen al 660.000 inwoners. 

Eeklo, net ver genoeg van Brugge en Gent verwijderd, om als centrale plaats te 
fungeren in een verzorgingsgebied, heeft deze functie van kern van sociale 
voorzieningen (hospitalen, armenzorg, seniorenzorg ... ), van administratieve 
infrastructuren, van regionale markt voortreffelijk eeuwenlang uitgespeeld. Men 
heeft zich gerealiseerd dat om dit te kunnen er een intellectueel en technologisch 
potentieel voorhanden moest zijn. Eeklo was dus ook steeds een onderwijscentrum. 
Vanaf de l5de eeuw stuurde het al zonen naar de Universtiteit. En de groei van 
Eeklose universitairen van 11 in de l7de eeuw, naar 39 in de l8de eeuw, loopt mooi 
parallel met een zelfde groei op het bredere sociaal-economisch v lak. 

Wat me in de diverse hoofdstukken het meest getroffen heeft, is de grote 
flexibiliteit waarvan de bewoners en bestuurders van deze stad telkens weer blijk 
gaven in het beantwoorden van nieuwe economische uitdagingen en crisissen. Ze 
hadden al de echte Frontier-mentaliteit te pakken in de 13de eeuw toen ze op 
invitatie van de graaf, als ware avonturiers hier ontginningsgebieden kwamen 
rentabiliseren, zodat Eeklo spoedig een welvarend turfwinningscentrum werd - en de 
turf van toen dat is de Golfolie van vandaag. In de l4de eeuw lanceerde Eeklo, 
ondanks verzet van de grote steden, een lakenindustrie, eerst van goedkope makelij, 
maar later ook van de betere soort, zo goed dat men ze moeiteloos uitvoerde tot ver 
in Centraal- en Oost-Europa. Wanneer medio 15de eeuw de klad kwam in deze 
sector schakelde men vlot over naar een nieuw produkt, linnen, succesvol tot eind 
16de eeuw. Door de religieuze en militaire problemen ontsnapte Eeklo toen niet aan 
een grote depressie, die het eind 16de - begin l7de eeuw tot een ware spookstad 
maakte. De creativiteit zorgde echter voor een revival in de 18de eeuw. De 
Kondratieffs en andere oncontroleerbare cyclussen zorgden voor nieuwe 
instortingen, en voor de grote emigratiegolf, na de rampen van 1840-50 en dat tot de 
Eerste Wereldoorlog, naar de V.S. en Canada. De trieste puinhoop van Arm 
Vlaanderen, maar toch ook weer de creatieve souplesse. Want vindingrijke 
Eeklonaars hielden er in die zwarte jaren een gespecialiseerd emigratiekantoor op 
na, waardoor menig uitwijkingsverhaal uitgelopen is op een sociaal-economische 
successtory, zij het in de verre Nieuwe Wereld. Indien het Amerikaans avontuur 
minder vlotte, keerde men echter evenmin terug, om de débácle niet met 
beschaamde kaken te moeten toegeven. Als er een periode is in Eeklo's verleden 
waarover men zich echt te schamen had dan is het die 19de eeuw, toen de captains 
of industry in Eeklo het lieten afweten, en de boot van de industriële revolutie en 
mechanisatie grotendeels misten. Hun kleinzonen maakten het dan weer goed na de 
Eerste Wereldoorlog, en vooral na de Tweede Wereldoorlog. 

Deze Geschiedenis van Eeklo is, zoals men ziet, niet enkel een geschenk voor de 
bewoners van deze stad, het is ook een milde gift aan de historische wetenschap. Het 
vertoont - net zoals de monografieën van de betreurde Achiel De Vos - alle 

221 



ingrediënten die de vakhistorici kunnen bekoren en verleiden. De twaalf 
hoofdstukken steken vol met de topics van de dag. toegepa~t uiteraard op de C<b~ 
Eeklo. maar toepasbaar en comparatief bruikbaar voor de vele probleem~tellingen 
van de algemene historische wetenschap van 1990 : problemen van bevolking en 
familie. types van criminalitet. correlatie tussen sociale stat u!. en politieke functie. 
bezitscategorieën, impact van het agrarische in de stad. bevoorradingsproblemen. 
spilfunctie als markt en onderwijscentrum. de vrije concurrentie tus!.en art!.en. 
vroedvrouwen en charlatans. - Het allerbelangrijkste is echter dat deze monografie 
uitstekende diensten kan bewijzen in de actuele belangstelling voor de specificiteit 
van kleinschalige centra. zoals dit in het Centre Jor Urhan SlIIdies ;11 LeicesIer. en 
op vele andere plaatsen. thans geanalyseerd wordt. Kleine steden zijn immers op een 
andere wijze succesvol dan de grote broers (Gent en Antwerpen). De succeSCUfve 
van kleine steden wordt nu verklaard vanuit het aangepast Uil'ipelen van de troeven 
der kleinschaligheid. Het is duidelijk dat ook kleine centra nagenoeg de hele waaier 

