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KERKELIJK EN 
PAROCHIAAL LEVEN 

TE KAPRIJKE (13de - 18de eeuw) 

INLEIDING 

Een geschiedenis schrijven van het kerkelijk - en nog ruimer gezien - van het 
parochiaal leven te Kaprijke is een onderneming die meer vraagtekens doet rijzen 
dan er pasklare antwoorden zijn. Waar de hedendaagse periode uiteraard minder 
problemen stelt wat betreft de beschikbare archivalia en beeldmateriaal, zijn de 
Nieuwe Tijd en zeker de periode van de middeleeuwen heel wat schaarser toebe
deeld. Het wordt m.a.w. een zoektocht naar aanknopingspunten, naar losse gege
vens over momentopnamen uit een relatief ver verleden. En hoe wazig het beeld 
ook kan worden, toch loont het de moeite om als een pelgrim op stap te gaan; een 
pelgrim die de begane wegen verlaat en zich waagt langs hobbelige paden zonder 
wegwijzers. Zoals een schilder de objectieve werkelijkheid probeert weer te geven 
in een uiteindelijk zeer persoonlijke visie, zo kan het beeld van het parochiale leven 
te Kaprijke niets anders zijn dan een persoonlijke verwerking van wat de archief
bronnen hebben nagelaten. En dat waren er heel wat! 

Voor de periode van de middeleeuwen is er het testament van Jacobus, een mede
pastoor van Kaprijke uit het jaar 1297 (1). Daarnaast zijn er de schaarse vermeldin
gen van pastoors en pastorale activiteiten in de stadsrekeningen van de 15de eeuw. 
Niet minder interessant zijn de charters die vanaf 1348 tot 1777 ons een blik gunnen 
in de zorg van de toenmalige gelovige voor zijn hiernamaals en in de belangrijke 
positie van de geestelijkheid als onmisbare schakel tussen deze aardse wereld en het 
hiernamaals (2). 

Voor de periode van de Nieuwe Tijd zijn er de bijna volledig bewaarde stadsreke
ningen, kerk- en armenrekeningen (3), is er het in leder ingebonden en in een prach
tig handschrift gesteld rentenboek van 1525 (4), zijn er de occasionele gegevens 
over de kerkelijke tienden (5), de Acta Episcoporum (6) die ons vanuit het bisschop
pelijk standpunt het kerkelijk leven te Kaprijke belichten en zijn er de "13 registers, 
142 katernen, 91 bundels, 11 stukken en 164 charters" uit het fonds van het kerk
archief Kaprijke die alle aspecten vanaf het louter kerkelijke tot het meer algemeen 
parochiale leven bestrijken (1). 

I. Het prille begin van de parochie (13de - 14de eeuw) 

Reeds in 1240 was de woonkern Kaprijke reeds zo belangrijk geworden dat door de 
graaf van Vlaanderen aan de toenmalige bewoners een keure werd verleend, waar
door deze kleine lokaliteit verheven werd tot de rang van stede, keure ende vrijhede 
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,'all Kaprijke. Bestuurlijk en juridisch werd Kaprijke een zelfstandige entiteit. Wa. .. 
dit Kaprijke op dat zelfde ogenblik ook reeds een parochiale gemeenschap? 

In een recent verleden wijdde L. STOCKMAN (8) reeds een tweetal bijdragen aan 
de ontstaansgeschiedenis van de Meetjeslandse parochies voor 1600. Hieruit bleek 
zeer duidelijk dat het ontstaan van een parochie als kerkgemeenschap - zelfs binnen 
een beperkte regio zoals het Meetjesland - van plaats tot plaats zeer sterk varieerde. 
Pas vanaf de 13de eeuw schoten de parochies als paddestoelen uit de grond en het 
zou dan ook vanuit de ontginningsbeweging in het Meetjesland te verklaren zjjn. dat 
ergens tussen 1220 en 1250 in Kaprijke een parochiekerk werd gebouwd (9); een 
charter van de abdij van Oosteeklo. daterend van 1250. spreekt inderdaad reeds over 
de parrochia de Capric (10). De parochie Kaprijke maakte - voor de hervorming 
van de bisdommen in 1559 - deel uit van het decanaat Gent. dat zelf een onderdeel 
was van het aartsdiaconaat Gent: dit laatste vormde samen met de aartsdiaconalen 
Brugge en Doornik, het bisdom Doornik. Toen in 1264 tussen de bisschoppen van 
Doornik en Utrecht een conflict ontstond naar aanleiding van de zeggenschap over 
enkele parochiale kerken binnen en buiten het Meetjesland. werd een regeling 
getroffen waarbij vooreerst bepaald werd dat o.m. Kaprijke tot het hi~dom Doornik 
zou behoren én - belangrijk detail - dat de kerken van Lcmheke. Oosteeklo en 
Kaprijke eigendom waren van de bisschop van Doornik. Dil verklam1 meteen dat de 
bisschop van Doornik de rol van 'pafrol/us' of . col/alor , waarnam. wal concreet 
hierop neerkwam dat de pastoor die te Kaprijke zijn herderlijke taak kwam uitoefe
nen. door de bisschop werd aangesteld. 

Een pastoor aanstellen was een eerste taak: zorgen voor de hestaanszekerht:id van de 
pastoor was een tweede en even noodzakelijke. De pastoor k~g hij zijn <lanstdling 
de zorg voor het zieleheil van zijn paro<:hianen: hel hehecr van kerkelijke eigendom
men en het onderhoud van het kerkgehouw waren daarnaast ecn niet mindl'r te ver
waarlozen opdracht. 
De inkomsten van de pastoor werdel1 hl'l1<tald door de opbrengst vun dril' hrunnl.'n : 
de tienden, de o/JIatiOl/l'S en de casuele inkomsten. 

De tienden waren een soort kerkelijke hl'lnsting. Ilil'rhij went Ol1tkrsdldd ~l'l1l .. akt 
tussen de grote (of volle) liemkn die geheven werden op grmmgewassl'n: dl' no\',,~.l· 
tienden, geheven op graangewassen op 11Î1..'uw olllgonnl'n gJ'\lIltkn l'll tenslotll.' lil' 

kleine of slllullc tienden op sOlllll1igl' veldgl',vassl'n vun mindl'r lx'lang (h\". map
zmld j, op de weidl'n en op hl't Vel'. Dl'l.l.' kldnl' lÎl'ndl'll k waml.'n in dl' n..'~d lOl' "all 
de pastoor ( I1 j. 

In 1240 hcpaalck Walter van Marvis, hissdlOJl van Doornik, d .. t lil- ophn..'ngst 'an lk 
lienden - althans voor hel dOI11l'În Aalschoot, wuuronlkr Kaprijkc.' 1\.'ssoMI.'(,'nh.' - \'ll"r 
de helft hestemd WilS voor het J..apittl'l van Doornik l'n voor lil.' on'rigl.' hdll \(lOr lil' 

bisschop i'.elf; uit dil lautste deel zou hij dan pUilen \'OOf hl'l inJ..onll'1l \':ln lijn pas
toors. Vanaf 1261 kwam el'n wij/.iging in dl'/l' wnkling: in l'l.'ll 11;1111,.1 pan",:hll'S 
met 0.111. K"prijkc werd llc.' ophn.'llgst vlln alle I Ïl'ndl'll , lowd gn'Ic.' uJs I...ldlw, mi 
verdeeld tussl'n lil.' SI.·Pit'lersahdij V:1Il (knt, lil' ahdij V:1Il Hinl's l'lI h('. n,-L.-



Vrouw-kapittel van Doornik (12). Toch bleek uit de archivalia van het bisdom 
Doornik dat tijdens de late middeleeuwen deze tienden onder vier gerechtigden wer
den verdeeld: de abdij van Flines, de St.-Pietersabdij van Gent en de plaatselijke 
pastoor kregen elk 2/9 van de totale opbrengst; 3/9 gingen naar het O.-L.
Vrouwkapittel van Doornik (13). 

De oblationes (ook genoemd 'obedientia, oblegiae') waren persoonlijke giften die 
voornamelijk op hoogdagen bij het offertorium, door de gelovigen op de altaartafel 
werden neergelegd (14); deze occasionele toemaatjes waren uiteraard slechts een 
aanvulling bij de inkomsten van het pastorale tiende. Waarschijnlijk speelden de 
persoonlijkheid en het gedrag van de zieleherder hierbij een niet te onderschatten 
rol. 

De casuele inkomsten waren financiële vergoedingen voor het celebreren van de mis 
op zon- en feestdagen, voor de begrafenissen, huwelijksmissen en de missen die 
gelezen werden als uitvoering van testamentaire beschikkingen en fundaties (15). 
Zo vernemen wij uit een charter van het jaar 1401 (16) dat Bouden Kniveel en 
Lysbette, zijn vrouw, een testament hadden gemaakt waarbij zij wettelijk lieten vast
leggen dat zij na hun dood in de kerk van Kaprijke zouden worden begraven. Bij het 
eerste overlijden zou een 'gulden cleel' ter waarde van 4 ponden groten tournois aan 
de kerk worden geschonken. Daarenboven zou men spoedig na dit overlijden in 
dezelfde kerk voor het altaar van Sinte Agaertine elke week twee missen opdragen. 
De financiële gevolgen van deze laatste wilsbeschikking werden verzekerd door de 
opbrengst van een rente, bezet op een hofstede met 28 gemet land. 
Niet enkel leken, maar ook geestelijken zorgden voor het celebreren van een jaarge
tijde. In de tweede helft van de 15de eeuw was Joannes Voort, pastoor van 
Kaprijke. Na zijn dood werd een fundatie gesticht waarbij werd vastgelegd dat elk 
jaar op de dag volgend op het feest van Sint-Antonius, een jaargetijde zou worden 
gelezen en tevens op elke dinsdag van het jaar, eeuwigdurend, een mis zou worden 
gecelebreerd (17). 

Het onderhoud van de pastoor te Kaprijke bleek niet zoveel problemen te scheppen. 
Wel integendeel! Kaprijke beschikte zelfs over twee volledig gelijkwaardige pas
toors. Een dergelijke situatie was zeker geen uniek verschijnsel in het Meetjesland. 
Zo waren er ook in Assenede, Boekhoute, Maldegem en Zomergem gelijktijdig twee 
pastoors (18). De parochie was in dergelijk geval verdeeld in twee porties of 'por
tiones'; zo bl-Jiende te Maldegem de ene pastoor het noordelijk deel en de tweede 
het zuidelijk deel. De vier hiervoor vermelde parochies waren echter oude stichtin
gen, terwijl Kaprijke een relatief jonge parochie was uit het midden van de 13de 
eeuw. Daarenboven was het geografisch heel wat kleiner. In die zin was Kaprijke 
dan wel een buitenbeentje. Alhoewel de bewijsstukken volledig ontbreken, zou een 
verklaring kunnen gevonden worden in een voor die periode mogelijk relatief talrij
ke en welvarende bevolking. Vanaf welk ogenblik dit dubbel pastoorschap moet 
gesitueerd worden, is echter niet meer te achterhalen. Vast staat in elk geval dat in 
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1297 twee pastoors - een Jacob en een Willem - te Kaprijke hun ambt uitoefenden 
(19). Ook in 1330 treffen we Willem Vernachten en Pieter Bruneel als twee gelijk
waardige parochiepriesters te Kaprijke aan (20). 

11. Vier eeuwen kerkelijk leven in vogelvlucht 
(l5de-19de eeuw) 

A. De parochiepriesters 

1. Recrutering en opleiding 

De opleiding tot het priesterschap onderging vanzelfsprekend heel wat wijziging in 
de loop van 400 jaar. Om hier slechts één mijlpaal te noemen. was er o.m. het 
fameuze concil ie van Trente (1545-1563) dat in verband met de priesteropleiding de 
zaak zeer ernstig aanpakte. Een van de bepalingen van dit concilie wa., dat in elk 
bisdom een seminarie zou worden opgericht, waarin de toekomstige priester-kandi
daten een degelijke filosofische en theologische scholing zouden kunnen opdoen. 
Voor de eeuwen die hieraan voorafgingen, waren de opleidingsmodaliteilen nogal 
verscheiden. 
Een eerste mogelijkheid was natuurlijk een universitaire vorming. In voorkomend 
geval werd de naam van de geestelijke voorafgegaan door het woord 'magister' of 
'heer ende meester'. In een waardevolle bijdrage bracht H. DE RIDDER
SYMOENS een overzicht van de Meetjeslandse studenten die, hetzij aan de univer
siteit van Leuven, hetzij in het buitenland, een of andere faculteit hadden gevolgd en 
dit tijdens de periode 1440-1797 (21). Door vergelijking van dc: Kaprijkse pastoors 
met het hiervoor genoemde overzicht was het mogelijk hun al dan niet lIniwrsitaire 
vorming te achterhalen. Wij beperken hier ons onderzoek tot de pt'rilllk 15nO-155Q. 

Tijdens de 16de eeuw verkeerden o.m. in dit geval: JO:Hmes Hc:n.'kt' dil.' op :?~ fehru
ari 1512 werd ingeschreven aan de lIniversitl'it van Ll'lI\'cn (11) \"n pastlll1r \\ ~'s te 
Kaprijke in 1525 (23); Christiaen dc Boodt \wnl in Ll'lIvcn ingc:sdut"wn IIp :? mei 
1515 (24) en WilS pastoor te Kaprijkc tijlkns dl' periodc 1531-153X (:!5): Adriac.'n 
Danckaert fs JOUllilis werd in~cschrl'vl'n op 2 ft'lmlllri 15.~O in Ill't C'uslnllll (dc.'lx'dn
gogie het Kasteel) en sl:tlmlc zcker uI' vun t,'c.'n wrlv:m,'lHk fUl1lilic.', Ilan,!!c/kn hij hij 
de inschrijving werd aUl1gl'duid als 'dil'('.\" (= rijk) (l6); hij \Wrlt als pfl'shitl.'r-kllSll"r 
in de kerk van Kaprijke aal1~csteld in 15.~4 (27): Fmm:ois I kfl'kl' \\'l'fll 1'\'l'lmls 
Joanncs op 2H februari 15\2 in~cs('hrevcn (lX) en was als prcshill'r-or,!!nnisi I" 

Kaprijke werkzaam vanaf 15\ H (29); Joanm.'s l Jkndllnrk t: .. Adriani wl'ni It' l...l"uwn 
ingeschreven in UlI~lIstus van hl'l jaar 1535 l'n hl'llllonk l'VC.'llI.'CtlS Int l'C.'n :I\l1l/knlijk 
geslacht, daar hij cvellllls dl' ho~er venlll'ldl.' Adrilll'l1 Dam'km'rl f's Jl'lillmis nis 
'dil't's' werd genoleerd (JO). Wannl'l'r hij pn'dl's in KlIprijkc.' Ix'landde.', IS uit'l Ie.' 
achterhalen; wel geeft F. MICIIEM IIls t'indjullr voor lijn \'c.'INijf It' I\.al'n.ik(' hl'l 
jaar 1562 (.11). Jncubus til' IIcrl'kc.'I'(, liL,t lkh insrhrij\'l.'n (lP 1~ li:'hru 11 ri t =' \'" :11s 
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zoon van een welgesteld geslacht, (32); als presbiter-koster was hij te Kaprijke werk
zaam tijdens de jaren 1531-1532 (33) en werd daarna als koster opgevolgd door de 
reeds hoger vermelde Adriaen Danckaert fs Joannis. Een eigenaardig geval is wel 
Jooris vander Beken die door F. MICHEM te Kaprijke als pastoor wordt vermeld tij
dens de periode 1525-1527 (34); een Jooris vander Beken, afkomstig uit Kaprijke, 
staat echter pas in juni 1546 te Leuven als student ingeschreven (35); toch blijkt uit 
de stadsrekening over de jaren 1536-1537 dat Jooris vander Beken in die jaren nog 
pastoor was te Geertvliet (36). 

Een tweede mogelijkheid was dat priester-kandidaten een opleiding kregen in een of 
andere stedelijke school. Dit was o.m. het geval in het jaar 1480, toen een vertegen
woordiger van de bisschop naar Eeklo kwam om " ... den scolieren hier vander stede 
ende andere crune te ghevene ... " ; dit was trouwens niet de eerste keer: reeds in 
1413, 1424, 1428 en 1446 was de bisschop van Doornik" ... crune ende ordine ... " 
komen geven (37). Ook de Kaprijkenaren genoten wel eens de eer de bisschop in 
hun midden te mogen begroeten. Toch bleek een dergelijke komst eerder uitzonder
lijk, want in 1480 noteerde men in de stadsrekening : " .. .Item doen de bischop van 
doornike hier was, mids dat hij noijt hier gezyn hadde ... "(38). In 1563 kwam de 
bisschop van Brugge (vanaf 1559 ressorteerde Kaprijke onder het bisdom Brugge) 
naar Kaprijke om een oplossing te vinden voor een conflictsituatie tussen de geeste
lijkheid en de lokale bevolking, in verband met de opvolging van de overleden pas
toor, Joannes Ulendonck. Bij die gelegenheid wijdde hij ook de priester-kandidaten 
en diende het vormsel toe aan wie het wenste te ontvangen (39). Een priesterwijding 
en daarbij aansluitend het opdragen van een eerste mis gebeurde uiteraard niet elke 
dag. Dit verklaart dan ook dat de Kaprijkse schepenen de nieuwgewijde priester op 
het stadhuis ontvingen en waarschijnlijk meer dan één glas wijn op zijn eremis 
ledigden. Dit was o.m. het geval op 22 mei 1558 toen heer Thomas de Pape als 
" ... nieu schamel presbyter ... " zijn eerste mis opdroeg (40); eenzelfde tafereel speel
de zich af in 1562 toen Charles de Pape als pas gewijde priester zijn eerste mis had 
opgedragen (41). 

Een derde mogelijkheid was dat een toekomstige priester bij een pastoor in de leer 
ging, waar hij zich in het vak van 'prochiepape' kon bekwamen (42). In hoever men 
te Kaprijke van een dergelijke methode gebruik maakte, is natuurlijk moeilijk te ach

terhalen. 
Toch kon niet zomaar iedereen onmiddellijk toegang tot het priesterschap krijgen. 
Een onwettige geboorte, lichamelijke gebreken, wanstaltigheid, het niet bereikt heb
ben van de vereiste leeftijd, onvoldoende kennis, ketterij in het voorgeslacht, horig
heid, het uitoefenen van een niet ontvangen wijding, dit alles waren 'irregularia' 
waarvoor dispensatie moest worden verkregen (43). Daarenboven had de priester
kandidaat een wijdingstitel (een 'titulus') nodig, d.w.z. dat hij samen met de wijding 
een vaste aanstelling kreeg aan een kerk om daar zijn ambt uit te oefenen als pas
toor, kapelaan, koster, scholaster of organist. Een dergelijke wijdingstitel noemde 
men een 'titulus heneficii'. Was de priester-kandidaat vermogend, dan noemde men 
zijn wijdingstitel een 'titulus patrimonii'. Uiteindelijk werd er ook gepeild naar de 
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persoonlijkheid. het gedrag en de godsdienstige kenni~ van de priester-kandidaat. 
Werd hij waardig bevonden. dan kwam de bisschop of een afgevaardigde de kruin
schering doen en de wijding toedienen. 

2. Kaprijke. een parochie met twee portiol/es 

In de voorgaande bladzijden vermeldden we reeds het feit dat er te Kaprijke twee 
gelijkwaardige pastoors werden aangesteld. die samen de herderlijke taak zouden 
uitoefenen. Het begin van deze tweevoudige samenwerking blijft een vmagteken: 
wie tijdens de 17de en 18de eeuw als pastoor te Kaprijke werd aangesteld is echter 
minder problematisch. Voor de tussenliggende eeuwen (l4de tot en met de l6de 
eeuw) zijn er evenwel meer hiaten dan continue gegevens. Uit de beschikbare archi
valia blijkt nochtans zeer duidelijk dat deze samenwerking niet altijd even rimpel
loos verliep. Duidelijkheidshalve zullen wij de evolutie van dit' dubbel pastoorschap 
chronologisch behandelen. 
De 14de en de 15de eeuw blijven voor het grootste deel een gesloten boek. 
Sporadische vermeldingen van pastoors en kapelanen in de stadsrekeningen leveren 
ons wel de namen van enkele geestelijken. maar geven ons weinig inzicht in de pre
cieze ambtstermijnen. noch in de onderlinge samenwerking en taakverdeling van de 
plaatselijke geestelijkheid. 

a. Tijdens de 14de eeuw 

Voor de 14de eeuw is de informatie minimaal. Wanneer wc ons oase ren op de gege
vens van F. MICHEM. dan zijn er slechts Hcht namen van Kaprijkse pastoor.
gekend (44); in chronologische volgorde warl'n dit: P. Bruncd. Willelll Vemachtl'n. 
Jean de la Vache alias Walsche. Petrus Andrce. Petnls de Fumll, Jan d~' N.u~is, 

Jacoh Woesselant en G. Bruneel. Het merendecl vun deze namen houdt "cmmd met 
toevallige vermeldingen, maar geeft weinig of geen inzkht in de duur van hun (l'lS

toraal. 

~Tijdensde 15deeeuw 

Voor de 15de eeuw ligt de nwk wrl iets hl'l~'r. Dl' Ix'waard gl'ole\'cn sladsrd.l'nin
gen rapporteren nl. finandële h,'gcl1lol,tkoming aan de orgunisl. sl'hol~lster l'n ~nstl'r; 
ook de tussenkomst vun til' pastoor nnur aank'iding van prol'l'ssl'n, Ix'langri.i~l' Jlllli
tieke gebeurtenissen of het hemd vlIn h(l(lgwual'dig,hl'idslx'~klkr.- mUl K~\priJ~l' 
vindt daarin occasioneel zijn weerslag. Een puar vomlx'cldcn mogen dit \'l'ntmddij
ken. 
Tijdens Kaprijke-jaannarkt van hl't jaar 1429 WilS Jun van Al'r/l'dt', t't'n pric~tt'r uit 
Basscvelde. verwond gerankt door l'en zeh'('C Andrh.-s ~knt'l'kt', t'\'l'Ill'\'ns l'l'n irl\"l. 
ncr uit Basseveldc. die 1111 dit vO(lrvnl de wijk nalll nnur :\1I1'\k'nhur~. b.'n dt'l)!di.i~ 
misdrijf kon nict ongestraft hlijwll en op Ver/lll'~ vlln Iwt "npilll'l \'lUl Il(l\ln,," \\t'n' 
dc deken vun Aardenhurg Iwlust IIlt't dt' nnllholldin~ \'Ull dt' dudl'r lllU hl'm vl'f\l,l· 
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gens over te leveren in handen van de plaatselijke baljuw. Als gevolg van deze aan
slag op de persoon van een geestelijke was over Kaprijke de ces uitgesproken (45). 
Precies naar aanleiding van dit feit vernemen we dat " ... heere Luuc van Brakele, 
andere prochiepape van Capricke vors . ... " naar Doornik zou trekken om " ... relaxa
tie vanden vort!. chesse te gecrighene ende af te doene ... " (46). Ook op het politieke 
vlak werd de pastoor af en toe bij de zaak betrokken. Zo vernemen we dat in 1449 
de schepenen samen met de pastoor vergaderden en " ... de cueren ende privilegien 
vander stede visenteerden ende verluchten ... ,,(47). Dit was trouwens geen uitzonde
ring, want ook in 1452 waren " ... meester bouden onsen prochiepape ... " en de 
schepenen met hetzelfde werk bezig (48). Na voltooiing van het werk werden de 
documenten in de koffer opgeborgen en enkele kerkjuwelen eruit weggenomen. 
Samenwerking tussen geestelijk en wereldlijk gezag was normaal; samenwerking 
tussen de geestelijke collega's liep niet altijd van een leien dakje. Zo vernemen we 
dat in 1460 de wrijvingen tussen de pastoor en één van zijn kapelanen zo erg was, 
dat de burgerlijke overheid tussenbeide kwam: " .. .Item omme dieswille dat binnen 
capricke was onghenouchte gheresen ende daghelicx meer was tllsschen de 
prochiepape van capricke ende eenen capellaen ende de wet dochte ende over merc
te datter haet wel af hadde moghen bliven ende omme dit te belettene dachten dat zij 
de capellaen die de ghemeente dient verlaten zoude ende oorlof gheven omme alle 
questien ende ghescille af te legghene also ghedaen was omme beter wille. Omme 
twelcke dezelve capellaen heeft doen dag hen kercmeester vande kercke van capric
ke, shelich gheestmeester insghelicx ende ooc diversche ghuldemeesters omme 
twelcke de voors. ghedaechde gaven ende deden maken procuracie ende stelden 
procureur ... " (49). 

Wat de oorzaak van dit geschil was, is uit de bronnen niet te achterhalen .. Uit analo
ge situaties van latere eeuwen - waarvan de proces bundels bewaard bleven - zou het 
ons nochtans niet verwonderen dat ook hier financiële aspecten oorzaak waren van 
het conflict. 
De aanstelling van een nieuwe pastoor was uiteraard een heuglijk feit. Bij een der
gelijke gebeurtenis werden dan ook de nodige kannen wijn uitgeschonken aan gees
telijke en wereldlijke gezagdragers. En dit was zeker het geval toen Paesschier van
der Meersch op 10 juli 1469 werd aangesteld als pastoor van de tweede portie en 
daarbij o.m. bleek dat hij was " ... een vander capelle van onsen ghedllchten heer ... " 
(50). Ook toen Jan van Bussegem op 1 januari 1479 zijn taak als pastoor op zich 
nam, vloeide de wijn rijkelijk uit de vier kannen die door de stadskas werden betaald 
(51). De vermeldingen van geestelijken in de stadsrekeningen laten ons helaas niet 
toe met zekerheid vast te stellen of er steeds sprake was van een 'pastoor'. 
Attributen zoals 'heer, preshiter, priester, meester' komen evenzeer aan bod bij 
geestelijken die er de taak van 'kapelaan' waarnamen. Alleen door vergelijking met 
andere contemporaine bronnen is het soms mogelijk de knoop door te hakken. Een 
dergelijk probleem stelde zich met de persoon van JOaJmes Voort die voor het jaar 
1499 door de schepenen vergoed werd " ... voor zijnen dienst van messe te lesene als 
commissarissen de leste rekenin/{he hoorden ... (52). In deze uitgavepost stond hij 
gewoon als' ... her .Ioannes Foor! ... " vermeld, hetgeen ons niet toelaat hem als 'pas-
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toor' van Kaprijke te betitelen. Een charter uit 1527 neemt echter alle twijfel weg. 
want daarin lezen wij o.m. : ..... Ten verzoucke ~'an heer loannes Foor! zalegher 
memorie hinnen zijnen levene prochiepape vander eender porde vander kercke .'an 
caprycke ... " (53). 

c. Tijdens de 16de eeuw 

De 16de eeuw geeft, vergeleken met de vorige twee eeuwen, wel wat meer vaste 
grond onder de voeten: de stadsrekeningen vertonen minder hiaten en de kerkreke
ningen vormen voor de periode 1531-1538, hoe beperkt ook in tijd, een dankbare 
aanvulling. 
Bij het begin van de 16de eeuw was - zoals hierboven reeds werd aangestipt -
Joannes Voort, pastoor van de eerste portie. Wie zijn collega-pastoor was, is niet 
meteen duidelijk. En toch ontbreken geenszins namen van geestelijken! Jacop 
Moens en Cornelis Moerinc zijn regelmatig terugkerende begrippen in de stadsreke
ningen van de vroege 16de eeuw. Was één van hen 'pastoor'? Of waren zij beiden 
slechts 'kapelaan'? Wanneer we ons mogen baseren op de omschrijvingen van het 
begrip 'kapelaan', zoals we dit aantreffen bij P. DECLERCK (54), dan is de taak 
van deze geestelijken beperkt tot het celebreren van een welomschreven aantal 
geestelijke diensten. L. STOCKMAN (55) ziet deze opdmcht wel iets ruimer en laat 
ze ook optreden binnen het kader van het parochiale werk. Mag men, hierbij aan
sluitend, de activiteiten van een rederijkerskamer interpreteren als 'parochiaal 
werk'? Die indruk krijgt men inderdaad bij het lezen van het hiernavolgend citaat 
(56) : 

.... .Item ghesconckel/ her lacop Moens el/de her come/is Moerillc midsgadt'Ts IIu'('r 
andere jOl/ghers ende ghesel/ell \'al/der Reflwrycquc dewelckc spe'('!dc" e('" spel 
ende hedreven ghcl/ouchfe fer jeghellwoordicheijl \'clII mUm'l/ hc'errll clt'l/ commissa
rissen len dag}u' alsmen laelsleden cle wcl l'ermcu'cfe 

... Ilem g!1esconcken beede den prochypapt'll cllclc' dl' ccJlwl/allc'Il om",,' Jat :ij Ic'l/ 
diveerschcl/ slonden den ghemeem'n iIlZCfCIIt'1/ Ic' kCI/I/c'I/ g}/t'ghe"'('11 "c'b!>t'1/ ;I/dell 
sloel omme fel' kerckel/ fc' comnu'lIc' (,lIclc' prochessie' ge'l/c'l'(/e'l Ir draghe'l/c' j('ghrlls 
de haesfegh,' el/de OII1'c'rsÏt'l/c c/ool \'olghcl/c/e sd,c'f(' /)c,\,('/,'" ,'al/dc'" \'rijel/ ('II,Ic' 

elders ... " 

Rekening houdcnd met de inhoud van het eerste itl'lll, /.Ou Illt'n gcneigd l'ijn "ddt' 
geestelijken te idcntificcrcn mct de hcgrippl'n 'scholasfcr' t'll 'orgal/ist'. aan!!oit'll 
heide amhten in werkelijkheid ook door priestcrs wt'rtlen lIitgcudt'nd, 'l\x'h I..,)IIlt'll 
deze IaatsIc omschrijvingen in dc studsrckcningcn van Kaprijkt.' skdlts uitdmkl..dijl.. 
aan hod vanaf rcspcctievelijk 1562 (57) en 1519 (5H), 

In 1515 mochten de Kaprijkcnarcn een nicuwe pastoor \'t'rweI I..ollll'U: llll'Cstt'r 
Gemard van Liedekt:rke ...... pl'OC'hÏt'plll'(' "clI/dt'" cU/dt'" l'orC'Î(' \'(11/ I'cll'aicA f" ... " 

kwam voor hel eerst I.ijn parochillllclI hCZot'kl'n (!:;t», Tijdcns dit ,dfdl' jmu \\ IlS \~)I.. 
een ander gcestl·lijkc. Piet cr vllllden Brolll'J...t~, Ic Kaprijl..l' Wt'rl../mllll: ab l'l'U Ilwrk· 
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waardig detail vernemen we dat hij 12 ponden parisis ontving" ... over Joosken zijnen 
-::.one als bedient hebbende tofficie vanden orghele ende dat vanden jare ende St. 
Jansmesse 1515 begonnende tottenjare 1516 ten zelven daghe hendende ... " (60). 
Precies rond deze tijd bereidde Joannes Hercke, toekomstig pastoor van Kaprijke, 
zich voor op het priesterschap. Op 28 februari 1512 werd hij aan de universiteit te 
Leuven ingeschreven en behaalde er het baccalaureaat in de theologie (61). In 1525 
treffen wij hem te Kaprijke aan als medepastoor van meester Francois van 
Helleputte. Naast deze beiden was er ook een Francois Hercke - naar alle waar
schijnlijkheid een broer van Joannes - die er de taak van organist uitoefende. Deze 
Francois was eveneens priester en was samen met Joannes op precies dezelfde dag 
als student ingeschreven aan de universiteit te Leuven (62). Kwamen zij beiden op 
hetzelfde ogenblik naar Kaprijke? Die kans bestaat, maar zekerheid hebben we niet. 
Uit de stadsrekeningen is echter wel af te leiden dat Francois Hercke reeds vanaf 
1519 (63) te Kaprijke het orgel bespeelde en die functie bleef uitoefenen tot 1547 
(64); terzelfder tijd was hij ook kapelaan, want naast zijn inkomen als organist kreeg 
hij nog een niet nader omschreven vergoeding: " .. .Item betaelt herfransoys hercke, 
presbiter als organist bediendt hebbende tofficie vanden orghele ... boven ander 
winnijnghe die hij inde kercke heeft ... " (65). 
De dertiger jaren van de 16de eeuw geven ons - wat betreft de kerkelijke archivalia
iets meer zekerheid over de geestelijkheid te Kaprijke. Volgens F. MICHEM (66) 
was een Jooris vander Beke, pastoor te Kaprijke tijdens de periode 1525-1527 en 
zou deze overleden zijn in 1538. Uit een fundatie daterend van 24 februari 1539 
blijkt inderdaad dat hij het pastoraat te Kaprijke bekleedde, want daarin lezen we dat 
" ... meester Jooris vander beke wilent pastoor deser ken·ken ... " bij testament 
bepaalde dat ten eeuwigen dage voor het altaar van Sinte Anna, binnen de kerk van 
Kaprijke, een gelezen mis zou worden opgedragen en " ... ghemerct dat de voor
noemde fundateur hier niet begraven en es te ghane ter sepulture van zijnder moe
dere thende den voorscreven autaer of van zijnen vadere die begraven licht voor den 
preecstoel of daer ontrent ende aldaer lesen eenen De profundis metter collecte 
dan·toe dienende (67). In 1537 was Jooris vander Beke als pastoor te Geertvliet 
werkzaam en in die functie kwam hij zijn vroegere Kaprijkse parochianen nog eens 
een bezoek brengen (68). 

In 1531 was meester Christiaan de Boodt blijkbaar de enige pastoor te Kaprijke, 
want in de kerkrekening van dat bewuste jaar werd hij vermeld als " ... prochiepape 
ende vicegerent vander eender portien ... " (69). Hij kreeg daarbij echter wel de hulp 
van heer Sebastiaen Lonckaert als kapelaan, van heer Francois Hercke als organist 
en van heer Jacob de Herckere als koster. Zoals hoger reeds vermeld, genoot deze 
Christiaan de Boodt een universitaire vorming te Leuven eO). Vanaf 1533 kreeg hij 
het gezelschap van een medepastoor in de persoon van Jan van Hasselt; deze laatste 
zou geheel zijn verdere loopbaan te Kaprijke verblijven en er overlijden in 1566 el) 
In 1545 (of 1546'1) kwam Cornelis de Heere als nieuwe pastoor zijn intrede doen te 
Kaprijke e2); aangezien Jan van Hasselt pas in 1566 zou overlijden, is het meer dan 
waarschijnlijk dat hij als opvolger van Christiaan de Boodt kan beschouwd worden. 
Zijn verblijf zou echter kortstondig zijn, want in 1548 (of 1549 ?) kwam Joos de 
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Vroe .. ... a/s verus pastor \'ander eender portie val/der kaden deser stede nemel/de 
possessie \'ander ze/ver c/tere ... " e3). Ook hem was geen lang verblijf te Kaprijke 
beschoren, want reeds in 1551 (1552 ?) werd door de schepenen een bode naar 
Dendermonde afgevaardigd .. ... ter causen ende omme eenen nieuwen pastoor inde 
stede \'(In dheer Adriaen Danckaert. presb;wre ende pastoor "ander eel/(Jer por/ie 
\'ander zell'er kercken binnen zijnen /evene ... " e4). Deze laat!.le Wél!> nl. overleden 
en werd opgevolgd door heer Pieter Willaert eS). De Kaprijkenaren kregen werke
lijk geen kans om hun pastoor naar waarde te leren schatten. Uit de bewaard geble
ven archivalia is niet te achterhalen hoe lang Pieter Willaert als pa.'toor te Kaprijke 
fungeerde; in elk geval is zeker dat op het Sint-Jansfeest 1562 Geeraert Sioncke alf> 
..... nieu venls pastor inde stede \'an meester Jan \'(In Hu/endollck, m'er/eden t"rfach
tigh pastor ... " werd aangesteld e6). Deze Jan van Hulendonck was m.a.w. een 
opvolger van Pieter Willaert: het begin van diens pastoraat blijft echter een vraag
teken. 
De keuze van de nieuwe pastoor liet de parochianen echter niet onberoerd. Die 
indruk krijgen we althans uit de mededeling dat de baljuw hij de deken van Gent 
ging aankloppen met het verzoek dat ..... hij Iliemandt conslillleren en :OIul(' indt' 
stede van meester Jan \'(In Hu/end(Jnck over/eden pastoir \'amlcr eender portie :(JII

der tadvijs ende taccordt \'allden ouden pastnir. heer ende wet encle de kerckmees
ters \'(Inde ken'ke \'QII CaprUeke ... " (77). De zaak hleef hlijkhaar aanslepen want op 
19 fehruari 1563 trok de haljuw naar de hisschop van Brugge opdat hij ..... ,Ie.'«('r 
stede voorzien zoude \'(lil eellen goeden JOllffi.wllllen pastoor in de Slede \'(lfl m('('sla 
Jan \'(In hu/endonek ... " eH). De hisschop gaf hem de raad zich Ie wenden tol de 
deken van Koksijde en deze Ie vragen of hij het pastoorschap te Kaprij!..e wilde aan
vaarden. Op 26 fehruari trok de haljuw, vergezeld van de hurgemeester, naar 
Koksijde en kreeg daar van de deken Ie horen dal deze hinnen dt.' acht da~en li.in 
beslissing zou meedelen. Uiteindelijk kwam Raphael Janssens in 1563 als llpnll~l'r 
van Jan van lIulendonck e9 ). Zijn medepastoor .Ian vun Hasselt was ondertusst.'n 
een bejaard man geworden en in 1566 overleed hij na 33 jaar lang lijn parodlianen 
in wel en wee te hebben hijgestaan. Traditie~wtr()uw trok haljuw O:ml'1.'1 lIu~hl' 
opnieuw naar de bisschop in Brugge ml't de vraag 0111 l'l'tl hd, wmne plmlls\'t.'r\':lIl~l'r 
aan Ie duiden. Ook nu wccr wensIc de lokak- Ix'vol!..ing inspmak. Op.:! I januari 
1567 lrokken de baljuw, schepen Ghclcyn Pil l'n lil' ~riftkr nam hl'l hissl'hoppdijk 
verhlijf meI hel verwek als pasloor. hel'r .Im:nh MaSUft.'l'I, ~dlllortig van Kaprijkl', It.' 
wi lIen aanstl'llcn. liet duunk hl ijkhaar \Wl'r Il' lanp., wanl op 11 fl'hnmri 1567 In,k 
dc baljuw opnieuw naar Brllg~w I11l'l 11I.'t vl'r/lx'!.. dal de hissdlOP .hll'oh M,NIn'l'I/\lu 
henocmcn lol pasloor van dl' cl'rslI.' p<lrtil' (HO). Bij lijn tt'ru~h'('r !..ft.'l'g dl' ",.Ijuw 
een bricf mee voor Raphael .Iunssl.'ns, pashlor vnn dl' IWl'l'lk Illlrtil', ml'l lil' Illt't.k'

deling dal de bisschop (k daarop volgt'mk I()nda~ l'l'n man lIil I.l'un.'n IllU IlIll'n 
komen ..... oll/mt· It' 1·t'rtooghcl/ c"dt' l't'rco/hUp,h"1/ t'l ,·I·II".t:C'lilllll nlllclic"1t clclgJrt' 

"('l'('/('I/de dat I1/CI1 Ol/t/li('cJ('1/ :0I11/t· cic" 1'00"", Ma.\'lIff'C·/ Oll/",c' \'cll/ gl"'l\'t'Ac"1t ('c"11 

s('rll/o('1/ 1(' c/Of'l/ (,I/c/C ti' kit'S('1/ cl,'" />c·IIIIIIC·II/SII·" ..... (H I). Of .Iul'\lh t-.t:Nlft'l'1 inlkr' 
daad de bl'sll' WilS, well'n wij IIÎl'I. llIuar hel ~l'/l'~lk """/h'mel i.\ Ifc/cl(r cl.", cI(' ".A' 
indl\chli~, WilS hl'l IC vl'rw!u:hll'n dlll dl' KlIprijkl'IHII"" il'll\:md uil l'Î!-tt'll llu\ldl'1l 'l'r
kO/.en hOVl'n l'en v\1.'eIlHk I i Illo!, .II1l'oh t-.ll1s\lft'('1 IlHIlI lijn Innl- "\l'ri!-tl'Il~ ','l'r 1\'1' 
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harte: in 1568 was hij niet alleen pastoor van de eerste portie, maar hij nam tevens 
de zorg voor de school en het kosterschap op zich, toen zowel de scholaster als de 
koster afwezig waren (82). Het was trouwens geen gemakkelijke tijd voor de pas
toor: de nieuwe religie liet meer en meer van zich horen, de beeldstormerij was 
voorlopig nog aan Kaprijke voorbijgegaan, maar bleef toch een permanente dreiging 
(83). Naarmate de tijd vorderde, werden de problemen omvangrijker. Zo kreeg 
Raphael Janssens, zijn medepastoor, vanaf 5 november 1572 ten voorlopigen titel de 
totale parochiale last te torsen, toen Jacob Masureel wegens gevangenschap niet lan
ger zijn functie kon uitoefenen (84). Hoe lang beide pastoors nog te Kaprijke ver
bleven, is moeilijk vast te stellen; zeker is in elk geval dat Raphael Janssens er in 
1578 niet meer was, zoals blijkt uit het hiernavolgend citaat: " .. .Item ghevachiert 
bijden voorn. fransoys Dyerkens, burchmeester ende Jan Pyncle tot Ste Laurens 
omme aldaer te vernemene naer zeker goet ende juweelen dye men verstont aldaer te 
zyne, toebehoorende heer Raphael Janssens pastoor gheweest deser stede ende kerc
ke ... " (85). 

Niet enkel Kaprijke maar ook een aantal van de omliggende dorpen werden het 
strijdtoneel voor de katholieke en de protestantse confrontatie. Zowel de stadsreke
ningen als de kerkrekeningen ontbreken voor de laatste jaren van de 16de en het 
begin van de 17de eeuw. Pas vanaf 1606 blijkt de situatie opnieuw min of meer her
steld en hernam het gewone leven zijn gang. 

d. Tijdens de 17 de en 18de eeuw 

De eerste kerkrekening van de 17de eeuw geeft ons het relaas van inkomsten en uit
gaven over de jaren 1604 tot en met 1607; de auditie van deze rekening kwam 
slechts aan bod op 23 juni 1609 (86). Wat betreft de pastorale activiteiten, is het 
overduidelijk dat tijdens de allereerste jaren van de 17de eeuw Kaprijke door ver
schillende geestelijken werd bediend. Zo vernemen wij o.m. dat Jacobus Symonis, 
pastoor van Watervliet, Jooris Stevens, pastoor van een niet nader genoemde 
parochie en de pastoor van Rupelmonde voor enkele occasionele goddelijke diensten 
instonden (87). Pas vanaf 1608 beschikte Kaprijke opnieuw over twee pastoors: 
Martinus Willecomme, een augustijn uit Brugge, werd aangesteld op 21 augustus 
1608 (88) en Franciscus Mascet, eveneens een augustijner monnik, op 4 oktober van 
het zelfde jaar (89). In de kerkrekening die in auditie kwam op 22 september 1610 
werd bij de presentatie deze laatste nog als pastoor van Kaprijke vernoemd (90); in 
de rekening over de jaren 16IO en 1611 lezen we echter: " .. .Item hetaelt Meester 
Jacoh vonden hossche, deken ende pastoor in eec/oo van diversche diensten hij hem 
gedaen als dese kercke s(JIlder pastoor was noer tvertreck van heer fi'onchoys 
Macet ... " (9 I). Hieruit blijkt dat Francois Mascet mogelijk reeds in 16 IO, maar toch 
zeker in 1611 uit Kaprijke verdween en dat dit met zijn collega Marten Willecomme 
nog vroeger het geval was. 

In 161 I mocht Kaprijke meester BaItasar Casier als nieuwe pastoor verwelkomen. 
Niet enkel de zielzorg maar ook de restauratie van het vervallen kerkgebouw eisten 
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zijn volle aandacht op. Daarnaast werd heel wat tijd besteed aan het wekelijks cele
breren van een mis ter ere van het H. Sakrament en van O.-L.-Vrouw, het opdragen 
van de missen uit de fundatiën, de dienst van 19 octaven gefundeerd in de kerk van 
Kaprijke, het zingen van het lof en het prediken van het lijdensverhaal op 
Palmzondag, Goede Vrijdag en Pasen (92). De enige hulp die hij daarbij kreeg, 
kwam van zijn kapelaan Philips de Jaghere. Was het de zware last die hij moest tor
sen, of was het zijn leeftijd? Over geen van beide kunnen we ons uitspreken, maar 
toch overleed Baltasar Casier voor 29 december 1616. In de kerkrekening die in 
auditie kwam op laatstgenoemde datum lezen we namelijk: ..... Belaell aen heer 
ende meester Baltasar Casier mitsgaeders heer ende meesier Jaeques Fret= nu jeg
henwordich pastoor deser stede van gedaen ende gecelebreert te hebben ... " (93). 

Bovendien vermeldt de kerkrekening over het jaar 1618 een vergoeding voor de kos
ter van Kaprijke die samen met pastoor Jaeques Fret naar Brugge trok •• ... omme Ie 
commen in onderrekeninghe met dhoirs van de voornoemde meeSier Ballasar 
C · " (94) aSler... . 

Zijn opvolger Jacobus Fret was evenmin een lang verblijf te Kaprijke weggelegd: 
ten vroegste in 1616 in Kaprijke aangekomen, verdween hij reeds in 1618, \\cant in 
de kerkrekening over het jaar 1619 is slechts van één pastoor sprake, met nante heer 
Antonius Cousijn, die hem als pastoor van de eerste portie opvolgde (95). 

Met de figuur van Antonius Cousijn wordt het opvolgen van de respectieve pastoors 
van Kaprijke heel wat makkelijker. Volgens de gegevens van F. MICHEM (96) 
werd Antonius Cousijn geboren te Gent in het jaar 1590 en priester gewijd in zijn 
geboortestad op I juni 1613. Op 30 mei 1618 - hij was pas 28 jaar - werd hij als 
pastoor van de eerste portie te Kaprijke aangesteld (97). De sporen van de voorbije 
godsdiensttroebelen en militaire gebeurtenissen waren ver uitgewist en ook de res
tauratie van het kerkgebouw was reeds ver gevorderd. In de toenmalige kerk was er 
een kapel, toegewijd aan St.-Jacob en een tweede, toegewijd aan St.-SebastimUl: in 
deze laatste konden de leden van het St.-Sebastiaansgilde hun p~lIfoonheilige vere
ren. Deze kapel was nog niet volledig afgewerkt en bood zeiL" geen gelegenheid om 
daar de godsdienstoefeningen te luten gebeuren, Het WliS dan (lok naar aanleiding 
van deze situatie dal de bisschop van Brugge hesliste ..... e/at dc" dirl/.'.t r"d". ,'agcl
deri"ghe \'allt voors. gl/U/den bij pnwisir ghl'dcJ('II .'lal wordt'" ille/t' St. Jucopscapdlt' 
tot andersto/lt dat duer hel OfJlllal'rk('fI \'(111e/C' \'oork('/'ckl' dt' \'001'5. C(/I'('//t' ,'(lil SI(' 

Sehastiae/l sa/ hequaem ghl'flUIl'Ct Sijll tol ghl'l>ruyck uls ,'oon'Il, COflullft'l"t'"d(' h,j 
desen dat alsu/eke ciraet t'"dt' omal1lc'III('1l dit' dC' sc/,'(' gul!/{'hl'Ordrrs indc' \'tJOrs. 
capelle "an Ste Ja cops doen sullt'fI dc'st'/"C' \'('''''lOgl/CIl S/I/I('II ft' IrallSI'0rf('l"c'II 11,,(,,
hut'l'liedC'l' capelle die ge'report'c·,.t :aj/l als \'oorst'if is ..... (QX). 

Op 2 juni 1619 k wam de hisschop in hoogst eigen persoon nuar Kaprijkt' en wijddt' 
bij die gelegenheid het hoogaltuar, toegewijd Hun O.-L.- Vrouw \.'n Ill't Iink\.'r lijnI
taar, toegewijd aan SI.-Jm:ohus (99). Niet enkel dl' kt'r" muur ook lk pastorij, dkht 
hij de kerk gelegen, had zwaar geleden onder de trodlCkn vun Ill't dlllk \":1Il dl" I~k 
eeuw. In werkelijkheid was het pnstoorshuis onhl'wnonhnur gl"wonkn t'n lil' "l"rl.
fahriek had dan ook heslist aan dl' pastoor \,'l'n undt'I"l' woning, ook l"igt'lllh' l1l VlUl dl" 
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· t magistraet ende ghemeente ale/aer toegheseyt te ghe\'en) hel ÎI/necommen mnde 
f1.1'eede vacherel/de portie pastorale vande \'Oom. stede ..... (JOl) Het verzoek werd 
ingewilligd en op 8 juli 1633 werd Gillis Lantschoot. een augu~lijner monnik. aan
gesteld als pastoor van de tweede portie (J02). Het gezegde 'Twee :ielen ;1/ één :ak' 
ging zeker niet op in het geval van deze beide pastoors, want op 2 mei 1635 vroeg 
Gillis Lantschoot aan de bisschop om te kunnen beschikken over een eigen kelk 
" ... omme te schauwen veel gheschillen ieghens heer Anthonis CousijlJ ..... (103), Een 
nieuwe zilveren kelk ter waarde van 14 ponden groten courant werd door de kerk
meesters besteld en betaald. 

De politieke situatie tijdens de dertiger jaren van de 17de eeuw was trouwen!> ook 
niet "an die aard om alles rustig te laten verlopen. Voor Gillis Lantschoot was dit 
zeker niet het geval. want vanaf 19 februari 1636 zat hij gedurende 9 à \0 maanden 
gevangen te Aardenburg (104). Gedaan dus met de vergoeding voor het celebreren 
van missen te Kaprijke; toch meende hij aanspraak te kunnen maken op een vergoe
ding voor wat hij moest ontberen door zijn gevangenschap en hij richtte in die zin 
dan ook op 23 oktober 1636 een verzoekschrift tot de bisschop van Brugge (105). 

Of het al dan niet aan die periode van hechtenis te wijten was. kan moeilijk uitge
maakt worden; één zaak is zeker: Gillis Lantschoot was achteraf zeker geen zacht
zinnig man. Die indruk krijgen wij althans bij ..... de clachte ghedael1 110pel1de st'kt"r 
calcoenen die men seghl ollhehoorlick opghel/Oudell ellJe doot ghesml'ICIJ tc ""ese,, 
hij heer Gil/is LantscllOt. pastor I'all dl' twcede portie ill Capryckl' ..... (106). Om 
deze zaak niet direct voor de rechthank te laten verschijnen. werd aan heer 
Guillaeme van Houcke, pastoor van Watervliet en deken van de christenheid 
Aardenburg, de opdracht gegeven om de zaak te onderl.oeken. Toen dal!' ;ll'htc-raf 
bij de bisschop verslag uithracht. hesliste deze laatste op I oktober l6.'N, N. 
Mastelain, prior van de ahdij van Zevenbergen - in wiens klooster Gillis geprofest 
was - van de zaak op de hoogte te hrengen. opdat dele de zich op zijn minst eigen
aardig gedragende pastoor zou interpelleren (107). Veel last IOU Gillis zijn llmge
ving nict mecr herokkcnen. want op 26 januari 1640 overleed hij en Wl'nt hij tl(,:gm
ven in de ahdij van den Ecckhmltc tc Brugge ()(lX), Uit hl't sterlllllis van Gillis 
Lantschoot werden 50 guldcn betaald aan dc kerkfahriek \'an Kaprijke ..... dclC·r",c·dt' 
he/aelencle de ccI.wle el/cll' alhe daer Idooe/c' lichocm I'a"dc'" \'Oom, "c'ert' Gil/i ... 
mede bl'~r(/\'l'1I is ... " (109), 

liet duurde wel cven vooraleer dl' vUl'unl\.' plllats van Oillis l.alltsdlllllt \\l'nl ingl'Il11-
men. Pas op 25 scptembt'r 1640 was zijn pinalsvervanger, Coml'lis C'tlllrtoi~ ab pas
toor van de twct.'de portÎC te Kuprijkt.' ul·tid ( 110). 
Wurlnccr we ons mogen haserl'n op de Ill'wllurd gehIeven an'hivalia. dan is dl' paÎl). 
de 1640·1656 voor de heide pastoors een tijd vlln suml'n\\'crking l'n nast gt'\\l't'st: 
gccn cnkt.'1 opzienharend gl'schil vond lijn lll'l'rslng in dl' kt'rkn'kl'ningl'll. Na"st lk 
gcwone zielzorg en het Cl'khren'n vun godlklijkt' dicnstl'll \\'l'I'\1 llllk mllldad\1 
bestecd aan dt.' vt.'nkre uitrusting vlln hl,t kl'rktlll'uhiluir. Z\l wl'n! (lP 22 ,1:lI\uari 
1653 hij mcestt.'r LCCl\ucrt Kel'l'dHlf. lilvl'rsmid tl' (knt. l'l'tl l\'m\'llslnln:o. bt':o.Idd 
..... wcghc·nclc, CC" h(ll/(/crl c'/It1c' Ihic/I hO/l,\'c'/1 Si/I'C'" /X sch, iii grolt''' /'rrmi.\",\'irg"f'l1 
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ijder ollSe midtsg. voor tgelas daertoe ghehruyckt XVI! sch. gr. ende voor tvergulden 
\'an tmaensel met het Ingelhooft VII! sch. gr. voor tfansoeij jeghens ii sch. iiii gr. 
dhollSe tsaemen hedraeghende 64-19-2 ponden groten" (111). Een dergelijk bedrag 
was zeker niet gering ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten van de kerk en het 
was dan ook voor het overgrote deel aan de vrijgevigheid van de plaatselijke bevol
king te danken dat deze aankoop kon geschieden. De beide pastoors schonken elk 
een bedrag van 3 ponden 6 schellingen 8 groten; Lieven de Causmaecker, gewezen 
kerkmeester, schonk 11 ponden gr. en Jan de Pape fs Christiaen beet de spits af met 
een gift van 16 ponden groten. De kerkfabriek zelf kon natuurlijk ook niet achter
blijven en uit de kerkschaal en deze van O.-L.-Vrouw werd een bedrag van 14-16-10 
ponden groten gereserveerd; het resterende tekort om de remonstrans volledig af te 
betalen werd " ... ghegheven ende gejont hyde dyveersche ander goede lieden ... " 
( 112). 

Niet enkel kleine voorwerpen voor de liturgische eredienst, maar ook grote ontwer
pen zoals een nieuw hoogaltaar in het koor en het marbreren van het O.-L.-Vrouw
en Sint-Sebastiaansaltaar vonden in de jaren 1651-52 een begin van uitvoering. 
Eenmaal het werk voltooid, ging Anthonis Cousijn op 18 november 1656 voor goed 
te ruste; zijn lichaam werd in de kerk van Kaprijke begraven (113). 

Pastoor Cornelis Courtois stond weer alleen voor het pastorale werk; zijn kapelaan, 
Jan de Maekere, nam uiteraard wel een deel van het werk voor zijn rekening. 
Uitkijken naar een tweede pastorale helper was echter geboden en op 17 november 
1657 kwamen Cornelis Courtois, pastoor van de eerste portie en Florentius van 
Mildert, de toekomstige pastoor van de tweede portie naar Maldegem, om samen 
met meester Jan Baptiste vanden Zijpe, kanunnik van St.-Donaas, een akkoord af te 
sluiten dat hun zou toelaten " ... in vrintschap ende goede correspondentie te leven ... " 
(114). Vooreerst werd overeengekomen dat Florentius van Mildert zijn inkomsten 
als pastoor van de tweede portie zou kunnen genieten vanaf 2 februari 1658. 
Aangezien de pastoors van Kaprijke tevens verantwoordelijk waren voor de bedie
ning van de parochie St.-Jan-in-Eremo, zou de opbrengst van deze functie fifty-fifty 
verdeeld worden. Rekening houdend met het feit dat Cornelis Courtois de oudste 
van hen beiden was, kreeg hij uit de inkomsten van het novaal tiende jaarlijks vooraf 
40 gulden. Deze laatste regeling zou ook van kracht blijven voor de latere opvolgers 
van beide pastoors (lIS). 
Wat waarschijnlijk weinigen verwachtten, gebeurde: op 15 januari 1661 overleed 
Florentius van Mildert (116) en opnieuw was het wachten geblazen op de komst van 
een zoveelste plaatsvervanger. Een precieze datum kan hier niet vooropgesteld wor
den, maar uit de kerkrekening over de jaren 1661-62 (117) blijkt dat de nieuwkomer, 
heer en meester Joannes Paternoster, over beide jaren vergoed werd. 
De zestiger jaren van de 17de eeuw waren voor Kaprijke een periode van intense 
activiteit. Reeds in 1663 was het gloednieuwe stadhuis praktisch klaar en tijdens 
dezelfde en ook volgende jaren was ook het kerkgebouw als een bijenkorf waarin 
het gonsde van een ongeziene bedrijvigheid: een nieuw tabernakel voor het hoogal
taar, een voet voor het Sint-Sebastiaansaltaar, de levering van een altaar voor de H. 
Anna (1661-62) en het opstellen van een nieuwe preekstoel binnen de periode 1665-
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67. waren even zoveel bewijzen voor een totaal vernieuwd kerkintcrÎeur (liS,. En 
helaas zouden al deze inspanningen niet naar waarde worden beloond. Met een oor
logzuchtige koning Lodewijk XIV stonden we immers aan de vooravond van ecn 
politiek zeer ongunstige tijd. Dit ondervond pastoor Cornelis Courtois aan den lijve 
toen hij op 15 september 1666 te Sint-Jan-in-Eremo bezig wa~ met het celebreren 
van een mis en rond de middag door een groep van ongeveer een lOO-tal SoOldaten 
gevangen werd genomen en naar een fort bij Gent werd gebracht waar hij tijdelijk 
werd opgesloten (119). Zijn collega-pastoor. Joannes Paternoster. werd de ellende 
van de vele verdere oorlogsjaren bespaard; op 24 november 1669 werd hij met de 
hoogste dienst te Kaprijke begraven (120). En weer zat Cornelis Courtoi~ wnder 
medepastoor. Gelukkig voor hem duurde het niet al te lang voor zijn plaats\'eryan
ger. heer en meester Joannes van Cauwenberghe. de taak kwam overnemen: bij de 
auditie van de kerkrekening op 2 oktober 1670 stond zijn naam als pa!\toor van 
Kaprijke reeds venneld (121). Ook Cornelis Courtois bleef als pastoor zijn ambt 
waarnemen; zo vernemen wij dat hij rond Pasen 1670 met zijn collega instond \'oor 
het prediken van het lijdensverhaal van Christus (122). 

Met het begin van de zeventiger jaren begon een fase waarin het dubbel pa~toor
schap in vraag werd gesteld en meer bepaald door de lokale geestelijkheid zelf (I:!J). 

Op 6 oktober 1671 dienden Cornelis Courtois en Joannes van C'auwenherghe bij de 
bisschop van Brugge een verzoekschrift in. waarbij zij de bisschop verzochten 
..... f?hedient te wesell tot meerder diellste I'all het ghemeellfl' dcseln' lIllIIlIe I'C1SIOT;j
en te samen te I'oeghell oft eell \'lll/cle twee te amortisC'refl lIC1a dl' (JOOl nlll(ll'" t'eT

sten overledelle volghelIs het conselIl 1'(1II Synl' Hooc!III'('C'rdiche'y( dCfI 8;.'1cll01' \"(1/1 

Doornicke dllertoe f?hedragh('fI ..... ( 124). Hierop antwoordde dele dat de tl'kst \'.m 

dit verzoek eerst moest worden getoond aan de landdeken van de christenheid 
Aardenburg, aan de magistraat en aan de heer van Kaprijke, om aan dele instanlies 
toe te laten daarover hun eigen opinie naarvoO[ te brengen. 1À'/e I:mtsten wrklaar
den dat zij - alvorens hun mening uit te spreken - eerst cnkck nOlahl'kn \'~1Il ll'r 

plaatse wilden horen, Toen dit uiteindelijk gebl'urd \\'us. kwam l'l'n duiddi,ik en 
ondubbelzinnig negatief antwoord en daartoe voerden lij hl'cI wnt aTgullll'llIl'n mlO 
( 125). 

Vooreerst dat ..... sUI;ccle" \'cl" o//e lIIicll' clIde ;1I111/ell/or;"lc' lijdc'" bi""t'" dl' \'()(W". 

steele I'llll Coprijcke g"('''oc/t ,,('/11>('" tll'('(' posto;r,\' lol dc" die'lIst "ell/ hc( ":"t'",ulI
tC' ... .. 

Vervolgens dat indicn hl't Vl'r/.lll'k vun dl' pastoors IOU wonkn Hll'~l"taatl ..... cltIl'r 
I'uytl(' ,wl/clc" SI'/'/Itll'lI dil'crs,wll(' ;IICOf/l'('I/;('I/fCI/ dit' "'(/('/('1/ welfdt'" glll'("';'('('''' 
cl/dc I/lll1U'lIllyck clal ,wo wal/lI('cr l>illllCII tsC'!I'C Ca/,ryck(' II/ac'/' ('('11('11 /",.,\(I;r ('" 

SO/lclc weS('I/, c"clc cI(' "Ielctse I 'alIcIc" a"derell \I'on/cII ":"(',\'11""";"'('('''' IIIf' cl' ('1'(', '(ic" 

I'ml ('('1/('" ('OI'P('//ll''', clcl/ Sc/I'('" l'eI,\'toi,. eI//C('fI(' II/l't'st('1' sOlldc' blWh'1I fll(/(' (/('11 ,\("-

1'('" cUPI'C'!ac" SleIt'" IIl/clcl' sij" ('oll/II/e",ell' "," Et'll dl'r~dijkl' situatk I\l\l Hl\lr 
gevolg hehhl'n tint (Il- pnstoor ulll'l'n dié takt'tl Itlll wrridHl'1I lik hij ~,~'d "lud ,'11 dl' 
lwaarste lasten overilltl'n aan lil' kllpdunn. I kl kil dnl bdlk P"'hlll" ,,"lr \,\'11 dl'f' 
gelijke wij/iging akkoord gingl'u. WilS voor d,' h"l'r vlln KapriJkl' ~l'l'1I .I1):l1lHl'nt: 
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Krool/tje \'Oor he/ beeld I'all a.-L.-Vrouw (G lji \ '(/11 pas/oor AIIIOIIÎI.IS COL/SIjn, / 647) 

(Foto R. Buyck) 

kerk, toe te kennen. Een ideale oplossing bleek dit evenwel niet te zijn, want op 6 
maart 1630 werd door de pastoor, de kerkmeesters en de magistraat bij de bisschop 
een verzoekschrift ingediend " ... verclaerende hoe den heer pastor is woonende in 
een huys competerende de fabrycke vande kercke, staende int middel vande marckt 
aldaer, door dien thuys vande pastorie teenemael door d' Oorloghe was gheruineert 
ende alsoo si} bevinden tselve seer ongherievich te wesen voor den heere pastor 
ende dat tzelve huys beter dient tot een wynckel ofte taveerne, versoecken consent 
omme tzelve te moghen vercoopen ende met de penning hen daervan procederende 
wederomme op te maecken het oude pastoorshuys staende op veel bequaemer plaet
se ... " (100). De pastoor was weliswaar nog een jonge kracht, maar toch bleek de 
parochiale zorg een zware klus. Dit was ook de mening van zijn parochianen en op 
8 juli 1633 vroegen zij de bisschop om een tweede pastoor te benoemen die hem zou 
helpen om " ... tlast vande parochiaenen vande zelve stede ende vrijhede te dienen 
ende bij te staen in de voorseyde administratie van de HeyLighe Sacramenten als den 
heere pasteur belet is, ofte alsment aen. hem versoucken sal ende oock te celebreren 
aLLe Sondaeghe ende Heylichdaeghe de vrouchmesse ende voor ofte naer de zelve te 
predicken het woordt Godts ende naer den noene de ionckheijt te catechiseren ende 
voorts binnen de weke aLLe de messen te doene ter ontLastijnghe vande fondatien 
vande diensten staende tot laste vanden capellaen volghende de reductie bij ons 
voorzaeten gedaen, hem toeLegghende (boven de twintich ponden groten tsiaers bij 
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wat, indien hun opvolgers niet goed met elkaar overweg konden? Hij was trouwens 
van mening dat dit verzoek van beide pastoors niet het gevolg was van hun uitzon
derlijke ijver om hun evennaaste goed te kunnen dienen, maar wel " ... hunnen eijg
hen intrest opdat het Îneommen l'an beede deselve pastorien soude volghen aenden 
langstlevenden van hemlieden , daerl'Gll alleene ghededuceert eenen c!eenen bylegh 
1'oor eenen eappelaell om soberlyek te cOllIzen leven ... (126). Volgens Franchois 
van Seclyn, heer van Kaprijke, zouden de parochianen met een dergelijke wijziging 
niet gebaat zijn. In het verleden was trouwens reeds een identiek verzoek door wij
lent bisschop Haudion van de hand gewezen. 
Uiteindelijk was de heer van Kaprijke ook van mening dat als 'onderpastoor' meest
al jonge priesters werden aangeduid, kersvers van de universiteit komend en onerva
ren in de taak die hen wachtte. 
Met een dergelijke reactie waren de pastoors natuurlijk niet gediend en hun ant
woord liet dan ook niet lang op zich wachten (127). Primo stond het de bisschop als 
opperste gezagdrager binnen zijn diocees vrij om regelingen te treffen, ook wanneer 
die zogezegd in strijd waren met een gevestigde traditie. 
Secundo was één van de beide pastoors steeds verbonden met de parochie St.-Jan-in
Eremo, waardoor in werkelijkheid slechts één pastoor permanent ter beschikking 
stond voor de inwoners van Kaprijke. Wanneer zij echter de bediening van St.-Jan -
in-Eremo lieten vallen, dan zouden er voor Kaprijke steeds twee geestelijken - een 
pastoor en een onderpastoor- beschikbaar zijn, zelfs wanneer één van beiden 
" ... waere gheoccupeert met de hoochmisse, sermoen ofte anderen goddelycken 
dienst m'elek alsnu niet en can gheschieden omme dies dat den eenen vande twee 
heeren pastoors is altijt gheengageert aende serviture van Sinte lans in Eremo ... " 
(128 ). 
Op de aantijging dat een pastoor baas zou spelen over zijn onderpastoor en alleen 
zou doen wat hem goed leek, replikeerden de pastoors dat ook een geestelijke zijn 
geweten moest onderzoeken en als hij tekort schoot, dan ook door zijn oversten zou 
terecht gewezen worden. Wat hen eigenlijk het meest dwars zat, was de beschuldi
ging dat deze unie van de twee porties uit louter eigenbelang gebeurde. Dit was -
althans volgens hen - totaal uit de lucht gegrepen. 
Vooreerst was het volstrekt niet zeker dat de beide pastoors in Kaprijke zouden blij
ven - een promotie was immers niet denkbeeldig. Secundo zou het kunnen gebeuren 
dat zij beiden kort na elkaar stierven en tertio dat de gewenste unie zowel voor de 
ene als voor de andere slechts korte tijd zou duren, daar waar de voordelen voor de 
parochianen een blijvend karakter vertoonden. Tenslotte weerlegden zij ook de aan
tijging van een te lage vergoeding voor de onderpastoor, want het zou aan de bis
schop worden overgelaten om te bepalen wat het inkomen van deze laatste zou zijn. 
Wie dacht dat daarmee de zaak rond was, oordeelde verkeerd. De heer van Kaprijke 
legde zich niet neer bij de weerlegging door de lokale geestelijkheid, maar trok 
opnieuw alle registers open in verband met het eigenbelang, waarbij hij betoogde dat 
" ... tselve versouck nerghens op en wort ghepretexeert dan op het particulier intrest 
ende crijghelachticlzeyt midtsgad.às het ghemack van den tweeden heesschere, die is 
in het fleur van sijne jaeren, ende alsoo naer alle apparentie den eersten heesschere 
staet te overleven. soo dat dit voorstel niet en [.?heschiet propter ChrÎstum sed prop-
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ter La:arllm ..... (129), Evenzeer meende hij dat men niet zo maar een voorrecht dat 
reeds eeuwen van toepassing was, kon annuleren, Daarenboven roerde hij ook de 
godsdienstige trom toen hij beweerde dat .... de incorporalie ofle unie mn heede de 
voorseyde pastorien ma er en soude strecken lol grootte verminderijnghe ende mis
achtinghe van godlsdiensticheyt, als teenemael seker ende hij daeghelyckxsche expe
rientie te hevljnden s.vnde dat de kere'ken (Jnderssins ghefrequel1leert ellde den dienst 
aldael' oock andersil/s vereert wort .'100 wanneer die ghedaen wort ellde de sermoe
nen gheschieden hij eenen pasteur in wetenschap ende praticqlle \1'el en·aren. (/al1 
als al hetsel\'e ghedael/ wort hij eenen jOl/ghen el/de onen-aren cappel/aen ofte 
onderpasteur ... .. 

Tenslotte vond de heer van Kaprijke het zeker niet aanvaardbaar dat een dergelijke 
unie zou gebeuren op de veronderstelling dat het inkomen van de beide geestelijken 
onvokioende zou zijn. Een overzicht van de pastorale inkomsten, opgemaakt door 
Joannes van Cauwenberghe, maakte nl. duidelijk dat beide pastoors beschikten o\'er 
een gezamenlijk jaarlijks inkomen van 185 ponden groten Vlaams (130). Een derge
lijk inkomen kon volgens de heer van Kaprijke niet onvoldoende zijn. 
Dit bleek vooreerst reeds uit het feit dat in het verleden geen enkele pasloor zich 
daarover beklaagd had. Wel integendeel! Cornelis Counois had geen of leer wei
nig eigendommen geërfd en toch had hij ·· ... llchterghelaeten merckclycke goeden-" 
ende vele contante pennynghel/. lIemoer claerenho\'en oock ill .'lijn /e\'clI c01l1inlldyck 
... onderhauden ende doen studeert'lI eel/ighe \'Cm Sljll \-riem/nl, tt·ec/.:cI1 e\'ide'" dal 
het jaerlyckx ;ncommen vande \'Oors. I'astorien 111('('1' dan ,wmjJisant is fOl o"derlwIII 
milde selve I'llstoren ..... (131). De heer van Kaprijke was er trouwens \'asl \'an o\'er
tuigd dat het bedrag van 185 ponden groten Vlaams niet aan de realileit heanl'H~lrd
de. Uit een zeer nauwkeurige telling van het aantal inwoners in 1671 (131) hk-ek dil! 

er toen 2017 personen in Kaprijke woonden en hieruit meemk hij te kunnen atkidc-n 
dat de casuele inkomsten die pastoor van Callwcnherghl' op 5n ponden had gcraamd, 
in werkelijkheid veel hoger lagen. Die pastoor had trouWt'ns no~ \'Crluimd lil' 
ophrengst van hun pastorale taak in SI.-Jan-in-EI'\.'l11o Ie wnlll'ldl'n, hl'lgl'1:n jaarlijks 
ongeveer 150 ponden groten opleVl'rdl'. 

Niettegenstaande expliciete documenlen on t hl'\.'h'll , Wl.'l'S dl' sillmtk in dl' jm'-'n na 
1675 op een behoud van hel duhhl'l paslnorsl'hap tl' Kaprijh'. Zèl.'r !'lX'IX'1 I~II d" 
samenwerking tussen pasloor van C'ulJwt'nht'rghl' l'n hl't hurgl'rlijk gl.'/ug. na dit ('n.l -

ces, wel niel geweest lijn. want in l1l't/elflk junr I Cl75 fell'U opnkuw I1llx'ilijk'H."\kll 
toen de pustonr weigerde om kerkt.·lijke dOt'UIlll'nll'n - dk hij Idl' "i11k IX""II'\.'11 - in 
de archiefkoffer Ic lkponeren ( I.l'). 

liet overlijden van pastoor COl1ldis CO\ll'lois is nlt.'t nauwh'urig nIslIl.' stdkn : dl' 
registmtic van de oVl'rlijdl'ns is VOIll' de Ix'riodl' I Cl 74-loiO nit'l Ix'walmt ~l'hk\t·n. 
I.mlnt precic/e gegevens onthrd,l'll: vt'rgl'lijking I1wt andt'l\' ul'\.'hil'll)nllll1t'll la~l\ t'l.'h
ter loc meI Il'kerhl'id te Ix'pak'll dal ('orndis ('ourIllis 1\'l'lIs Ilwrkdt'l1 \Hls \"\\(\1' 11 
juni 1675 (1.'4) : op dil' dntlllll \\'1,'1\1111. l'l'tl l'lllll'lll).llS uit~t'sdll\'\t'1l \I\\ll' l"\'11 '.'\';111-
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te pastorij te Kaprijke. Van de 8 kandidaten die naar deze plaats dongen, werd op 14 
september Jacobus De Vriendt als nieuwe pastoor benoemd (135). De pas benoemde 
was nog zeer jong, aangezien hij nader omschreven werd als 'diaken en beursstu
dent'. Was hij bedoeld als een overgangsfiguur? Of was hij misschien overleden 
vOàr 1680? Zeker is in elk geval dat hij pastoor was te Kaprijke in 1677 (136) en dat 
vanaf de auditie van de kerkrekening, gedateerd 12 december 1678, als pastoors van 
Kaprijke vermeld werden: Joannes van Cauwenberghe en Balduinus de Heere (137). 
Schijnbaar verliep de samenwerking tussen deze beiden zonder veel problemen, 
want geen enkel document maakt tijdens de periode 1678-88 melding over welk 
conflict ook; in dit laatste jaar werd Joannes van Cauwenberghe begraven op 10 juli 
en dit met de hoogste dienst (138). 

En het leven ging weer zijn gewone gang. De ene zijn dood, is de ander zijn brood, 
zegt het spreekwoord. Ook voor een vacante pastoors betrekking gold deze regel en 
na het uitschrijven van een concursus kwam Jan Baptiste van Lokeren, pastoor van 
Wingene, als eerste uit de bus (139). De nieuwe plaats werd dan ook op 4 december 
1688 aan hem toegekend (140). Wat ook de ware reden moge geweest zijn, feit is 
dat Jan Baptiste van Lokeren permuteerde met Maximiliaen van Beversluys om in 
Wingene te kunnen blijven (141) en op 24 januari 1689 werd aan deze laatste de pas
torij van Kaprijke toegewezen (142). 

Een bewijs dat men heel wat zaken achter de schermen regelde, werd eens te meer 
duidelijk naar aanleiding van deze vacature. Op 17 september 1688 had de bisschop 
van Brugge aan het kapittel van Doornik een brief geschreven, waarin hij meedeelde 
dat hij de openstaande betrekking wilde toekennen aan de overlevende medepastoor 
Balduinus de Heere,omdat " ... la cure semble indivisible et que Ie dit pasteur presen
te de tenir un vicepasteur à ses fraix ... " (143). Bij het lezen van een dergelijke uit
spraak kan men zich moeilijk van de indruk ontdoen dat de heer van Kaprijke wel 
niet zo ver van de waarheid was, toen hij enkele jaren te voren beweerde dat de 'unie 
van de pastorijen' uit louter eigenbelang gebeurde. Maar de bisschop had pech! De 
brief kwam een dag te laat aan en de keuze was reeds gevallen op Jan Baptiste van 
Lokeren. Na de permutatie met Maximiliaen van Beversluys beschikte Kaprijke nu 
opnieuw over twee pastoors. 
Met deze nieuwkomer kreeg Kaprijke een 29 jaar jonge en bekwame geestelijke 
(144); zijn medepastoor was precies 30 jaar ouder en kon een jeugdige kracht best 
gebruiken. Toch besliste het lot ook hier onverwacht: op 4 maart 1695 overleed 
Maximiliaen op de leeftijd van 35 jaar (145); tegen alle traditie in werd het dode 
lichaam proc\.!ssiegewijs rond de kerk en het kerkhof gedragen en deze nieuwigheid 
was -zoals bleek uit de registratie van het overlijden - bepaald tegen de zin van de 
oudere pastoor Balduinus Dheere (146). 

Reeds op 15 maart werd een concursus uitgeschreven voor de vacante plaats; 
Carolus Robijn, pastoor in Uitkerke, kwam als eerste van een reeks van 26 kandida
ten uit de bus en werd aangesteld als opvolger van Maximiliaen van Beversluys 
(147). Hij was zeker niet meer van de jongsten, want geboren te Brugge in 1640, 
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was hij reeds 55 jaar oud. Samen met zijn nog oudere collega ging hij een politiek 
benarde periode tegemoet. De Spaanse Succes!<.ieoorlog ( 1700-1713, stond voor de 
deur en ook tijdens de laatste jaren van de J 7de eeuw waren inlegeringen van 
vreemde troepen geen uitzondering. De financiële gevolgen van dergelijke toe\tan
den lieten zich ook voelen in de inkomsten van de kerk. Zo lezen wij in de kerk
rekening over de jaren 1696-97: .... .Item 23-19-9 pondel1!:/"Olel1 ", laelen mlideren 

aen alle de pachters mnde kerckelanden .wo ter causen val/de comributien. lo!:e

menten mn soldaeten als leveryn!:he I 'all fouta!:ie ende andere swaere ende excessi
\Ie lasten ... " (148). En de situatie werd er niet beter op bij het begin van de ISde 
eeuw. Hollandse troepen werden in garnizoen geplaatst in Bentille. waardoor de 
pachtopbrengst van het kerkland terugviel op 2/3 van het totaal (149" In 1703 was 
te Kaprijke zelfs geen enkele geïnteresseerde komen opdagen voor de verpachting 
van de jaarmarktrechten ( 150). 

En weer verloor pastoor de Heere een vertrouwde medewerker: op 20 februari 1708 
overleed Carolus Robijn na ongeveer 13 jaar lang zijn herderlijke taak te hebben uit
geoefend (151). In zijn testament van 6 februari 1708 (152) voorLag hij een eeuwig 

jaargetijde tot last van de kerk van Kaprijke met uitdeling van een l.-ak brood aan de 
arme lieden en 24 oortjes aan diegenen die ten offer zouden komen. De begr.lfenis 
zou gebeuren met de hoogste dienst en rond zijn lijkbaar moesten 12 kaa~cn bran
den. Ook de plaats waar zijn lichaam zou rusten. werd duidelijk omschre\'cn : ..... 
mijn !:raf wil iek hehhel/ hilll/l'l/ dl' commul/;ehanek fIIsJeht'lI de" mlla el/Jt' J('I/ 

trap \'af/del/ al/taer ael/de sUde \'an h('1 E\'allge!ic' l1Iet eellell Jack \'(lil 10-0-0 pOll' 

den groten coural/t , .. " ( 153). Zorg voor zijn eigen zie1ezaligheid ging gepaard met 
gulle vrijgevigheid voor collega's en vroegere medewerkers: 

..... lek ghel'e ooek (/el/ Imillill. Imrghm('('slc'/'(·. sellt'pel/ell ('Iu/e gn:f!ia 20 gllM("II ... 

naer mijn hegral'Yl/ghe te vl'I'tlieirell ;1/ liet stad,""ys; (/('1/ cI(' GhiM(" \'(111d("11 SOl'(C'II 

Naeme .Iesus 15 guldrlls i1/ dl' Croollt': (/('11 de ghdm('l'(t' I'clll Sil//(' SdJc/Sliac'II /5 
~II/dens in hel slac!th"ys: lol mijll hegracl'Yl/ghe SIl//t'lI gh('l'oopc'II II'(J/'{/r" hOl'(,II dc'II 

heere /amdekell elIcIc' hC'('/' Ualdllinlls dc' 1/('('/'(', dt' ht'C'I'('1/ fldSlol'.'\ I'dll SIc' Lmm·rI' .... 
I'an SimC' .lans. l'cwclelllluclc'!/IlIl/, 1'Ul1 \\'(/(el'l'/;"I, dc'" I'al('/' ,'ij)iIlOSd, 1'(lI1 LC'",/)("('cAt> 

ende 1'(111 ()ostwYllckc/ cll'l1'dC'kc dClCI'I/(/('r ;11 c/co kali/Cl' I'dl/ (s(("j7mys C'c'r/ic/.; ... "/kll 
worden ~IIl'II'CI('I(·ert ... " (154), l\'llslnllc lOmkIl ook .:!O(lmissl.'ll ~del('n \\lll\kn hij 
de paters recollecten tc Eeklo, ~ 

Reeds op I X maart 170X werd Rl'inkr Vorst als opvolger van Carolus Rnhijn d(l\lf 

de hisschop aangesteld (155). Dl' niClIwkollll'r wus pas 31 jaar l'n WUS Wlulr...,,·hijnlijl. 
zeer welkom hij zijn 7X jaar oude lllelk'pustoOI'. \Vl'r" was l'r \'oldlll'lllll' lIlUl dl' \\ in
kei en ook aan het kerkgebouw moest \\'l'l altijd icts hersteld wOl\kn. Zo Ikn wiJ 
dat op 2X april 1712 dl' twce wijzers vun dl' ","'r"tol\'l\ drinl:l'lId Illl'>l'Stl'll ,,,,,,kn . ~ 

gerestaureerd ..... II/itlts dCSt'h'l' 1/('('/ duyst('r I'lIdc' (/llIIlyc'A ",,'('1' "';c'"dd,wA c'II :(ill 
c'"dl' al.wo lIt'l/ ciC' im1'(1o"c!c·r.\' ('lIdC' fllI,\',\'WI(t'lI gllC'C'1I1'1I ";('IIS( ('11 .1"('11 '" ('11.1(' 'AfI('A 
dl' C!ock\o('fjllSt"rs II/('t hat h"IIool'd."('/.:. Ic' d,wlI "",c'd(''', I'('/'"I'(,I'C''' ('IIe1(' \'c'IW(,II "'1 

(,OllSel'l'lIt;(' I 'lil/cic' l'O(lr.\'. wijst'I's, /wlfo,., c'"dt' Sfllt/"I' i"l/c''' (m'l'f''' .. ,( 1 ~('I). K\lrt tt' 

voren hud pastoor Vorsl 00" I11l'l de hl'l'r VUil Kaprijkl' tllllkrhullddd \\Wt dl' nt\\~t" 
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lijkheid om een doksaal en orgel in de kerk te laten installeren. Na ruggespraak met 
de magistraat van Kaprijke werd besloten de nodige penningen te halen uit de 
inkomsten van het altaar van O.-L.-Vrouw, aangezien deze gelden toch niet werden 
gebruikt en evenmin intrest opbrachten. Midden al deze materiële zorgen naderde 
stilaan het einde voor pastoor Balduinus de Heere. Op 28 mei 1712 legde hij zich 
voor altijd ter ruste, na 33 jaar lang het komen en gaan van zijn parochianen te heb
ben gevolgd (157). Evenals zijn vorige ambtsgenoot stelde ook hij een testament op, 
gedateerd 23 oktober 1709 (158). Naar het voorbeeld van Carolus Robijn noteerde 
hij: " ... mijn graf wil ick hehhen hinnen de communiebanck van den hooghen autaer 
tusschen de sepllltllren \'an heer Carolus Rohijn, mijnen lieven confreere ende heer 
Anthonis Cousyn met eenen sarck van acht ofte neghen ponden gr. gelick is den 
sarck van heer ende meester Carolus Rohijn ... " (159). 

Met de persoon van Reinier Vorst begon een tweede fase van conflicten in verband 
met het dubbel pastoorschap. 
Na het overlijden van Balduinus de Heere was Reinier Vorst de enige dienstdoende 
pastoor. Nicolaas Herby stond hem als 'preshiter' in zijn taak ter zijde en het was 
precies deze situatie die bij de parochiale bevolking kwaad bloed zette. Een omstan
dige uiteenzetting over het ontstaan en de exacte aard van de tweespalt is uit de 
documenten niet te achterhalen. Toch wordt zoveel duidelijk dat pastoor Vorst van 
de politieke troebelen en een vacante bisschoppelijke zetel gebruik had gemaakt om 
stilzwijgend ook de tweede pastorale functie in te palmen en N. Herby slechts als 
'onderpastoor' te vergoeden, zonder hierbij ook maar enigszins de burgerlijke over
heid te raadplegen. Veel erger nog was de vaststelling dat de vele gefundeerde 
diensten weken en maanden werden uitgesteld omdat pastoor Vorst ze allemaal zelf 
wou celebreren en als enige pastoor dit niet aankon. Op 20 mei 1715 werd dan ook 
door de grote gelanden en de notabelen een verzoekschrift aan de heer van Kaprijke 
opgesteld, waarin zij onomwonden verklaarden dat " ... maer eenen pastor hehhende 
en siet men niet dan confusien ende jalousien jeghens den priester hedienende de 
voornoemde vacante pastorije ende waer het inde macht van hem pastoor alleene 
men ghelooft niet eens ofte hij soude hem deporteren emmers de confilsie diemen 
daerdoor daeghelyx siet ende hoort is soo groot dat men hesclzaempt is daervan 
alhier explicatie te doen int particulier terwijlent ieder vande opset men daervan is 
gheinformeert ende niet en streekt tot stichtynghe vanden ghemeente maer in teghen
deel tot alle eonjilsie ... " (160). Zij vroegen dan ook dat de heer van Kaprijke, samen 
met de magistraat, er zou willen voor zorgen dat een tweede pastoor werd aange
steld. Niet minder dan 82 personen ondertekenden dit schrijven. Reeds op 4 juni 
17/5 werd door de heer van Kaprijke een schrijven gericht aan het bisdom waarin 
duidelijk naarvoor komt dat het primo, niet boterde tussen Reinier Vorst en Nicolaas 
Herby en secundo, de plaatselijke bevolking het opnam voor laatstgenoemde. Zij 
vreesden namelijk dat de presbiter, omwille van de onenigheden Kaprijke zou verla
ten hetgeen hen " ... .'leer soude ter herten gaen in consideratie \'Gilde gheestelicke 
discipline, onvermoeziden ijver ende exemple hef welcke den voor/loemclell heere 
herhij aen hef puhlicq gheefi tot het l'lIijtterste contentemellt van de afghesetene, 
jonck ende audt, de welcke den voorseyden heere herhij van sijne deserl'iture schee-
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dende effectivelick pericliteren soude te doen notohel .\pirituee/ '·er/ies ..... (161,. 

Gevolg gevend aan dit schrijven. kwam de vicaris-generaal van het bisdom Brugge 
naar Kaprijke om zich ter plaatse te komen informeren over de ware toedracht van 
het contlict (162). Vooraleer deze vertrok. kreeg hij van pastoor Vorst de belofte 
" ... van hem te sullen heteren, sijn excessen loeten ende in olie occasien K'eeren het 
misnoeghen hetgone hetseh'e ghemeente \'on hem K'aeren hehbende ..... (163). 

Beloven was blijkbaar makkelijker dan uitvoeren. De vicaris was nauwelijks ver
trokken of de parochianen moesten vaststellen ..... dat dense/ven pastor ill desel"e 
sijne excessen ende quoede conduiten heeft ghecontinueert ende desel\'e noch g/rere
douh/eert soo hij daeghelicx noch is doende ..... (164). Pastoor Vorst ging zelfs zo 
ver dat hij aan de parochianen die bij hem te biecht kwamen. de vraag stelde of zij 
behoorden tot diegenen die het verzoekschrift aan de bisschop hadden ondertekend. 
In voorkomend geval weigerde hij hun doodgewoon de absolutie. Met een dergelij
ke houding zag het er voor de eerstvolgende hoogdag van Pasen maar triestig uit en 
daarom verzochten zij het bisdom met aandrang een oplossing te vinden voor deze 
conflictsituatie. 
Alhoewel de bronnen geen precieze aanduidingen verschaffen. menen wij toch te 
kunnen veronderstellen dat Nicolaas Herby naar een andere parochie werd o\'erge
plaatst. want vanaf 18 oktober 1720 werd MeJchior Schuyf met een 'paslorale' fimc
tie' te Kaprijke bekleed (165). De omschrijving 'pastorale fUl/ctie' laat echter meer 
vermoeden dan de werkelijkheid liet blijken. Dit wordt althans zeer duidelijk uit l'en 
verzoekschrift dat G.F. Boedinghen (opvolger van MeJchior SchuyO op 21 juli 1729 
tot bisschop H.J. van Susteren richtte. om voor de zoveelste maal de klok Ie luiden 
over het dubbel pastoorschap te Kaprijke, 

Vooreerst wordt daarin duidelijk dat hogergenocmde Mekhior Schuyf het \\imr
schijnlijk ook niet al te hest kon knopen met Reinier Vorst. want in 1727 treilen we 
eerstgenoemde als pastoor van Keiem aan. In de loop van al de jnren dk hij te 
Kaprijke verhleef, ontving hij jaarlijks slechts HO ponlkn grolen. nicttegc.'nstmmdl' 
hij dezelfde last te torsen kreeg als zijn medepastoor. Ook BOI.·llinghcn "'<1s hl.·t nkt 
ontgaan dat na de dond van Balduinus de I kl'J'C, de owrlewndl' paSI\lC.1r Rl'inÎ<.'r 
Vorst erin geslaagd was ..... . wo dool' \'I'ill<l(,11 hU d('11 Pa/rooll lol f)oomicA' (,I/,h- "Ij 
het \'ÎclIriCll't dl'S \'(leert'm/c' !liSC/OI1/S \'1111 Urugg//('. al.woe/.; 111('1 1(' dagt'" dal "rl 
provenu(' \'(11/ I,c'ljde cle paslortjC'1I \'011 Caprijc/.;(' lol oll<lc'r/IO/I,II \',111 Iwa /)clSltJ(II'S 
te weijnigh was, .wo \'t'cI hC'tfl Wf'tf'" /lljl It' \I·,'rc/.;fll dal dc' I/c'('n'" \ ïCclrisuII 
gemtlc'ekt hee.fi ('('11 COllcc'pt \'(11/ u"ic' \'(111 "('Udc eh' paslorij,'" lalC'IIdc' (u'" "('I g()("cll

dUl/eh'II \'o"dell t(JeC'(Jfl/t'lId(' Ui,\',\'chop, ... hCI sdl'(' I,' III/ld(,,.c'lI ('1/ a"",.,,/lt-r('It .. ," 
(166). Wat de vragende partij voornaml'lijk dwars t.UI. was Iwl fl'il dat l"ISlllC.\r \'\lr.-! 

bijna 300 ponden grolen per juar ontving en duurvan skrhts HO 1lC.)lIll<.-l1 ~f\\tcn ,"lil 
zijn 'co()paorius' wl'rden afgestaun. /lij ver/.orht dun llC.lk om ..... C'('II urlycka 
ollderhoudl ..... aangezien ..... elf' II//ie smp,'ns ""j\·(·//d" . .1('// 1/('(,,./)el,\'IOl' m,I(I' r('dU 
en hee.{t om dl' helft \',11/ Iwijde' dt' 1'Il,\'lo,.ijt''' .. ,( I (7). Op ml\'Îl's \'an lil' dd.,I.'1I \.lIllk 

kristenhcid Aardenhurg werd vunaf 2 t juli 1729 hl'l inkonll'n \'1Il1 HllC.'din!o!hl'1l \ \'r· 
hoogd tol t 00 ponden groten per jllnr ( I Mi). Ik c..'\'l'ntudl' Il'\T\·,ll'nhdd UH'r ,k I\\\SI
tieve renet ie van hel bisdom WilS sledlls VIIII kortl.' duur. \\'lInl n,'\'\1:- ,'p ~(\ md 1730 
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werd een nieuwe onderpastoor, Carel Loys, te Kaprijke benoemd. Nauwelijks 28 
jaar bij zijn aankomst wachtte hem heel wat pastoraal werk, doch het lot besliste er 
anders over: nauwelijks 32 jaar oud verwisselde hij op 18 oktober 1734 het tijdelijke 
voor het eeuwige (169). Tijdens zijn ambtsperiode nam het bisdom de nodige maat
regelen om eventueel opnieuw opduikende conflicten in de toekomst te voorkomen: 
op 10 april 1732 liet de bisschop een taakverdeling voor de geestelijkheid te 
Kaprijke opstellen (170). 

En de dubbelzinnige toestand van het pastoorschap te Kaprijke bleef zich verder 
manifesteren. 

Op 19 oktober 1734 werd Claudius Wijdts als 'eooperarius' te Kaprijke aangesteld 
(171), in opvolging van de overleden Carel Loys. Evenals bij zijn voorganger sloeg 
het lot weer ongenadig toe; nauwelijks 38 jaar oud overleed Claudius op 16 septem
ber 1736 (172). 

De nieuwe cooperarius, Carolus Suppré, kwam op 26 oktober 1736 zijn taak overne
men (173). De samenwerking met pastoor Vorst verliep blijkbaar zonder veel pro
blemen, want de archiefbronnen zwijgen in alle talen over confraternele geschillen. 

Op wereldlijk vlak wisselde de familie 'van Seclyn' met het geslacht 'de Schietere' 
in de uitoefening van de heerlijke rechten. Op 6 november 1744 werd Frans loseph 
de Schietere als nieuwe heer van Kaprijke opgewacht door " ... heer ende meester 
Carolus Suppré, pastor der stede van Capryek in syn priesterlyek ghewaet, pieter 
hernm'd boexstael, eoster ende francois van eoppeghestelle, kerekballiu ende van
daer ghegaen tot aen den trap ofte inganck der kereke deser stede. alwaer den 
meerghemelden heer pastor heeft gegeven het ghewijt water anden voorschreven 
edelen heer 00'" (174). 
Samenwerking tussen geestelijk en wereldlijk gezag was een eerste voorwaarde voor 
een normaal functionerende gemeenschap, want Kerk en Staat waren tijdens het 
Ancien Regime nauw met elkaar verbonden. En het moet gezegd, de nieuwe heer 
van Kaprijke was een zelfbewust heerschap dat weinig tegenspraak duldde. Dit zou
den zowel de burgerlijke als de geestelijke medewerkers spoedig ervaren. Op 6 
november 1744 werd ter nagedachtenis van de overleden Vrouwe van Kaprijke een 
mis van requiem opgedragen. Na deze plechtigheid werd door de heer van Kaprijke 
een maaltijd aangeboden aan de geestelijkheid, de afgaande en aankomende leden 
van de magistraat en aan pater gardiaan van de paters recollecten te Eeklo. In de 
loop van de conversatie deed Fr.l. de Schietere het voorstel om naast de opluistering 
van het kerkinterieur, ook de raadzaal van het stadhuis te verfraaien met een schilde
rij dat het Laatste Oordeel zou voorstellen. Hierop replikeerde de gardiaan dat 
"oo.men inde selve collef!,iecamer soude stel/en enif!,he uylscoppen wa erop den voor
noemden Edelen heere antwoorde, dat hU die selve conde hm1f!,hen in sijnen rijfel' 
ende dat hij hier niet en moeste commen om ons te afJi"onteren ... " (175). 
Hiermee was de kous echter niet af. De uitlating van de gardiaan lag de heer blijk
baar zwaar op de maag, want in de daarop volgende dagen werd beslist "oo.deselve 
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paters recollecten te excuseren l'all hunnen ghewoonel)'cken dieflSt in het (oecom
mende de generaliteyt van dese stede re!:w'derel/de ende Te dien effecte te l'erSOIlC
ken de Eerweerde paters capucijnen tot ghendt .. ," (176), De nodige Mappen werden 
ondernomen bij de pater provinciaal te Gent en ook aan de bisM:hop van Brugge 
werd in een schrijven van 20 december 1744 de toelating voor deze wijziging 
gevraagd (177), Of pastoor Suppré hierbij enige inspraak had. valt sterk te betwij
felen! Hij kreeg trouwens andere problemen van meer materiële aard te verwerken, 
Een kerkgebouw is niet onvergankelijk en in de maand april 1748 zagen de 
parochianen tot hun ongerustheid barsten en scheuren opduiken in dc kerktoren. In 
mei was de toestand reeds zo verergerd dat ..... 01' hedent (15 mei) l'OormiddoKhs 
O/lfrent den vijf uren smor!:ens onder hetill.vden \'an de daghc!ocke inden (I/Orel/ \'all 
de kercke deser stede was afgevallen ontrent de c!ochens(er eelle groote qllwuile)'1 
steen ende dat mits het waggelen \'anden tllOren ende de differe1lle gehorslen plael
sen te v;'eesen is van eene groote ruine ende instortin8e l'allden II10ren doerdoore 
somwijlen oock groote ongelucken uyt souden c0/1IIen resulleren ellde dal van o\'er 
eenighen lijdt gedaen sijnde visitatien vallweghell de thiendeheffers lOl noglr roe 
daerinlle niet en is gheremedieert ... " (178). 

Financiële zorgen dus om alles in zijn oorspronkelijke en veilige toestand te herstel
len, Bovenop echter kwamen de menselijke problemen. Naar het einde van de veer
tiger en het begin van de vijftiger jaren dook het spook van de amloede voor de 
zoveelste keer op, Pastoor Suppré voelde zich als eerste \'er • .mtwoordelijk om de 
grootste noden te lenigen en samen met de armmeesters trok hij naar de schepenen 
van Kaprijke om zich te beklagen over" ... de sWCJl'I'e ende e.\'cc.\'Si\'l' /asle" u'(/('rm('
de den aermen door dese conjecrure des tijts sich is \'inde"d,' be/asl ('nd(' /)('.\"\\'(1('/"1 

alsmede d' onmogelyckh(vt \'O//(/en seh'l'1l llCI1IlCn te .whsislcrcl/ el/de 1(' h('lat'l('" d(' 
verachTerde ende opgecommel/ lasten indiell daa onl/'('1II q('('/lt' /"('l1/ed;(' ('" u'ir'rl 

I 179 geste t .. ,( ). 

Ook binnen het kader van de kerkelijke eredienst en de god:-dkllstigl' pmklijkl'n 
droeg pastoor Suppn5 zijn steentje bij: op 3 maart 1747 werd de 'Confreril' van hl't 
Allerheiligste Sacrament' opgericht (IHO) en op 27 juni 1750 kreeg dl' kert.. van 
Kaprijke enkele relieken van SI.-Antonius abl (I Hl), WtHlf\'l'IO[ in 1753 l"l'l1 
'Broederschap van den 11. Antonius' werd opgerkht (IH.:\ Naanllatl' dl' jaren vor
derden, woog de pastorak taak voor Cnrolus Suppn: 1\\'IlUflk'r l"11 Iwaarder. Zijn 
gezondheidstoestand liel hem niel langer toe wnder hulp lil' tmppcn \;tn het altaar 
en de preeksloei op te gaan, llel was dan ook uit noodlaak dnt hij np .:!5 tl'bruan 
1753 een schrijven richtte lot de bissl'llop waarin hij l'l'n gel':-tdijh' hl'lpl'r VfllCg 01\1 

hcm in zijn taak bij te staan ( I H~), Op l) augustus 1753 werd Ignalill~ l\llll.'h' als 
coadjutor aan pastoor Suppré toegeweien (IH4). Ik pijn aanlijn ge\\fkhll'n lX'll'nk 
cr niCI op en uiteindelijk besliste de hissl'l\op lOl t'l'n Jwnlllltalk in lil' n.'~IX'l'til'\l' 
taken van Carolus Suppré CI1 znn deservilor ('amlll~ dl' Blllll'k: IIp 12 kbruari 1757 
werd laatstgenocmde aangesteld al~ pa:-Illol' van dl' l'l'l'~ll' p\,rtil' l'n t'a"llll~ SU!,!,I\' 
ab deservitor van de Iweede (IHS), Toch hkl'f dt' hulp VUlll'l'nl'O;\dju!\lr nlll.lI.t/at..l' 
lijk: toen op 19 juni 175K Ignalius Couct..l' als lll1lkrpa:-hl\lr tl' (jit~ \\l'nt ;\al\gl,~tl'1d, 
kwam Joanlles Prancisc,'lIs de Bilc"t..1'1' - Il' \'01"1.'11 l'oadjllim \ an Ik pa~tll\ll' \ an SI.·J.U\· 
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in-Eremo - zijn plaats te Kaprijke innemen (186). Voor pastoor Suppré was het 
einde in zicht; 23 jaar had hij te Kaprijke op de bres gestaan, 7 jaar als deservitor en 
16 jaar als pastoor van de eerste portie. Toen hij op 14 september 1759 voor eeuwig 
de ogen sloot (187), was ook het dubbel pastoorschap te Kaprijke een titulatuur 
geworden die niet meer met de werkelijkheid strookte. 
Van coadjutor werd l.Fr. de Backer op 15 september 1759 ten voorlopigen titel als 
deservitor van de eerste portie aangesteld; de bediening van de tweede portie - als 
deservitor- werd op 24 mei 1761 toegekend aan Ludovicus de Vos, die voorheen 
onderpastoor was te Eemegem (188). Met de komst van deze laatste werd voor de 
zoveelste maal de klaaglitanie gehoord in verband met het dubbel pastoorschap. Op 
25 februari 1763 richtte hij nl. een schrijven tot de bisschop van Brugge, waarin hij 
met de nodige argumentatie om de toekenning van de tweede pastorale portie ver
zocht. 

Vooreerst stelde hij vast dat voor het zieleheil van de parochianen het veel beter was 
bestuurd te worden door een pastoor dan wel door een deservitor; in deze laatste 
functie was deze nl. afhankelijk van diegene aan wie de tweede portie toekwam en 
vanuit deze situatie kon een deservitor niets uitrichten. Uit schrik zijn oversten te 
mishagen of een eventuele promotie te missen durfde een deservitor zijn stem dan 
ook niet te verheffen. 
Vervolgens bracht hij een omstandig relaas over de perikelen in verband met het 
dubbel pastoorschap sedert 1712, zijnde het jaar van het overlijden van Balduinus de 
Heere. Dit gedetailleerde verhaal moest dan zijn woorden uit de eerste argumentatie 
de nodige kracht bijzetten. 
Met het derde argument ging Ludovicus bepaald de emotionele toer op toen hij 
schreef: " .. .!' en derden nu aengaende mijn persoon (.gedooght n1l} soo te spreken, 
t' is sonder eenigen hooghmoet) ick ben gepromoveert bij concurse door de denomi
natie van sijne hoogweirdigheijt selve tot het becleeden van een benejïcie genoegh
saem lastig, het welcke voortijdts altijdt door eellen eljachtigen pastor is beseten 
geweest en nu noch waerelyck pastorie is ende altijdt IJy collatie van sijlle I/Oogh
weerdigheijt is vergeven geweest: maer ick noch mijne broeders en weten 0111 soo te 
seggen niet wa erin mijn promotie bestaet: vermits het onder de diocese vall hrugghe 
het gebruyck is, dat als jemant gepromoveert wort int t' concours, gepromOl'eert 
worde tot eene pastorie - hebbe dan wel reden van mij eenighsins te bec!aegel/, die 
soo wel als mijn medeconcurrenten mijn beste gedaell hebbe, diel/ ongeluckigen Ie 
moeten sijn die maer tot een deselTiture en ben aengestelt, in de welcke ick noch 
rechten, noch privilegien van beneficie en geniete, soo verre dat ick mijnen tytel cle
ricael misschien daerop niet en SOlide cOl/nen laelen stellen, helwelde 0111 de dispu
ten lusschen mijne familie te v()orcomen ende te vermijden wel SOlide hehooren te 
gebeuren ... " (189). 

Met het laatste en vierde argument kwam evenwel de werkelijke reden aan bod. l.F. 
de Backer, deservitor van de eerste portie - die jonger was dan L. De Vos en daar
door hij de parochianen misschien meer geliefd was - zou hij een eventueel overlij
den van pastoor de Bouck, diens plaats kunnen innemen; in voorkomend geval ZOlt 

hij dan als oudere priester onder hel gezag van een jongere moeten staan en 
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..... illderdaet het soude wel een harte note sijn om craeeken. waert daf den desen'i
tor Illl merckelyck jaeren met eere en lof bij de parochiaenen gediel1f hehhende. daer 
moest een en jongen heere sien ('omen. die hij moel in d' oogen sien en die vandaegt' 
deservitor de ghemoederen wilt aftrecken en brengen lot hunnen wt'ttighen ell erf
achtighen pastor hetweleke al/es geschapen is te gebeuren ..... (190). 

Noch het een, noch het ander gebeurde: pastoor De Souck zou pa!. in 1794 overlij
den en in 1767 werd Ludovicus de Vos benoemd tot pastoor te Sillegem (191 ). 

De doodsteek voor het dubbel pastoorschap werd in feite gegeven door de Kaprijk~ 
bevolking zelf. 
Niet enkel in Kaprijke, maar in geheel West-Europa ging de bevolkingsevolutie in 
stijgende lijn. De beschikbare ruimte binnen het kerkgebouw was niet meer bere
kend op het aantal gelovigen dat,voornamelijk op zon- en feestdagen. de mis moest 
bijwonen tijdens de vastgestelde uren. Ook te Kaprijke werd men met dit fenomeen 
geconfronteerd en dit was dan ook de reden voor het verLoek van de magistraat om. 
naar aanleiding van het vertrek van Ludovicus de Vos, aan de bisschop te vragen 
twee priesters te benoemen in de tweede pastorale portie, zodat ..... den ee"ell "eae 
.'laude vermoghen misse te lesen een lire voor de ordinaire "roegmisse e"de "oorts 
dienst te doen ghelyck men tol beter comoditeijt .'lal "inden Ie cOIl\·elli('rell ..... (191). 

Als eigenaardig detail voegden zij er nog aan toe dat zij twee priesters wensten 
" ... wan of den een en hesi! de fraJlSe/ll' raelle ... " 

Op 18 juni 1767 werden inderdaad twee 'ollclel1)(1SI0ors' aangestdd: mc.'t'ster 
Joannes Martinus de Prest en meester Engelhcrtus van Poucke: t.."erstgenoemde wa." 
zeker nog tot 2 juni 1780 als onderpastoor te Kaprijke werkzmun. want op die dag 
schreef hij nog het overl ijden in van Elisahcth C1ueys (193); van laatstgenoemde wa!'. 
geen enkele verdere infonnutie hcschikhaur. Wel troffen we vanaf dec.'emher I77Q 
tot en met 9 juni 17RO Carolus Dl' Vos als collega-onderpastoor van t-.lartinus de 
Prest te Kaprijke aan. 

Waarom heide onderpastoors incens uit Kaprijkc verdwclll'n, is uit dc.' hrllnnc.'n nkt 
te achterhalen. Wel stellen we vast dat de hissd\Op reeds up ,~ juni I7KO Ix'slbte 
twee nieuwe onderpastoors tc Kaprijke Han tc.' stt..'lkn, !\ll't name Amandus (':inc.'l'l en 
Franciscus de Breuck (\94). Voor eerstgl'nnemdl' InU hl't Vl.'rhlijf c.'c.'nkr knrtshlillti~ 
zijn, want op 3 muart 17X I pl'rl11ull'enk hij llll't Pl'trus Ilostc.'ns uit t-.taldl'~l'm, dk 
zijn plaats te Kaprijke kwam innemen (195). SlIllll'n ml't lijn l'ol\q~a, FmnI.'Ïsl'lls lk 
Breuck en pastoor Carolus de BOUl'k was hij getui~!l.' vun een bijna \'lllklti~l' hl'n'p' 
houw van de parochiekcrk vun Kaprijke, lOuis IC I.kh ook nu no~ in I \)\).~ aan llnS 
vertoont. Rceds vanaf 29 mei 17H2 \Vl'rd lil' vergroting vun lil' kl'rk l-tn \<1Il dl' 
helangrijkste agendapunten van dl' lllagistrantsVl'rgadl'ringc.'n (I \)(l), kdl'n'cil \\ as 
overtuigd van de nood/.uuk tot uitbrt'iding, dOl:h Ill'I Iïnnlll'kl'lllspc.'\'t vl'R'i"l' wl'l dl' 
nodige tijd. Eerstl' voorwnllrde was imllll'rs dl' IIl'l\dlll'ffc.'rs - dk dl' h('I\'I''''-'II\\ 
moesten bekostigen. ervan tl' oVc.'rtuigc.'1\ dnt Ill't kl'rkgt'houw d1~'l'tkf te.' kkin \\~IS 
voor een steeds uungrot'k'ndl' hl'volkin~. En de.' Illwk!l' djkrs WlII\'n ll\'t,rt\li~t'nd : 
van 2017 pl'rSOllen in 1671 tt'ldl' Knprijkl' op H juni 17X1 in l\\tllaI17~,llidt'n ( IU7). 
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Om hun argumentatie nog meer kracht bij te zetten, berekende men zelfs de beschik
bare ruimte en de nodige plaats per persoon: 

" ... de grootte ofte plaetse binnen muer inde kercke deser 
stede dat si) naer opnemillge hebben groot gevonden in toto 
tot den nomber van 5289 voeten ende naer aftreck vande 
plaetsen der authaeren, biechtstoelen, singhbanck, eere ende 
collegiebancken mitsg. kerckmeesters ende aermmeestersbancken 
benevens de guldebancken tot den nomber van 3850 voeten de 
selve gedivideert door vier voeten soo vele groote van plaet-
se eell yder toecomt ofte behoort thebben in de kercke omme 
rnet decensie ghevoeghelyck misse te cOImen hOOl·en ende syne 
devotie te connen verrichten, blyct dat in deselve kercke 
buyten de voorschreven bancken, authaeren ende biechtstoelen 
maer en connen wesen tot den nomber van 962 persoonen ende 
alsoo het quantum der communicanten ende degonne boven de 
seven jaeren binnen dese stede ... beloopt tot den nomber van 
2305 blyct dat de gemelde kercke vele te cleene is ... " (198). 

Hoe overtuigend al deze cijfers ook mochten zijn, toch probeerden de tiendheffers 
zich aanvankelijk aan deze financiële aderlating te onttrekken. Pas vanaf 18 septem
ber 1785 kwam meer schot in de zaak en was de prelaat van de St.-Pietersabdij 
bereid om het nodige te doen en zelfs twee ontwerpen te laten maken, die achteraf 
konden besproken worden (199). De prelaat bleek echter minder gehaast dan 
beloofd, want op 14 december 1785 verscheen pastoor De Bouck voor de schepenen 
met het verzoek dat zij opnieuw contact zouden opnemen met de tiendheffers; de 
pastoor vreesde nl. dat de bisschop " ... deselve kercke om haere indecentie ende 
peryckelen die si) bedreijgt van instortingen als om haere cleenigheyt te doen sluij
ten ... " (200). Spijt alle inspanningen vorderden de onderhandelingen slechts lang
zaam en de magistraat nam dan maar zijn toevlucht tot de hogere instanties. Deze 
handelwijze gaf wel meer resultaat, maar had tevens voor gevolg dat de tiendheffers 
zich er nu zo goedkoop mogelijk wilden van afmaken: 

" ... Copie resolutie van 17 juni 1787 vanwegens den heer prelaet van Sint-Pieters 
door Sieur Joachim Colin, meester temmerman ende geswornen experten vall gendt 
aenden voormelden greffier ter hand gestelt ten eynde vande zelve aell desen co!le
gie over te leveren behelsende onder andere dat luj niet meer geresolveert en was 
van texecuteren het schoon groot plan door hem ende verdere thiendeheffers bij 
superabondante goedheydt geprojecteert vande nieuvl'e te maecken kercke binnen 
dese stede nemaer deselve eeniglyck te vergrooten waertoe sij maer geobligeert en 
sijn in rechte soo sy zeggen ende dit omme de qllaede gratie met dewelke den co!le
gie ende andere inwoonders deser stede IhwlIIen aenzien hehhen te werck gegaen 
met hun tot dies te betrecken ende da/1(~l te heclaeghen aen het gouvernement ... " 
(201 ). 
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Het verloop van de gebeurtenissen achteraf bewees dat het de tiendeheffers menens 
was. Op 24 mei 1788 waren de werken reeds zover gevorderd dat men aan het 
gewelf kon beginnen. Nu bleek dat de geldschieters zinnens waren slecht<. een deel 
van de middenbeuk te overwelven en de rest ..... alsoo te laeten sonder \'aUle of hlaf
on soodaenigh dat men het dack soude siell hetgollne seer \'itieus sOlide sijn mor 
soo een en frayen houw ende I,vel sonderlinghe \'oor eene kerde ofte "uJ's godts het
gonne niet te cierelyck en kan wesen ... " (202), 

Indien de Kaprijkenaren dachten de ditaruit voortvloeiende kosten ook op de tiend
heffers te verhalen, kwamen ze van een kale reis terug. Slechts één oplossing bleef 
over: zelf het gelag betalen! Reeds op 11 juli 1788 werd een buitengewone vergade
ring belegd waarop alle geïnteresseerde parochianen werden uitgenodigd om te 
beslissen wie van hen bereid was om bij te dragen in de kosten van het gewelf. Van 
de 66 aanwezigen waren er 61 bereid hun duit in het zakje te doen, doch vijf. met 
name Christoffel West, Pieter Matheeus, Pieter Loentjes. Martinus Reyniers en 
Engelbertus de Pape, stemden tegen (203). Uiteindelijk besloot men - na raadple
ging van drie advokaten en verzoek om toelating aan het Brugse Vrije - de kosten te 
laten verhalen op de gehele lokale gemeenschap. Op 6 juli 1790 mocht Kaprijkc 
zich verheugen in de komst van de bisschop die de nieu,,,' gebouwde kerk en het 
hoogaltaar ter ere van Onze-Lieve-Vrouw kwam inwijden (204). 