vertonen van functies die ook voorkomen in de grote steden omdat ze nu eenmaal 
behoren tot de kern van het stad zijn : collectieve sociale voorzieningen. scholen. 
openbare werken, vrijwillige rechtspraak. defensie en veiligheid. Maar het is even 
duidelijk dat het vanaf een bepaalde schaal van kleinheid geen zin meer heeft 
bepaalde technologie (bv. architectenbureau) in leven te houden, en men heler 
tijdelijk kan ontlenen aan grotere broers. Het is evenzeer evident dat het onder 
controle houden van de openbare orde in principe vlotter loopt in een kleine stad 
omdat de sociale controle zoveel eenvoudiger ligt dan in de anonimiteit van de 
grootstad. Betekent dit ook meer verklikking, minder privacy. meer of minder 

stevige sociale netwerken? 

In naam van dc vak-historici weze het me toegelaten enkele palmen uit te dden \'l)(lr 
het initiatief van dit hoek. Het 7.ll11cn er ongetwijfdd te weinig lijn, l'n ik 
verontschuldig me hij voorhuut hij alle hoogst wrdicnstdijkl' nÎCt-gl'nlx'mdl.'n. Ik 
heb hegrepen dat vroegere pogingen om dit plan te R'alisercn door dui'I.'nd'(.'Jl-(.'tn 
irrelcvante n:denen mislukt l.ijn. en dut til' Vt'rdil.'llstl' van dl' dl'n.ic l'n g\x'lic kI.'l'r, 
dic van )lJH2. ingezet is door geweIen hurgemeestl'r CoppÏl'tcrs, l'n \'ohnoid door lk 
actuele burgervader Dewaele. Ik hl'!) nll.' eVt'nel'ns laten wrh.'llcn d,tt de 
organisatorische coördinatie van hl't hnd, in hantkn lag van dl' Ix'kwaml' Amnld 
Sevcnoo. en dat hij voor de praktisdll' uit\wrking t'n opvolging lkr Vdl' "Ull'Un.. k,lll 
rekenen op de niet minder Iwk wame histnrki Lul.' StlKkman l'n FR'ddy Pilk, Zij 
heiden 11l0gl'n symhool staan voor dl' hl\',k groep Illl'lkwl'rh'rs. dil- Illl't hl'n dl' 
twaalf hoofdstukkt'll crd~erden. liet is nog maar l'ens l'l'n grelnd cru Il'Iub '\l' dat mI 
al decennialang gewend I.ijn hij de Ml'l'tjeslandsl' lil'llll'hlx'rs-hishlrki. Z~ Illlldl'U 
de tuak nochtans niet op deze hriljantl' l'n l'flkillntl' Wij/l' vl'Ilhmdlt hl'hllt'n, indkn 
de hetreurde Achic1 Ik Vos nkt l'nkek jaR'n gl'll'lkn Ill't IIR'hi\'l' "lHl de.- stad Fl'klll 
zo voortrl'ffelijk geklassel'nl had. t'n indkn hij llic.'t als \\ ijll' nwnhlf alkr 
Meetjeslandse historki. rt'l'lIs in Il)S.~, nis prll.il'rtl~'ilkr ,I\- krijtlijnc.·n "lil dit ,,,"," 
had getekend. 
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Het collectief bewustzijn, waar ik het daarnet over had, en dat door dit boek tot 
stand komt. heeft als interessant kenmerk dat het een heel breed spectrum vertoont. 
Niet alleen biedt het talloze voorbeelden van economische successen en leerzame 
tegenslagen. Het zit vol wijze levenslessen. Vooral het ideologisch spectrum zit in 
dit boek rijkelijk verscholen, zoals in de heerlijke bladzijden over de felle jaren '30, 
toen ook te Eeklo de ideologische groepen met getrokken messen tegenover elkaar 
stonden. De oudere lezers zullen wel nog hoogrood aanlopen wanneer ze lezen hoe 
hun katholieke ouders (of zij zelf) toen manifesteerden onder de slogan "Rome of 
Moskou", de Willemfondsers van vandaag als ze zien hoe hun liberale ouders de 
vrijzinnigen opriepen leger en onderwijs te vernederlandsen, de socialisten van nu 
als ze lezen hoe zij toen de weg naar de revolutie trachten te effenen via de veloclub 
Het Roode Wiel, en hoe ze vader Anseele ter hulp moesten roepen omdat de Gentse 
communisten de rode meetings in Eeklo kwamen verstoren. - Elk van de huidige 
Eeklonaars kan in functie van haar of zijn ideologische gezindheid met dit boek dus 
zijn eigen stuk verleden stofferen. Maar wat ik zo positief vind is dat alle Eeklonaars 
door de lectuur, gewild of ongewild, geconfronteerd worden met die andere stukken 
verleden, ook die van de ideologische overzij, zodat nu ook die stukken tot hun 
collectief geheugen gaan behoren. Dit hoeft niet te leiden tot één grijze 
gelijkschakeling. Aan dit soort pluralisme en verdraagzaamheid is nog niemand 
gestorven, ook niet in Eeklo. Mijnheer de Gouverneur, mijnheer de burgemeester, 
hartelijk proficiat met dit Oostvlaams, met dit Eekloos boek. 

W. PREVENIER 

Aanvullingen 

* Door de heer M. Coucquyt, gewezen secretaris van het Verbond van de 
Christelijke Mutualiteiten te Eeklo. 
p.604 
Na het overlijden van schepen Paul Eeckman op II januari 1964 werd Maurits 
Coucquyt tot schepen van Eeklo gekozen. Hij vervulde dit ambt van I maart 1964 
tot 31 december 1964. 

p.670 
Omtrent de bouw van de Medische Sociale Instellingen van het Verbond in de 
Visstraat laten we een bekorte versie van zijn tekst volgen. 
Op I I december 1963 werd onder impuls van Maurits Coucquyt, verbondssecretaris 
van de Christelijke Ziekenfondsen te Eeklo de V.Z.W. "Medisch Sociale Inrichting 
van het Verbond Eeklo" opgericht, die ondermeer de oprichting van een 
gezondheidscentrum te Eeklo zou bestuderen en voorbereiden. Reeds op 22 
december 1964 werden de statuten opgesteld voor de oprichting van een V.Z.W. 
onder de benaming "Vereniging voor Schoolgezondheidszorg van het Mee(jeslalld". 
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In februari 1965 startte men reeds met een voorlopig centrum voor medisch 
schooltoezicht en op 24 januari 1967 verleende Minister Hulpiau zijn goedkeuring 
aan de oprichting van een gezondheidscentrum op het terrein naa\t het 
Verbondssecretariaat in de Visstraat. 

p.625 
Er is geen melding gemaakt van de parochiale dienst voor thuisverpleging van het 
Wit-Groen Kruis gesticht in 1853, die onder die benaming te Eeklo tot einde 1965 
gewerkt heeft. Daarna is het Wit-Groen Kruis gefusioneerd met het provinciale 
Wit-Geel Kruis van Oost-Vlaanderen en het nationale Wit-Geel Kruis te Brussel. 
Sedert 1966 heeft deze dienst een formidabele uitbreiding genomen in Eeklo-Stad en 
het gewest, en dit ook in samenwerking met het Christelijk Ziekenfonds. Eenzelfde 
opmerking kan gemaakt worden over het ontstaan van de stedelijke dienst voor 
gezins- en bejaardenhulp. 