Pastoor De Bouck kon tevreden zijn: de kerk was herbouwd. zijn parochianen had
den er hun steentje toe bijgedragen in geld of in mankracht: de bevolking groeide 
zienderogen aan en met de hulp van twee jonge onderpastoors hleek de herderlijke 
taak geen onmogelijke opdracht. 
Het vicepastoraat was echter sterk aan wisseling onderhevig. In de loop van 17~9 
vertrok Petrus Hostens en in zijn plaats arriveerde Francois Emanuel Sijmijnck 
(205). Ondertussen stond pastoor De Bouck als een nnvcn\ oesthare tudltiger nog 
steeds aan het kerkelijk roer. Tekenend hien'oor is 11I.'t hl'eld van de regÎstratie V'lIl 

gehoorten, huwelijken en overlijdens. Naast de handtd,\.'ningen van lijn tWI.'l' 
zoveel jongere medewerkers verschenen regelmatig de I'cgistratil's V.lIl pastoor IX.' 
Bouek zelf. 
Tijdens zijn lange ambtstennijn onder h\.,t hewind van !..eÎ/erin Maria Tht'l'l'sin en 
haar zoon, Jozef 11, had hij de weerslag crvaren van hun politic!..c I.'n Ol)!.. !..cr!..l'Iijkl.' 
hemoeizucht. In 1794 stond hij opnieuw voor \.'cn kcntl'ring op Eurnpt'l's niVC<llI. 
De Franse Revolulie hehoorde rl.'cds Cl'll vijftal jarl'n lot hl'l wrk-dctl: Napok-otl 
Bonapurtc werd de rijzende sier in Frankrijk \.'n wl'ldm IOU lil' rrnnSl' hl'l'n-l'happij 
zich ook te Kaprijke installeren. llcl tocval wiltk dat h\.,t pl'l'dcs pasloor rk B\lUl·!.. 
was die voor het eerst met til' nieuwc tl'l'I11innlngie vun dc R'puhlik\.'ins~' kaklllkr 
werd geconfronteerd: een owrlijdcn van l'cn Kaprijkt'lUlul' in \)uin!..l'rh' - (lP dUI 

ogenhlik reeds onder Frans heslUur - werd plichtsg\.'trouw tUSSl'tl dl' llH'ri~l' I'l'~istra
tics ingelast: 

.... .Anno terfio Nci I'//l>Iil'elt' (lal/iC/mell' dit' 28 IIIC'n,\';s 

nr//flluirc "ora .Ja /llI/f//finll 0"";1 dUIIÁI'/'cJ,;c ill hos/1illilf 
.Iocmllcs ,'ellI /W(lfC'gcIII .. , .. (20h). 



Grafsteen van pastoor Carolus Jacobus de Bouck (t 24 december / 794) 
(Copyright A.C.L. Brussel) 
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Het was tevens zijn laatste. want op 24 december 1794 zei hij voor altijd vaarwel 
aan zijn parochie die hij 51 jaar lang trouw had gediend (207). Door het biMJom 
werd een concursus uitgeschreven om de vacante pal>torale plaatl> te Kaprijke in te 
vullen; Francois Emanuel Sijmijnck kwam als eerste van een reeks kandidaten in 
aanmerking en werd op lIjuni 1795 als pastoor te Kaprijke aangesteld (20R). 

B. Medewerkers van de pastoor 

J. De koster 

Zoals L. STOCKMAN (209) het reeds verduidelijkte. was de koster de naaste mede
werker van al diegenen die - al dan niet tot de geestelijke stand behorend - de pa. .. -
toor in zijn geestelijke taak bijstonden: voor 1600 was dit ambt te Kaprijke in han
den van geestelijke bedienaars: pas vanaf de 17de eeuw waren het uitsluitend leken. 

De vermelding van custos (=bewaker) in de middeleeuwse bronnen verwijst zeer 
duidelijk naar de oorspronkelijke functie die de koster bij zijn aanstellling te vervul
len kreeg: het bewaken en in goede staat bewaren van het kerkgebouw: daarnaast 
kreeg hij uiteraard ook de zorg voor het proper houden van het kerkinterieur. het 
klaarleggen van de misgewaden. het aansteken van de kaarsen en een aantal \'Cr
plichtingen die in mindere of meerdere mate atllankelijk waren van de wensen van 
de lokale geestelijkheid. 

Concrete gegevens in verband met familienaam. ambtsperiode. eventudc studies en 
socio-economische achtergronden zijn heel wat minder beschikhaar dan voor de 
parochiepriesters: niet enkel voor de periode van de middeleeuwen. maar zelfs voor 
de 16de cn 17de eeuw blijven nog heel WUI vmgen onbeantwoord, Toch loonl hl 'I de 
moeite de beschikbare gegevens chronologisch Ic ordenen en l."en tipje "un dl' sluier 
op te lichten vun diegene die meer dan welke leek ook, een groot dl'Cl van l.ijn leven 
doorbracht hinnen de vier muren van het kerkgehouw, 

De oudstc venlleidingen van kosters te Kuprijke gann slechlS temg lot dl' ISde l'ClIW 
(2\(\ Zoals in onze inleiding reeds werd wrI111'ld, zijn l'r voor lil' 16dl'l't'UW skdlt~ 
de kerkrekeningen bewaard voor de periode ISJ 1-15.~H: daamil \'l'11\etlll'n Wl' dat tij
dens dc jaren 1531-1532 een heer .Iacoh Dherckere de funt,tie vun kostl'r uitOl'll'IHk': 
voor de periode 1533-1531{ was deze taak toehedceld aan hl'er Adrial'n Dançkal'rt 
(211). Sporadische gegevens uit de stndsrekeningl'n Ix'vestigl'n of vulkn mm wat d~' 
kerkrekeningell reeds vermeldden, Zo hlt'ck ondt'r IHl'er dat hl'l'r Adriul'n n~Ull'klll'rt 
in 1541{ nog steeds het kostercc\ ambl uitocfl'l1lk' (212). Uit dt' sludsl'l'kl'l1in~ ova lil' 
jnren 1572-1573 vernemen wc dat .Iacoh 1\1uijs, kostl'r Il' Kalwijkc, dl' \\ \II.:hl !o!dll\U-., . . 
den had op eh: kerktoren ( .. 13). 

Pas vanaf de 17de eeuw wonkn dl' gl'ge\'l'l1s 1111'l'r l'ontinu t'n is IWI I\l\\~di.ik \\111 dl' 
ondersl'hl'iden koster-figuren wnl Illl'l'r in IWI Ikht tt' plaalsl'n, 



De oudst gekende figuur uit de 17de eeuw is een zekere Jan Hoste die te Kaprijke 
reeds in 1606 en 1607 als koster werkzaam was; in 1609 worden we reeds gecon
fronteerd met een nieuwkomer, Francois Moens, want in de kerkrekening die in 
auditie kwam op 23 juni 1609 (214) lezen wij :" .. .Item betael! fransoys Moens jeg
henwoordich coster over eenen hoet die hem bij de wet ende kerckmeesters belooft 
}I'as ... " (215). Zijn taak bleek echter van korte duur, want reeds in 1610 werd 
opnieuw de reeds vermelde Jan Hoste als koster te Kaprijke vergoed (216). Pas 
vanaf 1612 kreeg het kosterambt een meer permanente beoefenaar: Jan van den 
Haute, schoolmeester, combineerde zijn beroep met dat van koster tijdens de jaren 
1612 tot 1627. Tijdens de twee daarop volgende jaren kwam Joos de Boo de taak 
overnemen en vanaf 1630 begon het geslacht Bocxtael aan een kosterele carrière die 
zich ononderbroken uitstrekte tot in de 19de eeuw. In een recente bijdrage wijdde 
R. BUYCK (217) reeds enkele bladzijden aan de familie Bocxtae1 en meer bepaald 
aan diegenen die tijdens de 17de en 18de eeuw het schepenambt te Kaprijke 
bekleedden. Hieruit bleek zeer duidelijk dat de generatie Bocxtael zich te Kaprijke 
ontpopte als een economisch gegoede familie die enkele van haar telgen zelfs uni
versitaire studies liet ondernemen. 

De stamvader van deze koster-generatie was Geraard Bocxtael, die in 1630 als eerste 
vertegenwoordiger van die naam zijn taak bij de kerkelijke diensten zou vervullen. 
In welk jaar hij trouwde, blijft voorlopig een vraagteken. Zijn huwelijk met 
Wilhelma van Lokeren werd gezegend met 8 kinderen, van wie Andries, als eerste in 
de rij en gedoopt op 5 december 1632 (218), zijn vader als koster zou opvolgen. 
Luxueus was het leven binnen het kostergezin waarschijnlijk niet, maar toch wist hij 
bij zijn overlijden - hij werd begraven op 27 juli 1647 (219) - voor elk van zijn nog 
in leven zijnde kinderen 30-0-0 ponden groten na te laten (220). 

Vanaf 1647 trad Andries Bocxtael in het voetspoor van zijn vader en zou gedurende 
13 jaar het kostereel beroep uitoefenen. Op 33-jarige leeftijd was hij met Christina 
Huyghe in het huwelijksbootje gestapt (221); op 23 april 1666 zou ze zijn eerste en 
tevens zijn enige kind, Joannes, ter wereld brengen (222). Wanneer Andries over
leed, is uit de bronnen niet op te maken; toch is zoveel duidelijk dat vanaf 1661, zijn 
twee jaar jongere broer, Simon, zijn taak als koster overnam. 

Simon werd op 5 november 1634 gedoopt (223). De eerste jaren van zijn leven wer
den gekenmerkt door angst voor oorlogsgeweld en de dreiging van verraderlijke epi
demies. Toch bleef hijzelf gespaard van een vroegtijdige dood en als 28-jarige trad 
hij op 26 aplJl 1662 in liet huwelijk met Catharina van Waes (224). Het werd een 
vruchtbaar huwelijk, want evenals zijn vader mocht ook hij zich verheugen in een 
talrijk kroost; van de 9 kinderen waren er echter bij zijn overlijden op 8 februari 
1703 (225) nog slechts 5 in leven (226). 

En weer stonden telgen van Andries Bocxtael klaar voor de opvolging: Carel, die 
slechts 2 jaar het ambt zou uitoefenen en Pieter, een jongere broer, die tot 1722 deze 
taak zou verder zetten. 

35 



Het leven van Carel is een gesloten boek. Noch zijn geboorte. noch een eventueel 
huwelijk. noch zijn overlijden laten in de bronnen ook maar enig ~poor na: alleen uil 
de kerkrekeningen vernemen we dat hij voor de jaren 1703-1705 al .. ko .. ler te 
Kaprijke werd vergoed (227). 

Zijn broer. Pieter. werd op 16 december 1673 boven de doopvont gehouden. 
Nauwelijks 22 jaar huwde hij een eerste maal op 1 februari 1695 met Isabella van de 
Voorde (22X). Uit de staat van goed die werd opgemaakt naar aanleiding van het 
overlijden van Pieter. vernemen we dat uit dit eerste huwelijk slechts één kind. mei 
name Bernardus. werd geboren (229). Rekening houdend met zijn leeftijd op dal 
ogenblik. werd hij in de loop van het jaar 1703 geboren. Wanneer zijn moeder 
stierf. blijft een raadsel. Noch in het overlijdensregister. noch in de staten van goed 
is enig spoor van haar te vinden. Ook zijn tweede huwelijk met Petronelle de \'e)'er 
werd zeker niet te Kaprijke ingezegend. zodat ook hier een precie7..e datum niet voor 
de hand ligt. Tijdens dit tweede samenzijn werden drie kinderen geboren: l~beJla 
Livina. Abraham Franciscus en Livina; bij het overlijden van hun vader op 12 
augustus 1722 (230) waren alleen de meisjes nog in leven. Er was met andere woor
den niet veel keuze voor de opvolging van het kosterschap. Bemardus, enige man
nelijke afstammeling - in de kerkrekeningen steeds met de naam Pieter Bemacrt aan· 
geduid - zou het werk van zijn vader overnemen. Zoals zijn \'ooQ!lmger zou ook hij 
tweemaal scheep gaan. 

Op \0 fehruari 1716 werd Petronilla Bertens zijn eerste Ie\'enspartner (.!J 11. Zo"ls 
het toen gebruikelijk was. volgden de gehoorten mekaar met de regdma.u 'an t'en 
klok op en in 173H was het gezin reeds omringd door H kinderen: het lkrde in de rij, 
Philippus Antonius Bertmrdlls zou na zijn vader - \!'n steeds als koster - de I~k t'\:U\\ 
ingaan. Het achtst\!' kind was tevens het einde voor de Illoedt'r: op 20 ol-to!x'r I7J}i. 
precies H dagen na de geboorte van haar laatste tdg, lei It' \'oor altijd, aaf\\t'l a'lIl 
haar kroostrijk gezin (2.12). 

En het leven ging verder! Pieter Bl'fnardlls vond in Pt'trnnill" I.mlR'yns t't'n "'t't'lk 
levensgezellin: op I () juli 1740 werd hl't huwdijk door pastoor Rcink-r V,lr.;( ingl'/c
gend (2.'3). En weer vol~tkn de ~l'hoortl'n md,aar op. \'ueldl' Pil'll'r lknmnlu, 
zich niet gelukkig'! Kon hij hinnen dl' g,l'slotl'll ruimIl' van lÎ,in huis l'n ,an dl' kI.'rl
niet meer aarden'! Dl' tu i Is wonkn (lnS door lil- hnmlll'n Ix'spaanl, manr tlx'h H'l1ll" 
Illen Wc uit dc aanhl'f van dl' slaat van gOl'd dil' donr Pl'lnlnilla ;wn lk' mag,i:-.tmal 
werd gepresenteerd. dat haar l'l'htgl'noot op l'go-trip \\ as: .... ./'it·,ro"d/t· L(III,.(,."I1.\ 

1'('1'/0/'/1'11 1111.".\'1'1"(//111'(' I'(l/U/CI/ 1'(101'1/, nOc'\/I/cl dCI/I\'dC~t'" 1111 /CII«-", t'o,iglw meh'''

clcl/ is l'crlf(lcJ,;CII li,\'l cic prol'illlic 1'(11/ \'locl/e/('n'lI "," (~.' ... ). lIij wildl' hli.il-h;"Ir l'{,'" 
stukje van de wereld tien, want tOl'" hij op 15 dl'l'l'l1llx-r 174h tijdt'll' liJIt (\'1' "'l'r· 
leed. noteerde pastoor Vorst achteraf in Iwt ll\'l'r1ijdcnsl"\'gistcr : ..... c·lI.\(cIJ 111(;11.\ 

of'picli fIIor/III1S i" C,iho ciC.\' hOI/II(, (W/'t'lw/C(' "," (~J:'i). Pil,tl'r Ikl1lilrdlh \\ .1' 41'1 
jam oud. tOl'n hij aan dl.' tuidpullt vun Afril-a Ill't tijddijkl' Vnnr hl'l l't'\I\\ igl' \lT\\ is
selde. 

Philippus ÀlltollÎUS Ikmardlls. gl'hon'lI np 7 april 172') (.!.\C\), ,I\ll\d ""lr \'(,'n '''.11\' 
taak; 111\uwclijk,.., 17 jam oud kn.'l'~ hij dl' Inst \'1111 Ill't l..'l,ll'rwhap 'lP 11111 'hl~ ,h'l\~l' 
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schouders. Reeds op 20 april 1752 - hij was pas 23 jaar - huwde hij met Maria 
Philippina de Clerck (237), die 9 kinderen zou ter wereld brengen. Toen in 1804 het 
Sint-Sebastiaansgilde een verzoekschrift tot de bisschop van Gent richtte, was hij 
nog steeds de vertrouwde kosterfiguur binnen de kerk van Kaprijke. 

Als laatste vertegenwoordiger van de koster-generatie (238) ondertekende Philippus 
Antonius Bocxtael - samen met pastoor Carolus De Bouck - een gedetailleerde 
omschrijving van zijn kostereel ambt (239). 

Vooreerst werd daarin gesteld dat de toekenning van het ambt een voorrecht was van 
de heer van Kaprijke. Niettegenstaande aan dit ambt geen onroerende goederen 
waren verbonden, mocht de koster toch gratis een huis bewonen dat op kosten van 
de gemeente werd onderhouden. Voor het vele werk dat de koster in de loop van het 
jaar moest verrichten, werden de financiële vergoedingen op basis van een tienjaar
lijks gemiddelde als volgt genoteerd: 

- voor begrafenissen en huwelijken 175-11-6 gulden 
- voor het wekelijks assisteren in 3 

gezongen missen en twee loven plus 
daarenboven de gefundeerde jaargetijden ten laste 
van de kerk van Kaprijke 75-13-0 gulden 

- voor het assisteren in begrafenissen van 
arme lieden en fundaties allebei ten laste van 
de tafel van de Heilige Geest 28- 8-6 gulden 

- voor 12 gezongen missen per jaar 
ter intentie van de gelovige zielen 6- 0-0 gulden 

- voor het assisteren van de loven ter 
ere van O.-L.-Vrouw, jaarlijks 12- 0-0 gulden 

Met een jaarlijks totaal van 297-13-0 gulden of een gelijkwaardige 49-12-2 ponden 
groten genoot de koster dus een inkomen dat overeenkwam met ongeveer de helft 
van het pastorele inkomen van de tweede portie. 
Uiteindelijk bepaalde de slottekst dat " ... denselven gehauden is dagelyck.x de kercke 
te ohserveren ende te assisteren in alle de goddelycke diensten, het openen ende 
sluyten de kercke, het ohserveren alle ornamenten ende lijnwaeten, de sondaegen 
ende heyligdaegen te assisteren alle de goddelycke diensten, vesperen ende Lof, het 
accompagneren de heregtingen tot de sieke, emmers alles ende Generalyck te ohser
veren wat tot de Kercke als den goddelycken dienst noodwendig hehoort ende sijne 
tegenwoordigheydt als coster verheyst wordt ... " (240). 
In normale omstandigheden was het kosterschap een beroep dat dichtbij huis kon 
worden uitgeoefend en financieel helemaal niet slecht werd gehonoreerd. En toch 
kon het uitzonderlijk wel eens verkeerd aflopen! Dit ondervond Carel Bocxtael 
maar al te wel, toen hij op 22 maart 1707 in zijn huis het bezoek kreeg van de aan
voerder van een bende Duitse soldeniers die hem vroeg om hem naar het stadhuis te 
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vergezellen. Daar aangekomen werd hij opgewacht door een groep ruiter., die hem 
zodanig toetakelden. dat hij, terug thuis, op 26 maart aan de opgelopen verwondin
gen bezweek (241 ). 

2. De kerk- en dismeesters 

Evenzeer als de koster waren de kerk- en dismeesters onontbeerlijke medewerken. 
van de pastoor; waar eerstgenoemde voor zijn taak financieel vergoed werd. was hel 
ambt van kerk-en dismeester een erefunctie waaraan de uitverkorenen zich moeilijk 
konden onttrekken, tenzij ze een grondige reden wisten op te geven. 
Alhoewel wij de beide groepen medewerkers onder eenzelfde titel behandelen. lie
pen de respectieve taken toch sterk uiteen. Materiële bezigheden van de kerkmees
ters lagen voornamelijk binnen het kerkgebouw, terwijl de activiteiten van de dis
meesters zich in hoofdzaak afspeelden binnen de lokale gemeenschap. Hel aantal 
kerk- en dismeesters was natuurlijk afhankelijk van de omvang van de bevolking en 
de lokaliteit. Voor Kaprijke was het aantal functionarissen van beide categorieën 
vastgesteld op 2; aanstelling, ambtsduur en voorwaarden werden door de bisschop 
bepaald. 
Op 10 januari 1615 schreef bisschop K.F. de Rodoan voor Kaprijke een instructie 
die voor het verder verloop van het Ancien Regime detenninerend zou zijn (~"'~). 
Het was de wens van de bisschop dat kerk- en dismeesters elk jaar !.Ouden vcr
nieuwd worden en dit op het ogenblik van de auditie der respectieve rekeningen, 
Om de continuïteit in het beheer van beide instanties te verzekeren. voorzag hij hl'l 
aftreden van de langst in functie zijnde en het uanblijwn van de laatst hcmx'mde. die 
de nieuwkomer zou helpen hij de gezamenlijke taak. Aangezien de bisschop enkel 
bekwame personen wenste, kregen de schepenen van Kaprijke de opdl1ldn om elk 
jaar twee groepen van drie geschikte lieden aan te duiden. Uitl'Cll l't'rstc drktallOu
den de pastoor en de schepenen een kandidaat aanduilkn die als nicuwe kc..,n..ml'l'ster 
zou fungeren; een identieke werk wijze werd gevolgd voor dc..' nOlllinutie van l'l'n 
nieuwe dismeester. Inkomsten cn uitgaven van lowcl dl' h'rk als de anncndis IOU

den worden gecontroleerd op 29 del'cmhl'r van (:Ik junr: de rn:scnl~\lic "'lil dl' 
respectieve rekeningen zou gcdmm wonten Bun lil- afgcvaardigdc van hl'! hisdlllll, in 
concreto de deken van de l'hrisll'nhcid t\ardc..'nhur~, aan dc..' pastuur, kupl'huH.'n, llal
juw, hurgcmecster en SdlcJ)c,.'ncn van K"prijke. 

Theorie en praktijk liepen nog al wut uitl'l'n. Ik k"I)c,.'l;uh,'1l \H'fl.kn li,idl'IlS ,k 17,k 
en I Xde eeuw nooil hij dc present,lIie VCI'I1ll'ld: wÎl' l'r c..'l'hll'r wd \lp shllld "lU ab 
eersle in de presenlatie vernocmd Ic wOfl.lcn - \.'n door dc..' hissdlt'P nkl \\ :\S \l'nndd 
- was de heer van Kaprijke. Ik rangorde in dl' pn.'sl'nlalil' "'11 tf\\\IWl'nS dl' aanki· 
ding worden lOl een jarcnlunge Ix'twistin~ en \.'l'n aanlnl Pfl.Kl'SSl'n (~",,\), l'~, "is
schoppelijke vnorsl'llfi ften wl'rdl'n nverigl'ns Illl'l dl' Il\ldigl' knn'l..'b I\'lIt gl'll,lllWn: 
jaarlijkse wisseling van de kl'rkmel'sll'rs WilS l'l'n.ler Uill\llllkrinJ.! dan \\1..'1 alJ.!l'1Hl'IW 
regel en (lok hel voorsdlrift 0111 d\.' uuditil' van til' 1'l..'kl'llill~l'n ,~p .:!Q dl'\','mix'f "lUl 

elk jam Il' houden, wl'rd sh.'l·hts één enkl'''' lI\ulII ~l'"nl~d (~ .. ..\). 



Over het geheel van de 17de en 18de eeuw zijn 84 verschillende kerkrekeningen 
bewaard gebleven; het aantal ontbrekende is bovendien zeer beperkt. De rekeningen 
beginnen vanaf 1610 en lopen door tot 1791: voor de 17de eeuw ontbreken slechts 
de jaren 1616, 1617 en 1632 tot en met 1634; voor de 18de eeuw zijn dit de jaren 
1768 tot en met 1775, 1785 en 1786. Alles wel beschouwd een relatief klein aantal 
hiaten die een paar algemene conclusies zeker niet op de helling plaatsen. 
Primo was de jaarlijkse auditie in grote mate dode letter: alleen voor de periode 
1618-1628 bleef men mooi in de lijn lopen; achteraf waren jaarlijkse audities grote 
uitzonderingen (1638, 1641 en 1680 tijdens de 17 de eeuwen het jaar 1743 tijdens de 
18de eeuw). Wanneer we het onderscheid maken tussen jaarlijkse, tweejaarlijkse, 
driejaarlijkse ... audities, dan ziet het totaalbeeld er als volgt uit: 

I-jaarlijkse audities: 
2-jaarlijkse audities: 
3-jaarlijkse audities: 
4-jaarlijkse audities: 

14 
61 

8 

Een tweede bedenking houdt verband met de uitverkiezing van de kerkmeesters. 
Opmerkelijk is de vaststelling dat tijdens de eerste jaren na de uitvaardiging van het 
bisschoppelijk voorschrift de voorgeschreven wisseling bij de kerkmeesters nauw
keurig werd opgevolgd, zoals zeer duidelijk blijkt uit onderstaande tabel 

Jaar 

1618 

1619 

1620 

1621 

1622 

1623 

1624 

Kerkmeesters 

1. Laureyns Geeraert 
2. Paesschier Baeke 

1. Paesschier Baeke 
2. Pieter Huymans 

1. Pieter Huymans 
2. Vincent de Pape 

1. Joachim vander Beke 
2. Philips Hovelinck 

1. Philips Hovelinck 
2. Lieven Weytsens fs Ingels 

1. Lieven Weytsens fs Ingels 
2. Matthijs van Heulendonck 

I. Matthijs van Heulendonck 
2. Philips Hovelinck 
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1625 I. Philips Hovelinck 
2. Jan de Pape 

1626 1. Jan de Pape 
2. Lenaert Doppegieters 

Tijdens het verder verloop van de 17de en 18de eeuw werd eerder de geest dan wel 
de letter van de wet toegepast. Van de 88 verschillende personen die tot kerkmee~
ter werden verkozen, waren er 44 met één ambtstermijn. 33 met twee. JO met drie en 
I met vier ambtstermijnen (245). 

Tenslotte is er de vraag waarom precies deze personen als kerkmeester werden aan
geduid? Niettegenstaande de bronnen hierover weinig of geen aanduidingen geven. 
lijkt het antwoord niet zo moeilijk. In een vroegere bijdrage (246) onderzochten wij 
reeds de socio-economische achtergrond van de Kaprijkse schepenen. Zeer duide
lijk was daaruit af te leiden dat kapitaalkracht en familiale binding de meest in het 
oog springende voorwaarden bleken. Is het dan te verwonderen dat het merendeel 
van de kerkmeesters reeds schepen was of het achteraf nog zou worden? Zowel een 
stevige economische positie als familiale binding waren ook hier doorslaggevend: 
deze laatste is inderdaad overduidelijk bij de families Bocxtacl. Dauwe. de 
Causmaecker. de Pape, Geeraert, Huyghe en van Damme, om het slechts hij de 
meest markante generaties te houden. 

3, De klokluider 

Als laatste in onze reeks van pastorale medewerkers is de klokluider de funl'tionaris 
over wie de bronnen het meest beknopt zijn: dank zij een al1lhl~,\isseling in lM4 
(247) weten wij toch heel prel'ies waaruit zijn tuak hcstllnd. 
Op 20 april 1664 werd Jan Boenheke de jonge door de Vf\lUWl' van Kaprijke als 
klokluider uangesteld en naar aanleiding daarvan krijgen wij l'en g"dl'tailk'l'nl ver
slag over zijn toekomstige verplkhtingen, 
Als klokluider zou hij elke dug - 's morgens, 's middags en 's 'l\'lmds - lil' kkilll' 
klok luiden; bovendien wl'rd van hem vcrwndll dat hij op IOIl- en fl'l'sldagl'n IOU 

luiden voor de vroegmis. de hoogmis en de vcsPl'!'S. Op de gnlte hoogdagen van IWI 
kerkelijk jaar zou hij 's avomIs - zowel meI de kleinl' als I1W! lil' gnlll' kluk - h<.'! 
einde van de dag aankondigen. Was er el'n pnll'l'ssk of llmllll'gang. of \\~I~ hl'! lk 
eerste zondag van de maand. dan werd van hl'm vl'rwul'ht dal hij pama! was \'11\ dl' 
klokken te lalen beieren. 

Ook in uitzonderlijke nmstandighl,tkn louis drl'Îgl'llll lltlWl'l'r, dnndN t'n t'li\..sl'm. 
brand bij dag of nacht. alarm bij tlUlkretld llnrlo!-!sgl'v~\Ur, wl'nl "'lil IWIll \'l'r\\ :Idll 
dat hij dc klok zou luitkon en dil /,ondl'r enigl' vl'rllll~il1g VUil lijn ~ah,ris, h'lt \ lI~ll' 
vergoeding van twee pOlllk'n grolt'n pl'r halfjuur \Vl'nl IIl'l\\ ,'un ~\;Id~"q:t' \\d hll.'
gestaan om te luiden ..... \'(111 I>tlllll'S,H' lol dl'l/ t','nl/'II \ 'cl 11 :\pril \\'t"~('lld(' S(,.\' ",,'('111/('11 

alle' Cll'Ollckll til' grolt' kloekt' (t'l/ IIdlf /11'('11 ... (.'!.\H). On\.. dl' k('rHablw\.. ho','\,laldl' 
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hem een vaste vergoeding voor het luiden naar aanleiding van een overlijden en 
hierbij werden zeer duidelijk de verschillende momenten omschreven: vooreerst 
wanneer de persoon overleden was, vervolgens bij het inhalen van het lijk en bij het 
ter aarde besteden. Ook tussen het ogenblik van het overlijden en de begrafenis 
waren tijdspannes voorzien waarbij de doodsklok moest geluid worden: de avond 
vààr de begrafenis, de morgen van de begrafenis en het moment waarop de vigiliën 
gezongen werden. Naargelang van de dienst waarmee de overledene begraven werd, 
ontving hij: 

- voor de hoogste dienst 13 schellingen 4 groten VI. 
- voor de middelste " 8 " 2" 
- voor de laagste 5 " " 

En hoe eigenaardig het vandaag in onze oren ook mag klinken, toch blijkt dat tijdens 
het Ancien Regime de verknochtheid met de overledene zich kon manifesteren door 
nog meer extra gelui te laten weergalmen: " ... indien iemant over sijnen overleeden 
vrint begeerde meer poosen geluijt te hebben dan voorseyt is, sal hij daerenboven 
vermogen doen belae/en van helcke poose van den tijdt van een half ure tot 1 schel
lyng groten ende 2 schellynghen van een ure ... " (249). 

Een klokluider was omzeggens vergroeid met het klokzeel wanneer men al deze 
hierboven vermelde verplichtingen nagaat. En toch stond hij zeer dikwijls met zijn 
voeten op de grond - of zeggen wij misschien juister in de grond? Niet alleen bege
leidde hij de overledenen met zijn klokgelui; hij maakte ook hun laatste rustplaats 
klaar. En ook dat moest betaald worden! Voor een graf op het kerkhof kreeg hij I 
schelling 4 groten; was het een graf in de kerk of moest hij het graafwerk verrichten 
bij vriesweer, dan had hij recht op 2 schellingen 8 groten; voor een kindergraf werd 
halve prijs betaald. 
En nog was zijn opdracht niet volledig. Ook binnen in het kerkgebouw wachtte hem 
nog heel wat onderhoud: " ... Item sal den selven bombeke geobligeert zijn eens te 
weecke de kercke te vaeghen ende het kerckenlynwaet te wasschen ende de kandela
ren te schueren al hooghtijden ende de lampe met de wijwatervaeten ende het wier
oockvat ende daervooren sal hij hebben het gras van het kerckhof. .. " c250). 
Uiteindelijk genoot hij nog 10 schellingen groten per jaar voor het hangen van de 
standaarden in de kerk en voor het dragen van de mysteriën bij het rondgaan van de 
processie. 
De nieuwe klokluider was nog jong en kon dus nog vele jaren zijn beroep uitoefe
nen. Dit laatste werd inderdaad bewaarheid: Jan Boenbeke overleed pas op 16 april 
1694 (251) en werd als klokluider nog vergoed voor het jaar 1693 (252). 
Lieven Leyns nam als nieuwe klokluider zijn taak over in 1694 en dit tot het jaar 

van zijn overlijden in 1720 (253). Zo vader, zo de zoon! Jacobus Leyns nam de fak
kei over tot 1729, zijnde het jaar van zijn overlijden (254). Zijn weduwe, Judoca de 
Doncker, wist blijkbaar van aanpakken, want zij nam zijn taak als . clockluijderig
ghe' over tot 1746 (255). Vanaf dit laatste jaar tot het einde van het Ancien Regime 
werden de klokken geluid door Francies Brednus. 
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C. Gilden en hroederschappen 

Het overgrote aantal socio-culturele organisaties dat tijdens onze 20ste eeuw als pad
destoelen uit de grond opschoot. geeft de indruk dat de hedendaagse mens - meer 
dan voorheen - nood zou hebben aan een gevoel van samenhorigheid. van gelijkge
richt denken. van louter materiële noodwendigheid om als individu niet ten onder te 
gaan in een gemeenschap waarin de zwakke moet worstelen om het hoofd boven 
water te houden. 

Ook in de vroegere eeuwen werden de materiële belangen van het individu verde
digd in 'ambachten' en 'gilden'; waar eerstgenoemde instonden voor de handarbei
der, waren de gilden in eerste instantie verenigingen voor de verdediging van de 
commerciële belangen. En toch is het woord 'gilde' veel ruimer te interpreteren. 
Uit een recent verschenen studie van P. TRIO (256) blijkt zeer duidelijk dat de laat
middeleeuwer een ganse reeks namen door elkaar gebruikte om een corporatie aan te 
duiden die buiten de louter economische sfeer viel; zo vermeldt hij o.m. gil/de. broe
derschap, gezelschap en confrerie als Nederlandstalige begrippen. naast gll/da. con
fraternitas, confraria, confrérie, fratemitas. societas. consortillm als Latijnse en 
Franse equivalenten. Al deze benamingen hadden dit met elkaar gemeen dat zij - in 
mindere of meerdere mate - een godsdienstig of kerkelijk karakter vertoonden. Hoe 
groter de stad. hoe groter de kans om reeds vanaf de l3de eeuw een respe~tabel aan
tal broederschappen of gilden aan te treffen: zo vermeldt P. TRIO voor de stad Gent 
24 broederschappen. waarvan met zekerheid kan worden aangetoond d'lt het reli
gieus karakter een dominante factor uitmaakte (257). 

Voor een kleine, middeleeuwse stad als Kaprijke lagen de I __ aken natuurlijk wel 
anders. Broederschappen of gilden hebhen er weliswaar een bloeiend best.mll 
gekend. maar wanneer ze werden opgericht. welke de statuten waren. welke voor
waarden werden gesteld voor het lidmaatschap en zo meer. zijn vragen die heel wat 
moeilijker te beantwoorden zijn. 
In 1455 bestonden er te Kaprijke 5 gilden, met name dl' 'coII!ratallitCls' VUil O.-L.
Vrouw, St.-Jacobus. St.-Petrus. St.-Eligius en St.- Antonius ('~5N): met een der~dijk 
aantal spande Knprijke trouwens de kroon him'n dt.' regio van het I\lcl,tjesland (15~), 
Hoe deze gilden of broederschappen preL'Îcs wan.'n ingericht en hoeveel kden zij tel
den tijdens de 15de eeuw. daarover onthrl'ken alle gegevens. Pas vanaf dl' l7dl' 
eeuw zijn enkele losse archiefstukken beschikbaar die ons todntl'n om Cl'n IlHll1ll'llI
opname van hun hestaan te ohserveren. 

1. De I,roedersc!wp VClIl cic" Zoctc" Naalll .IC:IIS 

Wanneer wc ons baseren op de schaurse. ht.'waard ~tl'hk'Vt.'n ardlivalia. "lii!..t d:1t in 
1654 (260) reeds een altaar in dl' kerk van Kaprij!..~ was 1\1l'~l'wi.Îd uun lk:" LOf"If"1I 

Name .Il'S/I. C'ornelis Doppegietl'r was prol'isclII' ,.IId(' 11"11/;";.\'11"111(''',. VIIIl ~l'l\tX'llld 
altaar en gilr in 1661 tcp.l'nnVCI' dt.' Vmuwt.' vlln Kaprij!..t.', dl' hnlju\\" l'n dt.' lx'td\.' pas· 
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toors, rekenschap over de inkomsten en uitgaven. Zoals mocht worden verwacht, 
ging het om zeer bescheiden bedragen. De inkomsten vloeiden voort uit omhalingen 
met de schaal en uit de giften van vrome zielen in een blok die daartoe voor het 
altaar werd geplaatst. Uit onderstaande tabel blijkt trouwens zeer duidelijk dat 1654 
zowat het begin moet zijn geweest van de toewijzing van een altaar voor de verering 
van den Zoeten Name Jesu. 

Datum Ontvangst van de schaal (S) 

en gelicht uit den blok (B) 

21/07/1654 (S) 0- 6- 0 ponden groten 

25/11/1654 (S) 0- 19- 6 " " 

20/01/1655 ( S+8) 1- 10- 9 " " 

01/04/1655 (S) 0- 15- 9 " 

17/10/1655 (S) 2- 0- 2 " " 

02/05/1656 (S) 2- 0- 0 " 

28/02/1657 (S) 3- 3- 6 

05/07/1657 (S) 0- 17- 6 " " 

22/10/1657 1- 0- 6 " 

22/02/1658 (S) 1- 9- 3 " " 

18/05/1658 (S) 0- 15- 6 " 

15/01/1659 (S) 0- 18-10 " 

17/11/1659 (S+8) 2- 3- 0 " " 

20/05/1660 (S) 1- 10- 8 " 

19/10/1660 (B) 1- 4- 9 " 

17/04/1661 (S+8) 2- 5- 5 " " 

Geringe bedragen dus die aanvankelijk werden aangewend voor de versiering en de 
eredienst van den Zoeten Naam Jezus. Zo leren wij uit de uitgaveposten dat pastoor 
Antonius Cousyn I pond groten had voorgeschoten voor " ... tvergulden van de lijste 
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aen de schilderije vanden voorn. aultaer ... ". Zijn collega. pastoor Comelis Courtois 
had 2 ponden groten voorgeschoten voor" ... de weefhuere van een stick sen'eetgoef 
fen behoeve vanden VOO1'11. Aultaer ... " Bij een zekere Cathelijne Gert!>sen!> had men 
een satijnen roksken gekocht voor het beeld van het kindeken Jezus dal op het altaar 
stond opgesteld. Aan Marie van Meldert was een bedrag van 2-1-8 ponden groten 
betaald voor ..... een houten versilvert tabernakel dienende tof dell \'Oorschrel'en 
Au/taer ... " Ook de Vrouwe van Kaprijke had 2-13-2 ponden groten betaald aan zus
ter Marie Comelie. religieuse in het klooster van de Penitenten in Gent ..... over dell 
coop \'an eenenllieuwen casufel voor den voorn. au/taer ... " Op 15 januari 1657, het 
feest van den Zoeten Naam Jezus, werd de hoogmis zelfs opgeluisterd met vioolspel 
door Pieter de Rycke, die daarvoor een schelling en acht groten ontving. 
Uit de hierboven vermelde uitgaven blijkt zeer duidelijk dat de verering nog maar in 
een beginstadium verkeerde. Wilde men meer inkomsten en een beter georganiseer
de verering, dan was de oprichting van een broederschap van den Zoeten Naam 
Jezus, de aangewezen weg. Dit was trouwens ook de mening van zowel de geeste
lijke als de burgerlijke overheid. Op 14 juni 1666 ondertekenden de Vrouwe van 
Kaprijke en enkele lokale notabelen een rekening waarbij de inkomsten uitsluitend 
afkomstig waren van het lidgeld van 31 leden die daarvoor elk 10 schellingen groten 
betaalden (261). Deze leden waren: 

George Godaert 
Jaecques Wauters 
dheer Pieter de Laet 
Jan Mortier 
Comelis Doppegieter 
Pieter Cortvrient 
Mr. Andries Bocxtael 
Jan de Deckere 
Maximiliaen Specckaert 
Gillis de Mey 
Pauwels Mortier 
Joos Janssens 
Augustijn de Mey 
Lieven Weytsscns 
Pieter Gillis 
Jaccqucs Betsens 

Lieven Huyghe 
Mr. Jaspart Maije 
Ryckaert van Hecke 
Jan Bocxtael 
Gahriel Huyghe
COll1elis Standaert 
Jaecques van Voorcn 
Guillaemc Vergauwen 
Comclis Wauters 
Lieven Minnaert 
Pieter de RYl:ke 
Jan Wilknmrd, 
Christiaen de Weve-r 
Lieven dl' Coc\... 
Piete!' van Voorcn 

De uitgaven die werden verricht met de 15-10-0 pomkn grnten latl.'n niet dl' minste 
twijfel dat we hier inderdaad te maken hebhen met l'l'n soort stkhtingsa\...te van ~tit 
hroederschap. Niettegenstaande in dC/.e el'rstl' lijst uitsluitl'nd manndij\...l.' Ix'rs~)l\l.'n 
aan hod kwamen. voorzag men todl de Illogl'lijklll'id dut nok vfuuwdijkl.' ktkn k~)n
den toetreden: .... .lt('11/ 0\'('1' 1/(,( ('(Jo!'t'" I'III/dt'" bOl'!''' C/'U'" cI(' ,~lIldf'lWlJ(·(ir',..'i (,hit' 

sustrrs ;" wordt'" Rt'.\'cllr('\'t''' ... " Uiteraard Ix'sdliktl' dl'll' cnnfo.'rk no\'" ll\"('f stutu
ten die helaas niet hewaard gehleven l.ijn : ..... /1(·11/ (11'('" //('f .\'cll,.;jl'('" \)111"( ('(II/d,-

44 



tien vande selve gulden ... " Lidmaatschap was één aspect, uiterlijk kenbaar maken 
was een andere en blijkbaar zeer gewenste faktor. Dit wordt althans zeer duidelijk 
gei1lustreerd door onderstaand rekening uittreksel (262) : 

Banier van de hroederschap van den Zoelen Naam .Iesus ( / 666). 
(Foto R. Buyck) 
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.. ... Alvoorel/ over coop van eenen hoeI voor den knape van het gulden ... 
over laken ende voerijnghe \'ande lil'reije \'an Iglildell ... 
over fatsoen ende eenighe sloffasie ... 
ilem over klloppen ... 
item over schilderen vun hlasoen ... 
item aen de penite1l1en vun SI. Jacohs sllslerhll)'s Ol'er 
maeckell vunden standaert ende eenighe stoffasiell ... 
item over hel schilderen vunden stalldaert ... 
item over het root damast vandell sell'en standaert ... 
item over leverynghe \'all twee isers daer dell stalldaert 
aen is hanghellde ... 
item over het hlasoen \'allden prince ..... 

Tenslotte had deze broederschap ook een bestuur nodig. De Vrouwe van Kaprijke 
nam hierbij de leiding en verdeelde de taken als volgt: 

- Prince van de broederschap 
- Baljuw 
- Deken 
- Proviseurs 

- Kapelmeester 
- Ontvanger 

: Gabriel Huyghe 
: Jaecques Wauters 
: Joos Janssens 
: Augustijn de Mey 

Maximiliaen Speeckaen 
: Comelis Doppcgieter 
: Jan Bocx tad 

2. Broederschap \'W1 hef AI/C'1"heiligstc Sacrtll//cl/l 

De verering van het Allerheiligste Sacrament kan rel'lIs op l'en l'l'UWelll)udl' lmdilk' 
hogen. Reeds rond het middt'n van de Dde eellw zien wij in dl' Sl.-Maninll~kerk 
van Luik het 11. Sacrmnentsfeesl op ecn plel'hligc wijlc vÏl'ren (~('l-'). To~.'h I1Hll'lcn 
wij voor het Meetjesland wuchtell tol de ISlk l'l'UW, voomkl'r \'Cnl\l'1din~cn van 
sacramentsprocessies voorhunden zijn t'l1 pas vlInuf dt' 1 tltk l'CUW treffl'tl wij hrull
nen uan die wijzen op het hestaan van gllll!d('I/1('('stas \'(lI/d('1/ II('/('gl/('" S(/Cf"(m/('I/f(' 

in Adegem (264). 

Ook uI zwijgen de hronnen OVl'r een hroelkrschup vun hl't ti, Sal'faml'nt tijlkn~ lil.' 
middeleeuwen, toch l.ien wij dat ook Il' Kuprijke Iwt 11. Sal'r,\Illl'lll ~")It' \'l'n.'rin~ 
genoot. Rond 1430 voor/.ng pustour .Iul.'oh Stolllllll'lilllll.' l'l.'n paslnmk \'l'rp.lx'llin~ 
van 32 schellingen en 6 lkniers parisis v{)or de "kring van hl'l l)I.'t,mf nUl hl'l H, 
Sacrament. In de loop van de I ~dc en dt, 16dl' t'l'UW \\'I.'l'r~pÎl'~dl'l1 lk \l'r~lx'ltil1~l'n 
voor mU/,ikantcn naur lIanleidill),.! van dl' slll'mtlll'lltsPI1ll'I.'ssk twt hlijwnd k.mlkll'f 
vun deze verering: van een bnK'dcrschllp uI' g.ildl' \'Ull Ill't 11. Sa~'r,Ulll'l\I is l'l'htl'r nl'~ 
geen sprake. Dit luatsle h(K'ft troUWI.'IlS nkt 11.' vl'rwnndl'l'\'Il, "anI Idf!- lil til'llt 
beslond lijdens dl' mid(klcl'uwl'n J..!l'l'll tk-rp.l'Iijll. hl'ol'dl'l'Sl'hul' (~(\~l. 
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Tijdens de 18de eeuw veranderde echter de situatie. Op 2 oktober 1744 richtten 
deservitor Carolus de Bouck, burgemeester Pieter Dhont, Boudewijn Huyghe en 
Bemaert de Coorebyter, een verzoekschrift tot de bisschop van Brugge om een conf
rerie of broederschap van het Allerheiligste Sacrament te mogen oprichten; in een 
tien bladzijden lang document werden samenstelling, doel en algemene bepalingen 
uiteengezet. 

a. Doelstelling 

Deze confrerie van 'het alderheyligste Sacrament ende van de berechtingen' werd 
opgericht ter eeren ende glorie godts. Zij zou bestaan uit personen die het zich tot 
een plicht rekenden om het Allerheiligste met brandende flambeeuwen te vergezel
len in alle publieke ommegangen en processies, evenals in alle ziekenzalvingen 
(wonende binnen bepaalde grenzen). Vanaf 2 oktober 1744 hadden zij deze taak 
reeds uitgeoefend, doch zij wensten nu ook de officiële, bisschoppelijke erkenning 
en goedkeuring te verkrijgen, daar zij uijtter herten desireren dat UL. hoochweer
digheyt soude gelieven deselve confrerie ende regulative te approberen (266). 
Ook de materiële, bijkomende elementen ontsnapten niet aan hun aandacht. 
Aangezien de 20 leden behoorden tot de voorname personaliteiten van de 'stede van 
Caprycke' is het ook begrijpelijk dat zij aan de bisschop de toelating vroegen om " ... 
in de kercke der voorseijde stede thUl1l1en coste te laeten maecken een behoorelieken 
ende heerelieken sittebanck voor hun ende hun medeconfraters ... " en dit al " ... ter 
eere ende glorie godts ... " (267). In ruil voor een positief antwoord zouden zij " ... Ul. 
hooghweerdigheyt uijtter herten danckbaer ende verplicht blijven ende voor desselfs 
lanck leven, welvan'en ende prosperiteyt den almogenden hertelick bidden ... " (268). 

b. Samenstelling 

Deze broederschap van het Allerheiligste Sacrament zou maximaal uit 20 leden 
bestaan: vooreerst de twee geestelijken en vervolgens 18 leken die gekozen werden 
onder de voorname ingezetenen van Kaprijke. Van deze eerste lijst maakten volgen
de personen deel uit: 

Heer en Meester Carolus Suppré als geestelijke proost 
Heer en Meester Carolus de Bouck, deservitor 
Dheer Pieter Ohont, burgemeester der stede als deken 
Dheer Baudewijn Huyghe als boekhouder en ontvanger 
Dheer Bernaert de Coorebijter, schout 
Dheer Ingelbert de Pape, oud-burgemeester 
Sieur Jacobus Bertens, voorschepen 
Sieur Francies Buyck, oud-voorschepen 
Sieur Bernaert vander Stadt, schepen 
Sieur Joannes Dauwe, oud-schepen 
Sieur Andries vander Waerhede 
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Sieur Pieter Bocxtael fs. Jan 
Sieur Joannes Bertens. Lieve-Vrouwmeester 
Sieur Mattheus Mestdagh 
Sieur Ingelbert Minnaert 
Sieur Henricus Bocxtael 
Sieur Jan Baptiste Bocxtael 
Sieur Jacobus van Overtvelt. armmeester en ontvanger van de 
armgoederen dezer stede 
Sieur f\nthone VerhelIe 

3. A/gemene verplichtingen 

Lid worden van deze confrerie was. zoals wij reeds hoger vermeldden. een voor
recht. Om tot deze uitverkoren groep te kunnen behoren. moest men aan twee voor
waarden voldoen: 

I. een goede naam of reputatie hebben 
2. behoren tot de gegoede klasse van de bevolking 

Deze laatste voorwaarde wordt duidelijk Wé.mneer men de tinanciële a!o.peclen nader 
bekijkt. 
De toetreding tot deze confrerie ging gepaard met een soort van welkompremie van 
15 schellingen groten Vlaams wisselgeld. ten voordele van de kas van dele ('oufre
rie. Tevens was het lid verplicht een tlambeeuw van 2 pond gewicht in wit was aan 
de kerk te schenken. Was het lidmaatschap eneJ7ijds een eervolle laak. het br.tcht 
anderzijds ook zijn praktische verplichtingen mee. 
Waarin bestonden deze'! Vooreerst moest elke confrater het Allerheiligste bc-gelci
den bij de processies in de loop van het kerkelijk jaar. Dc.'c.'d hij dit niet - C.'n "on hij 
voor zijn afwezigheid gecn aanvaardhare reden opgeven - dan nl\~st hij eetl bl.ll'tC.' 
van 12 groten Vlaams betalcn. 

Vervolgens moest elke confrater de priestt'r hij dc.' Iit'''eillalvingc.'n bc-gelciden, wan
neer de zieke woonachtig WilS in de Vuurstraat. op het Pkin of in de Vrnuwstr.mt 
(tot aun dc Ilcinewcgell. Was de lie"e echter dc.' \'I'Oll\\. C.'en "inti of c.'l'" nUl dc.' 
ouders van een confrater. dan wc.'rd dl' lOlK' lIitgc.'hrc.'id mct dl' l\1olcnstrmlt, dc.' 
Ileinestraat en de Beekstnu\l. Liet een l'onfrutcr vc~tl'" gunn voor dc.'/c.' lx'gc.'lciding, 
dan kreeg hij een boete van 4 groten Vlaams. Wenstc.' Cl'll c.'onfratt.'r uit dl'lc l.'nnt'rc.'
ric uit te treden. dan moest hij l'en lIittredc.'geld vun 15 sd\cllingl'n gnlll'll \ 'Imlln~ 
wisselgeld betalen. Verliet hij Kaprijk\.' om l.kh in l't.'1l lImkl'\.' st.\d llf p~U\~:hic 1\.' 

vestigen. dan was de nfs<.:hddspremic \0 sd\cllingell gnltC.'n \\'issl'l~l'ld. 

Uit wut voorafgaat. wordt duidc.'lijk dat hl'l vc.'rgl'/l.'Ikn vun lil' prksh.'f hij dt.' Iic.-kn· 
zalving de zwaarste verplichting Illl'c.'hradll. Nllluurlii" \\l'nl \'lIn dt.' l'llufmtt.'rs nit.'1 
verwacht dal lij 24 uur op 24 UUI' hl'sc.'hikhnal' WH1'\.'I~. In dl' prll"lij" \\t.'nkn lk/l' 

tochten gehouden: 
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- tussen 07.00 uur 's morgens en 20.00 uur 's avonds tijdens de periode 
1 mei - I oktober 

- tussen 08.00 uur 's morgens en 17.00 uur' s namiddags tijdens de periode 
I oktober - 30 april 

Rekening houdend met het groot aantal overlijdens per jaar tijdens de 18de eeuw, is 
het dan ook te begrijpen dat er heel wat waslicht verbruikt werd op al deze tochten, 
m.a.w. men moest steeds over voldoende geld beschikken om zich van het nodige te 
kunnen voorzien. Een oplossing daarvoor was vlug gevonden: om de veertien 
dagen werd door de 'knecht' of 'cnape' van de confrerie een rondgang met een bus 
gehouden bij de gegoede lieden van Kaprijke en dit tussen 12 en 13 uur. Eenmaal 
per jaar, nl. tijdens het octaaf van het Allerheiligste Sacrament, werd door de pastoor 
- vergezeld door een van de confraters - een speciale collecte gehouden bij de 
gegoede inwoners van de parochie. De 'knecht' van de confrerie had trouwens nog 
meer taken te vervullen: hij was de aangewezen persoon die bij elke ziekenzalving 
de confraters moest verwittigen. Tevens was hij bij elk van deze rondgangen de 
vaandeldrager die vààr het selecte gezelschap uitging. Per jaar kreeg hij daarvoor 
een vergoeding van twee ponden groten Vlaams. 

Financiële inkomsten en uitgaven vereisten natuurlijk een boekhouding en het con
troleren van de rekening. Om de twee jaar werden deze financiële verrichtingen 
gecontroleerd en bij deze gelegenheid werd door de beide geestelijken, de deken, de 
boekhouder en de eerstvolgende vier confraters overgegaan tot het kiezen van een 
nieuwe deken en boekhouder voor de volgende twee jaar. 

Bij het overlijden van een van de confraters gold de verplichting een plechtige 
requiemmis te laten opdragen tot lafenis van zijn ziel. Elke confrater moest daarbij 
aanwezig zijn en de offergang doen. Onttrok men zich aan deze verplichting, dan 
wachtte diegene die tekort schoot een boete van 2 schellingen groten wisselgeld. 

Tenslotte - en wie zou het verwonderen? - werd het besluit genomen een speciale 
zitbank in de kerk te laten plaatsen, ruimte biedend voor 18 confraters. 
De 18de eeuw was een eeuw waarin het standenonderscheid zich nog liet gelden, 
niet alleen op het politieke, maar evenzeer op het godsdienstige vlak. Met de demo
cratisering van de 20ste eeuw verdwenen meestal de confraters; alleen de zitbanken 
zijn nog de stomme getuigen van 18de-eeuws vertoon. 