* Door de heer B. Dhanens, Ledeberg. 
- Dhanens BenoÎt (p. 483) en Dhanens Benoni (p. 519) zijn één en dezelfde persoon. 
- Zowel Dhanens Benoni als Dhanens Arthur behoren tot de stichters van de N.V. 
Krüger (p. 549). 
- Dhanens Benoni of BenoÎt heeft nooit gemeentesecretaris van Lemhd.e geweest. 
wel van de Landbouwcommissie. Tevens was hij voorl.itter van de Oost\'laamse 
Bijentelers, en van de fanfare De lIeicleh/oem (Lembeke) cnl ... 
- Dhanens Benoni (BenoÎt) August werd geboren te Watervliet (Noorddijk) op 22 
januari 1880 en overleed te Lembeke op 20 mei 1961. Hij huwde op 21 april 1~I.t te 
Eeklo met De Schryver Magdalena Maria gehoren tc.' Eeklo op 7 dt'cemOt.'r UN2 en 
overleden te Zaffelare op 4 fehruari 1978. 
De Schryver Julien wus haar vader (p. 467, 46~, 484, .t88), Dt' Sc.·hrY\'t'f Sylvic.' (p. 
350) huur tante. 
- De Schryver Julien en Dl' Schryver Hulx'rt wordl ~wsdm .. Vt'n Illc:-t et'n Y t'n nit't 
met IJ. 

F.B. 

DIVERSE AUTEURS, M('c~i('slal/ds !\ol/il/gshock /S3/·/W/. Maldq!\.'lll, IWI, 
104 p. IiI ill. 

Een "uitzonderlijke uitgavc" van dc.' \ '('I'('I/igil/g ,'001' J/amkllllc/t' ;11 Irc>( .\1('('(j('.'iicllltl 

en de II.K. 1/1'1 Amhachl Malcll·gcm. 
lIet gehonden c.'xempluur \..ost I ()OO fr. c.'n 1ll'1 ~l'n:,ailk tI:"O fr. tk~lt'lkn \hll.l\' 
overschrijving op ()O 1-17!052l)-66 vall I kl'l1l\..ulldi~\.' Bi.idr.l~l'n uil hl'l ~ k('I.Îl')o.l:m\t, 
GeruniullIluul1 4, INI)(} Eeklo. Tl'WIlS nis nr. 2-.~ vnll hl'l liilhdlrin 1I('('mJ.u"cli,t:(' 
miclragl'" lIi, ht" MI·I'I;I'.\'IIIIIti. . 
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De Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland heeft naar aanleiding van 
Koning Boudewijn 60/40 een origineel initiatief genomen nl. de uitgave van een 
Meetjeslands Koningsboek, waarin 44 stukjes over de relatie van het Vorstenhuis 
met de bewoners en de gemeenten van het Meetjesland werden opgenomen. Daarbij 
komen natuurlijk vooral de bezoeken van de leden van de koninklijke familie aan 
het Meetjesland aan bod. Maar er werden ook bezoeken van Meetjeslanders in het 
koninklijk paleis beschreven. Hugo Notteboom, die het leeuwenaandeel van de 
bijdragen schreef, precies de helft, ging ook op zoek naar het Vorstenhuis in de 
literatuur en belichtte de figuur van de hofschilder Romaan-Eugeen Van 
Maldeghem. 

Deze cursiefjes zijn pittig geschreven en bevatten menig boeiend detail over 
Meetjeslandse notabelen uit de periode 1831-1991. Uiterst veel zorg werd besteed 
aan de illustraties en de lay-out, die het werk is van Els Goethals en Patrick De 
Grande. De vormgeving is gewoonweg schitterend. Paul Van de Woestyne en 
Walter Notteboom stonden in voor de eindredactie. Het boek werd op 14 september 
1991 in het Maldegems gemeentehuis voorgesteld. In het oud-schepenhuis liep van 
14 tot 16 september 1991 een tentoonstelling over het Koningshuis, die rond de vijf 
vorstenparen was uitgewerkt. 

L.s. 

Jozef DE DONCKER, Voor en na Achiel De Doncker, Aalter, 1991,70 blz. Uitgave 
in eigen beheer. 

Jozef De Doncker heeft een originele familiekroniek geschreven rond de figuur van 
zijn vroeg overleden vader Achiel De Doncker. Na een korte inleiding beschrijft hij 
de zwerftocht van zijn voorouders van Vinderhoute over Merendree en Gent naar 
Bellem. Daarna verhaalt hij uitvoerig de levensloop van Louis De Doncker, zijn 
grootvader, en van zijn vader Achiel De Doncker. Ook het ouderlijk huis in de 
Bellemstraat, de levensloop van Achiel's kinderen, en de weerslag van de Tweede 
Wereldoorlog op het gezin De Doncker-VaIcke komen uitvoerig aan bod in deze 
familiekroniek. 

Veel zorg werd besteed aan de illustratie, waar foto's, handschriften, bidprentjes 
handig door Piet De Doncker en Anne Demeere tussen de vlotte tekst werden 
ingeschoven. Deze kroniek is niet allen boeiende lectuur voor de familie De 
Doncker, maar ook voor de Aalternaar omdat Louis De Doncker, Achiel De 
Doncker en zijn kinderen een belangrijke rol in het Aalterse verenigingsleven 
gespeeld hebben en nog steeds spelen. In deze kroniek wordt de mens in zijn 
dagdagelijkse bezigheden met interesse en sympathie gevolgd en beschreven. De 
gegevens daarvoor komen bijna uitsluitend uit eigen archief en herinneringen. Een 
beknopte stamboom werd daarbij als bijlage gevoegd om gemakkelijk de weg te 
vinden tussen al die De Donckers ! 

Luc Stockman 
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·t Heemkundige nieuwsjes uit het Meetjesland 

A. Werkgroep 'Geschiedenis van Evergem' 

Op initiatief van burgemeester Luc Van Parys kwam op 17 juli 1990 een werkgroep 
bijeen voor het schrijven van de Geschiedenis \'all Evergem. Wijlen onze voorzitter 
Achiel De Vos heeft gedurende 42 jaar een rijke documentatie betreffende hel 
verleden van Evergem verzameld. Alhoewel een stuk daarvan al gebruikt werd voor 
artikels in Appeltjes \'all het Meetjesland en elders, bleef het grootste gedeelle van 
dit materiaal ongebruikt achter in talrijke mappen en schriften. Het ligt in de 
bedoeling van de werkgroep om aan de hand van die notities een volledige 
geschiedenis van Evergem te laten verschijnen als een laatste hulde aan onze 
overleden voorzitter. 

Zijn dochter Christine De Vos heeft die omvangrijke stapel papieren per thema 
geordend zodat die documentatie gebruiksklaar is voor de medewerkers. Or. Johan 
Decavele, stadsarchivaris te Gent. heeft de wetenschappelijke leiding van dit project 
op zich genomen, terwijl lic. Freddy Pille de taalkundige en organisatorische 
aspecten van deze onderneming voor zijn rekening neemt. Namens de familie 
zetelen Lieve en Christine De Vos in deze werkgroep. hurgemeester Luc Van Parys 
en schepen Ludwina De Bock vertegenwoordigen er het gemeentebestuur van 
Evergem en Luc Stockman en Hugo Nottehoom ons Genootschap. Ook wijlen 
Firmin De Clercq had zijn volle medewerking beloofd en woonde al tWt'e 
vergaderingen hij. 

Als streefdatum voor het verschijnen wordt einde 1994 vooropgelet. Er mOt'ten 
echter nog enkele medewerkers hij komen om dit prnjt'l·t tijdig tOl t'C'n gnt.'\i dnde Ie 
kunnen hrengen. 

L.S. 

n. 111 Memoriam 

Op 17 oktoher 199 I overleed ons mt.'llclid Firmin Ik (,kn'q uil Waarschnol in lk 
kliniek van de 11. Familie tt' (ktH. Voor ht'l juhdmllllJllt'r vun 01/.1; 11('('", (jg. 45 
( IlJlJ I), nr. 6) schreef L. Stocklllan 1ll'1 volgt'nt! !lllrtn'l vun Finllin r~' Ckn .. q, dil' 
een trouw lid was van ons GCl10otst"llap vanuf dt' slkhling. 

Firmill /Je CI('I"cl!. ('('11 hel'mkulldige "ddwaka \'clll h('( (,(,,.,11((' ""1' 
Elisa Bnelslé en Petrus Vall dell Safti:it'. rwtl'r VUil Finnin Ik Ckn'q, \\l)\\Jldl'll in dl' 
oude herht.'rg Ot' /Ia/\'(' M(/(II/ It' Hwrgl'lll. Daar ging dl' jongt' Firmin hJl:o.tl'fl'n nMr 
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de verhalen van zijn peter over het Evergem van toen : de ontruiming van het oude 
kerkhof in 1896. de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 1901, de Eerste 
Wereldoorlog met de vernieling van de kerktoren in 1918, de strijd van de 
Daensisten voor de verbetering van het lot van de werkman ... Daar betrad hij met 
schroom de grote gewelfde kelder waar het steeds fris en koel was. Zijn peter kon 
niet alleen goed vertellen maar verzamelde ook allerlei documenten, foto's en 
boeken. Die verzameling ging volledig verloren behalve "den dobbelen Almenach 
van Milaenen van het jaer Ons Heere Jesu Chrisi MDCCCXIV". Hij had ook heel 
wat aantekeningen gemaakt over de familie Van den Saffele, die kuipers van vader 
op zoon waren. 