3. liet gilde van Sint-Sehastiaan 

Schuttersgilden ontstonden aanvankelijk uit de vrijwilligerskorpsen die instonden 
voor de verdediging van de lokale bevolking. Niettegenstaande men, naargelang 
van cle eeuwen, onderscheid kon maken tussen kruis- of voetboog-, handboog- en 
haakbusschutters, was er te Kaprijke slechts één enkele groep vertegenwoordigd, 
met name de handboogschutters, van wie Sint-Sebastiaan de patroonheilige was. 
Vanaf welk ogenblik zij te Kaprijke een gilde vormden, is niet meer te achterhalen, 
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maar zeker is in elk geval het feit dat zij in het begin van de 15de eeuw een ver
trouwd beeld waren bij openbare plechtigheden. Zo vinden wij reeds in de oudst 
bewaarde stadsrekening over het jaar 1404 : " .. .Item den coninc van Sinte sebastia
ensghilde gheconsenteert te wine sacramentsdaghe XXXVI sch. parisis ... " c269). 
Deze uitgave was trouwens een regelmatig terugkerende post waarvan het bedrag 
lange tijd onveranderd bleef; alleen de formulering wijzigde af en toe zoals o.m. in 
1455 toen men schreef: " .. .Item Ste Sebastiaensgulde ghescollcken in hoof scheden 
mnder wet ende stede weghe also ghecostummert es 1-16-0 lb. par .... " (270). In 
1458 werd deze stedelijke subsidie op last van de commissarissen die de wet ver
nieuwden, aangepast aan het barema dat ook werd nageleefd in Sluis, Aardenburg en 
Eeklo. Reden hiervoor was dat deze heren wensten dat men " ... de ghuldebroeders 
van Ste sebastiane den boghe antierende ende omme te bet te vergaderne ende te 
meer ghenouchte daerinne te nemene zoude versien van VIl of VIlI ponden par. te 
ghel'ene vander stede weghe ... " (271). Uiteindelijk beslisten de magistraatsleden en 
enkele notabelen ze elke zondag of feestdag 6 ponden parisis te geven. 

Of er beperkende voorwaarden waren voor het lidmaatschap van dit gilde is uit de 
beschikbare bronnen niet te achterhalen. Wel krijgen we de indruk dat de sociale 
status zeker geen limitatieve voorwaarde inhield. Zo zien wij dat Vincent Moerinc, 
de bode van de schepenen, koning was van het Sebastiaansgilde in 1455 (272); in 
1459 werden aan Symoen de Coninck, schepen van Kaprijke, als nieuwe koning van 
het gilde, 6 stopen wijn aangeboden (273). 

De aanvankelijke functie van verdediging leek tijdens de tweede helft van de 15de 
eeuw meer en meer te evolueren naar ontspanning. In 1461 werd een schuttersfeest 
ingericht te Hulst en " ... omme dieswille dat binnen de stede van hulst upghestelt was 
eene ghenouch/icke scotterie vanden weerden Rudder Ste Sebastiaene ende de ghe
sellen van capricke hem eerbaer/ic begonsten te bereedene omme daer te treckene 
ten scietspele ende hier ten cost daeromme daden na er hunnen staet vande 
Sebastiaengulde, zo es hemlieden toegheleit bij die vander wet vander stede weghe 
XIllb.par .... " (274). Deelname aan schuttersfeesten vereiste uiteraard de nodige trai
ning; zo vernemen wij uit de rekening over het jaar I 466 dat de handboogschutters 
elke zondag tussen Pasen en bamisse zich met boog en pijl oefenden (275). Nu eens 
trokken zij naar omliggende plaatsen, dan weer speelden zij zelf gastheer, zoals dit 
o.m. het geval was in 1477, toen zij de schutters en notabelen uit Sluis te Kaprijke 
inviteerden (276). Een gilde zonder een goed werkende administratie was ondenk
baar; daarom werd in 1478 Cornelis Moerinc, priester te Kaprijke, als klerk van het 
SebastiaansglJde ingeschakeld tegen een vergoeding van 6 ponden pari sis per jaar 
(277). En administratief werk was er zeker aan de winkel tegen het einde van de 
15de eeuw! In 1483 trokken de Kaprijkse schutters naar Oudenburg, maar ontvin
gen enkele tijd later hun Eeklose collega's (27R). Naannate de tijd vorderde, stegen 
de schulden van het Sebastiaansgilde. Dil was zeker het geval in 1485, toen een 
schuttersfeest in Eeklo werd ingericht en dit - alles samengenomen - een uitgave van 
252-0-6 ponden parisis betekende voor de stadskas van Kaprijke (279). Het was 
trouwens een zeer uitzonderlijk schuttersfeest, want van heinde en verre kwamen 

51 



schuttersgilden naar Eeklo afgezakt; zo noteerden wij o.m. de .. chuttcI"\gilden van 
Brussel. Gent. Aardenburg. Damme. Ieper. Brugge. Axel. Sluis. Oudenaarde en 
Valenciennes (280). 

Ook de 16de eeuw toont ons een analoog beeld van .. chutterij en steekpenningen 
vanwege het stadsbestuur. Waar bleef dan het godsdien!>tig karakter'! Vergeleken 
met de twee vorige hier besproken broederschappen. wa.. het gilde van Sinl
Sebastiaan veel wereldser gericht. En toch kwam af en toe hun zorg voor het god~
dienstige sterk op de voorgrond. 
In deze bijdrage werd reeds - tijdens het pastoraat van Antonius Cousyn - gewezen 
op hun zorg voor hun Sebastiaansaltaar tijdens de fase van de kerk verbouwing in 
1619 (281). Niet enkel de zorg voor hun altaar wekte onze interesse: opvallend was 
ook hun bezorgdheid voor het morele gedrag van hun leden. 
Precies in dat zelfde jaar was Stefaan de Mol. lid van het Seba ... tiaansgilde, op I 
februari 1619 overleden en begraven in de kapel van St.-Sebastiaan. Een dergelijke 
handelwijze was volledig normaal. maar in dit geval maakten de kerkmee .. tep.- en de 
bestuursleden van het gilde groot misbaar omdat. volgens hun zeggen : .... .(Iell "o(Jr

noemdell de Mol in zijllen lel 'ene hem niet en hee.li gl'comport('('rt clls 11/dll 11/el ('('rCII 

nemaer ter cOlltrariell dar genollch hlycken sal clat den Zell'('1/ "('(il 01lc/cnl'ICI/ 

diversche sententien :00 wel \'(111 dh'erUl' als allderssints hrader ;1/ IIjdc'" CII'/C "'ij
len te \'erijïerel1, :oodat hU niet en meriteert il/ zodaellig"c ('('f'elych' pl(1elSC I)('grd

l'ell te sijlle dali allel'nel. .... ck tot conjilsic. Jchwu!c cl/dc' l'i/i"c'"dcllfie (= kwa;ld .. pre
kerij) \'andell \'oorn. gllicle ene/e gencmelt' gt'f1/t'C'lIfe. al/c's tot r"YI/(, ('"dc' grootc· 
schade \'an dien dal'/' Ilochral/S dc' !,mceSJe ('"de mlllll('gallck ta ('('1'('11 Gc,./IS ('11(/(' 

:ylle gehelledijde m()ccla(' al/e jt1('/'(' mcelc' I'adat \\'ordt ..... (2K\ 
Verontwaardigd over een dergelijke levcnswandd. vl'r/lldlll'n lij dan lXl\'" de hi .. -
schop om het lijk te mogen ontgraven en het naar een andl'~ pla;lI" over Il' hn:-nl!cn. 
Zijn Excellentie vond het waarsdlijnlijk een delicate mllll!ckl!cnlll'id. \\ant hij hkld 
zijn beslissing in heraad tot op het moml'nt dat hij in hoogslcil!l'll pl'rsolln Ikh Ic 
Kaprijke nader zou kunnen informeren. Toen dit adl1l'raf dan lXlk l!dx'untc. hk\'f 
de hisschop weifelen om een heslissing Il' nl'men. \vant ..... Syll f.'('nl'an/icl/(\'I .~"t·
siell hel)/JC'IIe/c dl' ploctse hicr I'('r",dt ('lid,' g/II'/worl /11'1>1"'1/(/,' cliI'('rsc"t' /)('1'.'0001/('" 

.\'(J(J 0l' hct in/wlldclI I'ClII dC.H' /'('(/II('Slc alsooc/.; OJ> hCI "cremt/t'n'" I',II/,It- ('(I"d/(' "'111 

St. Sc/Jaslio(,l/Sgllle/clI ('11 I'Îllt als 1I0ch ,,;et g/'cI'(/('IS(/CII/ ,'cllig"t' "c'fcll/,/t-r;lIgl/(' 1(' 
dol' 11(', /loch illl C('II('. 11(/('1/ i" 111'( <lllclc/'(' ... " (2HJ). :\ llHx'wl'l \'l'nk~ ~l'!!l'\l'I'" ll\l'r 
de del1niticvc afloop onthrl'ken, \..an ml'n tod, nil't 100dll'l\\.'n dal U(l\'" hl'l glxt,dil'n· 
stig clement hij 111.'1 schulIl'rsgildl' el'n Id..en.' rol SPl'l'ldl'. 

Een zelfde mentalitl'it was zelfs nog aanwclig hij 1ll'1 Ix'gin ';\11 ,k l'>dl' \'\'\!\\, In 
IH04 werd nl. door 1Il'I hestuur van IWI Sl'I'usliaan"gildl' bij Ik bi, .. dllll' l'\'1l \l'r/lx'k· 
schrift ingediend. waarin lij . na de Vollooing \'lIn lil- hijllll \'olkdiJ.! nk\!\\ l!dx'lmd\' 
kerk· de hisschop VCI'/IlI:hlcll hel lIltIllIl' dnl Ik-h uan lk 1\\l\11'\1/11\1\' ,;11\ Ik kl'rk 
hcvolld. tc wilkn IIll'Wijll'll 111111 SI.-Sl'Illlstümll. 1\'\'\'11" \1'\ll'J.!~'1\ liJ Ik hll'I;IIIIll! \ll\\ 
langshl'l'n dl' Ilonrdl.'lijkl· IllUur l'l'l\ gl'slnll'l\ "nil'l- l'l\ lill"-,,,k Il' I1hlJ.!\'1l 1'11\:11'1-1\ 
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" ... ten eijnde ten allen tijde te dienen tot exclusif gebruyk der Gildebroeders ... " 
(284). Op beide punten kregen zij vanwege het bisdom genoegdoening, op voor
waarde nochtans dat, indien de toename van de bevolking het vereiste, deze banken 
zouden worden weggenomen, wat achteraf inderdaad zou gebeuren. 

4. Broederschap van de H. Antonius 

In tegenstelling tot de twee eerstgenoemde broederschappen ontbreken voor de hier 
behandelde confrerie zowel rekeningen, ledenlijsten als statuten. Toch wijzen enke
le vermeldingen in de bronnen op een verering van de H. Antonius, abt. 

Waarschijnlijk reeds tijdens het voorjaar 1750 werden door de toenmalige geeste
lijkheid van Kaprijke de nodige stappen ondernomen tot het bekomen van een relik
wie van de H. Antonius, want reeds op 19 april 1750 werd de magistraat van 
Kaprijke meegedeeld " ... dat de reliquien van St Antonius alhier binnen dese stede 
stonden om verheven te worden ende dat het requireerde dese/ve verheffinge te ver
eeren met musicq ende eenighe voorde re teeckenen van danckbaerheyt vande selve 
re/iquien te hebben becommen omme tot meerder eere ende glorie godts ende ver
voorderijnghe der devotie totten se/ven heylighe de gemoederen te verwecken ... " 
(285) 

Een gedetailleerde beschrijving van deze relikwie werd door het bisdom Brugge op 
27 juni aan de kerk van Kaprijke overgemaakt (286). Deservitor De Bouck wilde 
aan deze gebeurtenissen een feestelijk karakter verlenen en trok naar Brugge om er 
enkele muzikanten te contacteren die op St.-Pietersdag hun beste beentje zouden 
voorzetten. Voor wat, hoort wat! Muzikanten huren kostte geld en de pastoor pro
beerde dan ook om de stadskas te laten opdraaien voor de kosten. Hij kwam echter 
van een magere reis terug, want de magistraat was alleen bereid tot het leveren van 
een wagen die de instrumenten en het reliekschrijn zou vervoeren en tot het betalen 
van " ... simpel/ogement sonder eenighe voordere hecostinghe ofte thaire ... " (287). 

De verering van de H. Antonius, abt, viel blijkbaar in goede aarde bij de lokale 
bevolking, want reeds tijdens hetzelfde jaar konden pastoor Suppré en pastoor 
Carolus de Bouck 4-8-9 Ib.gr. neertellen aan giften en offeranden ter ere van de hei
lige (288). Uitgaven waren er natuurlijk ook! Zo werden aan Pieter van Walleghem 
uit Brugge 5-1-0 Ib.gr. betaald" ... over tmaecken eene njve met het portrit verheel
dende den heylighen Aantonius vo/ghens sijne specificatie, ordonnantie ende quitan
tie ... "; aan de weduwe van P.J. Vincent 11 schellingen en 8 groten " ... over het druc
ken van vijfentwintigh aflaethrieven van Ste Anthonis ... " ; aan Francies Ryelandt 
5-17 -4-6 Ib.gr. over " ... /everynghe van eenigh silverwerck dienende tot de reliquie
casse van Ste Anthonius ende Sta Barhara ... "; aan J. Vanderborch 1- 10-4 Ib.gr. om 
het portret van de H. Antonius en de voet van de relikwiekast te vergulden en verzil
veren; tenslotte kreeg Antonius Suweijns 1 pond groten voor het schilderen van ver
schilllende sieraden " ... dienende aende rijve ojte reliquiecasse van Ste Anthof1ius ... " 
(2X9). Op 12 mei 1753 werd door bisschop J.B. de Castillion de toelating verstrekt 
om een hroederschap van de H. Antonius op te richten (290). 
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5. Broederschap van de H.-Rozenkrans 

Waren er weinig gegevens voor de broederschap van St-Antonius, dan is de oogst 
voor dit van de H.-Rozenkrans minimaal. Slechts één enkele vennelding li cht ons in 
over het bestaan en tevens ontstaan van dit godsdienstig genootschap. Op 23 sep
tember 1640 werd deze broederschap te Kaprijke opgericht door pater Daneel 
Evens, dominikaan, op bevel van zijn overste c291) . 

.. 

Muurschilderin g in hel rechlerzija ll aar : emhleem van de broederschap va ll de 1-1 .
rozenkrans. 

(Foto R. Buyck) 
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BESLUIT 

Alhoewel Kaprijke als parochiegemeenschap zeker reeds bestond tijden., de eeNe 
helft van de 13de eeuw. is het moeilijk een precieze datum voor haar onbtaan voor
op te stellen. Uit de schaarse gegevens bleek echter dat er te Kaprijke reed!> vanaf 
1297 twee gelijkwaardige pastoors hun herderlijke taak uitoefenden. 
Het onderhoud van deze geestelijken was mogelijk ener.lÏjds door hun aandeel in de 
opbrengst van het kerkelijk tiende en anderzijds door de oblationes en de ca .. uele 
inkomsten. 
Bij de opleiding tot hun herderlijke taak bleek dat een aantal van de Kaprijkse pas
toors een universitaire vorming in Leuven had genoten; een deel had deze vonning 
beperkt tot de studies aan een stedelijke school en een moeilijk te schatten percenta
ge had een basisopleiding verworven onder leiding van een plaal'ielijke pastoor. 
Niettegenstaande Kaprijke slechts een kleine stad was met een eerder beperkte 
bevolking. beschikte het toch over twee gelijkwaardige ·pnrt;nf/es·. Waar dit dubbel 
pastoorschap blijkbaar geen problemen schiep tijdens de Ode tot en met de Ibde 
eeuw, werd de situatie heel wat meer in vraag gesteld tijdens de daarop volgende 
eeuwen. 
Een eerste maal gebeurde dit in 1671 en wel op initiatief van de lokale geestdijkheid 
zelf. De reactie van de plaatselijke bevolking was evenwel zo groot dat de bisschop 
op dit verzoek niet inging en alles bij het oude liet. 
Een tweede fase van het in vraag stellen van het dubbel pastoorschap begon tijdens 
het pastoraat van pastoor Reinier Vorst. Alhoewel ook nu het argument "an eeu
wenoude voorrechten en traditie werd ingerocpt~1l voor ht't behoud van t\\t'C gelijk
waardige pastoors, werden uiteindcJijk twee onderpastoors in de plaats van de tWl'C
de pastorale portie aangesteld: een gevoelige toename van de bevolking tijdens dt' 
1 Rde eeuw hleek hierhij een doorslaggevende t~u:tor. 

Bij de uitoefening van zijn geestdijk amht lx'schiktl' lil' pastoor over l'en :mnt .. 1 kke
helpers die. hell.ij binnen hl'l kerkg.ehouw, heuij hinnl'n dl' parodül'~l'llll't'nsl'hap 
hun laak uiloefl'nden . 

Als onmiddellijke medl'wl'rker in Iiturgisdl wrhutld wus l'r dt' koslt'r; tijdens t't'n 
groot deel van de 17(k' en dl' g.ehde I Klk eeuw door werd dil ;\luhl l1il~~lld(,'nd d,\\)r 
afstmnmelingen lIil hl'l geslacht BOl'xta~1. 

Naast d~ kostl'r was ~r ook lil' klokluider di~ lh..' purndliunen vanuit lijn klokl\lf\'Il, 
woord~nloos_ leed en vreugdl' ov~rhr:lrhl. 

Tenslotte warcn er 00" d~ "l'r"- 'l'll disml'estl'rs: 100wI vuur t't'rst- nis \ l\\lr h"'I,I~I.'
noemden werd~n respeclicwlij" 1 pl'J"SOIll'1l wrkO/l'll dil' - uithUil, in Ihc\wk -
voor een eenk-r hq1l'rktl' tl'nnijn wl'nk-n iUlIlgl'duid: l'l'll/dfdl' "l'I'k \\ IJ/l' ""'I\\ 
gevolgd VOOl' de disllll'esters vlln wil- dl' lank VOOI1l11ll1dijk hiJlIll'" dl' ~I\l('p \ nn dl' 
lokale hl'hodtig~n Ie sitlll'l'l'll vit'l. 



Ook de lokale bevolking droeg haar steentje bij in de zorg voor de verering van 
bepaalde heiligen, met name in de broederschappen en gilden. Reeds vanaf de late 
middeleeuwen stond Kaprijke, binnen de regio van het Meetjesland, aan de spits met 
5 broederschappen. Tijdens de 17 de en 18de eeuw troffen we er nog steeds een 
viertal aan die uit louter godsdienstige motieven zich in een corporatief systeem 
inschakelden: de broederschap van den Zoeten Naam Jezus, van het Allerheiligste 
Sakrament, van de H. Antonius en van de H. Rozenkrans; het Sint-Sebastiaansgilde 
- alhoewel veel wereldser van karakter - gaf op geregelde tijdstippen toch ook uit
drukkelijk uiting aan zijn godsdienstige ingesteldheid. 

Roger BUYCK 
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verscheen van de hand van A. DE VOS en L. STOCKMAN, Het testament van Heer Jacob. 
medepastoor van Kaprijke (1297-1298). in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 40 (1989) pp. 27-43. 

( 2) RAG. Kerkarchief Kaprijke. Charters (chronologisch geordend vanaf 1348). 
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(lI3) Op 12 juni 1569 meldde de burgemce~ter aan de heren van de Raad in Vlaanderen dal ~ __ . binn~n 
de:er stede ghet'" brake I'ande heeldi'n, imagen, cyraige endl! ornamentl!n di~nt'ndt' lolf~n 
goddelycken dienste inde ken'ke 1'011 Capr)'cke inden laetslt''' trouh/~n ght'Jc't'1 I!n t'J nnch ooct 
eenghe I'ande upmer, trouble ter ClI/I.5e11 I'ande predicalien ra/U/e ni~uM't' rdigi~ t'nd~ dK'(]I"'K~n 
bi"nen de I'oors. stede zo daller die" aengae"de RIJern reparatie "an "oode t'n KaJ __ " 

(ARA-RK, stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33116). 
(84) BAB, Acta Episcoporum, B 3, f" 11 VO 

(85) ARA-RK, sladsrekeningen Kaprijke, nr. 33126. 
(86) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 29. 
(87) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 29, f" 8vo; Jacobu~ Simoni" was een karmeliel van Mechelen die 

te Kaprijke als deservitor werd aangesteld op 12 mei 1607 /BAB, Acta EpuwporunJ. B 7, f' IvO) 
(88) BAB, Acta Episcoporum. B 7. f" IvO. 
(89) BAB. Ac/a Episcoporum. B 7, f" IvO; bij F. MICHEM. a.w .• p. 101 ,taal ah begindatum voor 

Francies Mascet hel jaar 1607, wat onjuist is. 
(90) RAG. Kerkarchief Kaprijke. nr. 30. f" I. 
(91) RAG. Kerkarchief Kaprijke. nr. 31, f" 50vo. 
(92) RAG, Kerkarchief Kaprijke. nr. 31, folii 44. 47, 58 en 58vo. 
(93) RAG, Kerkarchief Kaprijke. nr. 3 \, f" 138. 
(94) RAG, Kerkarchief Kaprijke. nr. 31, f" 227vo. 
(95) RAB, Brugse Vrije. reg. nr. 11716. 
(96) F. MICHEM, a.w., p. 102. 
(97) BAB, Acta Episcoporum. BIl, f" 7lvo. 
(98) BAB, Acta Episcoporum. B 11. f" 130vo. 
(99) BAB, Acta Episcoporum, BIl, f" 130vo. 
(100) BAB, Acta EpÎScoporum. B 15, f" 58. 
(\01) BAB,AcIC/Episcoporum.B 16.f"217. 
(\02) BAB, Acta EpisC'opnrum. B 16. f" 244 : ..... Egidius Lumschol, preshltero C31l0nK\I ord. Rcgulanum 

Sancti Auguslini dc~crvituram altcriu~ (XIrtionb cume paslor.lli~ ecdc~iac )llllll\:hilo oppldl 
Capricani iam dudum liberac el vacnmis el cuius Dominus lIC MlIgi!>ler Antoniu~ ('ou.'»l1 3ltcnu~ 
portionis curutus per nliquolllllOoS deser\'ilUnUll hahuil ... " 

( 103) BA B. Acta EpisC'of1(lr/ll/l. B 17. f" 111,1. 
(104) RAG. Kakarchhf Kal'rijkC', nr. 34, J..erkreJ..cning over dc .Inren 16.l5, 1636 en Itl37; ",lgen~ de 

hisschoppelijkc archieven (HAB, Acta Epi.~('''I'(lrllm. R 17. f" 73,·~) duuruc de gl."vangenlod\llp 11 
maanden. 

(105) BAB, Acta EpisC'(/I'(ll'/lm, R 17, I" 152. 
(106) BAB, Acta /:I'ÎSI'OI'0r/llll. B ZO. f" 7.~. 
( I (7) BA R. Actl/ hi';s('(JI'O/'III11, B 20. r' 7Hvo. 
(IOH) RAG, KC'rkarC'hiC'! Ka(l/·ijk". uverlijden~re!li~lcr nr .. n. 
(109) RAG, Kerkarchic! Kal'rijkr. nd6 (kerJ..n'J..eninjl u\'cr dl' j:lren ItlW·ltwtll 
(110) RAG, KcrAarchitf Ka"rijkl" nr .. ~6. 
(111) RAG, Kakcm'hie( KII"rijk,·. nr. 4Z (h'rJ..n'J..cninjl o\'cr ,k .I"ren IM 1·1(\~2). 
(112) RAO. K"rkarcl,ilf "':cI"rlik", nr, ·~2. 
(113) RM;, Krrkc/rchilf "I1(".ijkr. uverli.iden~rejli'll·r nr. 4(1 en J..I'rJ..reJ..elllng nr. 44 : .... ,Ol\ll':\o\'\.. 1l\"t'I 

dejlune in de~cr kcrcke lijl~hel1lll- lX'jlnl\'en: Il\'Cf hC't'1' l'lllk' 11lC't"h.'f Allllulni, (.""IJII, \'3'hlJr lil 

~>,nen leven dCM:r Ml·de ..... 
(114) BAB,tktll 1:;,;.\'('(1"(//,/1,,,. B 21'\, I" .':'ivo. 
(115) BAB. Actl/ r:pi,\'C·o(l(l/'wlI. ti 211. r' .'Cl. 

(1Ih) BAB, 1\1'/11 1:'l'isc(lI'(/fl/III, B 2\), f' ~l) vermdltl IIb lI\'I'rhjd"IIMhuum ·14.JU1II I~)'; "ll~t"o' R \0, 
1\'I'rkclrt'l,Îl1' K(/l'rijl..l·, lIVl'rlijdl'n~retlisler nr. -lUie/en" C I\(X'llIllII\: ..... 1 ~ l"IlIUIn INlI \>NII 
DUlllinus Florenliu~ vun MiJden PIl\lllf 2dlle pllrlillni\ l'wle~Ull:' ,I,' (';lpryl·I.I." ..... ; ,111\ ,lelt' 1...,,,\<, ,Ir 
juiste vcrsÎl' is, wurdl lll'wc/l'n dum dl." J..I'rkreJ..,'ninjlll\'\'f h,'1 !lUlr I tlNl "lUlnn 1'1,lR'nl"" 'All 
Milderl vour hel volledijll." junr \\'\'nl vl."r~Ill"1. Ikll' n'J.."IIIIlP \\I:'nlm"l"hhl:' )1\"1\01\'1\1 \'f':\ \.J..h>t't'I 
1661 en vCrJlll'ldl liJs UililUVl.")lI1SI \1.\11. : " ... lkllll'\t IX'f (\\U\nlllll:' 11111'" ''''\1:'1 \'1t11 1-1,\1'\"01111'-. 1\;I'h'l\l, 
ovcrll'lkn 1I1~ hij hllcr vCflodlllll'n 1111 lIuII.l'n VUilIk'" \'cr,iJ,'cI\I,'n "'1\'1 ,,,,,,Ie 'l'''lll\'' ''f' ,11:'11 
hllllllh"11 1I11Iucr. .. "(\{ A<l, 1\ ",.l..lIn/llr:/I\·"(''''JI..r:, J..l'rJ..n·h'lIl11ll til, "tol. 
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(117) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 48. 
(118) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 48 en 50. 
(119) BAB. Acta Episcoporum, B 31, f" 159; F. MICHEM. a.w., p. !O2 geeft als einddatum voor het 

pastoraat van Cornelis Courtois het jaar 1661; Joannes Paternoster begon zijn ambt in hetzelfde 
jaar. Aangezien in de bijdrage van genoemde auteur de persoon van Florentius van Mildert 
ontbreekt. is hierdoor een verkeerde visie ontstaan. In de kerkrekeningen van Kaprijke wordt 
Cornelis Courtois als pastoor vermeld tot en met het jaar 1673. 

(120) RAG. Kerkarchief Kaprijke, overlijdensregister nr. 40. 
(121) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 51 f" I. 
(122) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 52. 
(123) RAG, KerkarchiefKaprijke, nr. 160, cotte A3; dit was trouwens niet de eerste keer, want in 1656 

was een soortgelijk verzoek reeds gebeurd door Cornelis Courtois en Antonius Cousyn. 
(124) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 160, cotle B. 
(125) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 160, cotle C. 
(126) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 160, ibidem. 
(127) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 160, cotte D. 
(128) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 160, cotte E (23 december 1674). 
(129) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nf. 160, cotle F. 
(130) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 160, ibidem. 
(l3l) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 160, ibidem. 
(132) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 160 : deze telling was gehouden om aan de tiendeheffers te kunnen 

bewijzen dat de bestaande kerk te klein was en dus verbouwingen moest ondergaan die uiteraard 
ten laste van de tiendeheffers zou gebeuren. 

(133) BAB, Acta Episcoporum, B 35, f" 63ro et voo 
(134) BAB, Acta Episcoporum, B 35, f" 35. 
(135) BAB, Acta Episcoporum, B 35, f" 65r et Vo 

(136) BAB, Acta Episcoporum. B 35, f" 97-99 bevat een tekst waarin Joannes van Cauwenberghe en 
Jacobus de Vriendt als pa~toors van Kaprijke zich beklagen over het geringe inkomen wegens het 
wegvallen van de bediening van St.-Jan-in-Eremo. 

(137) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nf. 57 (kerkrekening over de jaren 1576-77); F. MICHEM, a.w., 
p. 102 geeft als eindjaar voor zijn pastoraat 1689, wat totaal onmogelijk is. Tevens geeft hij als 
begindatum voor het pastoraat van Boudewijn Dheere het jaar 1670 wat evenzeer tegen alle logica 
indruist. 

(138) RAG, Kerkarchief Kaprijke, reg. nr. 43. 
(139) BAB, Acta Episcoporllm. B 41, f" 470. 
(140) BAB, Acta Episcoporum, B 41, f" 482vo. 
(141) BAB, Acta Episcoporum, B 41, f" 483. 
(142) BAB,Acta Episcoporllm, B 41, f" 485. 
(143) BAB, Acta Episcoporum, B 41, f" 470. 
(144) Maximiliaen van Beversluys werd geboren te Brugge in 1659 en was aan de universiteit te Leuven 

ingeschreven in 1679 (F.MICHEM, a.w., p. 102). 
(145) RAG, Kerkarchief Kaprijke, overlijdensregister nf. 44. 
(146) RAG, Kerkarchief Kaprijke ,overlijdensregister nr. 44 : ..... sepultus est 8a eiusdem in ecclesia cum 

processione circum circa ecclesiam exterius per cemiterium quod in caprycke nunl]uam fuit factum 
a tempore memoriali cum aliis defunctis temporibus pastorum aut dominorum oppicli huius unde 
notandum id novitas hyc inducta est contra conserturn domini Balduini de Heere pastori senioris 
De caprycke ... " 

(147) BAB, Acta Episcoporum, B 43, f" 19. 
(14S) RAG, KerkarchiefKaprijke, nr. 67 
(149) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nf. 69. 
(150) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 69 :" ... Alsoo mits de troebelen van orloghe ten jaere 1703 cle 

voorn. rechten niet en sijn connen verpacht worden, soo syn de selve by cle heeren pastors ende 
kerckmee~ters selve ghedaen collecteren ende gaedc slaen ende daervuyt is gheproffitccrt ende 
ontfanghen II-X-O 1!J.gr." 
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(151) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 46 ; ..... obiit Reverendu~ Dominu .. CaroJu. .. Robijn P'"'or huju\ 
oppidi de caprycke postljuam circiter tredecim annis functus fuerat in eodem oppido offICio 
pastorali ..... 

(152) RAG, Kerkurchief Kaprijke, nr. 21. 
(153) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 21. 
(154) RAG, Kerkarchief Kaprijke, ibidem. 
(155) BAB, Acta Episcopo/"l/m, B 46, F 94vo·95: F. MICHEM. a.w., venneldt m begindatum voor rijn 

pastoraat 22 mei 1719, hetgeen totaal onmogelijk is: ook de kerk rekening over de jaren 1706 tot 
en met 1709, in auditie gepa~seerd op 18 augustul> 171 1 vermeldt reelh Reinier Vorst m ~toor 
van Kaprijke (RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 71). 

(156) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 11, F Illro et voo 
(157) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 46 : ..... 28 maii 1712 obiit Reverendu!> Dominu!. BaldulOUS de 

Heer postljuam hui us oppidi de caprycke fuerat per triginta tres annos ct aliquol men~ .. ~tor, 
sepultus est 31 a eiusdem prope seu ad latus evangelii summae altaris ccciesie ciuMicm oppidi...

(158) RAG, KerkarchiefKaprijke, nr. 21. 
(59) RAG, Kerkarchief Kaprijke, ibidem. 
(160) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 160, cotle C. 
(161) RAG, Kerkarchief Kaprijke , ibidem. 
(162) BAB, Acta Episcoporum, B 48, F 189 voo 
(163) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 160. cotle C. 
(164) RAG, Kerkurehief Kaprtjke. ibidem. 
(165) BAB. Acta Episcoporum, B 49. F 143. 
(166) BAB, Acta Episcoporum. B 52. F 55. 
(167) BAB, Acta Episcopo/"l/m. B 52. F 55 voo 
(168) BAB, Acta Episcopo/"l/m. B 52. F 56. 
(169) RAG, Kerkarchief Kaprijke. nr. 3bis. 
(170) Zie bijlage 3 : Taakverdeling tussen pastoor Reinier Vorst en onMrpllsloor ('arel Loys. 
(171) BAB. Acta Episcopo/"l/m. B 53, F 267. 
(172) RAG, Kl'I'karchief Kaprijke, nr. 3bis. 
(173) BAB. Acta Episcopo/"l/II/. B 54. F 95. 
(\74) RAG. Fonds KC/prijkt'. nr. M9. F 224 voo 
(175) RAG. Fonds Kaprtjke. nr. 649. F 225 voo 
(176) RAG, FO/uJs Kaprijk(', nr. M9. f" 225 voo 
(177) RAG, FOl/ds KC/prijk!', nr. MIJ, F 228vo; BAB. Acta l:.j,jsco/'(I/"I/"'. B 58. F 12 (Zie biJI~'(' ... ). 
(178) RAG. Fonds KC/prijkt'. nr. 6(,0, 15 mei 1748. 
(179) RAG, Foncis Kaprijk('. nr. 6(,0. 7 jalluari 1751. 
(I RO) BAB, Acta El'iscoporum, B 59, CO 20 en RAG. /I:t'r!wrrlli('f Äcl/"ijtf'. nr. 14 ... hili.. 
(181) BAB. Actc/ Epücol'o""",. B bO. CO 71 vo, nro. 
(IR2) BAB, Ac/a Episc(lpo,."m, B 61. r' 155. 
(183) BAB, Acta l:j,i.H·o!Io,."m, Bbl. CO 1 :'i. I b. 
(184) BAB, Acta l~j)isrol'o,."m, B (l2. CO lb. 
(18:'i) BAB. Acta Epüw/'(lru",. n M, r' 11 voo 
(186) BAB, Arta I:jliscoflol'llll/. B (14. CO UH. 
(187) RAG. Äcrkarclrit1I\tlprijkt·. nr .. 'bis. 
(188) RAB, Acta Episc{l/lormn, B b5, f" 141 voo 
(189) RAG, KI·rkarchit1I\ClprUkt·. nr. I {,(l. 

(I (X» RAG. I\t'rkarclrÏl:r Ällprijkt·. nr. 1(,(1. 
( 1(1) BAB. Acta Episcoflo,."I1/, ti b7, f' .'0. 
(192) BAB, Actul:.jli.w'o!'{ll'//III. B h7, f' .'0. 
(193) RAG, K crkllrchil,/l\lIprijkt', nf.to. CO I ~61. Todl sprd .. l.'n hil.'l' dl.' 1If1.·luell\I\\IlIl\'1I dl.Mf It'j:t'n. 

volgens de ArIa E]lisl'll]lufUm \wrd op ](\ juni 177H dl.' IImhl~Ienll\in \t'r!t'IIj:" Hll\l Sllm'llI 1.'11 
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voorkomt. Uit de eerstgenoemde periode is nochtans met absolute zekerheid af te leiden dat 
Martinus de Prest in 1780 nog 'vicepastor in Capryck' was. 

(194) BAB.Acta Episcoporum. B 72, f" 187vo
• 

(195) BAB, Acta Episcoporum. B 73, f" 96. 
(196) RAG. Fonds Kaprijke, nr. 650. zitting van 29 februari 1782. 
(197) RAG. Kerkarchief Kaprijke. 
(198) RAG. Fonds Kaprijke, nr. 650, zitting van 19 juni 1782. 
(199) RAG. Fonds Kaprijke, nr. 662. f" 34 ra et va. 
(200) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 662, f" 47 vO-48 ra. 
(201) RAG. Fonds Kaprijke, nr. 662, f" 108 va. 
(202) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 662, f" 143. 
(203) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 662, f" 145 va. 
(204) BAB, Acta Episcoporum, B 78, f" 148 vO

_ 149. 
(205) BAB, Acta Episcoporum. B 78, f" 57; volgens de registratie van de overlijdens was de laatste 

inschrijving door Hostens op 2 I mei 1789 (RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. I I, f" 2165); de eerste 
registratie door Symynck op 27 juni 1789 (RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. I I, f" 2165 va). 

(206) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 11, f" 2209 va. 
(207) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. I I f" 2210 va: " ... Die 24ta mensis Xbris 1794 hora 9na vespertina 

obi it. et 27ma in cemeterio ante crucem sepultus est Reverendus ad. ac Amplissimus Dominus 
Carolus jacobus de bouck, sacerdos, pastor, 51 annis vigilantissimus ac zelosissimus in hac 
parochia de Capryck, 9 annis Decanis Christianitatis districtus ardenburgensis, filius legitimus 
petri et Godelivae Winne, baptisatus in Ecclesia St. Crucis prope brugas, aetatis 85 annorum". 

(208) BAB, Acta Episcoporum. B 81, f" 62. 
(209) L. STOCKMAN, Kerkelijk en parochiaal ... , p. 37. 
(210) J. WARICHEZ, Etaf bénéficial de la Flandre et du Tournaisis, Leuven, 1912, p. 67 
(211) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 28. 
(212) ARA-RK, nr. 33095 : " ... Item betaelt dher adriaen danckaert costre deser kercken voor tstellen 

ende onderhouden vander oorloge deser stede ten XII Ib.p. tsiaers comt van kestmesse XL VII 
totten laetsten in ougst XL VIII voor den termijn van acht maenden ... ". 

(213) ARA-RK, nr. 33120. 
(214) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nf. 29. 
(215) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 29. 
(216) RAG, Kerkarchief Kaprijke , nf. 30 (kerkrekening van 22/09/1610). 
(217) R. BUYCK. De Kaprijkse schepenen tijdens de 18de eeuw: een demografische en socio-econo-

mische verkenning, in A.M., jb. nf. 43, 1992, pp. 156-160. 
(218) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. I. 
(219) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nf. 38. 
(220) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 343, f" 256 v; 
(221) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 41 f" 47(Het huwelijk werd ingezegend te Kaprijke op J 5 februari 

1665). 
(222) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nf. J. 
(223) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. I. 
(224) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 41, f" 39. 
(225) RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 46. 
(226) RAG, Fonds Kaprijke, nr. 358, f" I. 
(227) RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 70 : kerkrekening over de jaren 1703-04-05. 
(228) RAG, Kerkarchief KaprUke, nr. 44, f" 7. 
(229) RAG. Fonds Kaprijke, nr. 361, f" 79. 
(230) RAG. Kerkarchie! Kaprijke, nr. 3 bis. 
(231) RAG. Kerkarchie!Kaprijke, nr. 2, f" 668. 
(232) RAG. KerkarchiefKaprUke. nf. 3 bis. 
(233) RAG, Kerkarchie! Kaprijke, nf. 2, f" 693. 
(234) RAG, Fonds Kaprijke, nf. 368, f" J 7 va. 
(235) RAG. Kerkarchie! Kaprijke, nr. 3 bis. 
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(236) RAG. Kerkarclrief Kaprtjke. nr. 2. 
(237) RAG. Kerkarchh1 Kaprijke. nr. 2. f" 929. 
(238) Zie bijlage 4. 
(239) RAG. Kerkarclritf Kaprijki'. nr. 7: Denombremenl van hel officie van wecrelllyclen emier binnen 

de kercke der stede van ü.prycke ... achtervolgende Syne maje!oleyb ordonnantie vanden 27 meye 
1786 gerciterecrt bij dc gone vanden 4 january 1787". 

(240) RAG. Kerkarclrh1 Kaprijke. ibidem. 
(241) RAG. Kerkarchief Kaprijke. nr. I bis. f" 227 voo 
(242) BAB. ACla Episcopomm. B 10. f" 23 voo 
(243) R. BUYCK. De armen:org Ie Kaprijke (1525-1796J. in A.M .. jb. 35. (19~,. pp. 14K-152. 
(244) Zie bijlage 5. 
(245) Een alfabetisch gerangschikte lijst van de kerkmee!.ler~ meI vermelding van hun fe!>pecIlCVC 

ambtsperiodes en ambtstermijnen is te consulteren in bijlage 5. 
(246) oR. BUYCK. De Kaprijkse schepenen tijdens de 18de ('('/lU': een demografucllL' en soáv-t'f'ono-

mische verkenl/ing. in A.M .. jb. 43. (1992). pp. 141-304. 
(247) RAG. Kerkarchief Kaprijke. nr. 7. 
(248) RAG, Kerkarchie! Kaprijke. idem. 
(249) RAG. Kerkarclrief Kaprijke. idem. 
(250) RAG. Kerkarchie! KaprIjke. idem. 
(251) RAG. Kerkarchief Kaprijke. nr. 44. 
(252). RAG, Kerkarchie! Kaprijke. nr. 65. 
(253) RAG. Kerkarchief Kaprijke. nr. 50. 
(254) RAG. Kerkarclrief KapriJke. nr. 82. 
(255) RAG. Kl'I'karchief Kal'rijk('. nr. IN. 
(256) P. TRIO, Volksreligie als sp;egl'll'an een sl('Jelljke .mmenlL'I·;n,!:. Ot' hro('da.\chClPfJt''' 1(' G('III /11 

de lale middelt'el/wen. Universitaire Pcrs Leuvcn. Series BfVol. 11. IIN3. p. Q(l. 

(257) P. TRIO, Cl"",., p. 52. 
(25H) J. WARICHEZ. a.w .• p. 67. 
(259) L. STOCKMAN. Knkdijk ('n parochiaal .... p. 41. 
(260) RAG, Kerkarchief Kaprijk('. nr. 142. 
(261) RAG. Kerkarchitf KdpriJkt', nr. 143: een Id .. cre datum voor de offidële !>lldllin~ \'3n ,kK 

hrocdcr~dlilp kan nict adllerhaaltl worden. Zelfs in IClQ I schrcc:f !"lS\(l(lr J.F. KC'lTC'm:m' na.tr 

<IllOleitling van zijn tlel·tm!!le visitatie : ..... Esl;1/ ('('('h'si" iIIa l'tIfl/ral('mil".{ ,1I1.~IUI;.\X'H" ",,,,,mu 
JI'SI/, '/'WC' ihielem ('/'('cla C'.\'1 rrislc'//Ic' pl/.Horr do",i//o /I/llo//io CtI"sijll drnl tJIIJII"" 1tt40 ,mi 
rircilcr, illl (1011/; ('olliga!' C'.\ IiIwo ('/li ;//Jrrilm//lllr //o",illi cflIl/nllntlll.' UIl ",." (,<"'-"tJ' uml.\ 

ClIlClorilClI(' s;I ('/'('('{CI ..... (RAn, Nil'/llI' KCI'k"I'(,Iu'!'(, nr, .\Xhl. 
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BIJLAGE 1 
De thienden deser stede van Caprycke 

Cappittel van doornyck dry reken 30 gemeten 

Het Clooster van Sinte Pieters twee reken 20 gemeten 

Het Clooster van Flines twee reken 20 gemeten 

Dheeren pastoirs twee reken 20 gemeten 

Den novaele van den heere pastor in de Suytstraete 4 gemeten 

Den novaele tot bentille 2,5 gemeten 

Den novaele in de bereken 2 gemeten 

Den novaele in den Middel 2,5 gemeten 

Nombre totaele vande landen der thienden beloopt tot 101 gemeten 
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BIJLAGE2A 
Het duhhel pastoorschap te Kaprijke (/4de-/6de eeuw) 

14de eeuw 

Jacob de Kersmaeckere 
( 1289-1297) 

Willem Vernachten 
( 1330-30/04/1357) 

Jean de la Vache, alias Walsche 
(? - 30/12/1349) 

Petrus Andree 
( 1350-27/05/1352) 

Petrus de Furno 
(11/02/1358-7) 

15dc eeuw 

Jacob Stoll1melinnl' 
(1425-1439) 

Bouden Bolle 
(U.VO I /1439-1455) 

Jacob Woesselant 
( 1358-'1) 

G. Bnmcel 
( 1362-?) 

Jan Stijl 
( 1415-'1) 

Willem 
(I 298-?) 

Pieter Bruneel 
(1330-?) 

Jan de Natsis 
(I35R - 7) 

tUtIl: ,',til Bra"de 
( l·t~l) .. '!) 

N klliaas M"tl'rlin~' 
( I 45(l· 14htn 



Joannes Voort 
(1499-7) 

16de eeuw 

Pastoors van de eerste portie 

Joannes Voort 
( - 1504 ?) 

Jan Hercke 
(l525 - 7) 

Jooris vander Beke 
(1525-1527) 

Cornelis de Heere 
(1545 - 1548) 

Joos de Vroe 
(1548 - ?) 

Adriaen Danckaert 
(lSSI - 7) 

Pietcr Willaert 
( 7 - 7) 

Jan van Hulendonck 
(? - 1562) 

Geraert Sioncke 
(1562-1563 ) 

Paesschier vander Meersch 
00/07/1469- 1474) 

Jan van Bussegem 
(01/01/1479-7) 

Pastoors van de tweede portie 

Geraard van Liedekerke 
(1515 - 7) 

Francois van Helleputte 
(l525 - 1532) 

Christiaen de Boodt 
(1531 - 1538) 

Jan van Hasselt 
(1533 - 1566) 
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Raphael Janssens 
(1563 - 1567) 

Jacob Masuree\ 
(\567-14/12/\57\) 

BIJLAGE2B 

Raphael Janssen~ 
(1567 - 1577) 

Het dubbel pastoorschap te Kaprijke (17de - 18de eeuw) 

Eerste portie Tweede portie 

Marten Willecomme Francois fI,,1ascet 
(21/08/1608-1609) (04/10/1608-1609) 

Baltasar Casier 
(161\ - 1616) 

Jacobus Fret 
( 1616-1618) 

Antonius Cousijn Gillis Lantschoot 
(30/05/1618-18/11/1656 ) (mV07 /16.~3-:!6101/1 MO) 

Cornelis C'ourtois 
(25/09/1640-1656 ) 

Cornelis C'ourtois 
(1656-1675) 

F1nrcntius van 1\1 i1dl'rt 
(O:!/02l1(l5~-15/01/1t'161 ) 

.Ioannl's Pall'ml)sll'r 
( 1t'lt'll-:!4,fll/lht'll») 

.I11~\Ilnl'S \" Cm,wt'nl't''1!hl' 
( I h6l)- I t'l75 ) 

Jounllcs v. C'lIl1wcnhcrghl' .Ia"'llhll). dl' Vril'ndl 
( 1675-1O/07/16XX) ( 14/tll)/Hl7:'\-167l\) 
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Balduinus de Heere 
(10/07/1688-28/05/1712) 

Reinier Vorst 
( 18/03/1708-28/05/1712) 

Reinier Vorst 
(28/05/1712-05/12/1743) 

Carolus Suppré 
(05/12/1743-12/02/1757) 

Carolus De Bouck 
(12/02/1757-24/12/1794) 

BIJLAGE 3 

Balduinus de Heere 
(1678- 10/07/1688) 

Carolus Robijn 
( 1688-20/02/1708) 

Taakverdeling tussen pastoor Reinier Vorst en onderpastoor Care! 
Loys 

Nos Henricus Josephus Episcopus ... ad amovendas occasiones dissidiorum in 
Ecclesia parochiali de Capryck decreto nostro 4 Aprilis 1717 dato hac puncta 
adjungenda duximus 

1. Dominus Loys et ejus successores coppareant in anniversarijs et exeguijs 
defunctorum prout consultum, nisi occurrat urgens impedimentum, guod tenebuntur 
Domine Pastori indicare. 

2. Dum occurrunt duo sacra cantanda Dominus Loys et ejus successores cantant 
unum ex duobus, et dum celebrabunt ad intentionem pastoris, pastor celebranti 
sol vet octo asses, aut intentionem celebrantium recupcret, atque idem observetur, 
dum sacrum aliquod est cantandum pastore absente vel infirmo, aut aliter legitime 
impedito nisi debeant celebrare sacrum die dominica ante commendatum quo super 
poterit praevie conveniri. 

3. Dominus Loys et ejus successores catechisent in Dominicis ante vesperas pro 
parvulis, et pastor instruat pretendentes ad primam communionem donec aliter a 
nobis aut successoribus nostris statuatur. 
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4. Unus non celebret sub sacro altcrius, ut parochiani qui non po!>sunt intere!\se 
primo sacro, possint interesse secundo, sed exacte ob!>ervetur hora in synodo 
Mechliensi praescripta. 

5. Dominus Loys et ejus successores administrent et visitent infinno!\ tam bene 
quam pastor. 

6. Pastor celebrabit in dominicis quando erunt solemniora festa verbi gratia 
paschatis, Pentecostes et Dedicationis summum sacrum dum judicabit convenire 
sine alteratione tarnen tertij articuli decreti nostri de 4 Aprilis 1717. 
Caeterum ministerium suum impleant Pastor et coadjutor ejus unanimes vinculo 
pacis et charitatis sese compleetentes. Ita dabamus, Brugis in Palatio nostro \0 
Aprilis 1732. 

BIJLAGE 4 
Chronologische lUst van de kosters te KaprUke (17de-18de eeuw' 

1606-1607 : Jan Hoste 

1608 Fransoys Moens 

1610-1611 Jan Hoste 

1612-1627 Jun van den Huute 

162X-1629 Joos de Boo 

1630-1646 Geerncrt Bm:xtac1 

1647-1660 Andrics Blll'XtUc\ t's. Gl'cml'rt 

1661-1702 Sytl10cn BOl'Xtal'l t's. t!cCI111'rt 

1703-1705 Carel Btll'xtaL'l t's. S)'tl10CIl 

1706-1722 Piell'l' Blll'Xlacl l's. Symlll'll 

1722-1745 Pielcrt 1kcrtlnerl Blll'Xlal'l l's. Pkt\,'r 

1746-1 HO? Philippus AnlholK' Ikl'I'Il:'''''I'I H\ll'\lnd 
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BIJLAGE 5 
Alfabetische lijst van de kerkmeesters te Kaprijke (l7de-18de E.) 

Kerkmeesters 

Baeke Paesschier 
Bauwens Jooris 
Bauwens Joos 
Blancquaert Gillis 
Bocxtael Heyndrick 
Bocxtael Philippus 
Bruynsteen Jooris 
B uyck Francois 
Claeys Francois 

Claeys Guillaeme 
Coppejans Jan 
Cortvrient Jan 
Dauwe Bemardus 
Dauwe Jacobus 
Dauwe Joannes 
Doppegieter Comelis 
Doppegieter Lenaert 
De Causmaecker Bemard 
De Causmaecker Carel 
De Causmaecker Jaecques 
De Causmaecker Joannes 

De Causmaecker Lieven 
De Causmaecker Lieven 
De Causmaecker Paesschier 
De Clercq Pieter 
De Meulemeester Joos 
De Mey Gillis 
De Pape Jan 
De Pape Jan 
De Pape Jan 
De Pape Pieter 
De Pape Vincent 
De Pape Vincent 
De Prince Francois 

De Rycke Jooris 
De Smet Jan Baptiste 
De Vlieger Martinus 

Ambtsperiode 

09/06/1619-07/06/1621 
17/11/1693-09/11/1699 
23/1 0/1691-17/11/1693 
16/08/1628-03/06/1632 
25/09/1748-09/12/1750 
24/09/1766-28/11/1768 
16/08/1628-03/06/1632 
06/11/1730-26/11/1732 
26/11/1732-16/08/1735 
24/09/1738-19/08/1740 
18/08/1711-17/08/1717 
24/09/1635-08/07/1638 
19/09/1651-26/09/1657 
18/07/1780-03/08/1781 
17/08/1762-18/09/ 1764 
27 /06/1754-18/09/1758 
23/05/1641-21/03/1645 
27/04/1627 -16/08/ 1628 
18/09/1758-26/08/1760 
15/11/1695-26/11/1697 
15/10/1687-23;10/1691 
19/08/1740-21/08/1742 
22/12/1744-23/09/1746 
13/11/1647-19/09/1651 
09/12/1750- ? /1752 
12/12/1678-16/11/1680 
09/12/1750- ? /1752 
09/11/1699-02/09/1704 
20/10/1665-14/10/1672 
1 1/06/1626-16/08/1628 
16/11/1680-16/03/1683 
26/08/1760- I 7/08/1 762 

? -06/07/1728 
06/06/162 J - I 9/05/1622 
25/09/1748-09/12/1750 
24/05/ 1708-18/08/171 I 
22/08/17 19-20/08/ I 721 
20/08/1721- ? / I 724 
18/07/1780-03;08/ 178 I 
11/07/1777-18/07/1780 

Ambtstermijnen 

2 
3 

2 

1 
2 

2 
3 
1 
3 

1 
2 
2 
2 

1 
2 

2 
2 

2 
3 
3 

2 
2 
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De Vos Joannes fs.Symoen 18/08/171 1-17/08/ I 7 17 3 
De Wevere Christiaen 27/10/1684-15/1 0/1687 1 
Everdey Jan 12/12/1678-27/10/1684 3 
Geeraert Joachim 26/09/ 1657 - I X/09/ 1659 
Geeraert Joannes 06/11/1730-16/08/1735 2 
Geeraert Laureyns ? -09/06/ 1619 
Hovelinck Philips 19/05/1622-30/05/1624 

22/05/1625-27/04/1627 4 

Huyghe Adriaen fs. Chr. 05/1 0/1661-20/1 0/1665 2 
Huyghe Gabriel 29/12/16 I 5-29/12/16 I 6 
Huyghe Jan Baptiste 18/09/1764-24/09/1766 
Huyghe Lieven 17/1 0/1668-02/10/1670 
Huyghe Maximiliaen 16/03/1683-15/1 0/1687 

., 
Hu ymans Pieter 21/09/1610-06/12/1613 

11/06/1620- 19/05/1622 3 

KeirsbiJck Amaut 14/04/1649-19/09/1651 1 

Maeye Joos 15/10/1687-17/11/1693 3 

Mestdagh Jacobus 03/08/1781-21/08/1784 
? -22/02/1791 

., 
Moens Pieter 06/07/1728-06/11 /17 .'~O 
Moens Pieter ') -22/02/1791 
Mortier Pauwels 14/10/1 672-05/0.'VI675 
Piessens Guillaeme 06/12/16 I 3-29112/1616 ... -
Schellinck Pieter 24/09/1653-26/04/1657 

., 
Schyvinck Francois 03/08/1781-21/08/1784 
Schyvinck Livinus 26/08/1760-17/08/1762 
Sierens Joannes 24/09f1766-28/11/1768 
Specckaert Andries 26/09! 1657 - 18/091 1654 
Speeckacrt Jacohus 'J /1752-'27/06/1754 
Van Acker Pieter 20/08/1721- 'l ... 

Van Damme Francnis 22/08/1 71l)-20/08/17 21 
Van Damme Lieven '1/1752-27/06/1754 
Van Damme Lieven fs, AnI. 26/11/1 tll)7 -02/09f 1704 J 
Van de Colte Jacohus 1 7/08/17tl2-18/0l)f17M 1 
Van de Steene Lieven 17/11/16l).~-15/11/1ól)5 

Van de Steene Symnl'n 05/11/1676-12/12/1678 
Van der Ikke JOUdlilll 1 l)/05/1622-08/0h/1 h2.\ 
Van der lIeyden Ingelhl'l't 05/03/1675-12/12/1678 

, 
Van der Sladl Bernardus 06/07/1728-06/11/17 JO 
Van der Stadl 11eyndrkk 02/0WI704-18/08/1711 '\ 

Van der Wael'hede Andries 27/0ó/1754-18/0l)f1758 
, -

Van Eechallte Picler mV07/1 hJ8-2.V05/ 1 h41 
, -

Van Ileeke Ryekm:1'1 14/10/lh72·05/1I/1h7h ... -
Van Ilelilendolll'k Mllihijs 30/05/1 h2 ... ·0 ... lOh/1 (,2(, '\ . 
Van Ilyfte C'hrislilll.'n 21/(U/ 1 h"'5-1·~IOl)f 1 h·t'> , -
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Van Vooren Jooris 16/06/1639-23/05/1641 
Van Waes Jooris 08/07/1638-16/06/1639 

21/03/1645-13/11/1647 2 
Van Waes Joseph 19/08/1740-21/08/1742 

22/12/1744-23/09/1746 2 
Vergoest GuiIlaeme 20/1 0/1665-17/10/1668 1 
Verheyst Adriaen 05/10/1661-20/10/1665 2 
Wauters Bauduyn 23/05/1641-21/03/1645 2 
Wauters Jaecgues 24/09/1635-08/07/1638 1 
Weytsens Lieven fs.lngel 08/06/1623-22/05/1625 2 
Zeghers Matheeus 21/09/1610-29/12/1615 2 

BIJLAGE 6: 
Uutgheven ende betalinghe ghedaen ter eaus en vanden voyage vanden 
scietspele vanden handtboghe ghedaen teeclo alzoo hiernaer volght 

Eerst betaelt mijne joncvrauwe Drieux van dat den bailliu eenighe van scepenen, de 
coninc ende vele ghildebroers van den handtbooghe daer verteerden, als de bode van 
eeclo hier guam metten brieven vanden voors. scietspele, inden zeI ven bode te 
festierne 

iii lb. vi s.par. 