Toen werd de basis gelegd van de heemkundige nieuwsgierigheid van Firmin De 
Clercq voor zijn dorp en streek. In 1940 werd hij lid van de V.T.B., begon hij 
opzoekingen over zijn eigen familie en had al in 1942 zijn eigen kwartierstaat 
opgesteld. In 1941 was hij druk aan het werk in het rijke dekenij archief van 
Evergem, dat hij op de fiets, in jutebalen verpakt. naar het Rijksarchief te Gent 
overbracht. Dat was 20 jaar voor de andere Oostvlaamse kerkarchieven. Het modem 
archief van Evergem en Waarschoot werd in die periode door hem geklasseerd (1). 

Toen ingevolge de oproep van Jozef Van Overstraeten op 25 oktober 1942 een 
Heemkundige Kring te Evergem werd gesticht. werd hij tot leider van de nieuwe 
kring aangesteld. Op 15 november 1942 sprak hij over de verdwenen dorpskerk van 
Evergem. die op 10 september 1783 in de vlammen opging (2). Die voordracht werd 
op 27 december 1942 gevolgd door een bezoek aan de huidige Sint-Christoffelkerk 
en tijdens de koude februarimaand van 1943 beklommen de leden van de kring 
onder zijn leiding de toren van de kerk. Op 23 mei 1943 sprak hij tenslotte over de 
kapellen die in het centrum van de gemeente stonden. Samen met deken Max. De 
Cock zocht hij naar de Christoffel put op het Dorpsplein. Ook drong hij bij het 
gemeentebestuur aan om de schandpaal te laten herstellen (3). 

Deze actieve belangstelling voor het plaatselijke verleden werd brutaal afgebroken 
door de Duitse bezetter : op 4 juni 1943 moest Firmin De Clercq als verplicht 
tewerkgestelde naar Duitsland vertrekken. Vanuit Duitsland schreef hij talrijke 
kaartjes naar zijn vriend Andries De Schepper, de plaatselijke 
V.T.B.-vertegenwoordiger. Zijn laatste postkaart dateert van 3 juli 1944. Daarin 
schreef hij dat hij hoopte dat de tijd zeer zou mogen veranderen opdat hij weer rustig 
aan de heemkunde zou kunnen arbeiden! 

Intussen werd gelukkig de werking van de Evergemse heemkundige kring verder 
gezet. Op 28 augustus 1943 werd Achiel De Vos als lid ingeschreven. Op 22 april 
1944 hield de later bekende heemkundige vorser zijn eerste voordracht over 
IIeemkunde en Onderwijs. Op 30 decemher 1944 werd hij tot werkleider van de 
kring. die de oorlog had overleefd, aangesteld. In 1946 werd de kring van Evergem 
opgeslorpt door het IIeemkundif!, Genootschap vall het Meetjesland, die alle 

227 



Meetjeslandse heemkundigen wist te verenigen. Ook Firmin De Clercq. die laler 
naar Waarschoot zou verhuizen. sloot zich bij dit nieuwe genootschap aan. 

Na de oorlog bleef Firmin De Clercq verder oude postkaarten. bidprentjes. oude 
foto's, verdwaalde archiefstukken en allerlei documenten betreffende het 
Meetjesland verzamelen. Ook maakte hij nog menige kwartierlo.taal op zoals die van 
de Sleidingenaar Wilfried Martens. gepubliceerd in het genealogi!och tijdschrift De 
Eik. Vanaf de 7de jaargang (1982) maakte hij tevens deel uit van de redactieraad van 
dit tijdschrift. 

Van zijn documentatie maakte Achiel De Vos gretig gebruik voor de illustratie van 
de Geschiedenis van Ertve/de, verschenen in 1971, en vooral voor zijn Geschiede"is 
van Waarsc110ot, verschenen in 1990. De afgebeelde bidprentjes van de 
Waarschootse pastoors uit de 19de eeuw (het oudste is van 1828) komen allemaal 
uit zijn verzameling. 