Item betaelt van eenre glaive of lance omme eenen standaert daer men de nyeuwe 
banier van St Sebastiaen an hanghen zoude omme daermede te treekene ten voors. 
scietspele 

vi sch. par. 

Item betaelt vanden zercke ghecocht om den voors. standaert van te fringene 
schildene ende te nayene over al 

vii lb. vi s. par. 

Item Cornelis Wittoghe scepene ende pieter blanckaert c1erc te brugghe gheweest 
omme tvoorseide zarck te coopene ende den standaert te doen makene daer inne 
ghevaciert elc i dach comt 

xxiiii s. par. 

Item den zei ven Pieter blanckacrt van ghetrocken thebbene met haesten te brugghe, 
te paerde, anghesien dat wij teerste lot waren, om teeclo te scietene dat groete haest 
begheerde daerinne vacierende ii daghen mids dat hij vertonnen moeste om me dat 
hij noch niet vulmaeckt en was, comt te xx s.par. daecx 

xl s. par. 
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Item van xvi ellen lakens deene helft rool ende dander blau daerof dal ghemaect 
waeren keerels om denijs van de Weede, bode vande scepcnen, Joos Mussche cnapc 
van de ghildebroeders, den lrompers ende den lamburin te xxiiii s.par. delle coml 

xix lb. iiii s. par. 

Item vanden voors. keerels te makene te wetene tot viii hetaelt 
ii lb. xiii s. par. 

Item betaelt cornelis scilder teeclo van scildekens le makene vanden wapenen van 
capricke ende van St Sebastiaen omme te stellene ande herberghen daerrnen logieren 
zoude ende andersints 

iii lb. iii s. par. 

Item betaelt lijsbetten spapens dat daer verteert was bij den coninc \'anden 
handtbooghe, eeneghe van de wet ende andere als men vertouvende ende 
verbeyende was, al tgheselscip vande ghildebroers up den nuchtent dat men lrac ten 
scietspeele teeclo. 

xxviii s. par. 

Item van verteerde costen ghedaen te daneel Dierkins bij de voors. ghildebroeder.
die te voet waeren ghecommen metten voors. coninc. ten scietspcele \'oors .. te 
wetene snavens als zij in queamen xix lb. p. ende tsanderduc('X snoens ,i lb. xv s. p. 
comt 

xxx lb. xv s. par. 

Item betaelt den zelven dance I vande cos ten ghedaen hij de Immpcrs alla langhe als 
zij daer waeren up hem zelven nuer Ivcrtrec vanden ghesclsccpe. metten costen v<\n 
v paerden 

ii Ih. xvi s. par. 

Item helaclt der wacrdinne inde zwane; OlK vande vl'rtl'enk cllsten nldul'r ghl'\tul'n 
snavons hij diversschc ghildchroers die duer logierden len voors. inn1ll1mt'nt' 

Î\ Ih. ij s. par. 

Item hctaelt der wuerdinne inde drie cnnin~hen OOl' van \,,,'rll'l'nk l'oslen "Idat'r 
ghcdaen sanderdaecx vamkn voors. inl'olllllll'nl' hij xviii glll'sdkn ghildehnx'rs 

Hii Ih. \. s. pnr, 

Item hctaclt der wucrdinnl' inden hl'rl insghl'lijo: \'an vertl't'nk c..'osll'n ght'dUt'u 
sandcrdaecx vllnden voors. inL'Olllllll'Uc..' hij xiiii glll'sl'lku 

iii lh, \ s, paf. 

Item hclaelt mijnrl' joncvl'auwen shuillius h,'l'l'lo van l'oslc..'n aldlll'r ~hl'llat'u s1\!l\'\\IlS 

vanden voors, ilK'ommenc hij den coninc.. .. prksll'rs. hllilliu. s\'t'I'\l'IWll l'lhk ltlllkn.' 

ghildehroers die Ic Jl!l(,'rdc ~hl'l'Omnll'n wUI'\,'n mids~mkr~ l'Ulllkl'\t;It'n ~Il\l(.·n~ inl 
ghcsclscip v!lnde Wl'! v!ln Cl'l'ln OVt'r uI 

\ \ \ viii lb, :\ii s, "m, 
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Item betaelt mijnre voors. joncvrauwen sbaillius van costen aldaer ghedaen bij de 
ghesellen die ghescoten hebben de xvi loten, den tijt vande voors. xvi loten 
gheduerende met pieter van Vaken huerlieder voorsprake ende metten costen vanden 
speelman, altsame gherekent bij comelis Moerinc die al de voors. loten gheduerende 
daer bleef 

lxi lb. xviii s. par. 

Item vanden scincwijne te wetene een vierendeel teIcken lote ghehaelt omme den 
wijn te scinckene, den scotters van eeclo, als zij onslieden quamen halen die tvoors. 
lot scieten zouden, comt xvi vierendeelen te iiii s. par. eIc vierendeel 

iii lb. xii s. par. 

Item betaelt de wijnweerers van haerlieder ghewonnen wijn vande voors. xvi loten 
vier boghen voor eIc lot te ii s. par. voor elcken boghe comt 

vi lb. viii s. par. 

Item betaelt comelis moerinc over zijn verlet ende moeyte dat hij daer teeclo was, 
omme te regieme ende bestieme onslieder scotters, de voors. xvi loten gheduerende 

Item betaelt pieter buckele van viii daghen dat hij daemaer ooc was ende lach teeclo 
over zijne costen ende verlet 

xlii s. par. 

Item betaelt comelis de coninc van xvi daghen, denijs van de Weede ende zijn zone 
xxvi daghen dat zij ooc daemaer laghen verbeydende tot den hende vande voors. 
scietspeele om prijs te verwachtene, comt xlii daghen te vii s. par. sdaecx 

xiiii lb. xiiii s.par. 

Item van verteerde cos ten ghedaen bijden coninc, vele vande notablen, wethouders 
ende ghildebroers ten daghe dat zij ghetrocken waren teeclo om jugement te 
verbeydene vande prijsen ende eerbaerlic te moghen ontfaen zule prijs als ons 
anghewijst zoude werden 

vi lb. vi s. par. 

Item ghegheven den maechdekin dat den prijs vande meeste loten brochte ende 
presenteerde 

xi s. par. 

Item ghesconcken der wet van eeclo ofte haere ghedeputeerde hier ghecommen 
wesende omme te verappointierne van andere prijsen te wetene van tscoenst 
incommen ende vande Retorycke diere noch waren te ghevene, ten ii reysen 111 

kennen wijns 
xlviii s. par. 

Item Cornelis lam, pieter de hercker ende pieter blanckaert teeclo gheweest, ten 
voors. daghe alzo beteeckent omme tvoors. huerlieder appointement te aenhoorne, 
elc vi s. par. 

xvjjj s. par. 
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Item van costen ghedaen ten zelven daghe bij de prie!\ter!> die ooc daer waeren 
om me den prijs vande Retoryeke ende batementen 

xxx s. par. 

Item mids dat noch een anderen daeh de voorn. lam. hereker ende blanckaen 
ghenomen hadden omme eerbaerlieke te halene de prijsen van mee!>t loten ende van 
batementene in een seote. midsgaders van tseoenst incommen in een ander 
hem lieden anghewijst. zo troeken teeclo den Villen van october de voors. eomeli<. 
lam. conine. gheselseipt met xviii personen of daeromtrent te paerde. dat zij 
hem lieden aldaer ende hier te eapricke snavons int festieren den bailliu die van eeclo 
mede gheeommen was te eaprieke ter eerbaerhede vanden prijse. was veneen 
metten ij stoop wijns van mijne jonevr. Drieux gheseoneken int ommerijdene 
vanden velde metten voors. prijse 

vii lb. ii s. par. 

Item betaelt den trompers ende speellieden die reden metten voors. gheselscepe 
omme den voorn. prijs. metten costen bij hemlieden ghedaen te heyndric Drieu:x 
ende met zeker paerde costen ghedaen te Jacop Jacobs 

iiii lb. xviii s. par. 

Item betaelt Symoen vander bcke de jonghe wan ... zekeren ... die hij uuter name 
vanden ghilde ende omme de eere vander stede te bcwarene. gaf den hode \'an ecdo 
die de vom. broehte vanden voors. seietspeelc 

:xix s. par. 
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Drie bouwstenen voor de Geschiedenis van Lovendegem 

Ter voorbereiding van het bezoek van het Heemkundig Genootschap aan 
Lovendegem in 1988 heeft Luc Stockman, op verzoek van onze betreurde voorzitter 
Achiel De Vos, beperkte navorsingen verricht in verband met de geschiedenis van 
Lovendegem. 
Vooreerst werden een aantal domeinrekeningen van de heer van Lovendegem uit de 
periode 1463-1472 en uit de periode 1548-1558 grondig uitgekamd. Dit bracht ver
schillende boeiende gegevens over het kasteel van Lovendegem aan het licht, die 
uitvoerig in de eerste bijdrage worden beschreven. 

Een tweede speurtocht had betrekking op het kerkelijk leven te Lovendegem in de 
16e eeuw, waarvan de interessantste aspecten in de tweede bijdrage aan bod komen. 

Tenslotte vond hij in de nagelaten papieren van wijlen Achiel De Vos een aanbeste
dingsdocument betreffende het bouwen van een houten brug over de Lieve op de 
Diefhoek in Lovendegem. 

IN EN OM HET HOF 
VAN LOVENDEGEM 

(1463-1472) en (1548-1558) 

De heerlijkheid en het hof van Lovendegem waren vanaf Sint-Remigius 1462 in han
den van hertog Filips de Goede. Beide werden beheerd door zijn grafelijke baljuw
ontvangers, die daarover uitvoerige rekeningen in het Frans opstelden. Die verschaf
fen ons enkele interessante bijzonderheden over het uitzicht en de omgeving van het 
hof van Lovendegem. 

Jan Clais fs Zeg er, timmerman, repareerde in 1463-1464 de grote brug "Ie grand 
pont" , die toegang gaf tot het kasteel of verblijf van de heer, alsook een andere brug 
waarover de pachter van het neerhof zijn beesten naar buiten leidde. Daaruit kunnen 
we alvast besluiten dat het hof van Lovendegem met het daarbijhorend neerhof 
omgeven was door een walgracht (1 ). 

Jan Clais moest nog een tweede karwei opknappen, namelijk het bouwen van een 
keuken en een stal voor twee paarden, als annex aan de toren van het kasteel. Dit hij
gebouwtje had een lengte van 26 voet en een breedte van 13 voet. Vincent Van Roo 
metselde de muren van dit bouwsel tot op een hoogte van 21 voet, terwijl Jan Clais 
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de deuren en vensters maakte en ook al de nodige houten stijlen en schoren voor de 
keuken leverde. Vincent Van Roo trok ook een grote schouw op in de keuken. met
selde een soort pompsteen met waleratloop naar de slotgracht en tenslotte nog een 
trap in "steen \'an Zeeland". In de stal kwam een stenen drinkbak. Het hele gebouw 
dekte hij af met pannen. De muren waren zowel van binnen als van buiten met een 
kalkmortel bezet (2). 

Signaleren we nog dat Jan Van Wondelghem. een smid. een grote sleutel leverde 
voor de toegangspoort van de grote toren "Ia grande [/wur" van het ka .. teel van 
Lovendegem (3). 

In de jaren 1469-1470 volgde een tweede golf van reparatie!. aan het hof van 
Lovendegem. Sta<;in de Costre bevloerde de zaal van het wooncomplex ("Ia salie de 
la maison") van Lovendegem. Hij gebruikte daarvoor 1000 bakstenen. geleverd 
door Jan De DobbeIaere voor 3 pond parisis (4). 

Daar de pas gebouwde keuken en stal ingestort waren. moest alles opnieu" begon
nen worden. Joos Claes krijgt dit werk toegewezen voor een som van 91 p. 16 sch. 
par. De keuken wordt nu een voet smaller dan vroeger. maar de lengte en de hoogte 
van de muren, van het dak en de schouw blijven daarentegen hetzelfde. De wederop
bouw gebeurt nu voor een groot stuk in hout vanaf de funderingen. We vemloeden 
dat het een skelethouw was, want Joos Claeys gehruikte eiken kepers. stijlen en 
schoren, die beslagen werden met een duhbele laag van latten uit "got't schilt/ww" . 

waarvoor hij 2400 "e/Ol/X de la/es" gehruikte. Dl' deuren en venstl'rs timmerde hij 
uit "hlanc seu/hou/". Het gehouw werd opnieuw met pannen bedekt. In de stal wer
den halies ("hailles" ), een drinkbak ("pesim'''). een ruif ("nlt('/;a" I en l'en t'Clhak 
("111al1goire") aangebracht (5). 

Joos Claes wordt ook belust met het houwen van l'en nieuwe wagl'nhrug die óó p. 
par. mag kosten. 1\1 het nodige hout mudlt hij wl'l gmlll wlll'Jl in hel hos nm dl' 
heer. !lij maakte drie nieuwe "/lOojijod:.(·,,". die lot in gnl'lk dma~rond mlx'stl'n 
ingeheid worden. Een dergelijk juk Ix'stond gewoonlijk uit twee stevigl' wrtikale 
palen die door een horizontale haik vl'rholllkn \wrden en in de hlX'ken \"crst~'rkt tlll'l 
schoorhaiken. Die "joch" wonkn dan onderling wrhlllllkn hij middl'l \"~Ul knlis\"l'r
bindingen ("(vcr ('/ ("mis(',."). BnVl'ndien nHll'st hij l'\.'n vienle ",ioc" maken wmml}) 
de hrug zou kunnen draaien. Op die vier jukkt'n kwnnll'n dan halken en l'\.'ll phlllkl'n
vlocr van ten minsle vijf voet hrl'l'll. 1\11es hij mekaar gellllllll'll Ilx-h maar l'\.'n smalk' 
hrug die geen twee meter hrel'd lul geweest lijn. Hij dil- hrug limllll'nk hij nu!! l'ell 
houten huisje (voor het draaien van (te brug \.'n Ill't illlll'll van t'l'n lol '!) van 7 "llt.'1 
breed en \0 VOl'\ lang. waarvtlll de wnmkn Ix'plllnkt \wnkn (tl). 

In 1471 vernieuwdl' Olivier Van dl'n Bussdll' dl' WlIIl'fIllll\t'nhm\.: \'llt.lr lk Mlm "an 
23 p. 11 sch. 4 d. par. en het volgl'ndl' jlllll' maaktl' .loos ('la~'s ni~u'\l' I"ml..l'n 'llt.lr 
dc vierschaar vlln Lovcndegelll (7). 
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In de jaren 1463-1472 lag er dus een wagen brug over de Durme, alias de Kale, want 
een brug met vier jukken wordt niet over een gewone beek of walgracht gelegd. We 
mogen ze waarschijnlijk identificeren met de Laarbrug die al in 1420 in de bronnen 
opduikt (8). Er bestond ook een watermolenbrug nabij het Waalken over de Kale 
gelegen op de plaats waar vroeger een watermolen lag. Voor een watermolen aan de 
gang te houden was er immers veel water nodig en de Kale had van al de waterlopen 
het hoogste debiet (9). Het Waalken is vermoedelijk ontstaan als een reservoir van 
water voor de watermolen. 

In 1463 pachtte Willem Plasschaert de korenwindmolen van Lovendegem voor drie 
jaar en moest daarvoor 15 mudden 6 halsters tarwe leveren of 60 p. 9 sch. par. beta
len (10). In 1473 was hij nog steeds mulder op Lovendegemmolen en betaalde toen 
al 92 p. par. per jaar. Die molen stond vermoedelijk op de kouter van Lovendegem 
langsheen de Molendreef (11). 

Jan De Dobbelaere beëindigde op 24 juni 1463 zijn pachttermijn op het neerhof van 
Lovendegem. Hij betaalde toen jaarlijks 144 p. par. voor dit neerhof met 144 gemet 
land, meers, weide en bos. Hij vernieuwde zijn pachtcontract voor negen jaar, maar 
met een verhoogde pachtsom van 168 p. par. (12). 

Tenslotte baatte Jan Coerthals het veerschip tussen Vinderhoute en Lovendegem uit, 
waarvoor hij jaarlijks 72 p. par. verschuldigd was aan de heer van Gavere, als heer 
van Vinderhoute, en eveneens 72 p. par. aan de hertog van Boergondië, als heer van 
Lovendegem (13). 

Hierboven hebben we terloops vermeld dat het verblijf van de heer van Lovendegem 
o.m. een "grand thour" en een "salle" omvatte. Dit zijn termen die ons doen den
ken aan de tun'is (= toren) en de aula (= zaal) van de versterkte woningen van omst
reeks het jaar 1000. Uit de gravure van het kasteel van Lovendegem uit Sanderus, 
blijkt heel duidelijk dat "la grande thour" een echte grote woontoren was. We kun
nen ons dan ook afvragen wanneer de eerste voorloper van die grote toren werd 
gebouwd. 

Een heel gewaagde en onbewezen werkhypothese zou de volgende kunnen zijn. In 
de laatste fase van Noormanneninvallen (einde 9de eeuw) werden overal versterkte 
burchten opgetrokken om de mobiele, maar licht bewapende aanvallers te weren. Nu 
zou het mogelijk zijn dat op initiatief bijvoorbeeld van de vi/licus of meier van 
Lovendegem een houten uitkijktoren met woonfunctie opgetimmerd werd, omgeven 
door een brede gracht en een aarden wal met palissaden. Van op deze toren kon een 
wachter de Durme in het vizier houden om de boten van de Vikings tijdig te kunnen 
opmerken en de bewoners van het domein Lovendegem te waarschuwen voor de 
komst van de rovers. Vergeten we niet dat de Noormannen in 879 een kamp hadden 
opgeslagen te Gent en in SSO te Kortrijk. Plaatsen zoals Evergem, Lovendegem, 
Merendree, Landcgem, Zomergem en Aalter moeten zeker geleden hebben onder de 
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rooftochten van de Vikings, daar de Dunne en haar bijrivier de Poeke ideale invaJ~
wegen vonnden voor de snelle Vikingboten. 

Later kan die houten toren tot een stenen woontoren of donjon zijn omgevonnd. 
waar een zaal werd bijgebouwd. Waarschijnlijk is in die troebele tijd ook de heer
lijkheid Lovendegem ontstaan en is de bouwer van de toren ook de een.le heer 
geworden van dit nieuwe rechtsgebied. De bewoners van het domein die in de ver
sterkte toren beschenning hadden gevonden, werden de laten van de heerlijkheid en 
werden verplicht tot het uitvoeren van een aantal "crouwedaghen" en het leveren 
van allerlei granen en pluimvee voor het gebruik van de grond en de kouters van 
Lovendegem. De zaal diende als officieel gebouw voor de ontvangsten en feesten 
van de heer en als zetel van het leenhof van Lovendegem. 

De beide voorgaande paragrafen zijn eigenlijk als niets meer dan een brainsloroJillg 
bedoeld om het geheel van het gebied rond Dunne en Poeke opnieuw te gaan bestu
deren. In het licht van de archeologische vondsten van de laatste jaren blijkt er een 
zekere bewoning geweest te zijn in de Romeinse tijd en ook later in de 
Merovingische en Karolingische tijd. Het beter bestuderen van de archivalia en ver
dere opgravingen moeten het mogelijk maken om ook voor de periode van vóór het 
jaar 1000 iets zinnigs te vertellen over de bewoners van de hoogten en kouters langs
heen de Dunne en haar bijrivier de Poeke. 

* * * 

In de rekeningen uit de jaren 1546-1558 vinden we vaak posten over herstellingen 
aan de gebouwen van de herenwoning en van het neerhof en ook enkele interessantt' 
bijzonderheden over het rahot. de hruggen en de molens. 

Aan het Waalken lag de houten watemlOlcnhrug, "ocl"/(' welck(' ('S ~(''' mhol dua 
twelcke het rijl'ierw(JeterC' \'Onder Kale ondt'r tsr/I'C /(lopcndt" 1f()().~Ir(' ('IIdc II('d('l'(' 
ghestelt .. verdt, ter ('ommocliteyt \'(11/ clcl/ scil'l't'I"S dil' 11/1't Iwcr!. ""111 ("de ""ä(,.c 
coopmanscepl'1l comen naer cll' stt'dt' \'(11/ allt'nl". In 1548-1550 wcruen lil' l.ijwan
den van het rahot gcrepan.'c'I'd door kllpottl' demenlen vun "0,.<111."" ("dc ('deI/
steen" tc verv'lI1gcn door nieuwe elementen. Bovendien wuren de "stlcrcke,," die (lP 
de hodem van hel rahot lugen door de stroming vun hl't wutl'r vcrsdloven. /odal /<:: 

tcrug op hun pluuts moesten gelegd worden en nnderlin,!! opnÏl'lIw vl'rhl.lnden wenkIl 
door ijzeren krummen. Ook de Waalkenhmg zelf wl'ni hl'rsteld in die pC~ri(~lk'. 
Wellicht was het slechts een houten voclhrul1J'c enkel hl'Sll'1lld \I\lOf \'UChUUl'-'l'rs 14 e\. ' .. ~ 
( ). 

Niet ver van daar lag imlllers de Laarhrug. die dl' l.ullfSlflllll voort/t'lIt' o"er ,k Kale 
naar de wijk Lo, die gelegen was tussen lil' Hoog- t'n Nl'l'rl-.nk (I~). Wl' ,knl-.l'n \1,\1 
dic Laurhrug identiek is meI dl' wlIgl'nhrug VUil I-no. Zuwd de I ~mrhnl~ nis dl" 
waterlllolcnhrug wr))oJl(k'n l.ovl'lllk'gl·lI\-dorp 1lll'1 dl' wijk I.o. 
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Tenslotte is er nog sprake van een brug van Vinderhoute, waar de heer van 
Lovendegem een korenwindmolen had staan (16). Wellicht lag die brug in het ver
lengde van de straat naar Vinderhoute - de huidige Bierstal - op de plaats waar ze tot 
1975 als verbinding met Vinderhoute werd gebruikt (17). Een tweede oeververbin
ding tussen Vinderhoute en Lovendegem was de veerdienst, waarvan in 1550 Jan De 
Meyere pachter was (18). Die veerschuit stak de Neerkale over waar de Oude 
Gentweg de Poekebeek alias de Neerkale kruiste (19). Nog in de Franse tijd werden 
op 9 oktober 1810 drie veren op de Brugsevaart verpacht nl. het veer van Oostmolen 
te Aalter, het veer van Durmen te Zomergem-Merendree en het veer van 
Vinderhoute (20). 

In 1552 pachtte Arent Willems de korenwindmolen van Lovendegem voor 15 p. 14 
sch. 4 gr. en vanaf 24 juni 1551 neemt Adriaan De Tollenaere de korenwindmolen 
nabij de Vinderhoutebrug voor zes jaar in pacht. Hij betaalde jaarlijks 10 p. 12 sch. 
gr. en moest bovendien nog negen zakken rogge aan de heer van Vinderhoute 
geven, omdat waarschijnlijk een aantal horigen van Vinderhoute hun graan lieten 
malen op die tweede molen van de heer van Lovendegem (21). 

Op het neerhof van het kasteel woonde sedert 1 mei 1550 Zeger Claes fs. Pieters. 
Deze mooie boerendoening omvatte 35 big. 35 r. land, weide, meers en bos. Hij 
betaalde het eerste jaar 25 p. 4 sch. gr. en de 8 volgende jaren 32 p. gr. Elk jaar 
moest hij ook nog 300 "gluy" op de daken van het neerhof vernieuwen en 50 plan
ten van wilgen en populieren poten. Ook de hoevegebouwen moest hij in goede staat 
houden en desnoods de lemen wanden herstellen (22). 

In 1551-1552 liet Keizer Karel de inboedel van het kasteel van Lovendegem verko
pen, die voor meer dan 16 p. gr. van de hand ging. De meubels werden op een kar 
geladen en van het kasteel naar het Waalken gebracht, waar zij overgeladen werden 
op het schip van Maarten Van der Belle en Gijsel Pitman. Beide schippers brachten 
de meubels dan via de Lieve (?) naar Gent, waar zij verkocht werden door 
Guillaume Tayaert, "stockhauder" (23). 

Luc STOCKMAN 

( 1) Algemeen Rijksarchief Brussel (ARA), Rekenkamer (RK), nr. 7390, f" 8 rO. 
(2) ARA. RK. nr. 7390. f" 8 rO en f" 8 voo 
(3) ARA. RK, nr. 7390. f" 10 rO. 
(4) ARA,RK.nr.7391.f" 11 rO. 
(5) ARA, RK, nr. 7391, f" 11 rO en f" 11 voo 
(6) ARA. RK, nr. 7391. re 12 voo 
(7) ARA. RK, nr. 7392, f" 13 voo 
(8) A. DE VOS, L. STOCKMAN en G. ANDRIES. Meetjeslande toponiemen tot 1600, 

Deel ViII: Het Gentse. Band 2: Lovendegem, Lanclegem, 1993, p. 166. 

81 



(9) A. DEVOS, L. STOCK MAN en G. ANDRIES,a.w .• p. 21~. 
(10) ARA, RK, nr. 7389, f' 4 voo 
(11) ARA, RK. nr. 7394. f' 3 voo 
(12) ARA. RK, nr. 7389, f" 3 VO en f' 4 rO. 
(13) ARA. RK. nr. 73H9, f' 4 rO. 
(14) ARA, RK. nr. 7396. f' 43 V

O en f' 44~. 
(15) A. DE VOS. L. STOCKMAN en G. ANDRIES, a.w .. p. 173. 
(16) ARA. RK, nr. 7396, f' 45 voo 

(17) A. DE VOS. L. STOCKMAN en G. ANDRIES. a.w., p. 79. 
(\8) ARA. RK. nr. 7397, f' 9 rO. 
(19) A. DE VOS. L. STOCKMAN en G. ANDRIES, a.w., p. 79 en p. 208. 
(20) R. RUYS, Veer en I'eerdienst;n Oost-Vlaanderen. I'raeRt'r etI '1/1. Gent-De Pinte. 1979, pp. -'6 ..... 7. 
(21) ARA, RK, nr. 7397, f' JO rO. 
(22) ARA, RK. nr. 7397, f' 6 voo 
(23) ARA. RK, nr. 7397, f" 50 rO en volgende. 

KERKELIJKE (iEBRUIKEN 
TE L()VENDE(iEM 

IN I)E ZESTIENDE EEUW 

Alhoewel pas in 1140 een eerste keer melding genHUlkt worot \''"1 t'en k.erk te 
Lovendegem, moet deze parochie veel ouder zijn. Vooreerst is de parochiek.erk. toc
gewijd aan Sint-Martinus. dat een patrocini1l111 is van heel oude k.erken louIs 
Ekkergcm. ZOl1lcrgem. Sint-Martcns-Latem. enz. Bovendien ,,"us Lo\'t'ndegl'11l ;,1 
bewoond vanaf het Mesolithicum tot en met de Romeinse tijd. D\.' pl;'~lIsna",n 
Lovendcgell1 is van Frankische oorsprong en vlakhij hl'! dorp Iig!!l'n dl' Moll'nJ..oUler 
en de Ooslvcldkouler. 

Dit zijn evcnveel zoveel argumenten om l'l'n vroege hOllw vun \.'l'O J..t'rk..k tc.' \lndl'r
steunen, die gemakkelijk lot dl' Karolingisl'hl' Pl'riodl' J..an Il'm~~'lan ! lx.' Sint
Pietcrsabdij was bovendien dc.' I'lIfromlS van dl' Sinl-Martinusk.erJ... IX.' :\!mtlf':('mi 
van dic abdij en het grafelijk Sinl-Veerleknpittl'l WIlI'C1l de grote til.'nd\.'nhdl~'rs tc,' 
Lovendegem ( I). 

Dankzij enkele kerkrekeningl'n van vöör 1577 l'n l'l'tl t't'J..\.'nin~ van dl' Il.
Sakral1lentsstichting kllnnl'n we enige kl'rkelijke gdwuiJ..l'n tl' l.ll\l'n~k!o!\.'m in lk 
1 ódt! et!uw ht!schrijven. 

In 1533 otTerden de LOVl'ndeg.l'Ill"l\ur~ hijna I X stC,'l'll vlus in 1ll'1 Sinl.~ t;lnin\l~k\\l.lr 
en uit "c/ell "'ock \'011 SCllfc ""O"';II/," huuhkn lk hl'/\lQ~l'l~ Vlm lil' k~'rk, .1<1\, \',11\ ,kr 
Ileydcn en BUllwl'n Dl' Bal'ls, IJ srh. )lilt'. (2). Tijdl'l\~ lk Sil\J.."c,'l\da~l'n II\IJ.. M 
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"processye van Sente Martin" rond de uitkanten van de parochie. Aan de dragers 
van de kaarsen, vaandels en kruisen werd I p. 6 sch. 6 d. betaald, terwijl de predi
kant en de "trompers" 3 p. 16 sch. 6 d. kregen (3). In 1566 werd 17 p. 3 sch. 6 d. 
uitgetrokken voor het verteer van "swoensdaechs inde Sin.xendaghen inden maeltijt 
metten tromp ers, predicant ende dragers" (4). In 1562 kreeg Joris Claeys 24 sch. 
par. van "tkepelros te draghen inden ommeganc van Sen te Martin" (5). De beteke
nis van dit kepelros is mij niet heel duidelijk, maar het heeft wel iets te maken met 
de overbekende gebeurtenis uit het leven van Sint-Maarten, toen hij op zijn paard 
gezeten zijn mantel in twee stukken sneed met zijn zwaard om een stuk daarvan aan 
een bedelaar te geven. 

In 1562 sloot de parochie Lovendegem zich aan bij de grote ommegang van de Sint
Gerolfsrijve, die elk jaar op Drievuldigheidszondag van Drongen naar Merendree 
werd gedragen. Aan de dragers van de "vanen ende crucen" werd 36 sch. par. 
betaald (6). Wellicht verzamelden de processiegangers zich aan de kerk van 
Lovendegem om vandaar door de Laarstraat en over de Kale via de Laarbrug en 
langs de Lostraat over de Oostergemkouter naar Merendree-kerk te trekken. In 1566 
verteerde men 3 p. par. als men te "Merendree metten processie" was (7). 

In de late middeleeuwen is de devotie tot het H.-Sacrament geweldig toegenomen: 
dit in reactie op zekere ketterijen die de waarachtige tegenwoordigheid verwierpen, 
aldus wijlen Michiel English in zijn Dagklapper van 4 juni 1950. In dit licht moeten 
we het bestaan van een H.-Sacramentsstichting zien te Lovendegem (8). In 1555 
inde de H.-Sacramentsmeester of bezorger 21 p. 12 sch. par. als pachtsommen en 
renten en 24 p. 17 sch. I d. par. als appoorten of offergaven van de gelovigen (9). 
De heer van Lovendegem betaalde in 1552 een rente van 5 sch. gr. op een huis nabij 
de kerk ten voordele van deze stichting (10). 

Met die opbrengsten werd de pastoor, de kapelaan en de koster betaald 0111 binnen 
het oktaaf van Sacramentsdag het officie van de Zeven Getijden te zingen. Elke don
derdag moesten zij ook nog een mis doen en elke zondagnamiddag het lof zingen 
(11 ). 

Op Sacramentsdag 1562 ging er ook een processie uit waarin kruisen, vaandels en 
bellen werden meegedragen (12). De H.-Sacramentsstichting nam ook een deel van 
de kosten van de Sinksenommegang op zich : in 1555 ging 4 p. 7 sch. par. naar de 
predikant en de tromp ers ( 13). 

Te Aalter bestond er al in de eerste helft van de 15de eeuw een officie en dienst van 
"den fleylighen Sacramenle" met gelijkaardige verplichtingen als in Lovendegem 
(14). 

In die periode ontstond ook het "Sacramenfshuus", dat in de rijkere kerken soms tot 
een Sacramentstoren uitgroeide. Vroeger werd het H. Sacrament in de sacristie 
bewaard. 
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Ook te Lovendegem werd de Goede Week in ere gehouden. Een gastprie~ter kwam 
een passiepreek houden op Palmzondag. Hij kwam terug voor een tweede homilie 
op Goede Vrijdag en op Pasen zelf kwam hij de "\'errijsenesse" prediken. Op 
Goede Vrijdag van het jaar 1533 deed men "den ommeganc \'an den kerke,," en 
werd het kruis vereerd. De milde gelovigen schonken bij die gelegenheid 2 p. 3 s.ch. 
"cruIlpghelde" (15). Dit staat in verband met het kruipen naar het krui~bee\d, dat op 
de trappen van het altaar was gelegd. De gelovigen kropen er naar toe op hun knieën 
om de wonden van de Zaligmaker te kussen, aldus wijlen Jozef De WiJde, ere-pas
toor van Lembeke. 

Te Lovendegem bestond ook de gewoonte om een duif in de kerk te laten vliegen op 
Sinksendag en tijdens de Kerstnacht werden koeken gedeeld aan de kinderen (16). 

Ook O.-L.-Vrouw had haar vereerders te Lovendegem en meer speciaal de leden van 
de O.-L.-Vrouwgilde (17). 

In 1533 bracht de offerblok van Sint-Antonius en de offerblok van de ZoeU Naam 
lesu respectievelijk 3 sch. en 5 sch. par. op (18). In 1562 kreeg pastoor Judocus 
Fockaert 16 sch. par. voor een mis ter ere van de Zoete Naam lt'S" ( 19). Ook Sint
Catharina en Sint-Barbara stonden in de gunst van de Lovendegemnaren (20). 

Wanneer een pastoor bouwplannn of uithreidingsplannen in de late middek-euwen 
had stuurde hij een hode met de relieken van de plaatselijke heilige naar nahurige en 
ook verre kerken, waar zij ter verering werden uitgesteld met de hedocling fond!>Cn 
te verzamelen. Voor het gehruik van de kerk werd een vergoeding heta.lld die dan 
ook werd gehoekt in de kerkrekcningen. In 1533 kwamen volgende hl.ldl'llmet relik
wieën op hezoek in Lovendegem (2 I) : 

- "WInden ho(/e \'011 Ol/Ser \'rouwell I'llll Ilal/(' 

- I'lJll(/ell hode \'cJ/l Set/tl' Al/tl/('/lIIis 

- \'Olldell hoele I'llllele,. nriwldic"1/( cy)1 

- vandel/ /wele I'al/ .)('111(' lIuhrl'C"1 

- l'lIlIelen hod(' I'llll 51('1111' K /('1//('1/.'1 

- \'(m hootsC'l'I'l' I'tlll .)('IIIt' Har/w/c" 

Tot slol nog enkele gegevens over Lovl'ndl'gl'tll in 146.~ : dl' hel'r vml l.lwl'ndl'~l·1ll 
beIaaide een jnarlijkse renll' van l) sl'h. pur. !lntl dl' pl\''\IOI.ll", l'en jnarlijksl' "-'nte \:lll 

11 sch. par. aan de kerk en een iuurliikse rl'nll' van 2 srh. par. mm lil' I L·Gl'l'Sllllfd 
(22), Dus mUl de drie kerkelijkt., 'hasis'inslellingen van l'l'n pnn'll'hil' nl. lil' ~l'\'SldiJk
heid. de kerkfahriek en de amll'nlafel. 

Pasloor Aurnoul Van Tweeht'kt.' slond Jnn Arhoris in lijn Imllsll' lI"-'tl bij 1.'11 dll'lhk 
hem de I!lulsle sacramenlen loe. Jan Arhoris vml'~ nan dl' pnShl\lr 'lHl '-'1.'11 mis "'l\lr 
zijn zielcruslop Ie dra~t'n, dl' vl'rl'Îsll' kuarsl'n dllUl"\'oor 1,-' kopl'n l'tl \11.1).. li.ill ('-'sIn
Illl'nl op te sll'lk'n. Als vl'r~!lll'ding. voor dl'll' dk-nsll'n VIIIl dl' 1~'sh\4.1r l'tl HUl lijn 

medewerkers de kapl'laan en dl' knsll'I', l'll'lualdt' dl' 'll\l\'nn~l'r ,all dl' ht'l'r nlll 
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Lovendegem 3 p. par. We vennoeden dat Jan Arboris in dienst stond van de heer 
van Lovendegem, want het is wel uitzonderlijk dat een heer dergelijke zaken ten 
laste nam (23). 

( 1) L. STOCKMAN, Kerkelijk en parochiaal leven in het Meetjesland vóór 1600, in Appeltjes van 
het Meetjesland, jb. 33, (1982), p. 80. 

(2) Rijksarchief Gent (RAG), Kerkarchief Lovendegem (KALo), nr. 13, kerkrekening 1533, f" 5 rO 
en f" 6 rO. 

(3) RAG, KALo, nr. 13, kerkrekening 1533, f" 9 voo 
(4) RAG, KALo, nr. 13, kerkrekening 1566, f" 5 rO. 
(5) RAG, KALo, nr. 13, kerkrekening 1562, f" 8 voo 
(6) RAG. KALo, nr. 13, kerkrekening 1562, f" 8 voo 
(7) RAG, KALo, nr. 13. kerkrekening 1566, f" 5 rO. 
(8) L. STOCKMAN ,De verspreiding van de H. Sacramentsdevotie in het Meetjesland voor 1600, 

in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 44 (1993), pp. 147-154. 
(9) RAG, KALo, nr. 28, sacramentsrekening 1555, f" 1 rO. 
(10) Algemeen Rijksarchief Brussel (ARA), Rekenkamer (RK), nr. 7397, f" 27 voo 
(11) RAG, KALo, nr. 28, sakramentsrekening 1555, f" 2 rO. 
(12) RAG, KALo, nr. 13, kerkrekening 1562, f" 8 voo 
(13) RAG, KALo, nr. 28. sakramentsrekening 1555, f'o 2 rO. 
(14) L. STOCKMAN, Geschiedenis van Aalter, Aalter, 1979, p. 123. 
(15) RAG, KALo, nr. 13, kerkrekening 1533, f" 3 vO, f" 5 VO en f" 8 rO. 
(16) RAG, KALo, nr. 13, kerkrekening 1577, f" 5 rO. 
(17) RAG, KALo, nr. 13, kerkrekening 1533, f" 6 rO. 
(18) RAG, KALo, nr. 13, kerkrekening 1533, f" 6 rO. 
(19) RAG, KALo, nr. 13, kerkrekening 1562, f" 7 voo 
(20) RAG, KALo, nr. 13, kerkrekening 1533, f" 6 voo 
(21) RAG,KALo,nr.13,kerkrekening 1533,f"6ro. 
(22) ARA, RK, nr. 7389, f" 7 voo 
(23) ARA. RK, nr. 7389, f" 9 rO. 

HET BOUWEN VAN EEN 
H()UTEN BRUG OVER DE LIEVE 

IN L()VENDEGEM IN 1534 

De kerkfabriek van Evergem bezat door een schenking zes bunder land in de 
Diefhoek te Lovendegem. Vermoedelijk om hun eigendom toegankelijk te maken 
werd op hun kosten een brug over de Lieve gebouwd en onderhouden. Zo kwam het 
dat in 1534 de kerkfabriek van Evergem de bouw van een houten brug over de Lieve 
in de Diefhoek voor haar rekening liet aanbesteden. 
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Filips Claeis en zijn borgen Gerolf Buut en Chri!>toffels Dhooghe boden op 17 juni 
1534 aan die brug voor een bedrag van Y p. 13 sch. 4 gr. te timmeren. De kerkmee .. -
Iers Joos en Gillis De Meestere en hun raad!>man Charles ClaeÎ!> gunden hun dCl.c 
opdracht en bepaalden in een bestek hoe die brug moest gebouwd worden. 

Om dit bestek te kunnen interpreteren en een tekening van de brug te maken hebben 
we ons laten inspireren door ons artikel over de bouw van drie houten bruggen over 
de Lieve nl. te Zoetendale. te Strobrugge en te Celie (I ). 

leenhout 6 ' X 5 ' 

TEKENING 1 
leenstijlen 5v X 5 ' X 11 ' 

X 7 ' X 4' 

14v X 12 ' X la' 

uk 

sti 14v X 12' X la' 

stijl 14v X la' x la' 

grondplaat 14v X 10' X 6' 
-r'---ïï---r~--~~----

pijlen 4v X la' x la' 



TEKf"N/NG 2 

plaat l6v X 7 1 X 4 L 

zijvleugel 

richel 7v X 5 1 X 3 1 
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a. de hoofden 

Elk hoofd moet gefundeerd worden op vier palen van 4 voet lang. waarop een 
grondplaat van 14 voet lang komt. Daarop worden dan drie tijjen gepJaa {van 
eveneens 14 voet lang die bekroond worden door een hoofd balk an 14 oet lang. 
12 duim breed en 10 duim dik. Aan de beide uiteinden an de b ofdbaJk zal men 
dan "vleercken" of zijvleugels aanbrengen "open gaende naer de straete ende clcke 
vlercke lanc naer den heesch vander plaeLse ende ghetallct meI rwee tan he en een 
gordeIe" , 

De drie stijlen met de hoofdbalk vormen het "joe" of juk dat onder en bo en moet 
verstevigd worden met twee krui verbanden. Deze brug telde maar twee jukken. ter
wijl de wagenbrug over de Kale te Lovendegem in de jaren 1463/1472 er ier had, 
Vermoedelijk was de Kale breder dan de Lieve. 

Dil:{lInekhrllf.l (11 '( "- cic / ;1'1 '1' 1l· /. fIl '('IIf/('gCI/I , : 11111"1' /!JIJ. 



b. de brug 

Het brugdek werd ondersteund door acht "rebben" van 14 voet lang, 8 duim breed 
en 6 duim dik. Daarop werden 200 planken van 2 duim en 200 planken van ander
halve duim boven mekaar genageld. De leuning van de brug bestond uit een plaat 
van 16 voet lang, waarop 6 "leenstijlen" van 5 voet lang waren bevestigd. Zij wer
den bekroond met "leenhouten" van 5 duim dik. 

De bouwwijze van de eikenhouten brug van 1534 verschilt heel weinig van die van 
141l. Alleen werden blijkbaar de landhoofden en de zijvleugels niet met planken 
beslagen. Wel werden de twee jukken dan versterkt door twee kruisbanden. 

Het is niet erg duidelijk waarvoor de "richelen" moesten dienen. Misschien als ver
sterking van de verbinding van het hoofd met de zijvleugels, want er zijn vier 
"richelen" en vier hoekverbindingen. 

Het bestek van 1534 is een interessante aanvulling op het bestek van 1411. 
Technisch is de bouwwijze van een houten brug in die periode van 120 jaar nage
noeg ongewijzigd gebleven. 

L. STOCKMAN 

(1) L. STOCKMAN , Het bouwen van drie houten bruggen over de Lieve in het Meetjesland in her 
begin van de XVe eeuw. in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 15 (1964), pp. 442-445. 

BIJLAGE 

Aanbesteding van een eiken bruf? over de Lieve In de Diefhoek te 
Lovendegem 

Phelips Claeis woonende te Lovendeghem, de weJcke Philips als principael, 
Gheerolf Buuc ende Christoffels Dhooghe, borghen vanden selven Philips, kende 
ende leedt dat hij upden xvijn dach van deser maent tEverghem inde vierschaere 
inde presencie van bailliu, scout ende scepenen van Everghem ghenomen heeft ende 
hem es bleven ter keersse jeghens me ChaerIes Claeisse, raet ordinaire ende keerc
meesters van Everghem, Joos ende Gillis De Meestere, ende heeft hemlieden belooft 
te leverne, makene ende stellene onthier ende uitgaende ougst naestcommende een 
hauten brugghe over de Liefve inden Diefhouc omme de somme van ix I. xiij s. iiij 
gr., hierinne begrepen iij s. iiij d. gr. over tderde van x s. gr. van dat hij het instellen 
ghedaen bij Lievin Neerman van te leverne de voorn. brugghe omme x p. gr. neder
de van x s. gr. ende ditte up de steeke inden voormen ende manieren van den keerc
ghehode daenof ghedaen ende den billette van dien ghelesen ter voors. vierschaere 
danof tinhouden hiernaer vooght van woorde te woorde. 
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Men gheeft te kennen datmen upden disendach xvjn dach van dc!>Cr jeghenworde
gher maent van Junius xvc xxxiiij, ten thien hueren, tEverghem up de plaet~ be~te
den sal te make ne een houten brugghe in groodte, wijdde, hooghde ende die te stel
lene ter plaetsen also hier naervolght. Te wetene inden Diefhouc over de Lieve 
vander hoochde van xiiij voeten ende vander wijdde boven ende onder tusschen stij
len twaelef voeten met iiij vleercken open gaende naer de straete ende elcke vleercke 
lanc naer den heesch vander plaetse. Waer toe men den nemere laeten ~al al hel 
au we haut vande selve brugghe, aldaer ligghende. De welcke brugghe sal ghemaect 
sijn staende up grontplaten goet ende lovelic ghevrocht. elc joe met twee erueen 
onder ende boven gheherrent zes dumen lanc, de vleercken ghetanct elcke vleercke 
met twee tanghen ende een gordeIe. 

Totter weIcke brugghe dat verwrocht sullen sijn ende die ghemaeet metten naervol
ghende part yen van eecken, houte steerx van canten. boven het voordeel van den 
voors. hauwen houtte datmen ooc daerinne sal verweercken elcke partie van haute 
naer sijnen heesch ende die ghestelt voor uutgaende ougst xvc xxxCiiij. Eerst iiij stij
len eIc lanc xiiij voeten xij dumen breet ende x dumen dicke. Item ij stijlen elc xiiij 
voeten lanc ende x dumen viercant. Item ij hoofden oie xiiij voeten lane xij dumen 
breet ende x dumen dicke. Item ij grontplaten eIc xiiij voeten lane x dumen bn.-et vj 
dumen dicke. Item viij banden elc xij voeten lane x dumen breet ende \" dumen 
dicke. Item viij pijlen eIc iiij voeten lanc x dumen viercant. Item viij rebben elc xiiij 
voeten lane viij dumen breet vj dumen dieke. Item een plaete xvj voeten lanc vij 
voeten dumen breet ende iiij dumen dieke. Item ij \eenhouten vj dumen breel \. 
dumen dicke. Item vj leen stijlen elc v voeten lane v dumen dieke ende onder xj 
dumen breel. Item ijC planeken ij dumen dicke ende ij' onderhalfwn dumen dicke. 
Item ende iiij rijchelen ele vij voeten lam: v dumcn hreet ende iij dumen dicke. 

Welverstaende dat de voors. nemen: niet ghehnuden en wordt cl'nidl ijserw~n: IC 

moeten leverne. Voor den weleken Philips Claeys endl' Iewn'n vandc.'Jl sel"e hru~· 
ghe binnen den tijde, ter placise ende inder manien'n voorsC.·("('\'l'n dat dc.' voors. 
Gheerolf Buue cnde Christoffels Dhnughe als 111l'dc.'ghadIen ~henol1lc.'n hijlkn 
voorn. Philips Claeis inl ncmen ende lCVl'n'n \landc.'n voorn. hnlg~hc.' Ill.'Ill1il'dc.'n 
ghestelt hehben cnde stclkn hij dese huorghc.'n c.'mk noc.' prinl'ipael ek vnor 'lIlden'Jl 
ende een voor al. Dies hehhl'n lij Philips, Ghc.'l'rnlf l'lllk ChrisltllTd ekandc.'n'n 
belooft eosleloos ende scndeloos Ihoudl'ne. Actum xxn Juni x.xxiiij. 

Stadsarchief Gent, reeks 30 I. nr. XXII, r' 21 rO - re' 21 ,,0. 

Met dank aun Roger Ikrruyt. die dc.' lekc.'nin~ IlHllIktl', c.'n lIun Allx'rl :\ndrk~ dk lil' 
foto van dc huidige DienlO~.'khrug hc.'lnrgdl'. 

l)() 



PERS EN PERSVRIJHEID 
IN HET MEETJESLAND, 

CASUS HET LAATSTE NIEUWS 
(1891-1892) 

INLEIDING 

Op 6 juli 1891 komt Louis Van den Eeckhoudt, dagbladverkoper voor Het Laatste 
Nieuws, vanuit Gent met de trein naar Eeklo. Wanneer hij begint met het verkopen 
van zijn bladen, botst Van den Eeckhoudt op een plaatselijke politiefunctionaris. 
Die verzoekt hem het bewijs te tonen dat hij toelating heeft gekregen van de Eeklose 
burgemeester om zijn bladen aan de man te brengen. Van den Eeckhoudt kan dit 
bewijs niet voorleggen en krijgt een proces-verbaal aangesmeerd. 

De Gentenaar geeft het echter zo vlug niet op en trekt in de richting van Waarschoot. 
Hij gaat binnen in herberg de Kroon en enkele naburige huizen. Een politieman is 
Van den Eeckhoudt op afstand blijven volgen en grijpt onmiddellijk naar pen en 
papier. Even later ziet nog een derde agent hem rondventen, wat meteen een vol
gende proces-verbaal oplevert (1). 

Dit is het startschot voor een reeks processen, een aantal interpellaties in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers en een polemiek in de nationale kranten. 
De zaak overstijgt inderdaad het regionale niveau en leidt op nationaal vlak tot het 
stellen van een aantal vragen rond de persvrijheid in België. 

Dit artikel beoogt een schets van de moeilijkheden die Het Laatste Nieuws in de 
jaren 1891 en 1892 in het Meetjesland ondervond. De invalshoek is zeker niet 
rechtshistorisch. Er wordt eerder geprobeerd om aan te tonen met welke belemme
ringen de pers op het einde van de 19de eeuw diende af te rekenen en welke houding 
de verschillende actoren (pers, lezers, politieke wereld) aannamen. 
Vooraleer hier dieper op in te gaan, is het wellicht interessant om even het algemeen 
kader te bekijken. 

Burgemeesters en reglementen 

In de loop van de 19de eeuw boekten de voorstanders van de persvrijheid heel wat 
overwinningen. Om te beginnen werden in de Grondwet van 1830 een aantal garan
ties ingebouwd. Vooral de artikels 18 en 98 waren hierbij van belang (2). 
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Een volgende stap werd gezet toen in I ~48 het dagbJadzegel werd afge~hafl. Het 
verdwijnen van deze bijzondere taks op de kranten deed de verkoopprijs dalen en 
maakte een ruimere verspreiding onder de bevolking mogelijk. 
Naast deze wetgevende maatregelen waren er enkele belangrijke technische, maar 
ook maatschappelijke vernieuwingen. Zij vonden eerder geleidelijk ingang. maar 
toch zorgden ze ervoor dat op tennijn het drukken en het vergaren van nieuws ver
eenvoudigd werd. Eenmaal dit gebeurd was, lag de weg open voor durvende onder
nemers om goedkope massakranten uit te geven, de zogenaamde cel11ellbladell (3). 

Het perslandschap bleef evenwel sterk gekleurd. Kranten en tijdschriften hadden 
een duidelijke ideologische strekking, wat in heel wat artikels tot uiting kwam. De 
overheid achtte het daarom nog steeds nodig een zekere controle uit te oefenen. 
zowel op nationaal als op regionaal vlak. 
Enerzijds was er onder andere een maatregel van de katholieke minister van Post. 
Telegraaf en Verkeer J. Vandenpeerenboom om het vervoer van drukwerken langs 
de spoorwegen aan een striktere controle te onderwerpen. 
Anderzijds waren er bijvoorbeeld de gemeentereglementen waarbij burgemeesters 
de bevoegdheid naar zich trokken om de verkoop van kranten tc controleren. Dit 
was uiteraard in strijd met de Grondwet. De drukpers was immers vrij en er moch
ten geen ideologische beperkingen worden uitgevaardigd. 

Wie een hond wil slaan, vindt vlug een stok. zo luidt het spreekwoord. Ook in dit 
geval. De tïnesse van de reglementen was dat men dc \'erkoper aan hepaaJde heper
kingen onderwierp. Dit geheurde in het helang van de openhare orde want. 10 rede
neerde men, een verkoper die op de weg staat met kranten kan het vrije verkeer 
helemmeren of door zijn geroep de rust verstoren. 

Overigens was deze handelwijze niet het monopolie vun een wdhep.mldc ideologi
sche strekking. De liherale hurgemecstcrs. die honfd/ukdijk in lil' stt. ... ien h.' vinden 
waren, wilden wntrole over de katholieke of socialistische hInden. Op het ovc:rwe
geml katholieke plattclund daarentegen proht'enkn de lokulc gCI-agsdmgers de litx'· 
rale opponenten of de propagandamakers van til' Opkllllll'mk sodulistisl'hc partij in 
hun recht op spreken te hinderen. 

Een van de druk werken die geviseerd werd, was 1/('1 1.<I(llsl(· Ni(,ul\'s. Dl' kmllt \\~l!\ 

in 1888 opgericht door Julius Ilostl' en kl'mle een vlugge groei. Er ht.'I.'rslc ;mnvun· 
kelijk nodllans enige twijfel met hctrl'kking tot de ovcrlcvingskans~n V:Ul c..'l'" lilx', 
raal-Vlaams daghlud. DI.' lImUsuntl' toon, til- hijtl'lllk spot. lil' 11ldÎ\:ual-litx'mk 
inslag. het populaire feuilleton en de lage verkoopprijs Illrgden vnor c..'l'1l mimI.' \'Cr
spreiding en cen stijging vun 11I.'t oplagecijfer. In I Hl) I \\l'rkh:n fl'l'lh 41 mc,,'IlM,'1\ 
voor Ilel LaaIsIc Nit'uws en drie jaar latcr hl'dnX'g lil' llplugl' Illl'l'f dm\ 40,OO(ll'\c,,'!ll' 
plarcn (4). 

Er was cen kl'crl.ijde Han dl' nH.'daillc. Ow 1'11 I in Iwt Vlnam!\l' hUld kf\'('~ dl' kmUl tl'
gcnwerking vanwege de geestelijkl' l'n vaak ook hur).wrlijkt' llwrhl'id : "1l"lc/rrrJlcl,. 
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sermonen, weigering van absolutie, schandalige broodroverij, dreigende huisbezoe
ken, \'erbod van uitvemillg door fanatieke burgemeesters, afranseling der uitver
koopers, spiol1neering en verklikking op grote schaal ... kortom: eene uitbarsting van 
ra:ernij, vervolging en geweld, waarvan nog nooit een voorgaande is geweest" (5). 

Ook in het Meetjesland botste Het Laatste Nieuws op tegenstand. In Aalter en Eeklo 
bleef het niet bij intimidatie. De burgemeesters van beide plaatsen steunden zich op 
een gemeentelijk politiereglement en verboden de verkoop van de krant. 

Theodoor Dierickx was burgemeester van Aalter sinds 1884. Hij leidde een homo
geen katholieke gemeenteraad die van de schoolstrijd gebruik had gemaakt om zijn 
invloed nog te versterken. Er bestond wel een kleine liberale kern met als voor
naamste vertegenwoordigers gemeente-onderwijzer Camiel De Decker en de familie 
Snoeck. Zij waren eerder latent actief maar ondernamen toch pogingen om hun 
invloed uit te breiden. De katholieke partij liet dit niet goedschiks toe. Wellicht is 
dit een van de redenen waarom de Aalterse gemeenteraad op 30 april 1891 een 
reglement op het verkopen van drukwerken stemde: 

"De gemeenteraad van Aeltre, provincie Oost-Vlaanderen, overwegende dat het 
geraadzaam is de verspreiding van oproerige of onzedige schriften of druksels tegen 
te werken; gezien artikel 78 der gemeentewet van 30 maart 1836; besluit: 
Art. 1 Niemand mag dagbladen, noch welkdanige drukwerken of geschr(ften langs 
den openbaren weg verkoop en , uitventen of uitdelen, alsook eenig drukwerk of 
geschrift op de gemeentegebouwen aanplakken, zonder voorafgaande schriftelijke 
toelating van den heer Burgemeester te hebben bekomen. 
Art. 2 Elke overtredende persoon zal gestraft worden met eene boet van vijf tot vijf 
en twintig franks en met eene gevangzitting van 1 tot 7 dagen of eene dezer straffen 
alleen. 
Bij hervatting der overtreding binnen het jaar na de voorgaande zal de gevangenis
strafmoeten toegepast worden" (6). 

Hoewel dit reglement in algemene termen was opgesteld, viseerde burgemeester Th. 
Dierickx vooral de liberale kranten die in zijn gemeente werden verkocht. In het 
liberale weekblad De Stad Eecloo werd het bericht dan ook als volgt aangekondigd: 
"Geen liberale gazetten te Aeltre. De burgemeester van Aeltre heeft eenige dagen 
geleden op straffe van boete, den verkoop der gazetten verboden, welke het geluk 
niet hebben hem te bevallen. Naar het schUnt is het vooral tegen den verkoop \'Gn 
het liberale Laatste Nieuws dat men opkomt" (1). Niettegenstaande dit reglement 
verkocht een zekere Verbauwen toch Het Laatste Nieuws in AaIter. Hij had hiertoe 
geen voorafgaandelijke toestemming gevraagd en liep clan ook tegen de lamp. 

Enkele dagen nadat dit Aalterse reglement was gestemd, deed zich in Eeklo het inci
dent met dagbladverkoper Van den Eeckhoudt voor. De Eeklose burgemeester P.A. 
De Wachter greep daarvoor terug naar een reglement clat was gestemd in de gemeen
teraad van 27 oktober I RH7. De beperkingen waren aanvankelijk bestemd om de 
socialisten de pas af te snijden en luidden als volgt: 
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"Vu f'artiele 50 de loi du 14 et 18 decembre 1789, art. 5, n° 2, du lilre XI de /a /oi 
dil 16 et 24 aoLÎt 1790, art. 46 de la loi du 19 et 22 juillet 1791 el art. 75 el 78 de la 
loi communale; 
Vu qlle ces l(Jis reconnaissent à /' adminislralion communale Ie pOll\'oir de prendre 
lelies mesures qu' elle jugera nécessaires pour assurer /' ordre elia paix publics: 
Considéranl que la vente et la distribution de certains écrits. jOllmaut (quolidiensl 
et autres publications dans les rues et places publiques, ail/si qlle r exJribitioll du 
drapeau rOl/ge peurent occasion er du désordre et Iroublent la paix pllbliqlle. 
Décide: 
Art. I er. 11 est défendu de \'endre, de distribller. de propager slir /a \'oie pllbliqll(, 
des journaux ou autres imprimés sans ulle permission préalable dil bourgm(,slre. 
Cette permission sera en tout temps rél'Ocable. 
I Art. 2 handelt over de rode vlag] 
Art. 3 Les infractions au règlement actuel serOlIl punies de peilles de simple polia. 
soit d' une amende de I à 25 francs 011, en cas de récidil'e, d'llIl empriSOIIIIl'me", de 
tmis à sept jours. 
Art. 4 Le commissaire de police est clwrgé de /' e.réclllion dil présel/l règlmu .. ",. qui 
sera immédiatement promulgué et affiché el entrera en \'igul'lIr rmis jours aprts" 
(8). 

In hetzelfde nummer waarin De Stad Eecloo melding maakte van wal zich te Aahcr 
afspeelde, wees het ook op de toestund te Eeklo: "S('dat ('('nig(,11 rijd wordtlrier ('("1/ 

brusselsch Mad rondge\'ent, her liberale Laatste Nit'lIws \ 'mI Brussel. .\I. D(' 
Wachter, hurgemeester, wil dit kost wat kost h('/e({('/I en "('('ft. nclar 11/ell 01/.'0 mddr. 
dell \'erkoo/1er reeds \'erscheidene keer(,1/ il/ o\'ertl't'dil/g dOl'lI lIemt'lI. 
Wij wil/en hier \'oor het Laatste NiC'III\'S "ier opkomc,,; mtwr roe" 1.:111111('" wij nin 
nalaten, den I11lUllregel \'(/11 dl'lI hcer Bllrg('m('('sft·I' 0I1gro1lt/l"('({(,/ijk re IIoemel/. Dl' 
burgemeest('1' h('eji het rechr /liet dell \'('1'1.:001' \'cm ga:e({('11 It, \'('r""e"(',," (Q). 

In dc ogen van hecl wut Eeklonaars was hurgemel'ster Philips Alfons Dl' W.Khtl'r 
( 1831-19()2) een heel controversieel figuur. Gehlll'l'n te Bl1ml'lll k walll hij uts jonge 
Icraar Latijn op het Eeklose college terecht. Nmkrhand huwde hij l't'TI dodlter \'\ln 
dc tcxticlfahrikunt Van Wuesl'll'rghe, wut zijn status muvknlijk wrhoogdl'. Ot, 
Wachter hracht het tot secretaris van de kntholic:ke pnrtij l'/l proht'l'nk stl't"lh Illl'l'r 
invlocd te winnen. 

Ook in de plaatselijkc politiek rees l~in ster: gemeenteraadslid (1 ~7.::!), Sdll'Jll'/l 
(1879) en hurgemeester (1885). Dl' Wachll'l' stelde zich als fer\'l'nt kath\llkk IIp l'n 
toonde zich vrij onvcrdraugl.Uam tegenover andl'rstknkl'ntk/l. Zijn tl'gl'llst,mders 
haalden hem over de hekel lodm dl' kuns Ikh voorllet'd en Ix'dadll(,1l hl'lll o.a, mt't 
het koosnuampje Krh-kC/ppd. omwille van lijn "blo:,',," ('" mll(/.wuo,'/(;(''' ( IU), 

In 1887 verhood burgemcestcr Ik Wud\h.'r dl' wrkoop vun dc Mx'iulislisd\l' knmI 
Vooruit, wut kudcrdl' in l'cn ul~l'ml'nl' l'l\Illpll~nl' om l1\.'t Sl\\.'illlisllll' tk l\ils uI' 1(' sniJ" 
den. In dc nllskep vun l'l'n Ill'fli~e sdlOolstri.ld \\11".'n Ol.lk dl' Iihl'mkn lllknnillsl 



tevreden met deze De Wachter die volgens hen "alleen maar gezien [was] bij de 
!..wezelaars el! de !..wezels, alsook bij de geestelijken, wier onderdanige dienstknecht 
hij was. Die vent maakte er eene gewetenszaak van, aan de liberalen zoo weinig 
mogelijk dienst te bewijzen; want voor de liberalen werken, dat was werken voor 
den duivel" (11). Toen P.A. De Wachter de verkoop van de liberale krant Het 
Laatste Nieuws verbood, had hij het ook bij hen volledig verkorven. 

Hij krijgt een waardige tegenstander in de figuur van de Eeklose advocaat Juliaan 
De Schrijver. Deze was afkomstig uit een respectabele Eeklose handelaarsfamilie, 
die goed bevriend was geweest met K.L. Ledeganck. De Schrijvers waren niet 
vreemd aan "een zeker uit de traditionele band springen, aan het zich onttrekken 
aan wortelvaste burgerlijke geplogenheden" (12). Advocaat De Schrijver huwde 
met een dochter van Edmond Block, toenmalig liberaal burgemeester van 
Gentbrugge. 

In juli 1891 komt zowel de Aalterse als de Eeklose zaak voor de rechtbank. 
Dagbladverkoper Verbauwen, die een overtreding beging in Aalter, krijgt voor het 
vredegerecht van Nevele de in het reglement vastgestelde boete van 15 fr. (13). 
De zaak Louis Van den Eeckhoudt wordt voor het vredegerecht van Eeklo behan
deld. Zoals aangegeven neemt advocaat Julien De Schrijver de verdediging op zich 
voor Het Laatste Nieuws. Hij steunt zich om te beginnen op het feit dat er wel toe
stemming werd gevraagd aan burgemeester De Wachter. Die bleef echter potdoof 
en antwoordde niet op de herhaalde verzoeken. Vervolgens wijst hij op de ongrond
wettelijkheid van het reglement en vraagt zich af wat er zou gebeuren indien alle 
liberale burgemeesters de katholieke bladen zouden verbieden. 

Het openbaar ministerie (in dit geval politiecommissaris Goethals) steunt zich dan 
weer op een gelijkaardige zaak uit Wetteren. De rechtbank neemt in deze zaak geen 
besluit, maar stelt het oordeel veertien dagen uit. Inmiddels is immers bekend 
gemaakt dat er weldra zal geïnterpelleerd worden over deze toestanden in de Kamer. 
Misschien acht men het daarom geraadzamer de evolutie van de besprekingen daar 
af te wachten (14). 

Op 22 juli 1891 kondigt de liberale volksvertegenwoordiger Charles Graux (15) in 
de Kamer aan dat hij zal interpelleren over het verbod van de Eeklose burgemeester 
om Het Laatste Nieuws te verkopen en te verdelen op straat of in openbare plaatsen. 
Deze aankondiging zorgt meteen voor de nodige deining. De Kamer buigt zich op 
dat ogenblik over een belangrijk wetsvoorstel in verband met sociale voorzieningen 
en de algemene stelling luidt dat dit onderwerp eerst moet afgehandeld worden (16). 

Minister van Justitie J. Ie Jeune stelt bijgevolg voor de tussenkomst naar de volgen
de dinsdag te verschuiven. Ook volksvertegenwoordiger Van Naemen vraagt om 
eerst de lopende besprekingen af te handelen. C. Graux gaat hiermee akkoord maar 
herinnert eraan dat volgens het reglement de interpellatie binnen de termijn van één 
week moet gebeuren (17 J. 
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De week daarop is men nog niet klaar met de be!>prekingen. Er gaan onmiddellijk 
stemmen op om de tussenkomst van volksvertegenwoordiger Charles Grdux nog 
verder te verdagen. De liberaal bijt echter van zich af. Ongeacht het al dan niet 
beëindigen van het debat. wil hij toch interpelleren de volgende dag. Hoewel niet 
iedereen voor dit voorstel gewonnen is. besluit men toch maar deze werkwijze te 
volgen (18). 

De volgende dag. 29 juli 1891. komt C. Graux dus aan het woord. Hij opent met de 
algemene stelling dat er de laatste tijd veel aanslagen worden gepleegd op de per!>
vrijheid en op de vrijheid van vereniging. Eén van de bladen die daar nadeel van 
ondervindt. is volgens Graux Het Laatste Nieuws. De verkoper!> worden bedreigd en 
vervolgd door de geestelijkheid of door de opgehitste katholieke bevolking. Dat is 
echter niet de reden van zijn interpellatie. Charles Graux wil de klemtoon leggen op 
het verbod en de censuur die worden opgelegd door de gemeentelijke overheden. 

In eerste instantie haalt hij het voorbeeld van Aalter aan: "Le bOllrgmestre ä Ae/tre 
avait interdit la vente, dans les mes, surles places puhliqlles, dlljouma/ Hetwatste 
Nieuws. Un avertissement charitable lui fut sans doute dOlmé, car iI ret;ra SOli 

arrêté. Mais, pour assurer Ie repos de sa conscience ou pour satisfain' des scrupu
les au sujet de je nc sais quelle loi dOIlf Ol! lui avait fait peur. ell dOlllwJJt I'autor;sa
tion de vencb'c Ie joumal dam les mes et surles c"<'mills de /a commulle. ;/ fil alle 
restrietion : 'pour autant que la loi me permette' . A quelle /oi faisait allusion ce l)rII
dent bourgmestre? Ewit-ce à la loi qu' il avait el/lerltlu fomlll/er dal/s SOIf Ig/;"oe? 
Ewit-ce à la loi à laquelle M. Ie ministre des ('hemill.\' dc fer IIOUS cl rtC(wm,e/ll 
exprimé /' intention de soumettre Ie pllyS? On l'igIlO/"{', Sous atle ;IIoJfel/sin' rba
ve, liet Laatste Nieuws peur se \'elldre aujourdïl/li d,,,,s !t's rlIes d'Adlre" (IQ). 

De toestand in Eeklo is echter erger. zo meent Graux. Hij geeft een llit\'~rige 

beschrijving van wat verkoper L. Van den Eeckhoudt heen meegemaakt (dr, supm) 
en noemt dit strijdig met artikel I H van de Grondwet, Dl' n:gl'ring moet zelf geen 
maatregelen uitvaardigen maar moet cr tOl.:h op toezien dm de w~t nagdedd wonlt. 
Grallx vraagt zich af of het niet zo is dat de hurg~l1lecst~r til' \'l'r\...oop vun kr.lllh.'1l 
aan voorafgaandelijke toestemming wil ond\.'rwl'Tfx'n: "/I TI(' s'agit do"e f"'a.'i dil 
mode dl' distributioll, mais cic la IIafllr(' clt'.\' écr;ts: c' t'sl (ûfl.'ii d' (ûllt'lIr,'i C/"c' /(' 
!JourWllestrt' /' Cl com"ris et l'Xéellfé. cclr iJ (111101';,\'(' la \'t'l/It' dt's joumcw,\ ctllllO/iC/,,,'s 
ct iI ;nterclit la vl'IIlc clc.\' j(ll/mall,\" lil>érallx/" (10), D\,' \\'C~ nam lil' wilkkeur ligt 
open en indien dit zo voortgaat. dan lul ~r nog maar wdnig oVl'rhli,iwn vun on/la 
vrijhl!den. zo luidt het vervolgens. Eenler onverwm:ht wordt dele stdling unlkr
schreven door de katholieke voorman Charles Woeste (1 t), 

Charles Gmux komt ook terug op de de\,'n:ten lIit lil' Fmnsc Pl'riolk-. die :mn~l'I\:U1ld 
worden in Ill't Eeklose reglement. Zij wenkn hp!o!l'n\llakt in \.'l'n I.·hnntbd\l' tlx'stand 
van vervul en zijn niet meer vun tel in \.'\.'n mndl'l'I\I.' l'l\ l'\'cnwkhti~l' stunt. \\,I~l'l\s 
een uitspJ'!IlIk vun het 1101' vun Bl'I111'P kan Iwt vru~l'n vun l'l'n \"()\lnll~:\:Inddi.ikl' tlX'· 
stemming wonk'n opgekgd 11111\ lil' Vl'rk('pl'rS, mIlII!' ('. (\nlll\ lx'twist dl'll' uitspraak. 
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De vrijheid van verspreiding is immers onlosmakelijk verbonden met de persvrij
heid. Hoe kan men anders ideeën in de openbaarheid brengen? 

"Mais, comment, en matière politique surtout, comment voulez-vous qu' on propage 
son opinion par la voie de la presse s' il est interdit de vendre des écrits et des jour
na/u dans les lieux PlIblies? On ne pourra plus avoir qlle des opinions en chambre! 
[Ril"es à gauche] OÛ vOlilez-vous qu'on lesfasse connaître? Vous vivez tous de la 
l'ie publique, messieurs. OÛ donc faites-vous vos discours? OÛ donc propagez-vous 
vos opinions et vos doctrines? OÛ donc répandez-vous les journau.,r qui défendent 
vos principes? Ces fellilles qlli, chaque jour, soutiennent vos candidatures, prop
agent vos idées, oû sont-elles, oû les trouve-t-on?" (22). 

Hiermee komt de Kamer op temperatuur en het debat breekt los. De katholieken 
proberen daarbij de bal in het liberale kamp te werpen. In een parafrasering klinkt 
het als volgt: 

Beernaert (K): Niemand bellvist dat toch? 
Graux (L): Als de vrijheid van verkopen en van het verdelen van kranten of geschrif
ten op straat of openbare plaatsen niet bestaat, dan zal er ook geen persvrijheid zijn. 
de Burlet (K): Dat is duidelijk! Wij zijn akkoord. 
Graux (L): Wij zijn altijd akkoord [Gelach op de linkerbankenj. Ik ben verheugd. 
Houzeau de Lehaie (L): In principe akkoord, maar in de toepassing ... 
de Burlet (K): Sta me toe U te zeggen dat U open deuren instampt. 
Janson (L): Een geloof dat niet handelt is niet oprecht! Verbied de vervolging en 
verhinder de burgemeester van Eeklo om zijn willekeurig en ongrondwettelijk 
gedrag door te zetten. 
Graux (L): Ik hoop dan ook dat U zo dadelijk het gemeentelijk reglement van Eeklo 
zult afkeuren evenals de burgemeester. [Luide goedkeuring op de linkerbanken] 
Woeste (K): Ziedaar de kern van de zaak! U spreekt waarschijnlijk van de burge
meester van Brussel? 
Begerem (K): Uw buurman, meneer Graux, die niets zegt op dit moment. 
Woeste (K): Is het van de burgemeester van Brussel dat U spreekt? Het reglement 
van Brussel is het oudste. 
Janson (L): Dat is de discussie verleggen [lawaai]. (23) 

De conflicten in Aalter en Eeklo maken inderdaad deel uit van een ruimere levens
beschouwelijke tegenstelling. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de verschil
lende sprekers een aantal andere gelijkaardige zaken aanhalen (24). De katholieken 
blijven er echter op hameren dat heel wat liberale burgemeesters identieke reglemen
ten uitvaardigen. Vooral de liberale Brusselse burgemeester Charles BuIs (25) krijgt 
het zwaar te verduren. 

Minister van Binnenlandse Zaken J. de Burlet (26) neemt de burgemeester van Eeklo 
zelfs in bescherming: "Mais j' excuse en toute justice la conduite dil hourgmestre 
d' Eec!oo et. quand /' honorahle M. Graux demande contre lui des mesures sévères 
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et, par même là sa révocation, je ne puis Ie prendre au sérieux. M. Grau:c Illi-même, 
s' il en amit Ie pou\'Oir, ne \'Ol/drait pas Ie frapper. ( ... ) Et puis Ie hourgmeslre a-I-il 
empêché la vente des journaux lihéraux qui cOl1sen'aielll certaine meslIre? Non 
messieurs, et il y a llotamment Ie journallibéral Stad Eec/oo qui se l'end sur la mil' 
pllbliqlle à Eecloo; il en est de même pour d' autres journazLr lihérallx" (27). 

De liberaal Paul Janson (28) daarentegen wil een ingrijpen van de regering. Dit is 
volgens hem nodig omdat een gemeentelijk reglement niet strijdig mag zijn meI de 
Grondwet. Janson stelt voor om deze dagorde te laten stemmen: "La Chambre, COII

sidérant que r arrêté du hourgmestre d' Eec/oo est inconslitliliollne/, passe à r ordre 
du jour" (29). 

Daarop neemt Charles Woeste het woord. Hij verklaart zich een uitgesproken voor
stander van de persvrijheid en wijst elke beperkende maatregel af. De burgemeester 
van Eeklo veroordelen kan hij echter niet. Daarom stelt hij een andere dagorde 
voor: "La Chambre, estimant que la liherté de la presse lIe pelll être elllra\'!e IIi 
directement ni indirectement et conftante dalls {' attachemelll des alllorités pllhliqlles 
à toutes les lihertés, passe à r ordre du jour. (Vive approbatioll à droitej" (30). 

Jules Bara (31) verklaart zich met geen enkele dagorde akkoord, Het parlement 
moet wetten maken en zich onthouden van elk oordeel. Dat moet men overlaten aan 
het gerecht, zo meent hij. De burgemeester van Eeklo keurt hij evenwel aL Er ont
spint zich opnieuw een debat. 

Coremans (K): U kent zijn hedoclingell nict! U 11/0('t hem lIi('( oordt'/('II. 
Bara (L): Ik beschouw het Eeklosc reglemem als \I,(,ftchjk maar ik k('ur dt' mot;\'e
ring niet goed: verkoop \'clII dagbladelI is l'CII "allde/als ('eli ml</a ('11 op de op('"ha
re weg kan dit het onderwerp uitmakt'lI \'tII1 ('('11 reglt'me"t Il'lIlIIoa op dt' ree/lfa
banken/. 
Gaat U b('werell dat Ier h('\'ordaing \'ClI/ dl' \.,.~;"cid \'(111 l/ell/cld alle 11Illldddars I/lUt 
waar mogen vl'rkopl'1I op slraal? 
Woeste (K): Uw horlogt' looplllchler! /GC'lac" 0l' d(' l('I'''I('I'I><lI/k(',,/ 
Janson (L): Verwar ell' \'rUhdel \'cm elrukl'as n;c( meI dt' \'rijheid \'(11/ ""I/dd 
Bara (L): Zo, mUil horloge 1001" ac/lIa? /lc/clI/aal "iN! Ik \'rt't'.\' do' Uw \'('rI"I/g('" 
om tic kalholieke' pers 1(' /le,\'chermt'lI U ;/1 ('('1/ r;ch,illg dUlI't \\'(1111'\'(11/ l' IIrl gt'nllll' 

niel ziel; 
Janson (L): Ol' weRcII eler \'rUhC'id =Un IIit'l gt'\'(wrIUk" (oU). 

Daarop weidt men uit over het verhod op hl'tngingl'll. Jules Bum knlHl Wl'l'r aan hl'l 
woord en drukt cr nogmaals op dal dl' hurgl'll1l'l'sler Vllll Eeklo ,'ooml dl' bc.'dndin~ 
had zijn politieke tegl'nstanders tl' trl'1'1't'n: "011 \"'/11 "I11I'('l'ht'" c/('s dd"('1'.'>,,;r(,"; Ilf)/i,j· 
(l/ll'S dl' fa irt' clt' la prol'ogolldc Iihl'mlt'" t .'.'), J. Ham llll'l'nl dnt lil' halllll~ in c,'\'l'1\

wicht moet worden gehouden en oIHkrstn.'c,'pt nogmaals dnt hij "ddc,' da~l-"\"Ik~ wr
werpt. Intussen zijn lil.' volksVl'rtl'gl'I\WllOl'1.li~l'rs Ikh ~Mn \"IX'I,,'n l'n \"\x'lx'l\ 
luidkeels om dl' stl'l1\ll\ing (" .. \/1.\ ,'o;x,' AUI ,'oi\'''), 
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Jules Bara's "ordre du jour pur et simpIe" wordt verworpen. Vervolgens wil men 
over de motie van Paul Janson stemmen. Het aantal aanwezigen is inmiddels sterk 
gedaald en er kan niet meer geldig worden gestemd. 
Bij het begin van Kamerzitting van 30 juli herneemt men de stemming. De tekst 
Janson krijgt 60 neen-stemmen, 6 ja-stemmen en 16 onthoudingen. C. Graux, C. 
BuIs en J. Bara onthouden zich. Vervolgens stelt men Woestes dagorde voor. 

Houzeau de Lehaie (L): Ik vraag het woord! 
Voorzitter: Over de manier van vraagstelling? 
Houzeau de Lehaie (L): Ik vraag de stemming per onderdeel. Er zijn immers twee 
verschillende ideeën: ik kan akkoord gaan met de stelling dat er geen enkele inbreuk 
- direct of indirect - mag zijn op de persvrijheid; ik kan niet stemmen voor het twee
de deel, dat het vertrouwen van de Kamer bevestigt in het respect van de overheid 
voor onze vrijheden. 
Voorzitter: Ik stel het eerste deel van de orde van de dag van M. Woeste ter stem
ming. 
Steurs CL): Nominale stemming! [protest op de rechterbanken] 
Voorzitter: Wordt de nominale stemming gevraagd volgens het reglement? 
Verschillende stemmen: Neen, neen! 
Voorzitter: Dringt men aan? 
Verschillende stemmen: Neen, neen! 
W oestes orde van de dag wordt vervolgens aangenomen (34). 

Polemische toestanden 

De zaak tussen de Meetjeslandse burgemeesters en Het Laatste Nieuws blijft intus
sen niet onopgemerkt in de lokale en nationale pers. Zeker na de bespreking in de 
Kamer verschijnen er een aantal uitvoerige artikels. Enkele reacties verdienen hier 
aandacht. 

Het is duidelijk dat de bestuurders van beide plaatsen het verkorven hebben bij Het 
Laatste Nieuws: "Aeltre en Eec/oo hebben elk een en burgemeester en politiecom
missaris, die waardig zijn van door 'nen barnum tentoongesteld te worden" (35). 
Men laat geen kans onverlet om te spotten met paardemeester Dierickx of met de 
politiecommissaris "die de blauwe schenen niet meer tellen kan welke hij reeds 
geloopen heeft" (36). 

Merkwaardig is ook de gebruikte tactiek. De berichten uit Aalter worden zodanig 
verpakt dat zij steeds in verband kunnen worden gebracht met deze zaak. Een voor
beeld: "Deze week was hef gedurige aanbidding; lange gewenschte tijd voor de vrij
ers, die met hun liefje naar 't avondsermoen komen. Vreemde. hruine paters, heb
ben van de gelegenheid gebruik gemaakt om, in hunne stichtende (?) sermoenen, 
onbeschoft de liberalen en liberale gazetten aan te randen. Geeft maar peper, bruin
tjes, slaat maar op de leugenkuip dat de splinters er afvliegen! 't Is goed voor uwe 
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gezondheid, want deze gymnastische oefeninf< zal den scheewei en het rapensoep 
waarmede, iedereen weet het, gij u daf<elijh ,'oedt, dapper doen tere,," (37). 

Voor Eeklo gaat men op dezelfde manier te werk. Burgemeester P.A. De Wachter 
krijgt tal van spotnaampjes toebedeeld zoals "Sieur De Wachler, Sieltr KOl"wacluer, 
dien Bornhemsche indil'idu, hel dom kalf, ollnooul koud kieken". Ook "de dom
persraadsleden \'all Eec/oo" worden niet gespaard (3H). Vol bijtende "'pot vraagt 
men aan de Eeklose verkopers van katholieke dagbladen zoals Het Nieuws mil dl"l1 
Dag en De Kleine Patriot "niet meer te roepen Hel Laatste Nieuws om des te heu'r 
zijne voddehlaadjes aan de man te kUllnen hrengen" (39). Wanneer overigenl> advo
caat De Schrijver in oktober 1891 trouwt. wenst Het Laalste Nieuws "dl" \'erdediger 
der l'rijheid \'all de drukpers" van harte proficiat ('~O). 

Onder de opvallende titel "A EECLOO ET A BRUXELLES. La liherté de la pr('ssc 
el les lihéraux" pikt ook Le Palriole op de zaak in. De Brusselse katholieke krant 
maakt een vergelijking tussen de eigen situatie en die van de libemle kranten. Het 
artikel begint met de opmerking dat er heel wat liberale besturen een dergelijk regle
ment hebben uitgevaardigd en niet minder streng toepassen. In St.-Joost hijvoor
beeld werd een krantenverkoper verhoden om de naam van u' Palr;oIt' te roepen. 
Toen de man daarop heel inventief ging rondlopen met een hord waaf\lp !iotond dat 
hij verbod had gekregen tc schreeuwen. leverde hcm dit onmiddellijk t"en pJ\x'C~
verbaal op. 

De burgemeester van Eeklo doet dus in feite niets ,mdcrs dan \\.11 dl' Iiht'rak hurgc
meesters doen, zo luidt de redenering: "/I y dOlle tint.\" "'(I"i(,.('s dc' S'O/'PO.'iC'" e) lel 

l'ellle cI'UII jou,."al: lafaçoll loyale, PUb/iC/lU', m'ouét'; C'('st alit' dc' .\1. Ir: hc)urgmr:

stre d' Eedo(} , Les '/ihéraux' pratiC/u('", /' l1utl'('. lis fOlJl Ic'ur.\' COU/'.\' Û Icl smmli"c·. 
Phllrisit'lIs de' la libt'l'lé, ils dél/(lI/('('1If M. Ic' !>ollrgmcslrt· clï':r:c!oo" (~1 l. /.(' 
Plitriolc' dringt er tot slot op aan om alk geml'l'ntt'lijke fl'glcllll'nten te \cmkdcn t'll 
vraagt dat ook de liheralen dit wlHJc..'n hijtfl'lkn. 

De liberale kranten rt'ageren daarop mam laU\\tjl's, Zowd I.a IU/ol''''t'' :t1s L 'Elfli!t
menen dut de tOl'passing vun gl'l11C'l'ntC'lijkc rcgll-mt'nll'n in hl'p:laldl' gt'ndk'll ""~'I\.I
zakelijk is, /.(' I'alr;ote reugeert met el'n Sl'hampl'r stukje, gl'titdd rll.·\RIS/F.\'S: 
"Ains;. dOIlC, to/lles I('urs c!C/II/CUfS, c' csl dt' la ,,",i,\'111I1(''';(', (Jue",,1 "fl".~ ku,. tl/V

"O.'i(lIlS d' ('xlirl'(,,./(' 1/101 claIIs Scl raeil/C', ",ows. To"j()u,.,~ Ir' IJtlrtl "'e1fllS.'" \~~l, 

Le PotrÎotc hestl't'dt ook hl'l'l wat nnlldudll aUIl dl' hl'!iopl\'kingl'" in hl't Parknwnt. 
De knllll verwijsl naar volksvl'rtegl'O\voordigl'f CharIc..'s (lnlll\, dil- ht't hl'ell ('H'r lk 

manier waarop dllghlndvl'rlwpl'r Louis Vall lkn Et'l'khlludt \\1.'1\1 gC\'\llgd, Fc."n 1iI'1\.'
raai Kanll'rlid roept daarop uil dnl dit spilllm~l' is, lil l'l'" ',(,II~·tic." hic,,'!, ml'<.'nt Ic' 
Patri(ll(' dat die man sledlls lijn \\'l'rk hl'dl gl'dlHln: "(Jllt' (Ii,.i(,:-\'fl",~ c/,Ift,' cic- IlIi, 
tlOl/,f 10111 tlulrt' dr('of/stclf/C'(', ,~i, "0\'11111, "11 "omll/c' e/ll'U ,\11111.(01111(' c~ j",\tf" ,iul' elf" 

I'''(-I'0/'('/' /111 clI{/;I, il IIc' /' (I" ifl it flfI.\' ,'f fI(' lt· SUiIH;f 1)c/,\' 1'1 'W' n"',\lIIh'r cc'lui''''' /(' n/,' 
,'eh(-ml' ('I sais;,. It's I'Îhe',\' df' ('OIll';efiOlI?" (4.\). 
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In andere commentaren heeft men vooral oog voor de verwerping van de motie van 
Paul Janson. In de plaats van enthousiaste ondersteuning staat mijnheer Janson 
"tout selll al'ec SOli ordre dil jour et ses foudres, la gauche elle-même, avec MM. 
Crau:r, Buis, Bara se tournant contre lui, et cela hier par un simple et dédaigneux 
vot par assis et lel'é, ce qui l'oulait dire que la gauche s' asseyait sur l' enthousiasme 
de M. Janson" (44). 

Ook Jules Bara's eigenzinnige houding roept vragen op. Hij toont zich als liberaal 
immers voorstander van het Eeklose reglement. Men vraagt zich af: "M. Bara va-t
il devenir réactionnaire, au moment ou M. Woeste se rallie aux principes de la 
liberté?". De houding van Woeste zorgt inderdaad voor verwondering en het feit 
dat zijn dagorde wél en de andere niet gesteund werd door links, krijgt in L' Etoi/e de 
nadruk: "l' ordre du jour de M. Woeste aurail dû être présenté par la gauche" (45). 

Le Patriote wijst er in verband met deze zaak nog op dat de Kamer zich bezondigt 
aan "bY'::.antinismes interminables sur Ie bourgmestre d' Eecloo". De krant stelt dat 
men zich beter zou bezighouden met het verbieden van de verkoop van de onzedelij
ke geschriften die de arbeiders en de jeugd bederven (46). 

Ook Het Laatste Nieuws moet het ontgelden. Wanneer de Brusselse liberale burge
meester Charles BuIs een bezoek brengt aan Marseille en er een ophefmakende rede 
houdt, krijgt Het Laatste Nieuws de primeur. Le Patriote reageert spinnijdig: 
"M.Bllls choisit mal son organe. La feuille dont il s' agit n' a pu être défendue par 
M. Crallx à la Chambre, en présence des citations épouvantables qu' en a faites M. 
Ie ministre de l' intérieur. Cette gazette est Ie choléra de nos campagnes flamandes" 
(47). 

Het Laatste Nieuws lacht dit echter weg: "Bravo, bravissimo! We zijn en blijven de 
Choléra der fanatieke dompers en flambeeuwdragers. Aan ons de Choléra om 
Vlaanderen te zuiveren van al het zwart, roomsch ongedierte dat onze schoone vrij
gezinde streken van vroeger, letterlijk uitzuigt of opfreet. Aan ons de Choléra -
woorden en muziek der patriotsche panoramamannen - om het jappersras te bevech
ten, dat ons volk zedelijk en stoffelijk uitbuit. De Choléra ... dat zijn de liberale 
gazetten, zooals het Laatste Nieuws, dal alle dagen van 30 tot 35.000 exemplarell 
naar de vlaamsche streken stuurt en den oorlog verklaart aan de pest van pate/jo
den en Cie die kruipende,fanatieke, verslaafde en geleverde organen vall hef kloos
tergoed" (48). 

De kous is hiermee nog niet af. Begin augustus 1891 verbiedt burgemeester P.A. De 
Wachter immers ook de verkoop van La Cazefte: "M. Ie bourgmesfre d' Eec/oo vienf 
de refuser à un individu l' auforisalion de vendre La Cazefte". Le Paf rio fe vraagt 
zich af of dit is omwille van de hoedanigheid van de verkoper of omwille van de 
inhoud van het blad. Mocht dit laatste het geval zijn, dan is dat "Uil aefe absolunIellf 
condamnahle, el nou.\' proteS!OI1S avec la plus grande énergie" (49). Hoewel de 
liberalen het nooit opnemen voor de katholieke Le Pafriofe of Le NafÎfmal wil men 
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toch dezelfde fout niet begaan en de persvrijheid hoog in het vaandel dragen, zo 
luidt het. 

Enkele dagen later ontvangt de Brusselse krant een brief van burgemeester P.A. De 
Wachter. Hij struikelt vooral over de openingszin, waarin men stelt dat hij een indi
vidu de toelating weigert om La Gazette te verkopen. De Wachter oreert: "e' est 
llne erreur, Monsieur. j' ai refusé à eet individu l' autorisation de vendre des jour
naux sur la voie publique à Eec/oo. Ce n' est donc pas La Gazette seule que j' ai 
visée dans mon refus d' autorisation pour eet individu-Ià, maïs toutes les gazettes en 
général, et il me semble que, pour qui sait lire, je n' avais pas à être plus explicite" 
(50). 

Nu is dagbladverkoper L. Van den Eeckhoudt in zijn wiek geschoten. Hij wenst niet 
beschouwd te worden als individu en noemt zich een eerlijk arbeider. Wel geeft hij 
toe één keer een boete van 1 frank te hebben opgelopen. Dit gebeurde in 1884, toen 
hij naar aanleiding van de val van de liberale regering had geroepen: "Weg met het 
papenras" . L. Van den Eeckhoudt meent dus dat er geen redenen zijn om hem de 
verkoop van kranten te beletten. Le Patriote registreert eerder droog: "Nous don
nons acte de sa protestion à notre correspondant. Sa lettre ne peut être publiée, aux 
termes de la loi, pour plusieurs raisons" (51). 

Intussen heeft minister J. de Burlet een omzendbrief gestuurd naar de gouverneurs, 
waarin hij nogmaals de persvrijheid onderstreept en de gemeentelijke reglementen 
beschouwt als in strijd met de Grondwet. 

De Eeklose vrederechter laat zich hierdoor inspireren en spreekt enkele weken later 
de dagbladverkoper vrij. De liberale triomfkreten zijn niet uit de lucht. De Stad 
Eec/oo is van mening dat dit' vonnis zowel de burgemeester als de gemeenteraad 
schandvlekt: "Niets anders blijft hem meer over, dan in het familieleven het genot en 
den troost te zoeken die hij nooit in het politiek leven heeft kunnen smaken. Dan zuI
len de maatschappijen en de ingezetenen onzer stad op eigen kosten een feest inrich
ten dat men nooit in Eecloo zal beleefd hebben" (52). 

Burgemeester P.A. De Wachter geeft echter zo vlug niet op en gaat in beroep. Op 
22 oktober 1891 komt de zaak voor de tweede kamer van de correctionele rechtbank 
te Gent. Die dag behandelt men ook de uitspraak van Nevele. Meester C. 
Heynderickx, pleitend in de Aalterse zaak, noemt het reglement in strijd met de 
Grondwet eli wil kwijtschelding van straf voor zijn cliënt. De Eeklose advocaat J. 
De Schrijver bokst op t~gen de verdediging van P.A. De Wachter, die stelt dat men 
niet de krant (en meer bepaald de strekking) op het oog had maar wel de verkopers 
wilde controleren. 

Op 30 oktober velt de Gentse rechtbank zijn vonnis: beide beschuldigden worden 
vrijgesproken! De Gazette van Gent meldt dat de "beweegredenen van hel vonnis 
luiden dat de vrUheid van verkoop van drukwerKë'l, het natuurlijke gevolg van de 

J03 



vrijheid der drukpers is en deze aan Rene voorkominRsmaatreRelen of \'Ooraf1!.aande 
machtiging kali onderworpen wordelI. wat in strijd ZOII zijn meI onze zeden en den 
tekst der artikelen 14 en J3H der grondwet" (53). Procureur-generaal Bo!>Ch tekent 
tegen dit vonnis echter opnieuw beroep aan. 

In afwachting dat de zaak voor het VerhrekinRsllOf (Hof van Ca~~atie) komt. doet 
zich een nieuw incident voor. Eind november 1891, slechts enkele weken na de vrij
spraak van de dagbladverkopers, past de Aalterse burgemeeMer opnieuw het 
gemeentereglement toe. Onder de kop De ''I'ijheid der drukpers schuimbekt liet 
Laatste Nieuws: "BurRemeester Dierckx ,'all Aaltre heeft waarachtig ,'eel tnllpel. 
el'en als zijn politie-commissaris. Ondanks de \'eroordeelingen "an den illdil'idl/
hurgemeester Dewachter \'an Eec/oo. die reeds 1'001' twee reclllhanken, (wee hlou
we ... klerikale schenen liep. komt het Aaltersell heerschap meI eell niel/w proces 
\'oor den dag tegen onzen \'erkooper \'On Het Laatste Niel/ws Desiré Knockoerl.' ... die 
op den 1 steil Decemher \'001' het \'redegerecht \'an Ne,'ele moel ,'erschijlu'", omdol 
hij OIIS hlad op den openharen weg uitgedeeld (?!) of ,'erkochl heeft.'''. 

De opsteller van het artikel vraagt zich af of de burgemeester wel weet heeft van de 
omzendbrief van minister J. de Burlet en eindigt met de vmag: "Is dit' Diad:.x ddll 

heel en al zinneloos geworden?" (54). Omdat de vrederechter ziek is. dient de l..aak 
verschoven te worden naar januari I X91. 

Op 1 november I X91 heeft De Stad Eee/oe> intussen een lezersorief van ourgcml'C's
ter P.A. De Wachter gepubliceerd. Hij wenst te antwoorden \lp hel artikel dUI hel 
liberale wcekblad cen week eerder publiceerde in verhand met de lauk van 11('1 

Laatste Nieuws. liet is het begin van een lange polcmiek \\aarin hurgel1ll'CSll'r P.A. 
De Wachter en zijn opponcnt advocaat J. De Schrijvcr elkaar \\'ck~nl"ng hc:!>tokcn 
mct stcrk emotioneel geladcn c:pistcls. 

In zijn eerste orief wijst P.A. De Wadltl'T cmp dal J. 111..' Sduij\'cr Ikh hij lijn 
ocwijsvoering heeft vergist en dat dil in hl't artikd niet \\'~n.t wnnl'ld. Een orll'f van 
diezelfde toon werd trouwens naar dl' (ia:«',,(' \'cll/ (i('111 ~estllurd (55). 

Aanvankelijk kOl11t er op die hrief ~cl'n Tl':ll"tic. Advlll:allt J. 111..' Sdlrijwf is Îllll1lt'r.

op huwclijksreis. Pa~ hij zijn Il'Tugkel'r l'ind novl'llIhl't" fonllllk'l'rt hij l'l'n gl'I\;'~1 unl
woord. Nu cen verontwuunligde inleiding owr 1ll'lldt dat P.A. IX.' WadUl'r hl'llllij
dens zijn afwl'l.ighcid heeft hl'Sl11curd, ~aat hij in dl' II:ln\':ll: "" ',1111/1'(1" mt'II .\lr. I>t' 
Wachter ('11 ZUil "('r/t'c/clI /.;('111. is dit' tclctick "ogthalls g('m"Uf'I(ik ft' ,~.~,.("l(',,: 
reed.\' mClligmoo/ /t('I~/i Mr. C/,' hurgclI/('('st(',. /1"11"':1'1/, d,,, Illi ,,1 ,Ic- If{/t'II I~m 

ReilllJt'I'l dCII \'os 0l' =UIII'I/ duim /.:t,,,, t'" d(1f lil) ''''1 juis'(' 1~lgI',,"Ii" In',", fl' kil':f'II 

011/ er :ic/t ,'cm ti' hcc!it·I/CII". 

Vervolgens ~Wlll hij dil'Pl'" ill op 1ll'1 IIUIl\TU~l'n \'UII dl' hl<.'~ll'mIlHn~. p,:\. l'~, 
Wachler illsinul'enk illll1\l'rS dm \'001' de I\'l'hthank is ~I.'hld.l'tl \1:11 ,k 11,1\'\'1\.':1;11 Ikh 
in de duollologic Vl' .. ~i~ll'. Dallrom wil hij 1111 onk \11' 1111.."11 \Idkll. 
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Volgens J. De Schrijver begaf Aimé Geirnaert zich reeds op 23 maart 1891 om 9 uur 
's morgens naar het huis van de burgemeester. Hij had een brief bij zich waarin 
werd gevraagd om Het Laatste Nieuws te mogen verkopen. De burgemeester zou de 
brief gehouden hebben en gesteld hebben dat men te Eeklo geen liberale gazetten 
mocht verkopen. Vervolgens werd om 10 uur nog een brief gezonden met een her
haling van het verzoek. Geen antwoord. 

De zaak bleef rusten, tot op 4 juli een nieuwe poging wordt ondernomen door Louis 
Van den Eeckhoudt. Om half negen meldt hij zich bij de burgemeester, die hem 
echter geen antwoord geeft. Om 10 uur zendt men een brief, samen met een post
zegel om te antwoorden. Dit gebeurt echter niet. Vier dagen later, 8 juli, stuurt men 
nogmaals een brief met postzegel voor antwoord, tevergeefs. Het Laatste Nieuws 
maakt melding van dit stilzwijgen en klaagt over de handelwijze van P.A. De 
Wachter. 

De burgemeester reageerde er niet op en daar bijt De Schrijver zich in vast. Indien 
hij als advocaat inderdaad een fout had begaan in de datering, zoals P.A. De 
Wachter in zijn brief had beweerd, dan zou hij toch wel al gereageerd hebben. En 
verder : "wanneer verscheidene weken vervlogen waren; wanneer M. de Bur
gemeester kon verhopen dat er geen spoor meer bestond van de gewone brieven die 
hem geschreven werden, dan herinnerde hij zich hoe de logentaal hem in zijn poli
tiek leven was gelukt" (56). 

Burgemeester P.A. De Wachter laat dit niet zomaar over zich heen gaan. In het vol
gende nummer van De Stad Eec/oo staat de reactie afgedrukt. De burgemeester 
maakt zich vrolijk over het feit dat er bijna meer dan een maand verstreek vooraleer 
er antwoord kwam op zijn brief: "Ik hegon reeds te meenen dat, daar die advocaat 
zoodanig lang met zijn antwoord wegbleef, hU zich de les - eene straf voor de 
hoovaardigen - welke hij te Gent gekregen heeft, ten nutte had gemaakt en het stil
zwijgen ging hewaren" (57). 

Na een aantal stekelige opmerkingen buigt P.A. De Wachter zich over de aantijgin
gen van J. De Schrijver. Hij erkent dat hij een afwezige heeft aangevallen, maar 
meent dat hij toch moeilijk kon wachten op de terugkeer van de advocaat, want 
"indien het hem eens heliefd hadde een heel jaar 'afy.,'ezig' te ZijII, zo/{ ik dan even 
lang onder zUne valsche aantijgingen moeten hlijven hehhen?". Bovendien meent 
P.A. De Wachter dat hij niemand heeft aangevallen maar zich alleen heeft verdedigd 
tegen de aanvallen. 

Dat hij Reinaert de Vos wordt genoemd, ja, daar prijst hij zich tevreden mee en stelt 
dat "indien h~i mU hekwaam kent om de Vos derfahel te zijn. ik hem nOR veel meer 
in staat meen om de Raaf te wezen. Tot hewUs: zijn wedervaren voor de rechthank 
van Gent. waar hU, ten zijnen koste, wat al te ver zijnen." mond opendeed!" (58), 
Met het in twijfel trekken van de data van de aanvrager komt hij ter zake. Het was 
niet op 23 maart maar wel op 14 maart dat Aimé Geirnaert kwam; niet om 9 uur 
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maar om II uur; een tweede brief werd niet gezonden. Gaan wij voort, want het is 
bij M. De ScJmjver-Block !:elijk op de foore: de plus fort en plus forl". De tweede 
aanvraag was niet op 4 maar wel op 5 juli; een brief heeft hij die dag evenmin ont
vangen. 

Voor de rechtbank kon J. De Schrijver dit trouwens niet bewijzen. De brief 7..elf wa.\ 

niet bewaard en in de brief van II juli was er immers geen enkele verwijzing te vin
den naar een eerdere brief, zo merkt P.A. De Wachter fijntjes op. 

In zijn slot stelt burgemeester P.A. De Wachter dat de kern van de 7..aak elders ligt: 
"Ha, die heer meende daar eene schoone kalls te hebben om eellell 'klerikale,,' bllr
gemeester te verkleinen! Ja, omdat ik een katholieke bur!:emeesler ben, daarom mil 
hij mij in zijne !:a::etten aan. Ware ik liberaal, ik ;011 bij hem en ;ijn kfieksken "iet 
kwalijk kunnen doen, en uw blad, heer opstel/er, waarin ik 1111 de eer heb alle weke" 
!:ekritikeerd te worden voor al/es wat ik. in bestullrs;aken, doe en mor alles "'al ik 
niet doe, uw blad, zeg ik, zou (God beware er mij \'al1.') mij bewiemoken en lOl ill de 
wolken verheffen". 

Hij eindigt met de spitse vraag waarom De Slad Eecloo nog niet heeft venneld dal 
advocaat J. De Schrijver voor de rechtbank te Gent had verklaard dat hij er zich mee 
gelast had de antiklerikale propaganda in te richten te Eeklo: "lIoe koml /rel (Jal g~i 
dit !:mot nieuws Veln Eekhw (Wil /ll1'e le:ers nog /licl éénmaal lu'ht medt',s:edt'eltl?" 

Deze laatste aantijgingen zijn er wellicht ook teveel aan voor Prnspc:r Van Ad.er. 
Hij breit een redactioneel verlengstuk aan dc hrief en gaat "ooral op het slot ervan 
in: "Maar, mijnheer dl' hurgemt'estt'l', ('/' :t,tclcIl nog kaIIIOJit'k(' "t't'rell in d('" 
!:eml'l'/lteraad, e\'el/ katholiek ('Il h(,ter katholiek misscl,h'n d"" gij, Zij ook :ij :,jn 
niet liheraal ('1/ toch hle\'en :ij tot lil' t(J(' I'cm kritiek il1 cms blad \·c'r.'iclloolld.' 
Waarom? Omdat :ij h('ter elclII gij de p/ic/ttc'" 1'('l'\'lIl1c'" I\'t'lkc' lu", "'cllldclcl1 I"", 
ople!:t .. omdat die 1'('IIU"i"W I'tlrtUdight'iei i" I"","t' !>cslllllrI(ik(' IWlldeli"grfl "irl 
c/oorstraalt. l)ic I'ClrtUdigheiei. wC'lkc' mClor "I te :c·c·,. "C'l kc'"",c,,.k is \'clII UI\' Imrgc'
meesterschap. " 

Intussen werd dc brief hcwr!-!d aan udvol'mlt J, Ik Sduij"er I.'n lijn n:plid. \'(,'r
schijnt in hetzelfde nummer. Ik hcn niet hovuurdi!-!. /.0 stelt J, Ik' Sdlrij\'cr, maar dl' 
hurgemecster wel. Aun zijn hnvuurdi!-!hl.'id hl'l'ft hij Il'Ifs lijn bur~I.'ml'(':-.tl'N·h,,1' 11.' 

danken. maar "het rUk elcr "Ol'Cloreligc'" dit' c'(,IIc'" pilt d('[wII \'001' ('t'Il ",,,/(or i.\' \',111 

kortelI dllur ... 
J, De Schrijver hlijft op dl' man spden. Dl' bur~l'llll'l'stl'r b \'lll~l'ns hl'IH ("('Il kU~l" 
naar in de hoogstl' graad. I lij hault l'nkl'll' \'oorlx'I.'ldl'n Hun l'n l'indig.1 1\11.'1 ":;èd,ltIr 
het Icug('IICltlr.\'\'('r/C'elcII \'(111 011:('11 bllrgc'mt'r'.\·/c·r" , l">t' l'l(llitid, is nkt n'r \\l'~. 

Bij dut ulles zou l1\en hijnll dl' fl'l'hts/llnk wrgl.'tl'n. llit 1. ))l' Sdm.I\'l'r.- "'plu."" 
blijkt nu dut l'r ook op \1 juli l'l'll hrief uun dl' burgl'lHl'l'stC'r wl'n.1 !o!t.'/\lndl'n V\lll,kl 

post zege I) evenals op .~() ju t i. t 1\ dl'/l' tuutstl' hrier \\'l'I\1 gt'\'ml\~d IC' :mt\\, \I, 11,l\'n nwt 
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de postzegels die in de brieven staken van 4 en 8 juli. Dit moet du~ bcve!>tigen dat 
er wel degelijk een brief gezonden werd op 4 juli. hoewel P.A. De Wachter dit blijft 
ontkennen. 

De advocaat bedankt hem tot slot ook fijntjes voor "de propaganda :00 wel gellik! 
in gansch het v1aamsche land, want sinds zijll dom verbod worden J 5000 nummers 
van Het Laatste Nieuws meer verkocht in on:e l'!aamsche pro,';nciën dan il/ dl' 
maand maart 11. Geen liberaal heeft ooil meer dienslen bewe:en aan de liberale 
drukpers dan M. PA De WachTer; heTgeen eindelijk bewijst "que r excès eSIm, dl
faut" (59). 

De lezers van De STad Eec/oo wachten wellicht met spanning op het volgende num
mer. Zij vinden er met twee replieken opnieuw hun gading in. De burgemeester is 
van mening dat advocaat 1. De Schrijver naast de kwestie spreekt en verstikt in de 
leugens: "En ziedaar den man die, door onvindbare brieven en door valsch g(Ol'{Jn
den posTcripTums, mij voor lafaard en leugenaar dwft uitschelden. Maar. " is ",aar, 
en ik vergat heT haasT, hij is de man der antiklerikale propaganda (On "an Hel 
LaatsTe Nieuws. En diT :egT al/es" (60). 

Ook J. De Schrijver besteedt het grootste deel van zijn brief aan persoonlijke aanval
len. Hij graaft terug in het verleden om nogmaals te bewijzen hoe sluw en leugen
achtig burgemeester P.A. De Wachter eigenlijk wel is en stelt: "gij :ull er "in g('ra
ken en al moest onze pellnetwisl nog JO jaren lang dure", nog 10 jan'" hmg :al ik 
den Tijd I'indel/ om mijm' aa"gerande eer Ie ,'erdet/igl'"'' «(ll). 

Dat hlijkt de hurgemeester ook te willen. Opnieuw zendt hij t.'Cn hrief (die in IWl'1: 
delen gepuhliccerd wordt) waarin alle dala nog eens worden opgesomd en hij de 
zaak in zijn voordeel probeert te trekken: "UWt' wllldachligl' /t':c''','i :ul/c'" cl;, r('(·d.'i 
opgt'lllcrkllu'/J/JC'n. Doch andel'cn kunl/en door dit, kWelde strekl'" mi,d('iel of i" dwa
ling ge/u'achl zijn. Eli daarom is hel nomlig dal ik. door ('("'" korte' /ra/ralillg ('11 

ophe/cll'I"ing cI('I' :aak, nog klaart/cr acllllool/(': hOt' o"ht'schc/tlf"c/ .\1, J, Oe' Scltrij\'('r 
gelogel/ he(:!i ('1/ hlij!i I'oorlliegel/" (ti:!). 

De redactie Van IJe Slad I:'cc/oo J11erkt op dat I.ij lieh niel wrplkhl .. du die hrid 
volledig over te nemen. Als dit toch gc..'!x'urt, dan is dit om dl' kll'r.; l't.'n plclÎl'r IC 

doen en om het verwijt te ontlopen dat J11l'n hurg.l'nll.'esll'r P,A. De W'Khler "il 
henadelen. Maar J11en lx'houdt "h('1 r('chl 1'001" dl' :aak ill ('('liS af Ic' l"-e'At'''. ,,(;tli
dien dl' !,cl/lIl'lwisl allt' hllilt'"spol'ig mOl'SI wore/l'" (." OIIS ofol/:('Ie':e"".\ \'('n'('/c'n". 

In het tweede (kei van de hrief trekl de hurgemeester imknlaud alk n.'~isll'rs "pl.'n, 
I! ij verdedigt l.h.:h J11et de hewering dnt hij het nkt nodig. adlltl.' Ic..' I'l'a~l'n.'ll \lp ,k 
hrieven. Getuigen deed hij niet omdat hij nkt g.l'dllg.\'au"l \\'l,,,t, nlll.:h ,hlf lwl 
open haar ministerie, nodl door dl' vcrdl'digin~. El'n unl\\ "1.,,,1 mUl Ikl '-.cIIII.~Ie' 
Nieuws was niet nodig.. dil hlnd \\fordl dool' IWIlI IIkl ~dl·/l·l\. In phmts VUil \'m~l'1\ 

te stt:llen. zou J. Ik Schrijver lwtl'" Iwwijl.l'n allnh,,'n~l'n, lil luidt hl't, "ani "flm 1(" 

/wwijz(,1/ daf =(;1/(' lIilgcAraa",dt' /t'/lgC'"s I\'cw,."l'icl :ij" . .11/111'/,,(' gr"c'.{ iA "(,,111 1/;(/ 

J/('ch,s JO jal'(,I/, 111001' /() ",aal /() jaar dc'" IUcf' (tl.~). 
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P.A. De Wachter springt vervolgens over naar een nieuwe zaak die de plaatselijke 
politieke gemoederen verhit, namelijk een rel over het gewicht van het brood tussen 
de Eeklose bakkers en de katholieke coöperatieve Volksbelang (64). "Ziedaar de 
nieuwe schurkenstreek, om mij hatelijk te maken" . 

In hetzelfde nummer hamert dan weer J. De Schrijver over de tekortkomingen van 
P.A. De Wachter als burgemeester: "Neen, nooit zal een ministerie dien Pier-Jan
Klaas een eerekruis, zelfs geen zant jen , aan het knopgat spelden (en hoe schoon 
nogthans zou een lintje doen nevens zulk een hovaardig gelaat!) maar wanneer er 
eens eene orde wordt gesticht voor leugenaars, dan zal men niet kunnen nalaten 
hem met den eersten sprong het kruis van kommandeur der leugenaarsorde toe te 
kennen" (65). 

Dan formuleert hij wat volgens hem de kern van de polemiek is: "Is het waar of niet 
waar, dat M. De Wachter, DEN 4 JULI, eenen brief heeft ontvangen van den ver
koop er van Het Laatste Nieuws, om hem de toelating te verzoeken tot het verkoopen 
van liberale dagbladen? Ziedaar den ganschen inhoud onzer polemiek." Het argu
ment dat hij geen liberale kranten leest, wordt ontkracht: "Welhoe, Tartuffe, gij leest 
geene liberale gazetten en in uwe redevoering van mei 1884 geeft gij uittreksels uit 
den liberalen Meetjeslander? uit de Flandre Libérale? uit den Journal de Gand? uit 
De Goudmijn des Landmans? En heden zoudt gij beweren, dat gij geene liberale 
gazetten leest?? In juli Il. beschuldigde de liberale Gazette van Brussel U van par
tijdigheid en des anderendaags schreeft gij eenen brief aan de redactie, en gij zoudt 
nu durven beweren, dat gij geene liberale gazetten leest?" (66). 