Firmin De Clercq was niet de man van bestuursfuncties of van geleerde bijdragen 
(4), maar de man op de achtergrond die de schrijvende heemkundigen hielp door het 
beschikbaar stellen van zijn rijke documentatie. Door zijn toedoen kreeg Achiel De 
Vos opdracht de Geschiedenis vall WllllrScho(}[ te schrijven. Firmin De Clen:q was 

een echte veldwerker die de baan bereidde voor de lokaal-historici, Omwille van die 
vijftig jaren arbeid op de akker van de heemkunde mocht deze hesheiden man nict 
ontbreken in dit herdenkingsnummer. 

Luc Stnckmafl 

(I) A. DE SCHEPPER en A. DE VOS. Firmill Oe Cia!"" ril dc' hamklllldigt' A:r;II.~ I .. m 
E\,(',.~('m. in Appeltjes van het Meetjesland, jh .. ~4 (19HJ), p. I.' I. 

(2) A. (JE VOS, Jllhi/('lIlIIhot'l.: Silll-Chrisf(/jJèlkcrk EI'agc'''', E\'crgelll, Il)S(l, p. ,'5. 
(3) Andrics De Schepper, voormalig V.T.B.-vcrtegl'nwoonligl'r te E"crgclll, \'cn-l'h:lI'h,' 

mij waardevolle inlichtingen en gegevens over lil' lIl'tivitl'itcn vun Finnin lÀ.' Ckl\.'\j, 

(4) Hij schreef slechts één heclllkundigl' hijdrage: 1>,.;(' \\ 'c'stl'llllllllS(' /)cWoors ft' 

W(Jar.\'chool, in ApPl,ltjes van hel t\keljl'sland, jh. II (19(l()), PI'. 1QQ·,~(N. 

C. IJe neogotische monstrans ,'Uil d(' Si11l- \ 'in('(''''Îu,d:t'I'k ,'(lil 1:~('k1o 

Onlangs schreef ik een kleinl' IlHlnogralÏl' llwr dl' IHlofdkl'rk vun Edit') ~ ~nt' 
Silll-Vil/('('llIiuskcrk Ic h'C'J,:/o, ('{'I/ schalktlmt'l' "tlll f/('ogot;c'k ", uit~l'~l"'l'n dt')or Iwt 
ProvincieOcstuur, Il)l) 1 ). 

Op p. 5 stual de grotl' Ill'ogol isdll' Illllnsiruns IIfgdx'(.'ld, dk op 1', ,N "-\Irt \\ \')I\I! 

he~pf()ken t'n daar gl'ïllustl'l.'l'rd is Illl" el'n lklllilfntn. 
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Naar verluidt zou dit prachtstuk een kopie zijn van een 15de-eeuwse exemplaar dat 
zich in de 19de eeuw in het Rijnland bevond. De lokalisatie ervan was tot nu toe 
onbekend. 
Na een mislukte poging (slecht gedrukt exemplaar) kreeg ik eindelijk een boek in 
handen dat wellicht de oplossing brengt, nl. van L. Perpeet-Frech. Die gotisch en 
Monstranzen im Rheinland, (Bonner Beiträge zur Kunstwissenschaft, Bd. 7), 
Düsseldorf 1964. De monstrans, vermeld onder nr. 33 (tekst pp. 146-147, ill. 95 en 
277) lijkt wel het prototype te zijn voor die van Eeklo. Voor zover uit de 
beschrijving en de foto's af te leiden valt, zou de monstrans van Eeklo zelfs een zeer 
getrouwe kopie zijn. 

De tekst op p. 147, vermeldt dat de top van het Rijnlands stuk te Gent zou 
vernieuwd zijn door John Sutton Bourdon. 
Hiermee wordt het verhaal bevestigd dat op 27 januari 1935 in De Eec/oonaar 
verscheen en dat door C. Van de Bouchaute in zijn werk "De Sint-Vincentiuskerk te 
Eeklo", 1982, vermeld staat (pp. 127-128) : Lord Sutton, uit Engeland, had nauwe 
banden met het Engels klooster te Brugge. 
Op reis in het Rijnland merkte hij een zeer mooie monstrans op. In ruil voor de 
herstelling ervan kreeg hij ook toelating om een kopie te maken. Herstelling van het 
authentieke stuk en vervaardiging van de kopie gebeurden in het bekende atelier 
Bourdon te Gent. 

Patrick Devos 
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