J. De Schrijver beklemtoont dat de brief van 4 juli wel degelijk verzonden is en dat 
de burgemeester dat niet moet ontkennen. Hij wil echter niet op alle punten dieper 
ingaan, "want onze polemiek zou een echte doolhof worden" . Nadat het broodregle
ment opnieuw ter sprake is gekomen, haalt J. De Schrijver nogmaals uit: "Waarlijk, 
gij zijt nen feilen kadé, M. de burgemeester en ik geloof waarachtig dat de blll'ge
meester van Zoetenaai minstens zoo veel verstand heeft als gij" . 

Drukker-uitgever Prosper Van Acker is na deze brieven van mening dat het nu wel
letjes is geweest. In een korte epiloog verklaart hij dat zijn blad geen stukken meer 
in verband met de zaak van Het Laatste Nieuws zal opnemen. 
Een twee maanden lange pennetwist komt zo ten einde. 

Intussen buigt het Verbrekingshof zich over de vraag of "een reglement het ver
koopen van nieuwsbladen op den openbaren weg aan eene voorafgaandelUke toela
ting [kan] ondelwerpen" (67). Tijdens de besprekingen maakt men een onderscheid 
tussen de toestand te Eeklo en die te Aalter. 
Het Eeklose reglement zou immers geen inhreuk hetekenen op de Grondwet omdat 
het uitgevaardigd werd met het oog op de goede orde en de openbare rust. 
Wat Aalter hetreft struikelt men over de formulering "ol1zeclif?e of oproerif?e" 
geschriften, wat een belemmering van dc vrije meningsuiting zou zijn. Het 
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Verbrekingshof bestempelt bijgevolg het Aalterse reglement als ongrondwettelijk en 
meent dat de burgemeester niet het recht heeft om de cen~uur op dagbladen in te 
voeren. 
De Eeklose zaak wordt verder verwezen naar de rechtbank van Oudenaarde. 

Het Laatste Nieuws reageert vinnig: "Volgens 't advies van den ad\'Ocaal-generaal 
Bosch hebben de burgemeesters het recht maatregelen Ie nemell naar beliefte om 
den verkoop van dagbladen in hunne gemeenten Ie reglemenleerello Dus klmnell de 
hh. burgemeesters van Brussel. Antwerpen. Geilt. Luik en andere liberale sleden 
naar beliefte den verkoop verbieden vall: Patriote. JOl/mal de BnuclJes, Biell 
Public, Escaut, Journal de Liège, Handelsblad, Fondsenblad, ell;." (68). 

De uitspraak krijgt ook aandacht In de zitting van de Kamer van 
Volksvertegen woordigers op 8 april 1892. Charles Woeste wijst erop dat de 
gemeentereglementen wel dezelfde bedoeling hebben, nl. de verspreiding van 
bepaalde drukwerken verhinderen, maar dat men door een andere fomlUIering buiten 
schot kan blijven: 

"" y a, iI faut Ie reconflaÎtre, dans cetle jurisprudel/ce, quelquC' chose J(' slIrprCI/alU 0 

Voilà tmis arrêtés dont Ie dispositif esl conçu t1 ['eu près Jans les mêmes lerm('s ('I 

dont deux .'lont considérés comme légaux el Ie tmisième iIIégal. QueUe t'SI la nmsé
queflce qui résultera cl'lIne semblable jurisprudef/n-:) C ('si que. Jésomwis. It's 
magistrats communaux, guidés par les sentimt'IIls qui Ollt i"sp;n' Ie rtglt-lIu'1fI 
d' Aeltre, se garderont !Jiell illsérer I' eo\1'ressioll de n'S 5elll;111('III.'O dal/s /t'"r.'i règlc
mellts .. ils prendrollt les mOlifs dil règlt'/11elll cl' El'doo 011 dt' cel"i dt' N('\'('/t' , (I US 

arri\'erollt ainsi, sur Ie piecl dl' la jllrisprudt'IICt' dt' la cOllr dc CtlSScllicm ,) m'Ûlllt',,;r 
ces règlements, l>i(,11 ,,/tl', ('11 réalité, ils soit'lII cOlllraircs () lel /iI)(rlt' dt' "1 prt.".'iS(," 
(69). 

Na dcze hesprcking in dc Kamcr en dc vl'rhrcking van l'cn gdijkmlrlli~ !!l'ml'cntc.-fC
glement vun Lcns keurt IIl'l toalSIC Nit'II\\'.'I hl't gl'drug V.lIl ministl'r dl' Hurkt g\'ll'tt 
maar trekl de parallel door naar Ecklo: "" °clorom I,(,,.hr('c'kl PcJl/lcllo" lihacll(' r(',l:I('
ml'lIfel/ Ol' d(,l/ \,('/'ko0l' I'clll c1agMaciclI ('" k('lIrl hij dc' kcJII/olif'kc' p"liriaf'glt'mf'''If'''' 
go('d? Waarom h('tfl dl' nllrlel hel liht'ralc Laal.'llt' Ni('IIWS la/('" \'(,l"\'olg(,11 c'I/ gult 
hij del/ katholiC'kcl/ Il/diCCllt'W' gt'lUk?". Dl' minister handdt \'ol~clls dl' "nmt Illl't 
twee matcn t'n twec gewichlcn cn IUx'ml hl't l'CI1 l'ol1ll'dit.'spd: "WllijAllc'icl ril r('d,,
vaardigheid ZUil 111'('(' 1I'00rllt'II dit' lIil ht'l millislcrit' ('11 ill C/(' k/c,,.ikalr "'c'I,I:('\,r"d(' 
K (ln/e,.s \'('/'dwl'l/el/, st'c/al clt' Af ('C'llt'lscht' bissclwppdijk(' koorck"clellJsa.'i ill cic' 
minisl('riell' zett'ls lIa Wetslracll ziUt'"'' (7(\ 

Enkele dagcll Inter Illllg dc krunl l'(.'hll'r .iubt'kll: "//('1 /.e/ellslc' Nir/l ,,'.'· Id,,, 1111I'c'('I" 
zijn pton's". \)\" Oudcllllllrdsl' I\'(.'hlhllllk SPI\'l'" I ilHkl\t:l:ld ,k d:l~blnd\"('r"\'Il('r \rij 
omdlll hel gl'mccntl'rcgknll'UI in It'gl'nstrijd wunlt gt'nl'lll ml't dt' (I l\\I\d \\ ('I. 1)(
llwk koml opnieuw in hllndl'U vun 1ll'1 I hlr VIlI1 ('uSSllli(' (71), 
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Na een zitting van vier uur en een beraadslaging van twee uur verbreekt het Hof de 
vrijspraak en verwijst de zaak door naar de rechtbank van Brugge, die een definitief 
oordeel zal moeten uitspreken. Het Laatste Nieuws is hiennee allesbehalve gelukkig 
en jammert: "Daar krijgen wij Laatste Nieuwsers zeker gelijk, overschot van gelijk -
dat gaapt als een oven, dat spreekt als een politiemuts. Waren wij in de plaats der 
heeren van cassatie. wij verzonden het geding voor '11 cour suprême samengesteld 
uit Mgr. Goossens als voorzitter en Woeste en Helleputte als assesseurs. Daar ten 
minste zouden we zooveel kans hebben van winnen hebben als te Brugge" (72). 
In praktijk komt het erop neer dat Het Laatste Nieuws in de zaak Eeklo wordt ver
oordeeld, alle geweeklaag ten spijt. 

Dat de zaak zwaar op de lever ligt, bewijst het feit dat enkele maanden later Het 
Laatste Nieuws er nogmaals op terugkomt en verwijst naar de toestand in Nederland. 
Na een soortgelijk proces kwam men daar tot de beslissing dat de vrijheid van druk
pers niet mocht aan banden worden gelegd door gemeentereglementen: "Het 
Verbrekingshof besliste in zijn hooge wijsheid dat een burgemeester het recht heeft 
den verkoop van nieuwsbladen in zijne gemeente te verbieden. Het verbrekingshof 
in Holland komt juist het tegenovergestelde te bekrachtigen en hier loopt de kar uit 
't spoor, de twee geleerde hoven steunen hun vonnis op de wet op de patenten van 
1819 die ook nog in België in voege is. 't Was dus om minder vrijheid, minder rech
ten, dan de Hollanders te bezitten, dat wij de Omwenteling van 1830 op touw zette
den!?" (73). 

BESLUIT 

In de tweede helft van de jaren 1880 vaardigden heel wat burgemeesters (van alle 
strekkingen) reglementen uit met een verbod om bepaalde bladen te verkopen. Deze 
beknotting op de persvrijheid werd nauwelijks geduld. Het belang dat de kranten 
hechten aan hun uitdrukkingsvrijheid, blijkt o.a. uit de gereputeerde advocaten die 
Het Laatste Nieuws inschakelt (o.a. Arthur Buysse en Adolf Max). Het was duide
lijk de bedoeling een zo gunstig mogelijk precedent te creëren. 

Deze processen, interpellaties en polemieken leren echter meer dan dat. De zaak 
geeft om te beginnen een beeld van de politieke toestand en zeden van die periode. 
Denken we maar aan de verdeeldheid in de Liberale Partij tijdens het debat, een per
fecte weerspiegeling van de breuk tussen doctrinairen en progressisten. Ook het 
spanningsveld tussen lokaal en centraal gezag komt hier aan bod. 

De zaak liet Laatste Nieuws biedt ook een beeld van de persgebruiken op het einde 
van de 19de eeuw. De ideologische gebondenheid staat duidel ijk centraal, de redac
teur kiest een duidelijke stelling, de lezer krijgt inspraak, enz. Vooral de plaatselijke 
pers speelt op dergelijke voorvallen in. Wanneer de uitspraak van de Gentse recht
bank (november 1891) bekend wordt gemaakt tijdens het drukken, stopt Pro sper 
Van Acker de persen en neemt het bericht nog in de helft van zijn edities op. 
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Actualiteit was ook toen al troef. De nationale pers volgde op haar beurt veel meer 
de parlementaire werkzaamheden. 

De vraag kan tot slot gesteld worden waarom precies de Eeklose en Aalt~ zaak 
voor een escalatie zorgen. Ongetwijfeld is deze casus de traditionele druppel die de 
emmer doet overlopen. In tal van andere gemeenten was het immers even erg 
gesteld met de persvrijheid of misschien zelfs nog erger. Daar kwam de uitbar..ting 
echter niet op het juiste moment of beschikte men niet over de juiste figuren. 

Peter LAROY 
Met dank aan het LiberaaJ Archief 

VOETNOTEN 

( I) Dit verhulll wordt verteld tijdens het dehlll in de Kamer VIIII Vol~!o\encjo!clI"Il\\nhl!ers l"'1' ~ Juli 
1 K9 I (ChlJm/J/"(' eI('s R(·pl'hc·IIflllll.l' . 1\1111111(.1' J>1Ir!(/II(II"",.(',\. 11) Juh I!!Q I, PI'· IM1-1 M,\1. Ikt 
verhod om I/rl UIllWc' Ni(/lI\',\' te verspreiden in Ee~11l 1.'11 de dll;lI\lP \'llljo!endc f'l\1II.'t':o..'o('1I \ ef' 
meldde P. ROl/.l/.h{o terloops il1 lijn IIrtikel /:'('11 ((,/lil' /:"('U, •. PI't'(,\'f' \\11, .wC"idcII-('t·""''''lUclt(' 

gr,\'c"ir(/rlli,v (/ H3()·/930 J. OlllSll/l/II ril d",'r"ml/~ nm hrl .\cJdclli.m,(' IIlIt lil JIn I in 1111 IIjd"4'lmll 
versdIeelI. 

(2) "Ik druA"rr.~ is I'ri}; elc' ('(·I/.w/lr ~c", 1100;1 \l'on/rll IIIgr\·,.r"l; ,~((I' III.ry:.tll'll"'.r: ~dll ",II't/('1t gN'1.\1 

mil elr .çchri}I'c·I'.I'. /lllgr\'rl',f "f elI'/lUC·"S. 1\',/1111((" d(' ,~c"r;j\'f'r IIf'!('f,./u (ti :ijll "''''lll./''''U Ilt 
Ik/gij; "1'111, Aa" ell' /111):1'1'1'''. dl' dr/lU('/' of dl' \'('''.1'",.('1,/1'1' ,,;('/lIlIflIc'II \'f'ny.I,t:.r (nn. !lil cn -Ol' 
j/ll',\' wordl III):c'slrld \'n"I' 11/11' crimlllrlr :aArll, 1I1.l'IIlrdr \'OCIf'/I(.lili(4r ml.t1.ll1j\'f'II (" .In.I.!>rn,. 
ml.fCJri}I'C''''' (nrt. 11K I. 

3) Dit nl!lcllleen rcfl'rcntid.mk'r wordt op ~'ul1lpletl' l'l! helden' wijlt' ~C~dlC'tlot Iit1lll nl.l.l !y~:\, 
1:'1'0/111;(' I'(UI dc' (""",,,/lU/iC/lllr/ll,·,,,,,. n",,.locl, I \.17K, pp. ~·N-~7 .. , 

( 4) R, VAN EENO(). Juliulo lIolotl' ('11 1 kt Luutlote NI('Uws. lil \ './.1(/"11,1.\1(, (leut. 1\.Il\'I.I, ,'t' 11.\·1 ~ I. 
(5) I/c'II,,"ml,' Nic'/llI's, jp.. 4. nr .. \41. 21111.'l'(,111IlCl IKI)-I,1'.1. 
(6) OAA, 172,2 : ~04. H,'glsl!'/"J /'I'''"acl.\·/,l,l/i''.lIrll grlllrrll/t'fl/"d. ,illinll tltt. \1\ al\l11 IlW I l"'U ti '\0\, 

20~.1 Hr'gi,\lc:rs "ilgal/I/d" /l,.'r/il'i.ur/i"g. El"'11 ""JlIl' vnu IIit R'Jolkllll"'ut "",,,, t\I'IIl"""I11'" aA" tic 
OuuwrIleUl" (2 ml'! I Ktj IJ ril nnll (k V(1(lr,lllrl' VUil dl"' 1'I.'du"nn" \lUI "l"'I,tl"' .'\1\1\1"11 te Oelll ('11 tic 
Vredl'fl'rhlhnnk vnn Nevrll' ( I tj I1ll" I K\.II l. 
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( 7) 

( 8) 

( 9) 

(10) 
(11) 
(12) 

( 13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 
(19) 

(20) 

(2\) 

(22) 
(23) 

(24) 
(25) 

(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 

(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 

(39) 
(40) 

(41) 
(42) 
(43) 
(44) 

De Stad Eecloo. jg. 2, nr. 78, 28 juni 1891, p. 2. Het liberale weekblad De Stad Eecloo werd in 
1890 opgericht door Prosper Van Acker 0868-1937) en zou tot aan de Eerste Wereldoorlog 
verschijnen. Van Acker was actief in tal van liberale verenigingen en hielp o.a. mee bij de oprich
ting van Willemsfonds Eeklo. Zie: P. LAROY, Aan de wieg \'an de Vlaamsche Beweegillg. De 
geschiedenis \'an het Willemsfonds in Eeklo en het Meetjesland. Gent-Eeklo, 1993, X+ I 00 p. 
CJwmbre de Représentants - Annales Parlementaires, 29 juli 1891, p. 1662. 
De Stad Eecloo. jg. 2, nr. 78, 28 juni 1891, p. 2 
De Stad Eecloo. jg. 14, nr. 715,27 september 1903, p. I. 
De Stad Eecloo. jg. 14, nf. 176,4 oktober 1903, p. I. 
Liber Amicorum August De Schrijver. Minister van Staat. Gent, 1968, pp. 88-89. 
Tot deze familie behoorde ook August-Edmond De Schrijver, die later als CVP-politicus en 
minister van Staat bekend werd. 
Hier kan opgemerkt worden dat Het Laatste Nieuws ook in de gemeente Nevele had af te rekenen 
met beperkende maatregelen. 
De Stad Eecloo. jg. 2, nr. 81, 19 juli 1891, p. 3 : "De heer Graux. oud-minister en volksvertegen
woordiger \'001' Brussel, :al eerstdaags in de Kamer minister De BW'let over de handelswijze van 
den burgemeester van Eecloo ondervragen". 
Charles Graux (1837-1910) was advocaat en professor aan de U.L.B. Als liberaal politicus werd 
hij senator (1878-1888) en volksvertegenwoordiger (1890-1894). 

• Tijdens het laatste liberale kabinet (1878- I 884) was Graux minister van Financiën. 
"Est-i! entendu que I' interpellation aura lieu après la discussion du pro jet de loi SUl' l' assistance 
publique ?" (Chambre des Représentants - Annales Parlementaires. 22 juli 1891, p. 1610). 
Ibid. 
Chambre des Représentams - Annales Parlementaires. 28 juli 1891, pp. 1651-1652. 
Chambre des Représentants - Annales Parlementaires. 29 juli 1891, p. 1661. 
Chambre des Représentants - Annales Parlementaires. 29 juli 1891, p. 1663. 
Advocaat Charles Woeste ( 1837 -1922) stond bekend als een conservatief katholiek politicus. 
Chambre des Représentants - Annales Parlementaires, 29 juli 189 I, p. 1664. 
Idem. 
IK) verwijst naar katholiek; (L) naar Liberaal. 
O.a. Zonnebeke, Chenée, Grivegnée, Brussel, Wetteren. 
Charles Buis (1837-1914), goudsmid, was van 1881 tot 1899 de liberale burgemeester van Brussel. 
Hij stelde zich Vlaamsgezind op en was actief in tal van verenigingen, o.a. het Willemsfonds. 
Jules de Burlet (1844-1897) was advocaat en katholiek politicus. 
Chambre des Représentants - Annales Parlementaires, 29 juli 1893, p. 1670. 
Paul J anson (1840-1913), advocaat en hoogleraar, was de leider van liberale progressisten. 
Chambre des Représentants - Annales Parlementaires. 29 juli 189 I, p. 1674. 
Chambre des Représentants - Annales Parlementaires, 29 juli 1891, p. 1675. 
Jules Bara (1835-1900), advocaat en hoogleraar, was een van de meest vooraanstaande liberale 
politici van de 19de eeuw. 
Chamhre des Représentants - Annales Parlementaires, 29 juli 1891, p. 1676. 
Chambre des Représentants - Annales Parlemantaires, 29 juli 1891, p. 1677. 
Chambre des Représentants - Annales Parlementaires, 29 juli 1891, p. 1680. 
Het Laatste Nieuws. jg. 4, nr. 282, 9 oktober 1891, p. I. 
Ibid. 
Het Laatste Nieuws, jg. 4, nr. 292, 19 oktober 1894, p. 3. 
liet Laatste Nieuws. jg. 4, nr. 303. 30 oktober 1891, p. I; /fet Laatste Nieuws, jg. 4, nr. 306, 
2 november 1891, p. 2; Het Laatste Nieuws. jg. 5, nr. 103, 1I april 1892, p. I. 
liet Laatste Nieuws. jg. 4, nr. 293, 20 oktober 1891, p. 3. 
liet laatste Nieuws. jg. 4, nr. 299,26 oktober 1891, p. 2. 
Le Patriote.jg. 18, nr. 206, 25 juli 1891, p. I. 
Le Patriote. jg. 18, nr. 210, 29 juli 1891. p. I. 
Le Patriote. jg. 18, nr. 212, 31 juli 1891. p. I. 
Citaat La Nation in Le Patriote. jg. 18, nr. 213, 1 augustus 1891. p. I. 
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(45) Le Patriote, jg. I H, nr. 213, 1 auguMu~ I H91. p. I. 
(46) Le Patriote, jg. Il!, nr. 215, 03 auguMus I H91. p. I : "L' (JuI'ri~re qui jOr( dl' /'olt'lit'r 0 UlmUI·I. 

all carre/our (,ollll/mier,le camelot de la porno1(raphie. /' obsclnitl à la mam. Etlt' contacl fl 
déplorable des oUI'rières 'qui cOIlllaissent la I'it' , , s' a1(1(ral't' de WUft' la scit'nCt' \'ü-it'1LU' dontlt' 
jOllrnal sadiqlle lui fournities arcanes" . 

(47) Le Patriote, jg. I H, nr. 293. 20 oktober I H91, p. I. 
(4H) Ht't Laatste Niellws, jg. 4, nr. 294, 21 oktober I H91, p. I. 
(49) Le Patriote, jg. I H. nr. 221. 9 augustus I l!91, p. I 
(50) Le Patriote, jg. 18. nr. 223. 12 augustus 1891, p. 2. 
(51) Le Patriote, jg. 18. nr. 226.14 augustus 1891. p. I. 
(52) De Stad Eee/oo, jg. 2. nr. 86. 23 augustus I H91. p. 2. 
(53) Ga:etIe \'an Gmt, jg. 224. nr. 255. I november I H91. p. 2. An. 14 : "Dt' mjltt'id \'On t'rt'du'rul. dl' 

I'rije openbare lIitoefening ermn, alsmede de \'rijheid om op dk gebit'd :ijn "'t'n;,rf( ft' ""t'n. ~Jn 
gewaarborgd. beholldens bestraffing \'an de misdrijl'en dit' ter 1(t'It'1(t'nltl'id I'on ht'lf(t'brudmaun 
\'(1n die \'rijheden worden gepleegd" en an. 138 : "Met ingang I'an dl' OOI( "'aarop dC' GrondM~t 

uitWJerbaar wordt, zijn alle daarmee strijdige welfen. decreten. ht'sluitC'II. rt'glt'mt'ntt'n t'n 
andere akten opgehel'en". Let op de llangehaalde anikels. 

(54) Hel Laalsle Nieuws, jg. 4. nr. 329. 25 november 1891, p. I. 
(55) De Slad Eee/oo, jg. 2. nr. 96. I oktober I H91. p. 3. 
(56) De Stad Eecloo, jg. 2. nr. 100.29 november I H91. p. 2. 
(57) De Slad Eecloo.jg. 2. nr. 101. 6 december IH91. pp. 2-3. 
(58) De burgemeester verwan hier wellicht de legende van Reinaen de VO~ meI de fat'C1 \'M! de \'ll'. C'n 

de Raaf. 
(59) Dt, Stad Eecloo, jg. 2. nr. 102.6 december UNI. !lp. 2-3. 
(60) De Stad Eecloo, jg. 2. nr. 103, 20 december I H91. p. 2. 
(61) De Slad Ere/Ol>. jg. 2. nr. 103. 20 december IlN I. p. 2. 
(62) De Stad Et'dol>. jg. 2. nr. 104. 27 december I IN I. p. 2. 
(63) De Stad Eecloo. jg. 2. nr. 105. 3 januari llN2. PI'. 2-.1 
(M) De S.M. "olkshelang werd in IH87 opgericht dom dl' Gent~(' fahri"ant en anIH.oci.alÎ" DI: SiliCI-

De Nayer. 
(65) {Je Slad Eed(l(). jg. 3. nr. 105 •. ~ jllnuari I R92. p. 2-.l 
(66) Oe Stad Et'cloll. jg. 3, nr. 106. 10 jllnullri I R92. p. 2. 
(67) Ol' Slad EI'do(l,jg. 3. nr. 107.17 jnuuuri IRtl2. p .. l 
(6H) Oe Stad !':t'dOIl, jg. 3. nr. lOR. 24 janullri 1892. p .. l 
(6t1) Chall/hrr dl's HI'I,,·f.~/'''talll.{ - AI/lll1lrJ 1'r/rlrf/lI'IIIr1i/'('.t, N IIl'rii I I(Q~, PI'. 'NQ·I!l(ltl. 

(70) IIl't Lr/af.I·lr Nir/lll'.{, jll. ~. nr. IIn. 11 april I I(Q.:!. p. I. 
(71) 11/'1 LO(/fstl' Ni/'UII'S, jg. ~,nr. 102. IOllpril INQ.:!. p. 3. 
(72) 11/'1 1,0alsll' Nit'III1'.{, jg. 5. nr. I hl. 9 juni I 81J2, p. 2. 
(73) 1I/'II.ol/wc Nit'/I\I'.~, jp..~. nr. 3~7. 22 dt'l·t"l11lx'r INIJ2, p. I t'n I/rf 1~I"f.lI(' N/(,IfII'.\. Ul.~. nr .. lM, 

29 dCl'cmlx'r I H92. (l.2. 
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PRIJSSCHATTING 
VAN EEN GRAANWINDMOLEN 

IN RONSELE VAN 1556 

De dorpsheerlijkheid Ronsele was van de 13de tot de 18de eeuw in handen van de 
gekende handelaarsfamilie Adomes, afkomstig uit Genua, maar woonachtig in 
Brugge. De oudst gekende dorpsheer was Opitius Adomes, in 1264 gehuwd met 
Agnes van Axpoele. 

Jacob Adomes was heer van Ronsele in de eerste helft van de 16de eeuw. Zijn zoon 
Anselmus Opitius Adomes (1520-1610), gehuwd met Anna van Braeckel, volgde 
hem op in de heerlijkheid. Hij was de bezitter van de molen in 1556. Een eeuw voor
dien telde het dorp amper 100 inwoners. Het landboek van 1671 vermeldt dat toen 
50% van de dorpsopperv lakte, slechts 251 ha, uit bossen bestond. 

In 1617 liet Lambert Adomes nog een graanrosmolen bijbouwen (1). Het dorp had 
nooit een watermolen. De enige windmolen die Ronsele ooit bezat, stond ten noor
den van het dorpscentrum. Hij werd vermoedelijk gebouwd in 1550 en verdween 
door afbraak omstreeks 1912. Het was een eenvoudige, open staakmolen. Het is 
steeds een korenwindmolen geweest. De molen had slechts één steenkoppel. 
Aan de hand van een vroege prijsschatting van 1556 geven we een korte beschrij
ving van de molen (2). 

In Bijlage 1 geven we de originele tekst van de prijsschatting. 
In Bijlage 2 geven we een glossarium met bondige verklaring van de 79 molenter
men uit de prijsschatting. 
In Bijlage 3 en 4 volgen bibliografische gegevens over de zeldzame uitgegeven 
molenschattingen uit de 15de en 16de eeuw. Pas na 1600 komen molenschattingen 
frequenter voor in de archiefbronnen. 

Als uitgegeven molenschattingen uit de 15de eeuw zijn ons enkel bekend deze van 
Moen (1455), Sint-Denijs (1455), Wervik (1465) en Haasdonk (1489) (3). 
Uitgegeven molenschattingen uit de 16e eeuw zijn: 
Ertvelde (1513), Kaster (513), Aalter, Knesselare en UrseI (1530), Pecg (1547, ter 
perse), Evergem (1548), Sint-Martens-Latem (1548), Ertvelde (1552), Ronsele 
(1556), Boechout (1559), Helkijn (1583) en Landegem (1594). 

De prijsschatting omvat zowel de staande als draaiende werken en telt 79 molenter
men. De reden van de schatting en de naam van de molenschatter zijn niet bekend. 
De gehanteerde terminologie is Oostvlaams, met enkele Westvlaamse invloeden 
(" huutenstef.:her, huutenroede" J. 
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Structuur van de windmolen te Ronsele in 1556 

Ons document bevat spijtig genoeg geen maatgegevens. 
Enkel de diameter en de dikte van de maalstenen wordt erin vermeld. 
De stenen hadden een diameter van 16 palmen of 176 cm. 
Dit zijn opvallend grote molenstenen die men later I/egentienders zou noemen of 
stenen met 19 voeten omtrek. 
De ligger was 5 duim (13,7 cm) dik en dus reeds flink afgesleten. 
De loper was duidelijk dikker. 13 duim (35.7 cm). Dit wijst erop dat deze kort 
ervoor door een nieuwe molensteen vervangen werd. 
Zijn prijs was ook driemaal hoger dan de ligger. 
Een dergelijke steen weegt bijna 2200 kg ! 
Molenschattingen. in tegenstelling tot prijsbestekken. vermelden zeer zelden andere 
maatgegevens, zoals de lengte van het gevlucht. lengte van de staak. hoogte en 
breedte van het molenkot. diameter van het vangwieI. overbrengingwerhouding 
enz ... 

De meeste staakmolens in Oost-Vlaanderen hadden tot rond 16~O-1700 slechts één 

koppel maalstenen. 
In het begin van de I Rde eeuw worden steeds meer molens met een t\\ eec.te sleen

koppel uitgerust. 
Merkwaardig is het feit dat nanst de R klassieke schuine steekbanden van de molen
voet er hier nog 4 "'eugcl/scl!ore,," of "cert/sc/lOn'"'' hijkomen. 
Deze schuine houten steunhalken vertrekken vanaf de zetel. doch lopen door tol .mn 
de grond. Ze staan kruisgewijs tussen de gewone steekhanden ("') (5) (ti). 
Of deze constructie vaak voorkwam op on/e oudste windmoIt-ns is nog niet gOl'd 
gekend. 

Relatieve waarde vall dc 11l0h.'llondl'rdt'll'Jl in 1556 

De slaak molen zelf had in 1556 een waarde: van rllim 51 pond grolt'n. rk prijs van 
het gehint of 11l0lellvllet (kruisplatl'l1. H sted,handc.'n l'n lellgl'nsc.'hol\'n) I11l'l dl' stmtk 
hedroeg X pond (, sl.:hellingc.'n of 17% vnn dl' lotale prijs van de mokn. 
De prijs van hel molt'nkot meI slel'nhalk, I\';IIIII'/lim. ijlerhaik. stc:unh .. lk. pinnl''''-lll... 
marhl'lstenen. hinnl'nlrap c.'n kap hc.'dnll'g hijna 17 pond of JJIf. 
De slaarl en huilentrap warl'n 1 pond I (l sc.'hellingen or J%. 
lIel gevlllc.'hl. molenas. vangwÎt.'1. en vang koslll'n \) P\llllll) schel1ill~I.'n ,lr IQ1t-. 
De maaisloeI mei volkdig lIandrijfwl'rk. sl'hijt1oop. kluuwij/l''', Sll'l'nkuip. I':ts"nl~ 
enz ... werd gesdwl op 5 pond \) sl'hc1lill~c.'n of I1 'X .. 
lIel sleenkoppl'1 had een rl'lalief hog,l' waank. \) P\\IHI:ei sl'lldlin!ol.l'll \lf Il'\~. 
Samenvalll'nl 11l'drol'g dl' prijs van hl't sllllllHk wl'rk (!ol.l'hinlc, 1ll\\knk\\I. buiwntmp 
en slllarl) hijnll 27 pond of 5Y)f, vlln ,k mokn. 
Ilcl draakmk wl'rk. dal gl'welOnlijl.. door ,k mOkllllUl' \lp lijn k,,~ll'lI m\x'sl w\\l\kn 

nmkrhllll\kn l'11 hersleid. hl'dnll'p. 47~ van ,k Inlak prijs \'an dl' Illllkil. 
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Het heeft weinig zin de toenmalige waarde van een staakmolen met één steenkoppel 
te vergelijken met de huidige waarde van een dergelijke molen. 
Deze zou nu ruim 4 miljoen kosten, zonder bestek. Aldus zou één pond groot van 
1556 nu een benaderende waarde hebben van 100.000 BF ! Een denier (grote) zou 
nu 400 BF waard zijn ... 

Opmerkingen 

Van de 79 molentermen uit deze schatting komen er 20 niet voor in het 
Middelnederlands woordenboek van Verwijs en Verdam. Tien andere termen ont
breken in hun molentechnische betekenis in het zelfde woordenboek.' 

Deze prijsschatting bewijst eens te meer dat leugenschoren of eerdsehoren niet 
synoniem zijn met de okselbanden van de molenvoet, doch vier bijkomende schuine 
steunbalken zijn, doorlopend tot op de grond. Kalf als houten hangblok waarin de 
pasbalk scharniert, is hier synoniem met ezel, hond of zelfs hangereel. 
Meestal is de term kalf een onderdeel van de zetelstructuur van een staakmolen. 
Bij molens met één steenkoppel komt slechts één groot wiel op de molenas voor. 
Aanvankelijk werd het "groot wiel" of "eamwiel" genoemd. Later wordt dit meer 
en meer vangwiel geheten. 
De bovenspil die de molensteen aandrijft wordt hier "vorkijzer" genoemd, wat een 
typische Oostvlaamse molenterm is (1). 
De rijn (rine) werd in oude teksten vaak als rine geschreven (hier ryngh). Dit is niet 
steeds een verschrijving van de klerk. De rijn kan immers door zijn vorm aanzien 
worden als een ijzeren ring met centrale opening en vier ijzeren armen. 
Sehaargewant is hier een verzamel term in de betekenis van lichtmechanisme (V gl. 
het Oostvlaamse roegewant). 
De term zwaardlichte, in de betekenis van liehtijzer, is eerder een zeldzame molen
term in archief teksten. 

BIJLAGEl 

Luc GOEMINNE 
Yves COUT ANT 

PrZjsschatting van de graanwindmo/en in Ronsele in 1556 

Hier naer volcht den prijs van der muelene staende in de prochie van Ronseie. 

Item eerst ghepresen de onderste plate met hueren vier handen 
Noch es ghepresen de upperste plate met hueren vier banden 
Noch es ghepresen den muelen staeck metten vier setelhauten 
ende vier lueghen schooren 

2P lOS gr. 
3P gr. 

2P 16S gr. 
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Noch es ghepresen den buutensteeghere met syn hanghelbalcke 
ende loopstaken ende ysere daertoe dienenede 
Noch es ghepresen den muelesteert met eender keenne ende thysere 
daertoe dienende 
Noch es ghepresen den binnesteeghere 
Noch es ghepresen den gheheelen viercanten kokere vander 
voorsyder muelene 
Noch es ghepresen den steenbaIcke 
Noch es ghepresen den hondersten soldere met de berdere 
Noch es ghepresen den uppersten soldere met de berdere 
Noch es ghepresen de muelenasse met vier banden buuten 
an het hooft ende twee windelynghen an den hals ende plaeten, 
schenen daertoe dienende naer den hees vanden wercke 
Noch es ghepresen de binneroede, pestele ende twee lasschen 
ende scheen, soomen ende yseren bauten. sluetelen, 
vyngherlynghe daertoe dienende 
Noch de buuten roede met den pestele ende twee lasschcn scheen. 
soomen, yseren bauten naer den heesch vanden wercke 
Noch es ghepresen het camwiel met alle zyne cammen 
ende yseren bauten, vulsele ende wegghen 
Noch es ghepresen de pranghe met hueren ysercn ende 
vleghele daertoe dienende alnaer den hees vanden weereke 
Noch es ghepresen het schyvegheloop met synen spillen ende 
met synen yseren daertoe dienende al naar dL'n hees vanden wcreke 
Noch es ghepresen den wintpuelleme met synen ysercn hanckers 
naer den hees vanden wercke 
Noch es ghepresen eenen yscrbalcke naer den hl'es vanden wen:kc 
Noch es gheprescn eenen steunhalcke nner den hees van den wcn'kl' 
Noch es ghepresell eenen pinnehalcke Illet hel'de maerhn'sll'l'nl'n 
ende kcenvcll nuer den hees v,lIldcn wen:ke 
Noch es ghepresell den vursl vandell voorsylkn rnueklll'. kt'llt'rs. 
haenbalcke emk sweIK'n. vurslhoolll. prit'lll. wneY!-lhespannt' 
al naer den hees valllkn wen:ke 
Noch es !-lhepresell al 'I sdllllsL'le valllkn vllorsydL'n 1ll1lL'lL'n 
Noch cs dkke hL'V(lIlden dl'n Iid1!-lhL'lllkn sll'L'n st'slkn palmen 
wydl vyf dUlllen tlid.e. Il'll IhÏl'1l sL'hdlin!-lht'n (kil dllllll' 
compl ISael11L'1l 
Noch cs dl'll loopl'ndl'll sleen seslÎl'n palllll'n wyt. dkkt' Ix'vonden 
derlhien dlllllCll, lell Ihicll sl'ill'lIin!-llll'n dl'll dUIlll'ompt Isallll'n 
Nodl cs gheprL'sell hl'l rylH:khuul 
Noch es ghcprcscll de vÎl'r grooll' YSt'rYllt'll \\'l'l wrSlal'll\k 
de vun:ke I11l'll\.'n ryll!-llll' l'll (kil hilis 1lll'1 dl..' SpOI\' 
Noch es glwprl'sl'll 1ll'1 sl.:hacl'glll'wlllll, dl' hru!-l~hl'. 1ll'll'ulf, 
de swnerlkhte, dl'll lll'kl11slod. l'lllk nilwi YSl'I'l' 
dUl'rloe diclll'lllk IHll'" (kil hl'l'S VlIlldl'tl \\'t'I\'''l' 

11X 

18S gr. 

12S gr. 
3S gr. 

7P J5S gr. 
2P 5S gr. 

J6S gr. 
6S gr. 

2P 5S gr. 

2P 2S gr. 

lP 6S gr. 

.W 6S gr. 

lOS gr. 

IClS gT. 

I~S !-lr. 
75 gr. 
.~S !-lr. 

11S !-lr. 

lIS !-lT. 
~p ~S !-lT. 

~p lOS !-lT, 

('lP 15S !-lT. 
75 ~T, 

~p I~S ~r. 

1~ (dl ~r. 



Noch es ghepresen de kiste metten graenbacke ende meelbacke, 
meelgote, tremel, trembalcken ende al het kistebert naer den 
hees vanden wercke 
Noch es ghepresen steenbedde met alle syn toebehoorten 
naer den hees vanden wercke 
Noch es ghepresen den steenreep met een camande; 
noch es ghepresen het wyndaes metten windaes-reepen 
buuten ende binnen 
Noch beede de pranczeelen, lichtrieme, graencoorde al 
naer den hees van den wercke 
Noch es ghepresen het cleen windaes daer den heysele an hant 
(lees: aanhangt) met zynen reepken daertoe dienende al naer den 
hees vanden wercke 

Somma van desen bedraecht : 
LI Pond V Schellingen VI (d) grooten 

Bron: Rijksarchief Brugge, Fonds familie Adomes, nr. 472 

BIJLAGE 2 
Glossarium molentermen - Ronsele 1556 

1. BANDEN: 
Hier schuine houten steekbanden in het gebint of molenvoet. 

12S gr. 

8S gr. 

7S 6 gr. 

14 (d) gr. 

14 gr. 

Men maakt hier geen onderscheid tussen de (bovenste) meesterbanden en de 
(onderste) okselbanden. 

2. BAUT: 
scheersbout, spiebout, trekstang, hier zware lange ijzeren scheersbout die de 
pestel aan het roede-einde helpt verbinden. 

3. BINNENROEDE : 
De binnenste roede van het gevlucht of wiekenkruis. 
Men heeft een binnenroede en buitenroede. 
De oude Vlaamse roede was drieledig: Een pestel aan beide zijden verlengd 
met een roede-einde of las. 

4. BINNENSTEEGHERE : 
Steiger, binnentrap in een staakmolen, tussen meelzolder en steenzolder. 

5. BRUGGE: 
Pasbrug, pasbalk, vondel. 
De zware horizontale balk waarop de kleine spil rust en die op en neer kan 
bewogen worden. 
Bij een enkelvoudige pasbrug scharniert deze in een hangende blok: Ezel, 
han!;ereel, hond of ka(f genoemd. 
Zie ca(( 
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6. BUTENROEDE : Buitenroede. Zie binneroede. 
Men heeft een binnenroede en een buitenroede. 

7. BUTENSTEEGHER : Steiger. buitentrap van een staakmolen. 

8. GRAENBACK : 

Hier onduidelijke betekenis omdat het woord in dezelfde lin gevolgd wordt 

door de term Iremel. De graan bak is gewoonlijk synoniem met Iremel. Het 

is weinig waarschijnlijk dat met de graan bak hier de sc""ddehak of schoell 
bedoeld wordt. 

9. GRAENCOORDE : 

graenpee::e (Brugge. 1448). graanpees. afhouder. Het koordje dat va\t

gemaakt is aan de klopper van de sc/weil en van de klepspallel1 kan worden 

weggetrokken om de graantoevoer te regelen. 

Niet bij Verwijs en Verdam. noch bij Stallaert. 

10. HAENBALCK : 

hanebalk. Hoogste horizontale kleine dwarsbalkjes in de k4lp~tructuur. onder 

de nokbalk. Ze verbinden de schuine afdalende kepers en versterken de dak
stoel. Ook middenste horizontale balk in het waaige!\pan van een staak molen. 

Vgl. Brugge 1477 Haenba1ck. 

11. HALS: 
I. hals van de molenas. die op de willt/pc/uw rust en hierop rnnddr.lait. [laan. 

2. hals van het onderijzer of onderspil. Zie verder. 

12. HALS: 

onderijzer. onderspil. peerijzer. kleine spil. De vertikalc korte ij/eren !\pil 

waarop de loper door middel van de rijll is opgl'11angen. Dl' onderspillx'st'l<lI 

eigenlijk uit een nok. een cylindrisdle hals (in de [lus) en een llnderpin. 

Met de hals duidt men vaak heel de onderspil aan. (Pars pn) lowt 

De oudste henaming is wellicht: d('clI y:(·,.c, 
13. HA NeK ER : "clclI willll'u('/II/c II/Cl .\',\'11 ysen'lI "cmd.(·"s" , 

I Janker. ijzeren nnker. 
Wellicht wordt hil'r het sll'cnankl'" Ix'dndd, d.W.I. dl' ij/I.'ren "I.'rankl.'ring '-;lIl 

de halsslecn. 
14. JIANGIIELBALCKE : 

"clc/I Im/lfcl/slc'egllt'l't, 11/1'1 syl/ 1/ClI/g/It'/I>IIIcAc' CI/,/t'/OtlpJ/I/(·cA(·II". 

Ilanghelhol1ll'l\. hangelholltl'n. IHlJlghol11l'n , pUlx'n, nonlll'n. 
Ik twee evenwijdigl' Vl'rtikak halkl'J1 op lil- skl'plt\.'lk "au d\.' Illnkmmp. di\.' 
aan wecrs/.ijdl'u vau de slmt .. 1 lijn \'asl~l'Ill'l'ht. 
Ze houden lil' Sit'l'P/ool VIIIl lil' huih.'nlmp olllhon~. 

Niet hij Vl'rwijs l'll Vl'nlam. noch hij Stal!:tl'''t. 
Vgl. Ic I\aller, I.HS. hanghl'lhlll'l11l'. 

15, III~INSEU~: 
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Romeinse balans, om zakken te wegen. 
(V gl. Heynsel, Coutant, 305). 
De tenn is in Vlaanderen als zowel in Brabant, vóór 1880 in ongebruik 
geraakt, door de opkomst van de baskuul om zakken te wegen. 

16. HELLEMSTOCK : lichtboom, licht vlegel, lichtboom. 
Helmstok, sporadisch nog gebruikt in Oost-Vlaanderen tot rond 1900. 
De horizontale hefboom met aan de ene kant het lichtijzer en aan de andere 

kant het lichttollw met het tegengewicht. 
17. CALF : Hier synoniem met ezel. 

Hier onderdeel van het lichtmechanisme. 
De tenn beduidt hier niet een onderdeel van de zetelstructuur. 

18. CAMANDE : kommande (Fr. comande). Richtingstouw, geleidingstouw. 
De teers of knippel (stevige korte knuppel) wordt door de eindlus van de 
steen reep geschoven en van de andere kant stevig aan de steenreep gebonden 
met een stevig kort touw. 
Bij het optrekken van de molensteen blijft aldus de steenreep van de scherpe 
randen van de molensteen verwijderd en kan men met dit korte stevige touw 
tijdens het ophijsen de molensteen enigszins richten. 

19. CAMMEN : kammen. Hier de houten kammen van het vangwiel. 
20. CAMWIEL : hier vangwiel in een staakmolen. 

21. KENNEEV: Kenewe, kenne, kennej, kelf; ijzeren beugel. 
Hier U-vormige zware ijzeren beugel waarmede de staart wordt opgehangen. 

22. KEPERS: dakkepers. De schuine evenwijdige balkjes die van de nokbalk naar 
de waterlijsten aflopen en de molenkap opbouwen. 

23. KISTE: Hier steenkist, steenkuip. 
De ronde houten kist rond de molenstenen. 
Te Hulst in 1371, ook" cupe" genoemd. 

24. KISTEBERT : kuipdeksel, schelen van de steenkist. 
Het uit twee halve cirkelsegmenten bestaande houten deksel van de 
steenkuip. 

25. COKERE: "viereanten cakere" , huke, molenkot, kast van een staakmolen. 
Vgl. te Brugge, 1454, 't vierkante. 
Het woord molenkot hebben we nog niet ontmoet voor 1500, wel "hl/ke" 
(buik of molenromp). 

26. LASCH : las, verlengstuk van de pestel, roede-einde. 
Soms ook gewoon verlengstuk van één of andere balk. 

27. LEUGHESCHOREN : 
Vier afzonderlijke steekbalken (naast de gewone steekbanden) die vanaf de 
zetelhouten schuin naar beneden lopen en in de grond steun vonden. 
Synoniem: eerdschnren. 
Wellicht hadden niet alle windmolens dergelijke lel/genscoren. Misschien 
was het een noodoplossing bij molens met een te zwak gebinte of molenvoet. 
De leughenscoren waren niet synoniem met de okse/schoren. zoals we 
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samen met Bauters vroeger opperden. 
Niet bij Verwijs en Verdam, noch bij Stallaert. 

28. LICHTRIEM : lichttOllw, /ichtreep. 

Het touw aan het uiteinde van de /ichthoom en waaraan een gewicht hangt. 

Met de /ichtriem wordt de afstand tussen de molenstenen geregeld. 

Vgl./ichtrieme, Brugge, 1438. 

Niet bij Verwijs en Verdam, noch bij Stallaert. 

29. LIGGHENDE STEEN: liggende molensteen, ligger. 

De onderste vastliggende steen van een molensteenkoppel. 

30. LOOPENDE STEEN: lopende molensteen, loper. De bovenste draaiende sleen 

van een molensteenkoppel. 

Lopen betekent hier ronddraaien. 

(V gl. mijn motor loopt goed); 

31. LOOPSTAKEN: 

loepstaeken, loopschoren, de 2 schuinaflopende steunbalken aan hel onder

einde van de molenstaart. De loopstaken houden de molen met wiekenkruis 

in de gewenste richting. 

Vgl. te Brugge, 1432, loopstake. 
Niet bij Verwijs en Verdam, noch bij Stallaert. 

V gl. te Aalter, 1375, loepstaken . 
32. MAERBRESTEENEN : Marbelstenen. Hier halssteen en pinstee" samen. 

33. MEELBACK : mee\bak. 
De houten bak onderaan de meelgoot, waaraan de meel/ak wordt gehangen. 

34. MEELGOTE : meel goot. 
De houten koker onder de molenstenen, waardoor het hc"'-omen ml'cl mmr 

beneden glijdt. 

35. MUELEN ASSE : 
molenas. zware horizontale eikenhouten hoom V:ln 60 l'm dimlletl'r. 

Doorheen de (Jssl'ko!' steekt hl't gl'rlIlCltt. Op dae lllolcnus Lit 00"'- hl't V,IIl!:!
wiel, dat de molenstenen aandrijft. 

36. MUELESTJ\ECK : stnak. standmmt. 
Oe vertikaal opstaande eiken hoom. wnarop hl't tllnknkot rust en wmlmllld 

het dntaien kan. 

37. MUELE STEERT: 
stl'/'t, staart 0111 de molen in de wind te stt''''-en. 

3H. ONDERSTE PLJ\TE: 
de onderste van de horiluntale kruisplutl'n of "'-ruishul"'-l'n vun hl't ~l'l'\IIlI~' 

of l1lolenvoel. 
3lJ. ONDERSTEN ZOLDERE : Illl'l'l,nldl'r in l'l'tl stuu"'-nHlk'n. 

40. PESTELE : I>t'stcl, hors!. 
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41. PINNEBALCK : Pin balk. Zware horizontale dwarsbalk, waarop de pinsteen ligt, 

waarin het achtereinde van de molenas draait. 

42. PLATEN: 
1. Hier schenen, ijzeren lemmers, overlangs op de hals van de molenas 

genageld om te snelle sleet tegen te gaan. 

2. Vaak ook de houten kruisplaten van het gebinte of molenvoet. 

43. PRANGHE: Vanghe, vang. Remband of pers band rond het vangwiel. 
Uit de tekst blijkt niet over welk type vang het gaat. In West-Vlaanderen 

gebruikte men van oudsher de term vang. In Oost-Vlaanderen en Brabant was 

het prang. De isoglosse vang/prang lipe in de Middeleeuwen wellicht langs 

de Leie en meer Noordwaarts langs Eeklo. Later is het vanggebied naar het 

Oosten opgeschoven. 

44. PRANGZEEL : vangreep, vangzeel. 

Het touw van de vangstok, zwik of vangtrommei waarmee men vanaf de 

zolders of vanaf de grond de vang kan bedienen om de molen stil te leggen. 

Niet in het Middelnederlands Woordenboek, noch bij Coutant, 379. 

Pranghezeel, Gent, 1444. 

45. PRIEM: priemstijl, De vertikale stijl in het midden van het waaigespan. 
46. RYNCKHOUT : ringhout, steem·ing. 

De houten balkenrand rond de ligger, waarop de steenkuip staat. 

Niet bij Verwijs en Verdam, noch bij Stallaert. 

47. RYNGH : Rijn, soort ijzeren kruis met een centrale opening. 

Ringvormig ijzer dat soms met twee, doch vaak met vier, takken past 

in de uitsparingen van het kropgat van de bovenste molensteen. De klauw 

van het vorkijzer grijpt in op de rijn en doet aldus de lopende steen draaien. 

Soms is de ring of rinc een verschrijving van een klerk voor rijn. In andere 
gevallen werd de rijn wellicht hier en daar een "ring" genoemd (door zijn 
centrale uitsparing). 

48. SCHAERGHEW ANT : schaargewant, sceerghewant. 
Verzamelnaam voor het lichtwerk of hetboommechanisme waardoor de 
afstand tussen ligger en loper kan geregeld worden. Geheel van pashrug, 
lichtijzer, lichtvlegel en liehtriem 
Vgl. Het Oostvlaamse Roegewant, geheel van het gevlucht van een staak
molen. 

Niet bij Verwijs en Verdam. 
Stallaert en Bauters vermelden alleen scheergewanf in de betekenis van 
scheergetouw of katrol. 
Er moet hier vermeld worden dat de liehtriem soms met een kleine katrol 
aan de lichtvlegel bevestigd is. 

49. SCHEEN: scede, scheden, hek latten. 
De dwarslatten van het hekwerk, loodrecht op gelijke afstanden door de 
roeden gestoken. 

123 



Op de scheden worden de zomen overlangs bevestigd. 
scheden en zomen samen vormen het hekwerk van de roede. 

50. SCHENEN: zie platen. 
51. SCHIJVEGHELOOP : scil'e/oep. schijj7o()p. rondsel.lal1laam. 

Wiel bestaande uit twee ronde schijven. waartussen staven of spillen 
gestoken zijn. De staven van het schijfloop worden door de kammen 
van het vangwiel aangedreven. 
Het schijj700p drijft zelf bij midde van het vork ijzer de molensteen aan. 
Vgl. Brugge. 1392. scil·e/ope. 
Niet bij Verwijs en Verdam. noch bij Stallaert. 

52. SCHUTSELE : Wandplanken. weegplanken. schutsel. schuddeherd. 
Verzamelwoord voor het geheel van de houten planken van de vier wanden 
van het molenkot. houten wandbekleding van een staakmolen. 

53. SLEUTEL: hier scheers of spie van een scheersholll. 
Soms sleutel van het slot van de molendeur. 

54. SWEEPEN : Als onderdeel van de kapstructuur. 
Onduidelijke teml ? Staat misschien voor steekers ? Dakspanten? 

55. SPOORE : spoorpot. pan. t(Ja/spot. 
De ijzeren pot. meestal gevat in een houten blok, op de pashaik. die als 
draai lager dient voor de kleine spil. 
De oudste teml is wellicht zoals te Aalter in 1375: p(II/JI(·k;II. 

56. STEENBALCKE : steen!>alk. zeer zware horiwntaIe dwan-balk. \\Uannl'C hel 
molenkot op de nok van de staak rust. 

57. STEENBEDOE : steel/bed. 
Het stelsel zware houten horizontale haIken. waarop de liggende l1lolc:nslt.~n 
rust. 
Niet hij Verwijs en Verdam. noch hij SUlllaert. 

5R. STEENREEP : Zeer dikke reep die om de 1l10kmlS wordt ge\\llflden en \\U"nnt'l' 
de loper wordt opgchesl'n. 
Niet bij Verwijs en Vcrdam. noch hij Stalhll·rt. 

59. STEUNBALCK : IlorilOlltale dwurse haik 11isscI1lk daklijsten. tussl'n dl' 
ij:er!>alk en de p;l/l/e!>alk. Ik U:I'I"halk slt'Unl h:gen lk JIC'lI"/JtIIA ml't l"l'n 
korte horizontale sd\()or. 

60. SW AERUCIITE : :II'ClClrdtichtc. tidnU:!'r, .\]>I"cI"g. Soms :"'cldrcl (Bmllt.'n-.... ·Bt 
lIet lange vertikale ijler dal uIH.knUin vasl lil aan Ik [lclsl"-IIA of r:('/ \.'n 
hovenaan aan Ik lichthoofll. 
Swot'rd I;ch((' k01ll1 niet voor hij Verwijs l'n Vl'nlam l'n lll.lk nÎl.'I hij 
Stllllaert en Coulant. 
Vgl. te Landege111 in 1 ~il)4 : ..... h('1 !,OS II/('th'" ,\"11'(1('1""'1'111(' (',,(/r c/c'1t 

hellen/stock ... .. 
61. TR EE MB 1\ LeK EN : (rcn/t'lIul/I (t' 11 • trt'('mholl/"", '''''''/(''' \':11\ lil' !!rml1ll~,I... 

hcrr; chilI ken , kIlO,.h(lIllI'II. 
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62. TREMEL: Treme, graanbak, grote graanbak, tremie, kaar. 
De houten trechtervormige bak boven de steenkuip waarin het te malen graan 
gegoten wordt. 
Niet in molentechnische betekenis bij Verwijs en Verdam, noch bij Stallaert. 

63. UPPERSTE PLA TE : Oppelplaat, de bovenste van de horizontale kruisplaten of 
kruisbalken van het gebinte of molen voet. 

64. UPPERSTEN ZOLDERE : steenzolder in de staakmolen. 
65. VIER GROOTE YSERS : "de vier groote ijzerine", de vier grote ijzers. 

Het geheel van vorkijzer, rijn, onderspil en spoorpot. 
Dit verzamelwoord komt vaak voor in molenschattingen. 
Ontbreekt in alle glossaria. 

66. VINGERLING: Moerplaatje, vlot (Fr. rondelle de fer). 
67. VLEGHELE : vlegel, vang vlegel, vangbalk. Zware horizontale overlangse balk 

die als hefboom gebruikt wordt om de vang aan te klemmen rond het 
vangwiel. 
Vangvlegel is van oudsher Westvlaams. Vangbalk Oostvlaams. 
Niet in molentechnische betekenis bij Verwijs en Verdam, noch bij Stallaert. 
Een andere middelnederlandse term is perseboom. Vgl. te Brugge, l39l. 
Parse. 

68. VULSELE : Aangaande het vangwiel : "Vulsele en de wegghen" . 
Vullingstukken, vulstukken. Houten opvulstukken tussen de molenas en het 
strop van het vangwiel. Zie ook weggen. 
Deze middelnederlandse molentenn ontmoeten we hier voor de eerste maal. 
Ontbreekt in alle glossaria. 

69. VURCKE : Vorcke, vorkijzer, klauwijzer, staakijzer, steenspil. 
De vertikale smeedijzeren as in de windmolen, die bovenaan door een 
schijfloop aangedreven wordt en die onderaan met zijn klauw ingrijpt op de 
rijn om aldus de bovenste molensteen te doen draaien. 
Oude meestalOostvlaamse molenterm. 
De oudste term is wellicht: groet yser. 

70. VURST : vorst, nok van de molenkap. 
Hier is vurst een verzamelwoord voor het bovendeel van de kapstructuur van 
de molen. 

71. VURSTBOOM : vorstboom, nokbalk. 
De horizontale voor-achterwaartse balk die de nok van de molenkap 
opbouwt. 
V gl. te Brugge, 1484 : "veurst". 

72. WAEYGHESPAN : waaigespan, vanegespan, voorkeuveleinde. 
De topgevel of voorgevel aan de staartzijde van de staakmolen. 
Indien deze voorgevel van de molenkap met kreupele of gebroken spanten als 
een mansardedak is uitgewerkt spreekt men ook van een krellpelgespan. (De 
molenaar in Vlaanderen beschouwt de kant van de standaardmolen waar de 
deur zit als voorkant!). 
Het v{)orkeuveleillde bevindt zich dus aan de staartzijde van de molen. 
Niet hij Verwijs en Verdan, noch bij Stallaert. 
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73. WEGGEN: wiggen. aswiggen. Deze stukken hout die de ruimte tu~l>Cn de a ... en 
de kruisannen van het vangwiel opvullen. 
Zie ook miseie. 

74. WINOAES : winde. lier. haspel. :akwindas. 
Hier luias van het luiwerk waarrond de luireep opgewonden wordt. 
horizontale as waannee de zakken graan worden opgetrokken. 

75. WINOAES REEP: windasreep, luireep, leireep. 
Men heeft een hinJ/enwindasreep en een huirellwindasreep. Billlle1/reel' of 
huirenreep. 
Luireep waannee de zakken binnen of buiten de molen worden opgetrokken. 
Vgl. te Brugge, 1391, windaesreep. 

76. WINTPUELME: windpuim, windpeluw, ashalk. Zeer zware dwan.balk in de 
molenkap, waarop de halssteen met de molenas rust. 
Niet venneld bij Verwijs en Verdam, noch bij Stallaert. Ook Kiliaan kent de 
tenn niet. 

77. YSERBALCK : ij:erhalk. De horizontale dwarsbalk in de kap van een 
staakmolen. waarin het boveneinde van het vork- of klauwijzer draait. 
V gl. te Aalter, 1375. yserhalcke. 

78. ZETELHOUTEN : zwaar houten halkenraam. dat de staak omsluit. 
Hierop steunen ook de twee :erelhalkm van het molenkol. 
De zerel belet het slingeren van het molenkllt. 

79. ZOOMEN: :omen. De lange latten die op de scheden genageld ,,·orden. 
evenwijdig met de roede haIk. 
Men onderscheidt een \'oor:ool1/. Clchrcr:oom. hi1/I/('I/:ool1l en l'en 
hui/enzoom. 
Bij de oude. dwars opgetuigde, symmetrische nx'de \'l)c)r 1550 ondt'fSI.:ht'idt 
men enkel een \'oor;ool1/ en een clchrcr:oom. 

BIJLAGE 3 
Ui/Km'C'1I \'011 PrUssc/wl/illgclI ,'clII willdmolens in dc /5d(' ('('Ul\' 

- MOEN. 1455, 
POTrlE (i .• Ow'r ollde molef/s, in Ik l.dq~ou\\' . .i!>l' l) (19()7), nr. I, 
pp. 143-144. 

- SINT-DENl.IS. 1455. 
Molen Tl' Pl'lwkt'n. 
PUITIE (j., n.w .• p, 144, 

- WERYIK. 1465. 

1211 

Ik Kleinl' Molen. 
R OELA N ))TS .I .• H,'" lI/ol,'",\'cllllftil/g uil \I "'/TiA itl 14(1,5. lil ,k l.('ll"!ol\\U\\. 
jg. 10 (I%X). nr. I. Pl'. 1~1·12J, 



- HAASDONK, 1489. 
Dorpsmolen. 
BERNAERS P., De molen van Haasdonk ve11Jacht, in Het Land van 
Beveren, jg. 8 (1965), pp. 3-6. 

BIJLAGE 4 

Uitgaven Prijsschattingen van Windmolens in de 16de eeuw 

- ERTVELDE, 1513. 
MACHARIS Marcel, Namen van molenonderdelen, In Ons Heem, 30, 5, 
1976, p. 175. 

- KASTER, 1513. 
Molen ter Cleye. 
MA TTELAER Paul, Molens van Kaster, in 
Kaster : Archeologische en Historische Monografiën van Zuid-West 
Vlaanderen, Kortrijk, 1981, pp. 64-72. 

- AALTER, KNESSELARE, URSEL, 1530, 
GOEMINNE Luc, Prijsschatting van de windmolens van Aalter, Knesselare 
en Ursel in 1530. 
Molenecho 's 11, 1983, pp 35-39. 

- PECQ, 1547, 
Dorpsmolen. 
GOEMINNE Luc, Prijsschatting van de windmolen te Pecq in 1547, 
in voorbereiding. 

- SINT-MARTENS-LATEM, 1549. 
Dorpsmolen. Alleen gaande werk. 
HUYS Paul, De windmolen te Sint-Martens-Latem, in Ons Heem, jg. 38 
( 1984), nrs. 2-4, pp. 73-77. 

- ERTVELDE, 1552. 
MACHARIS Marcel, Namen en prijsopgaven van molenonderdelen, 
in Ons Heem, jg. 28 (1974), nr. I, pp. 27-28. 

- RONSELE, 1556. 
Dorpsmolen. 
GOEMINNE, Luc, Prijsschattin[? van de windmolen te !?onsele in 1556, 
in deze publikatie. 

- BOECHOUT, 1559. 
Alleen gaande werk. 
N.N., Verhurin[? van de houten windmolen van Boecl/Out in 1559, 
in Ons Heem, jg. 20 (1966), nr. 3, pp. 15-1 16. 

- HELKIJN, 15X3. 
Molen te Beaulieu. 
POlTIE G., Over oude Molens, in De Leiegouw, jg. 9 (1967), nr. I, 
pp. 144-146. 
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- LANDEGEM, 1594. 
Heirenthockmolen. 

LUYSSCHAERT Jan, De HeirentllOckmo/en te Landexem in /594, 
in Het Land van Nevele, jg. 1 (1970, nr. I, pp. 6-15. 

VOETNOTEN 

(I) F. DE POTTER en J. BROECKAERT. Gc·.{chirdc·I/js I~II/ dl' (I,.mrr",,.1/ drr 11Ol\".nt',r 
Oo.çl- l'laondl,rt'n. Gent. I HM. eer.-Ie l'I.'ck,~. deel/cs, R\ln~ele. 

(2) RAB, FOl/dJ "'I/mi/ir Atlomrs. nr. 472 (Prijssl'hullin~ VIIJl de 111,,1(,0 1(' Rllll~k. 11,,"1 I~~I. 

n) y, COUT ANT, LrxÏI/'II' 1'( ,rdll/h/llc' dil /l/Oll/il/ 11 "r'" cldI/.I /",t c""'pt,.s .rlcl"/cllf .. Lt Ilu J.I( (I /5( 
siclc/c, thèse dl' doclnmt, univer.-ilé dt' l.ille 111. I \)QO •. ~ \,(lI\ll11e~, 

(4) Y. COUTANT, L'clll/d,' dc·.ç lI/olllillS 11 I'C'''' II/I'clifm." .' 1/I11I\'rllrs l'ISf('S, RI."\uC du :-';,,,,1. Tool('';4 
(11)92),11° 294, PI'. 5-24. 

(5) L. G(>EMINNE el1 Y. COUTANT, \I al :ijll Irllgl,t'II,\(tlrrl/ of r('I,I,,".,r('I/ /trJ r('1/ II" .. I.I('/IY"II',t(' 

l1'/ndll/o/"n ? In v(lurhcrcidinll' 
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(7) L. CiOEMINNE, 11,'1 I'/I/,Aij:('/, alJ II/tl/rl/ll'/'II/, in \'\l\lrlx'l'I.'ldin~. 
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Maldegemse gemeentepolitiek in de 19de eeuw 

THEODORE PATERSON 

Theodore Paterson werd op 15 april 1823 in Londen geboren als zoon van messire 
Léon (overleden op 14 juli 1846) en van dame Caroline Beckmans ( overleden te 
Gent op 22 mei 1841). Het was de eerste Paterson die zich in Brugge kwam vesti
gen en wel omwille van zijn huwelijk met Clémence Jacqueline Anna Barbara 
Dhont, geboren te Brugge op 23 februari 1818 als dochter van Jean Charles Dhont 
en van Barbara Theresia Pecsteen. 

Het wapenschild van de familie Paterson is gedeeld en draagt in het eerste veld drie 
pelikanen op een veld van zilver. Het azuren schildhoofd daarboven is beladen met 
drie stukken: een gouden penning met aan beide zijden een vijfpuntige ster van 
goud. In het tweede veld bemerkt men een klimmende leeuw van zilver, getand 
afgeboord. Het helmteken toont een pelikaan in een schild, rustend op een wrong 
van zilver en azuur. Het devies van Paters on luidde: "Je meurs pou,. ceux que 
j' aime", "Ik sterf voor wie ik liefheb" (1). 

Paters on huwde één der grootste Maldegemse fortuinen uit de gemeente, namelijk 
een dochter Dhont - Pecsteen. De bijdrage van de leden van de familie Pecsteen in 
de Maldegemse grondbelasting van 1844 bedroeg, op een geschatte ontvangst van 

Patel'SOll . 01.0111 

<191. 
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197432 fr.. Ig 676 fr. Voor zijn woning aan de Wc~tejnde!>traat betaalde Pater\On in 
1855 179,28 fr.. een zeer hoog bedrag als men het met andere Maldegem..e burger..
woningen vergelijkt (2). In de hoofdelijke omslag werd vanaf 1854 een "buitenge
wone klas" voorzien: Paterson werd op 200 fr. getaxeerd. in 1873 wao; dal bedrag 
gestegen tot 380 fr. (3) 

Het echtpaar Paterson - Dhont vestigde zich op 31 juli 1854 in Maldegem en woon
de er op het Sint-AnnakasteeJ. De huishouding werd ver.wrgd door Clemence 
Dhont, Maria Shut (in Brugge geboren in 1847) en Slefanie Van Be~ien uit 
Maldegem. Haar broer Paul Van Besien was knecht op Sint - Anna ('~,. 

Zoals het in de negentiende eeuw in adellijke middens de gewoonte wa,> liet 
Paterson zich ook in met de gemeentepolitiek. Hij was gemeenteraadslid in 
Maldegem van 1855 tot in 1878, 23 jaar lang. In de gemeenteraad speelde hij een 
vrij actieve rol, af en toe trad hij zelfs op als politiek spelbreker. Het feit dal hij 
zolang deel uitmaakte van de gemeenteraad toont aan dat hij. zij het wel met hiaten. 
een meer dan gewone belangstelling aan de dag legde voor het reilen en zeilen in de 
gemeente Maldegem. Hij was ook lid van de .. Burgerlijke Goc/slllli:e" "en wel van 
1865 tot 1878 en daarenboven ook nog voorlilter en lid van verschillende 
Maldegemse verenigingen. 

~()eilijke verkiezing tot gemeenteraadslid 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 31 oktober I H54 werd Paterson \'t'n..o/cn 
als Maldegems gemeenteraadslid. Hij dunkte deze verkiezing grotendl'e\s aan hl't 
feit dat hij via zijn huwelijk verwant was aan de familie Pecsteen - Dhont. \t:mr nok 
genooI hij rond die tijd een zekere popularileit hij de 1\1 a I lkgClll st.' Oevolking en dit 
door een .. , hrand die Maldegem lijdens de septemlx'rkcnnis van I H54 tcistenk. 
Palerson was lol voorziller van het comil~ van IK'I toen g!.'orguniseenlt.' 1ll1l/Îl'ktCsti
val gebomburdeenl en hel zou een heel gl'woon festival lijn gewonkn wan.' hl,t nil't 
dal er 's avonds, lijt1l!ns een serenade in hel park van Patersnll, op t\\ l'l' plaalsl'n 
tegelijk brand uilbrak, nl. in dl' hOl'w vun Dl' BruYl'kl'n.' l'Jl in hl'l Ix'd V:lIl de knl'du 
van Palcrson dal il1 een afgc1egl'll rl'mise slolld, Er was duiddijk k waadwilli!!hdd in 
hel spel maar dalliel Palersoll niel IIUl1l.ijl1 harl komcn : na dl' t'lluswl'rkcn, \\:mm"n 
ook werd del'lgenonll'1l door dl' Aartk'nhurgse brandw!.'l'r, \,lol'Îdl' dl' "ijn rijkdijk, 
Op de dinsdag van dl' kcnnis nrganiscl'nk dl' IIlkllijke EngdsllHtIl dun ,lt.\k nog I.'\'n 
lombola in zijn lIilgeslrdi.IC park CIl ",\'lel/lllt· aldus I/ogml/c'ls dc' gc'",o('d('1"('II 'til l'I'r~' 

l(ikheid: I(/(/I/('d, l'IIC'/wc'rk,pl'U:cl/, al/c's il/ c'<'I, \\'(lurd /ic'l IIic'fS Ic' II'l'IIsd'('1f OI'c'I''', 

Dl' Maldegcmse Illll/.id,maalschappij wt~l'nk "dl'l/ C'(It-/mo('digl'l/ I'''c',ü,k", mrl 
('{'lil' luisIerrijke St'/'{'I/cu/e ('1/ 1I'('rel 1'1/ gullll'rlig ol/ll'allgc'II. dl' wijll ,'ilrclf.)I/',If', dr' 
/1/u:ik(lIIle" 11'(//'('" (lpgeloge,,". I kl hoeft gl'l'n IX'loog dUI Pall.'rSllll d,\\\1' Iwl mrkh
lell vall dil' g(lI'I/el/ pclrly én donr 'i.in nplt'l',kn hij lil' brand nogal \\lIl Ilt.\pllhlrildl 
wrwicrf hij hl'l • voonHlllll'lijl.. • nolalx'll' l\1aldl'~l'Ill, \'\X'gl.'ll \\\.' hll.'r ,\\l" n,\g ;1;111 

loc dal hl'cl wuI kil'smanlll'll PUl..'hll'J's wun:1I \'1111 dl' fumilil' 1\'\'sll'I.'II· \)h\lIU (~), 



Het is dus niet verwonderlijk dat de Schotse grootgrondbezitter tot gemeenteraadslid 
werd verkozen. Tegen zijn verkiezing werd echter klacht ingediend bij de 
Bestendige Deputatie van Oost - Vlaanderen door een zekere "L. M. die evenwel 
-::ich enkelyk liet gebruiken als een strooi jen man". Paters on was namelijk nog niet 
gedomicilieerd in Maldegem waardoor zijn verkiezing ongeldig werd verklaard. Pas 
op I januari 1855 stond het echtpaar officieel ingeschreven in de Maldegemse 
bevolkingsregisters. Indien er een nieuwe verkiezing zou moeten plaatsvinden "dan 
voorspellen wy de bevechters dat zy zich blauwe schenen zullen loopen", aldus A.B. 
in D€ Eecloonaer die er nog aan toevoegt dat de kiezers van Maldegem "geenen 
anderen zullen kiezen" en wel om twee redenen: ten eerste omdat de kiezers zich de 
wet niet mogen laten dicteren door een nulliteit, en ten tweede omdat de weldaden 
van de familie Pecsteen nog "te versch in elk geheugen liggen om niet een lid van 
deze familie in den Raed te kiezen. Overigens moet men hekennen dat de Heer 
Paterson al te wel en te voordeelig gekend is, om niet met schier eenparige stemmen 
herkozen te worden. Wy verdagen den uitsluiter van den Heer Paterson op den dag 
der herkiezing" (6). 

De nietigverklaring van de verkiezing werd bevestigd en op 19 december 1854 werd 
een nieuwe verkiezing georganiseerd. Het werd een heel merkwaardige verkiezing, 
voornamelijk omdat ze was uitgelokt door de politieke tegenstanders van Paterson. 
Deze wisten immers dat de domiciliëring van Paterson tegen I januari 1855 in orde 
zou zijn en het kwam er dus op aan hun kandidaat vóór die datum te laten verkiezen. 
Helaas hun politieke handigheidje draaide helemaal in hun nadeel uit en dit ondanks 
het feit dat "de blinde tegenkanter schier aen alle deuren aengeklopt heeft". 

Alle kiezers werden door de medestanders van Paterson en co. verzocht hun stem uit 
te brengen op kandidaat-notaris Louis Wallyn om aldus aan iedereen kenbaar te 
maken dat een stem voor Wallyn een stem voor Paterson was, want Wallyn zou 
"onder geene voor"vaerden de hediening van raedslid aanveerden". Hij zou wel 
zetelen tot en met I januari 1855 om daarna onmiddellijk ontslag te nemen. Zo zou 
een derde verkiezing moeten worden georganiseerd en zou Paters on dan toch uitein
delijk als gemeenteraadslid kunnen zetelen. Was het niet zo dat "den 1'1'il van hef 
volk den wil van God is" ? 

De verkiezing van 19 december verliep geheel volgens het afgesproken plan: op 
134 uitgebrachte stemmen kreeg Wallyn er 124 achter zijn naam. Bij vergissing 
stemden nog twee kiezers op Paterson! De twee hevigste tegenstanders waren niet 
komen opdagen: "den reklamant-strooijen man L.M." was voorzichtigheidshalve 
thuisgebleven terwijl " den groolen schreeuwer M . V . D . G . uit schaemfe eene 
reis naer K ortryk had ondernomen" e). 
Op 14 februari I H55 vergaderden de kiezers van Maldegem dan voor een derde keer 
om over te gaan tot de verkiezing van een plaatsvervanger van "demissionaris Louis 
Wallyn". Paterson kreeg 119 stemmen achter zijn naam terwijl zijn tegenkandidaat. 
Amandus Cocne, er slechts 25 kreeg. Toen de uitslag van de verkiezing kenbaar 
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werd gemaakt "jubelde de xemeente h)' dien uitslax. al de klokken luide,,; de kiezers 
:oowel als de bel'olkinx waren in xrtJote blijdschap; men dronk een goeden tellg Ol' 
de xezondheyd van dell Ilieuwxeko;ene. Niets sloorde de rust ,'an Maldegem. De 
lIeer Paterson I'erdiende deze eer: het is eene hulde welke bewezen wordt aen 
geheel de familie Peesteen. die zool'eel xoed doet en xedaen heefl aen .\1aldegem" 
(8). Op 12 maart 1855 legde het nieuw-verkozen raad~lid de eed af in de handen 
van burgemeester De Smet (9). 

Uit deze verkiezingsaffaire blijkt nog maar eens dat er in de 19de eeuw lwee heilige 
huisjes waren waaraan niet kon worden geraakt: hel ene wa .. de Kerk. hel andere de 
Adel. Daarbij komt nog dat de familie Pecsteen - Dhonl vrij geliefd "as bij de 
Maldegemse bevolking, "het is eene aartsvaderlijke familie aan wier opofJáin1f,e/l 
en alom gewaardeerde genegenheid \'Oor dell lalldbouw e" het lalUholk Jfd/Jegllt~m 
ten grooten deele die werken dankl welke ;)'11 :::and- en kleiachlige \'e/Je" WI hct 
voortbrengen vruchlen heJ...waam maakte,,". Toen in april 1868 gesproken \\erd o\'er 
het aanleggen van de "kassijdel>all" \'llll Ursel Illlar Mt/!dl'gem al 0\'('1" de" ,,~,.J. 

Cle)'t" genoot dit project de volledige steun van de familie Peesteen - Dhont "die 
oude weldoeners "lIn Maldegllem dil' (}\'er l'l'llige" tytl langs til'" doorloop \'(111 J,'" 
ontworpen sleenwex drie hoel'en lIel>l>en gel>ollwd. OIlJa.o;(('/lI1tJ door d(' \·o/l.:.s/i("\·(' 
heeren PecstC'en - Dllolll wordt del/ Itlndhouw in Md/clc,lw'" tot d('/I IlOog.'óI(,II Imp 
verhevel/" (IC\ Er mag ook niel uit het oog worden verloren dat de familie Pn'slt.'('n 
(en later de familie Dhont) economisch gezien veruil de l1l.tchtig:.te Maldegemse 
familie was. Rond 1840 bezaten de Pecstecns meer dan 10 ~ (1l1c.'('r dan bOO h,l) "lIl 

het Maldegemse grondgebied ( 11). 

Bij alle volgende verkiezingen werd Paiersllll steeds hc.'f"erko/en. Nl'llll'n \H' :lIs 
voorbeeld de verkiezingen van 30 oktoher 1 H60. Ikl ;lanl,,) llp~d,l)ml'n kk/l'l'!\ 
bedroeg toen 214 • de uitslag voor lil' gelkeltelijke \'emieu\\in~ ':tn til' ~Cml"l'ntl" 
raad I.ag cruit als volgt: 

Johannes Baptiste Yerstrynge 
Amand COl'nl' 
Licven Dl' Bul'k 
Karel Ikkaert 
Puh.'rsc)J1 TIll'c)(lnrl' 
Johan Ik Snll't 
Kon~tantyn Ilal'lcwYl'k 

raadslid 
nil'uw 
Sdll'Pl'n 
rnmlslicl 
hurgl'nll'l'stl'r 
ramlslid 

1:"('1 slc.'I1lIllc"n 
140 ~t<.'ll\ml'n 

I 17 :.lcmmc,'1l 
11 ~ sh'mnwll 
10('1 :.ll'mml'll 
ION :.ll'mnlC.'n \ I ~l 

Ik verkiczing vun JO oktohl'r 1 H611 manktl' l'i 10 na l'l'n l'indl' aan dc."'II.\lilll'kc.'lnt\p
haan van Patl'rson in Maldt.'gl'l1l, Putl'rson wl'n.l w<.'I l\llIlIl-U\\ \"l'r)..l)/t'l\ I\""'f li,in 
verldczing wc.'rd door lil' Ikstl'lllligl' IkputntÏl' \lp 14 Illl\"l'ml'll.'f Il\M I\kli!-! H'r 

klnard op l'l'n klarht dil' WII~ ifl~l'dknd door nlndslid Vnl\ l\Iulkm. \',lIl l\Iulkm 
merk te l'c.'rst l'fl voornI op dllt lil' k il'/t'rsl ij~t likt op dl' \l'I'\'i'h' \\ l'lIdi.lkl' tllllllll'l \\,,~ 

gcpublil'l'l'rd Wllllrop hurgl'llll'l':.tl·r 1 k Bud 1'\'plkl't'l\k dal hl.l ~c,·,h""Ulk t\\ 1I1\l~ 
jaar lil' I i jstl'l1 nooit andl'rs tl' I\1nhk~l'tIl had \\ (,'t,'11 IIffirhl'l\'u, h'u l\\ l""tt- 1'"1\1 \\ llS 
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al wat ernstiger. Er zou namelijk een kiezer op de kiezerslijst (Engelbertus Martens) 
zijn ingeschreven die failliet was en dus niet kon of mocht kiezen. Het 
Schepencollege was van het faillissement echter niet op de hoogte en hoorde pas de 
dag nà de verkiezingen dat Martens met zijn schuldeisers onderhandelde. Dan was er 
ook nog het feit dat meester Xavier Wallemacq zich als stemopnemer tijdelijk had 
laten vervangen door Eduard Wallyn wat zeker niet tegen de wet was. Nochtans was 
het daardoor dat er een verschil van één stem bestond tussen de telling van 
Wallemacq en de telling van de secretaris van het kiesbureau waarvan de leden von
den dat het de moeite niet was om dit feit in het proces-verbaal te vermelden. Ook 
had de secretaris de leden van het bureau blanco proces-verbalen laten tekenen, 
maar dat was evenmin belangrijk vonden de leden. De meeste ervan woonden 
immers nogal ver van het centrum en ze wilden vroeg naar huis, vandaar dus. 
Tenslotte had de voorzitter van het stembureau de heren Baert en Van De Kerckhove 
verboden te stemmen " attendu qu' Us avaient déjà voté". Helaas, bij de telling ble
ken er maar 234 stembiljetten te zijn, terwijl er 236 kiezers waren aangestipt. Van 
dit feit werd wél melding gemaakt in het proces -verbaal:" Il est fort probable que 
dans la grande confusion les bulletins auront été mal comptés", wat echter niet meer 
gecontroleerd kon worden, want de stembrieven waren reeds vernietigd (13). 

Daar het bij deze gemeenteraadsverkiezingen op één stem aankwam werd de verkie
zing van Paterson vernietigd en diende er een nieuwe verkiezing georganiseerd te 
worden. Edoch, in Maldegem "bestonden verschillige gevoelens omtrent de tweede 
kiezing; de eenen beweren dat er moet overgegaan worden tot eene balloteering tus
schen de heeren Paterson -Dhont en Joseph 5troo als hebbende in de eerste kiezing 
meest stemmen bekomen; de anderen zeggen dat er geene balloteering moet plaats 
hebhen maer dat men een Kandidaat mag kiezen wie het ook zij" (14). 

Alhoewel het punt niet aan de dagorde was beslisten de gemeenteraadsleden op 27 
november 1866 bij hoogdringendheid dat de nieuwe kiezing zou plaatsvinden op 18 
december (15). Paterson werd met glans herkozen en legde op 3 januari 1867 de ver
eiste eed af (16). 

Bij de verkiezingen van I juli 1872 bedroeg het aantal ingeschreven kiezers in 
Maldegem 478; daarvan kwamen er 433 hun stem uitbrengen en daar er 15 ongeldi
ge stemmen werden uitgebracht bedroeg de meerderheid 210 stemmen. Paterson 
kreeg er 272 achter zijn naam en kwam daarmee op de vierde plaats (17). 

Paterson en de Maldegemse politiek 

Ahsenteïsme 

Het optreden van Paters on in de Maldegemse politieke arena begon vrij banaal: op 
20 juli 1855 werd hij aangeduid als lid van een delegatie die met de Maldegemse 
pastoor Vinckier moest onderhandelen over de eventuele aankoop door het gemeen-
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tebestuur van de gebouwen waarin de Kleitse zondagsschool wa, ondergebracht 
(IX). Een jaar later, op !{ juli 1856, maakte de edelman opnieuw deel uit van een 
deputatie bestaande uit burgemeester De Smet en de raadsleden Van Nieuwenhuyse. 
De Rycke en Verstrynghe die Maldegem zou vertegenwoordigen op de "plechtige 
hetoogillg" van 21 juli die naar aanleiding van de viering van de onaflJankelijkheid 
te Brussel werd georganiseerd (19). 

Verder deed Paterson in zijn politieke beginperiode praktbch nieb ande~ dan 
gewoon present zijn op de gemeenteraad. Nergens troffen we sporen aan van een 
tussenkomst van enig belang. Als we zijn politieke acticiviteit meten aan zijn aanwc
zigheid op de vergaderingen van de raad dan was hij in 1855 zéér actief want hij 
was slechts drie keer afwezig op de 20 gehouden vergaderingen. De volgendc jaren 
ging het op dat gebied snel bergaf: op de 23 gemeentemden die in 1856 plaal!o>\'on
den was hij negen keer afwezig. In 1857 was het nog erger: op 22 vergaderingen 13 
keer afwezig en in 1858: 8 keer afwezig op 17 vergaderingen (20). 

De Brie/dreef 

In 1859 noteerden we een recordaantal afwezigheden: van de 16 raadswrgaderingen 
woonde Paterson er slechts ... vier bij (21). Dit had uiter.lard een oor/aak en dit: 
was: de Brieldreel". Op 30 augustus 1859 had Paterson een hrief ge~chre\'en aan het 
schepencollege waarin hij vroeg "c(,lIigc hUm('gil/gi'l/ IC docl/ clCI/ dt' hl'IIdt'mi"g 
\'(lnden weg de Brie/t/rc\'(' ,,0 .J.J \'wlclclI AI/as cler Buurtwege/l". Paterson \\ ou er het 
volgende laten bijschrijven: .. Cllemil/ ,I' e,rploitatiol/ , dOI/l /a prol'riélt' .((1Î1 /'drtit· 

du MCI/ oppe/é liet hric/stuk qui est écllu CI/ !,arlagc ,) Madame Clé/l/('/lCt' PtilasOl' 

née Dllol1t", Met andere woorden: Paterson wou graag de Briddn.'d ingdijfd lien 
bij het Brielstuk, Dat kwam gocd uit, want met de komcnde nnteigcningl'll voor lil' 
aanleg van de spoorlijn Eeklo - Brugge zou Paterson meer onteigl'ninp\'Crgo~~ding 
kunnen eisen. Ilij dacht dat de raadsleden l.ijn \'mag unanÎl'm I.oudl'n .mllvaanlen. 
Helaas. "cic /J,.ide/rc\'l' , :Uuc!c ('('u lal/e/\\'cg ror gchruiA \'(11/ mC'uigmlclig(' /alldell 

geleg('u iu dat g('H'C,'itc cu dic \'oorl/ome/Uk gekc'uel :UII oudc'" dc' bc'"amillg \,,11/ dc" 
/Jricl (,1/(/(' MeC'lil/geu "was op de kadastrah.' plllnnl'n aangeduid ab ecn llpl'nhan.' 
weg. Daarenhoven wl'rd hij niet alleen gehruikt voor het Brkl~tuk m:lar \ 'lOf ''ti<' 
gel/cc/e uitgesTrekthcid ,'au del/ Ikit'! ('/I \'cll/ (,CIU' groolt' al.s:cmc'(',,1/cic/ \',11/ clllckrc' 

lauelcu dic ale/acr scclat ouht'ug/UAc' IUeI('1I I/uUI/C'1/ uit\\'c'g /re"bcu :ol/da d,lf d.I('I' 
ooit ('cuigcu tt'gt'lI:cg is illgccli('lIcI gCII'c'cs!". Dl' wcg wl'nl SCdl'rt ml'nscn~d\l'u~nis 
dnor iederecn gehruikt , het mOl'st dus een puhlkke Wl'g hlijwn. 

Patcrson hl'kloeg zkh ovcr dl'/c hl'slissing hij dl' lkstl'ndigl' IkplltalÏl' tllmlr dl' 
Maldegemse gl'mcl'ntl'nlnd hÏl'ld VOl'! hij stl'k: op 1 X nmart 1 X5') k~dl' dl' mud lk 

dreigementen van de arrondi~sl'Ill\.'ntsl·ollltllissaris nunst /kh nl'l'f l'n l'lc..',hl\.l! "e/cll 

dc \'weg ciC'/' reklclI/wlllcU \'001' ,,'111 dcul'igt'udol/l I)('I/'('Ii lIic'l Acm 1,'('gr.\lcu·" "'flllkll 

C'U dat cic gC'lIIt'cutc /'tu'cI ill 1'(JClrACln/cucl gc'\'a/ dic/lt 1"'01' dc' ff'c'I/'/'I(IIIAc'" Ir IhIUc/C'" 

S/C/('/1 cllI/ cic h,.icldrc'\'c lot dC'/1 CI/'euhaft'/1 ci,I.!('I/c/oIl/ /1,'1/00"'" (11). 



Paterson liet de hele affaire voor wat ze was en protesteerde door almaar meer 
afwezig te zijn op de raadsvergaderingen: op 23 vergaderingen in 1860 noteerden 
we 19 afwezigheden ... In 186 I en 1862 was dat niet veel beter. In 1862 had hij dan 
weer andere beslommeringen aan zijn hoofd: in juli had hij namelijk een bouwaan
vraag ingediend bij het gemeentebestuur, waarschijnlijk om Sint - Anna te verbou
wen (23). 

Politiek tumult 

Na de afhandeling van de affaire met de Brieldreef begon Paters on een meer zelf
standige koers te varen. In de raadsvergadering van 20 juni 1862 dienden de 
gemeenteraadsleden zich uit te spreken over de aanleg en over het te volgen tracé 
van de weg die Strobrugge met Middelburg zou verbinden. De burgemeester had 
nauwelijks zijn uitleg beëindigd of raadslid Van Nieuwenhuyse nam "met hevigheid 
het woord zeggende dat er nog geene kY,Jestie was vanden Steenweg langs de 
Stroobrugge naer Middelburg te leggen, dat die rigting teenemael tegen de belangen 
was der menigvuldige landbouwers van het gehuchte Vaeke". Raadslid Coene viel 
Van Nieuwenhuyse bij en ook Paterson deed zijn duit in het zakje. Hij beweerde 
"dat er voorafgaende!ijk proces-verbae! van commodo en incommodo behoort 
opgemaekt te worden". Nog terwijl Paters on zijn uitleg deed steeg het rumoer in de 
raadszaal: iedereen begon door elkaar te roepen en te schreeuwen en "er ontstaet 
dusdanige verwarring dat zy elkander niet meer verstaen". De burgemeester pro
beerde de gemoederen te bedaren, maar Van Nieuwenhuyse verweet de voorzitter 
dat de verslagen van de raad "valseh" waren. Hij vloog naar de secretaris en wees 
enkele verslagen aan zeggende: "neen dat is niet juist, dat is nooit alzoo gestemd 
geweest en er bestaen nog andere". Enige leden waren ondertussen de naastgelegen 
gelagzaal van de herberg binnengetrokken om er hun dorst te lessen. De geplaagde 
burgemeester ging tot aan de deur van de raadszaal en vroeg de leden "ofzU defini
tief de zitting verstonden te verlaten" waarop zij de gelagzaal verlieten. Nauwelijks 
was iedereen opnieuw in de raadszaal of het tumult herbegon: " zU zijn overhoop 
beginnen spreken tot zoo ver dal men elkander niet meer verstond", noteerde de 
secretaris in het verslag. Daarop werd de turbulente zitting dan ook maar gesloten 
(24). 

Een ze(f:'ltandif!,e koers 

In een volgende zitting dienden de leden van de gemeenteraad een kandidaat aan te 
duiden om in bestuur van de Burgerlijke Godshuizen te zetelen. Door dat bestuur 
waren er twee leden voorgedragen: aftredend bestuurslid Leander Van Mofhtert en 
"hostel ier" Petrus Storme. De kandidaten van het schepencollege waren Louis De 
Rycke en Bernard Bekaert. allebei landbouwers. Louis De Rycke haalde het met vijf 
stemmen tegen twee voor Van Moffaert. Paterson onthield zich van de stemming 
omdat er volgens hem "maer kells was tllsschen twee WI/1 de vier \'Oorgestelde kall-
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didaten en dat de twee andere familie zijn il/ den verhoden graed meI de leden \'an 
het hesluur en met een schepen". Om zijn protest kracht bij te zetten verliet PateT\On 
na het afleggen van zijn verklaring de raadszaal (25). 

Maldegemse zwijnen en het ontslag van Paterson 

Op de zitting van 29 mei 1863 brak een echte politieke etterbuil open. De raad dien
de zich uit te spreken over de vergrotingsplannen van de Maldegemse marktplaats. 
Er was een commissie aangesteld die onderhandelde met de familie van Pieter Van 
Mullem over eventuele aankoop van gronden. Uit het verslag van de commissie 
bleek dat de familie Van Mullem, alvorens grond te verkopen. eerst een plan wou 
zien "van het gedeelte grond dat de gemeente \'oornemens is aen Ie koopen tol \'er
groten der marktplaats". Burgemeester De Buck vroeg aan elk raadslid afzonderlijk 
of zij erin toestemden een plan te laten opmaken en dit aan de familie Van \1ullem 
ter goedkeuring voor te leggen. Zeven van de aanwezige raadsleden maakten geen 
enkel bezwaar. Toen De Buck aan Paterson vroeg of ook hij ermee akkoord wa~ 
stond deze recht en "zegde dat hU gisIeren a\'()nd door del/ heer Burgemeester hel("
digd is geworden in de herherg \'(lil de kinderen Storme, waarop de !rar \ 'oor:;lfa 

hem geantwoord heeft dat indiell hij geloofde heleedigd Ie :Ijn. hij :ich 101 de politie 
moet wenden om daer\'lln proces-\'erhael te dOl'lI opmakl'''''. Daarop haalde p.tterson 
een schrijfboek uit zijn l.ak en hij verzocht de secretaris lellerlijk in het verslag op tc 
schrijven wat in het schrift genoteerd stond: "Lt' sOIlSSigllé cl r I/lJIIllellr de r("meUre 

sa démissioll conmie ayallt été traité lII'ee les noms dt' cocholl (,'erkt'f/) dt' /a part .t(' 
SOl/ Bourgemestre l'1I présence dl' /lIli, témoins cI(' la slisclife ccmlmllltc" IOW eeei 
s' est passé che:: /' hotelier Slorm(' (geleC'kend) Th. Palaso" Oï/(mt". 

Nadat alles genoteerd en voorgelezen was verlil't Patcrson de l.Îtting. Da~lrnp stond 
Van Nicuwenhuysc ook recht: "Ik gecf ook I/I/jllc clcmissi(' .ik u'i! 001;. ",('t g('('11e 

:wijns meer die'lIl'Il ('1/ al dl' geile' dit, Mijl'(,11 :illt'lI :ijll :lI'ijlls". 01.11. Van 
Nieuwenhuyse verliet de raadszaal. Zijn voorl'lel'ld Wl'rd ge\'ulgd door Amandu~ en 
Pieter BemanJ Coene. Enkele minuten lutc..'r k WIIIll Van Nieuwl'nhuy~e terug l'l) hij 
overhandigde l.ijn geschreven ontslag uun dl' hUI'!!l'meester ml't hl'! "Cr/nek nok dit 
letterlijk op te nemen in het verslag van de gl'llll'ntl'ruad: ".\fijlll/('('r('11 til g('/;t'/c/(' 
COl/fraler.\', Ik kOIl/t' te "('/'11('(,11/('11 door h,'1 gdllid "til/ /11, Pat('/"Soll-DIIOIlt d,1I gisl('-

1'('1/ (Jwmd Mr. ele Uuek, dcn ,\'policucllr "til/ IIcl Ullrg('mc'c's((,,.,\'clIap \'(11/ ,\III/,kgem. 

:icll I't'ro(Jrlt~/èJ 1It't:li illd' herberg ,'tllI tI(' t'('r:am(' kille/t'I'en Stormt' tt' a\',IIIC(,(,#,('" ill 
zijIIe c/mllkclI,\'C'!I1I1' clell al/e dl' ledt'lI \'tllldell g('fIl"CIIf('l'Iu'd :\I'~jl/('II "',Ic'r(,11 (11 iA 
(/clllC' dc/(,I'O\'c'r als lid "C/llden /'(u'tI dil n;el \'('1'eliellf Ic' IwIJht'" di,',\' 1'('r:I)('A iA (l('tI. 

Mijll/wcrell clil (}\'cr tC' ,\'chrU,'c'l/ illd(,11 1't'.\'()llItid,/wk dat iA (IIId,'" g,','II(' :".,j".~ wi/ 
mt'c/ec/c('/(/clltig ZijII. IJ;(',\' (/(,II:;l't IWI ge:egd,' als mUil mlls/"g. ~c) .\lf'i /So3, \ cll/ 

N ielnl 'c'III1I1)',\'(,". 

Nadat de ovcrgehleve..'n Ic..'de..'n I.kh aJ"kol)f'd hadlkn vt'rklmmt lllll d\.' fmllilil' \' .. n 
Mullelll ee..'n uillrl'kse..'1 uit IIl'I J"lIdllsll'llk plUll Ie..' 1'I\.'/Or~l·n l11\'I\.'~1 Ik hur~\.'l\w~'~t\.'r lil' 
vergaderil1g l1\lodge..'dw(lll~t'l1 sluill'll hij gl'hl'l.'" lHlIl , .. l1ll'l'l'l.krlwid (~~). 



Na deze bewogen raadszitting zal er uiteraard een hartig woordje achter de 
Maldegemse politieke schermen gepraat zijn geweest. Op 5 juni 1863 reeds werd 
een nieuwe gemeenteraadszitting gehouden waarop echter niets kon worden beslist 
bij gebrek aan een meerderheid. Op de volgende raadszitting, die 's anderendaags 
werd gehouden, waren zowel Paterson als Van Nieuwenhuyse opnieuw present Ze 
verklaarden hun ontslag te willen herroepen daar het door de leden van de gemeente
raad niet werd aanvaard (27). In de raadszitting die op 19 juni 1863 plaatsvond eis
ten zowel Paters on als Van Nieuwenhuyse dat de intrekking van hun ontslag letter
lijk in het verslag van de gemeenteraad zou worden opgenomen: " Monsieur 
Paterson - Dhont a I' honneur de porter à la comwissance de qui de droit que vu que 
Ie conseil communal n' accepte point sa demission conseiller communal et qu' en 
consequence il à I' honneur de retiJ"er sa demission du 29 mai 1800 soixante trais. 
Maldeghem Ie 6 Juin 1863. Th. Paterson-Dhont". Van Nieuwenhuyse vond het 
nodig wat meer uitleg te verstrekken: "Mijnheeren, om'eedelijk zoude ik moeten zijn 
van niet te beantwoorden aen het verzoek van mijn confraters, die niet toegestemd 
hebben in het aanveerden van mijn ontslag als gemeente raed-heer van Maldeghem. 
En nogtans Mr. verklaere ik te volherden met af te keuren het gedrag die er aenleij
dinge toe gegeven heeft. Ja, ik was voornemens het publiek te laten oordelen aen 
eenen langdurigen dienst van 27 jaren aen het gemeente bewezen te hebben niet 
alleenlijk als raedslid, schepen naer tevens 2 mael als Burgemeester ad-inderum en 
dit elke zonder baetzugtigheyd, eygenen liefde en onregtigheyd. Maer aengezien de 
raed die hooge welwillendheyd genomen heeft mijn ontslag niet te aenveerden achte 
ik het ten mijne pligte om niet op zigtens deze heeren ondankbaer te zijn, mijne 
gegeven ontslag in te trekken. 6juni 1863. Van Nieuwenhuyse" (28). 

Het jaar 1863 eindigde niet rimpelloos voor Paterson. Op de laatste raadsvergade
ring van het jaar, gehouden op 18 december 1863, diende de gemeenteraad over te 
gaan tot de aanstelling van een hulponderwijzeres in de gemeentelijke meisjes
school. De school telde toen ongeveer 120 leerlingen die onderwezen werden door 
één enkele onderwijzeres. Een schier onmogelijke taak en het was dan ook de arron
dissementscommissaris die erop aandrong een tweede onderwijzeres aan te stellen. 
De burgemeester stelde voor Adelaide Courtmans te benoemen voor één jaar tegen 
een vergoeding van 300 fr. per jaar. Adelaide gaf reeds sedert 4 jaar vrijwillig les in 
de meisjesschool en het was dus niet meer dan billijk dat zij zou worden aangesteld. 
Dank zij haar ijver verdubbelde de laatste drie jaren het aantal leerlingen. Ondanks 
de inspanningen van het Schepencollege om meerdere kandidaten aan te trekken 
bleef Adelaide de enige kandidate (29). 

De discussie omtrent de aanstelling verliep erg bewogen: "Eindelzik Ila eelle hevige 
en langdurige woordenwisseling hetrekke/Uk de verdiensten, de hekwaemheyd en het 
regt die de genaemde A. Courtmans hezit en hekomen heeji om tot dezell post 
henoemd te worden en welke v()oorregten door Burgemeester en Schepenell alsmede 
door den heer Patersol1 -DhoJ1t hestatigd en kragtdadig olldersteund zijn /-:eworden" 
werd de aanstelling ter stemming gelegd en verworpen met zes stemmen tegen vier 
(30). In een brief schrijft burgemeester De Buck dat "het verwe'1Jell vall deze hil-
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Itjke voorstel toe te schrijven is uen den heklugelijken i",'loed die de "ija"den "a" 
goed officieel onderwijs op het meestendeel der meds/eden hehhell lIif~e()efe"d .. 
(31 ). 

De school \'an Kleit 

Zoals veel andere verwezenlijkingen in Maldegem werd ook het bouwen van een 
gemeenteschool te Kleit een ware kruisweg die dertien jaar lang aansleepte (32) . 

De rol die Paterson daarbij speelde willen we hier even belichten. Na wat geruzie 
tussen de Kleitse kerkfabriek en de Maldegemse gemeentemad be~luiten de raad!o.le
den op 17 maart 1865 Théodore Paterson" fe hC/USfCIl om mef ham" PecsfeelI de 
Lmnpreel in onderhuIldelingen te tredelI" in verband met de aankoop van een stuk 
grond te Kleit om er een school te bouwen. Het voorstel wordt met 5 stemmen tegen 
2 en I onthouding aangenomen. Vlak voor de stemming verliet Paterson de raads
zaal, er waren immers familiebelangen mee gemoeid (33). De baron bk~J.. bereid 
ongeveer 44 aren te verkopen tegen de prijs van ::WOO fr. het gemet. Burgeml.'e!o.ter 
De Buck vond echter dat de grond te laaggelegen was en daardoor vcel te "wala
achtig" om er een school te bouwen. De gemeenteraadsleden volgden hun burgt.~
meester niet en ordonneerden Paterson de grond aan te kopen (.\4). Pater..on kon de 
aankoop zo goed als afronden doch de hurgemeester hleef lich wr/clten. 
Verschillende raadsleden verweten hem systematisch oppositie te voen'n, reeds 
sedert meer dan vijf jaar, tegen het houwen van een school te Kleit (35). 

Burgemeester De Buck haalde echter zijn slag Ihuis en de aankoop van de grond 
werd door de Bestendige Deputatie van Oost - Vlaanderen afgekeurd. [k Bud. m .. k
te door dit, en ook wel door andere incidenten ahnailr Illl't.'r geïsolt.'t.'nt. liet .... JlI~11 
raadszittingen "waarop lIiNS Wt'f'c! verrichl hU" gehreJ.. :mtl el'tl Illl'cnkrht.'id is d<lar· 
bij tekenend: in 1865 telden we l'r nil,t minder dlln 7 op l't.'n tot~ml van J I \'l'rgadl" 
ringen (-'6). 

Paterson had er een handje van weg om op dk ll1anit.'r lijn ongt'nol'gcn o\'l,'r lil' 
gevoerde politieJ.. te laten hlijken. Zo WlIS l'r op ~.~ Sl'plt.'mlx'r 1 X(lX gt.'cn Illl't.'nkr
he id aanwezig, "noglans "I'I'onclc'n dl' 1/('('1'('11 T/It'odor "lIf('l".\'Oll 1>1101/1 c'" [)c;.\'I'rt' 
\ '(111 Mul/cm /'cIc'clslC'dcl/ :i('h il/c/('I/ ('.\'IIII/I;lIct I/(,I'C'I/S dl' :ilfi"g.'i:a('/". [)c,' BUl'k \ ~'r
lOcht hen nog de genH.'Clltl'n\ud hij IC WOlll'n, dodl lij wd!-!enkn pt'rtint'nt. lkt 
resultaat was dat raadslid ('m'nt.' IÎI:h hij dt.' IW~'l' andt,,'t'n Vllt.'!-!dl' "aanlp Ik hU1):l" 
meester noodgl'(\wongen dt' I.illing mllt.'st afgrlastt'n (J7). 

Pafcr,\'ol/ IJUI/cl hurgl'IIIC'('s(cr 

lIel oVl'rlijdcll Villl hurgl'mt'l'slt.'r Ik Burk \lp ~h junuari I ~71, IX'/\lr~lk 'laldl'~l'l1\ 
eell soort opvolgingskllh:r, In 1>(' (;II:('/(t' ,',m /-,,.('/00 "l','\1 11l\\ lIur t'l'U p"'lkl \;'" dl' 
nieuwt' hurgt.'I1ll't.'slt.'" gt.'sl'ht.,t!o.1. 1\1 1\ 111ldq!l'Ill, f(l \\'l'I\1 gt'stdd, "'" mll\ dl' 1""I1\l\.'· 
ming VUil Ct.'\1 hur~l'Illt.'l'stl'r \lIl'l'l' ~l'Il'~l'n dlln i\1 l'l'n III\(kn' ~l·ml'l'nll', Er \ Il'kll 



immers belangrijke beslissingen te nemen. Zo zou de nieuwe burgervader de !zoofd
standen vall het hurgerlijk Maldegem moetelI doen overeenstemmen", hij zou de 
"gaaf der diplomatie dienen te bezitten om alles in nauw verhand te hrengen", hij 
zou moeten ijveren "om die algemeene samenwerking tot stand te brengen" die 
Maldegem tot nu toe heel erg miste. Hij zou aan "de allersoverheersende macht in 
Maldegem van den landhouwersstand " een eind moeten stellen en ook kansen 
geven aan de koophandel en de nijverheid. Landbouwers, kooplui en nijveraars stre
ven in Maldegem niet altijd hetzelfde doel na, " het ene element belet teveel de 
beweging van de andere", soms ontstaat er door de macht van de landbouwers in de 
gemeenteraad "tegenwerking voor de helangen van koophandel en nijverheid". 
Aldus moeten de "hinnen-belangen" (de belangen van Maldegem zelf) dikwijls 
onderdoen voor de "buiten-belangen" wat een hinderpaal wordt genoemd voor de 
zedelijke en stoffelijke ontwikkeling van de gemeente. Aan dit alles zou de nieuwe 
burgemeester een en ander dienen te veranderen (38). 

De reporter van dienst schreef in het volgend nummer van De Gazette van Eec!oo: 
"Konden wij zelve diegene kiezen welke wij wenschen aan 't hoofd van onze 
gemeente te zien, dan zou er geen fY..'ijfel zijn of de algemeenheid der stemmen zou 
worden uitgebracht op een man die reeds sedert 15 jaren deelmaakt van ons 
gemeentebestuur en zich gedurende al die tijd op uitstekende wijze op Maldegems 
welvaren heeft toegelegd. Vrij van partijgeest, onafhankelijk zoowel door karakter 
als door stand, anders niets hetrachtend dan 't algemeene best. zijn tijd en zijn for
tuin tot het verheteren der gemeente bestede/kl. ziedaar den man die er nodig is om 
Maldegems hloei te bevestigen en te vermeerderen. Geen Mijfel. mocht de volksstem 
beslissen dan wierde den heer Paterson - Dhont aangeduid" (39). 

In het te Brugge verschijnende La Réforme werd ook aandacht besteed aan het 
Maldegemse burgemeestersschap. Het blad, dat de Franssprekende adel zeer gene
gen was, steunde ongenuanceerd de kandidatuur van Théodore Paterson. Hij zetelde 
reeds sedert 16 jaar in de gemeenteraad, spande zich in om Maldegem een hoger 
welvaartspeil te bezorgen, stond boven alle partijen, was onafhankelijk door zijn 
karakter en stand, hij had alleen oog voor het algemeen welzijn en hij spendeerde 
een groot deel van zijn tijd en zijn fortuin aan Maldegem. Het was in één woord de 
geknipte man voor het Maldegemse burgemeesterschap. 

Paterson viste echter achter het net, want eind maart I H71 raakte bekend dat het dok
ter Désiré Van Mullem was die burgemeester zou worden. De liberalen hadden dus 
het onderspit gedolven. 

Een nieuw Remeentehuis 

f let bouwen van een nieuw gemeentehuis hield cle Maldegemse bevolking in het 
midden van vorige eeuw erg bezig, net als overigens het bouwen van cle school te 
Kleit, het verplaatsen van het kerkhof, de albraak van het Steen en de vergroting van 
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de markt. Iedereen in Maldegem was overtuigd van de noodzakelijkheid van deze 
werken, enkel de volgorde waarin ze moesten verwezenlijkt worden zorgde voor 
heel wat discussie en ,,' uitstel. Hoe-dan-ook, een nieuw gemeentehuis w~ meer dan 
dringend want de vergaderingen werden nog steeds, net als tijdens het Ancien 
Régime, in het vervallen Schepenhuis en belendende herberg gehouden. Op J juli 
1865 kwamen Paterson en Haelewyck op de gemeenteraad met het voorstel voor de 
dag de hoefsmidse rechtover het gemeentehuis aan te kopen en daar een gemeente
huis van te maken. Hun voorstel werd, weliswaar na enige discussie, aangenomen en 
de smidse werd voor 9750 fr. aangekocht (40). Zoals (bijna) gewoonlijk kwam van 
dit nieuwe gemeentehuis niets terecht. Wel werden de plannen op vele raadszittin
gen besproken, gewijzigd, enz. Tot een besluit echter kwam men niet. Op II mei 
1866 werd een geheel nieuw project voorgesteld. namelijk de aankoop van het Steen 
en aanpalende gebouwen van de familie Verzelder (41). Na talrijke gemeenteraads
zittingen met soms felle discussies werd besloten de raadsleden op 15 fehruari 1867 
de smidse opnieuw te verkopen (42), 

De afbraak van het Maldegemse Steen en de daarmee gepaard gaande verdere ontei
geningen om de markt te vergroten wekten de hoop dat Maldegem dan uiteindelijk 
toch een behoorlijk gemeentehuis zou krijgen (43). 

Naast vele voorstellen k wam ook raadslid Paterson in 1874 met een plan op de prop
pen, Volgens Paterson was het stadhuis (!) reeds sedert lange jaren onhewoonhaar. 
De gebouwen verkeerden in demlate slechte staat "dat groOI(' kOST('" :OIU/CII mo('ICII 

gedaan wO/llen om het:elve geh11likhaar Te maken ('1/ niemaJld :011 dlln'C'fI :('ggC'fI 

dat deze kosten niel nutteloos :ijl/ aange:iell dl' gmlldslag(' lIell oflder",uufI :('('1' 

vochti8 zijn", De archieven kunnen niet langer in zo'n voduig gehouw worut'n 
bewaard, het gevaar voor verrotting was al ti: reëel. Met .lijn voorstel ging P"tt'rslll1 
in tegen de geplande restauratie van !1L't hcstaande gCll1cl'ntd1llis "m.fop men l'l'11 
verdieping wou optrekken (44), Tevens verweet hij Van Mulkm, eigl'nmu "\ln hl't 
pand naast het oude schepenhuis, tegen l'en nieuw gemecntehuis te I.Îjn Illutl'r l'n 
alleen uit eigenhelang, Dat Van Mullel11 over dC!.l' affaire in de gt.'mt.'l'IlIt'mad hl't 
woord voerde vond Paters<ln als zijmk strijdig l11l't dt.' gt.'l11l'enlewl't (-'5), 

liet nieuw gcmeenlehuis zou volgens Patcrson l11octl'n hl'slmlll uit: 
I. E.en kelderwrdieping hcstannde uit: l'en p0l1ierslogl' mt.'t slaap"nml'r, l't'n 

lokaal voor de brandspuiten. een /U1l1 voor dl' polilit-
2, Een gelijkvloers met vestibule en trapl.anI. hel kahitwl van til' hUfgl'llll'l'sll'r, 

hel secretariaat, de mads/.aal en een feest/.ual 
3. Op de verdieping: twee l.alen voor dl' tl'''ensl'llOo! 
4. De I.older lenslottl' zou dienen voor Ill't "ht.'r!-!l'll dl'r skradl'f\ voor t"'t'Sll'Il, 

enz." 

Ilct voorstel van '(1(,11/(,(,,,,('-1<0('11.\'111'1'"'' Pall'rson bkl'!' l'l'n \'1'I(lrstd l'n ro.t.,ldl'!o!l'lll 
moesl noch lol Il)(l1J wndlll'l\ alvnt'l'ns l'" l'l'll nkuw ~l'ml'l'llll'll\lis "wllm ("'('I). 
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Paterson en het Maldegemse sociale leven 

Paterson, Courtmans en "De Vereenigde Zangvrienden" 

Het is niet verwonderlijk dat Paterson de kandidatuur van Adelaide Courtmans 
steunde want hij kende haar moeder vrij goed. Mevrouw Courtmans behoorde 
immers, samen met Paters on tot de Maldegemse liberale kringen. Paterson wordt 
een liberaal van het zuiverste gehalte genoemd, een volbloed liberaal zelfs (47). 

Volgens Rik Van de Rostyne zou Paters on een boontje hebben gehad voor Adelaide 
en de overige dochters Courtmans. Hij baseert zich daarbij op het feit dat Paterson 
belangstelling aan de dag legde voor het welzijn van de leerlingen in de school van 
Courtmans. Paterson pleitte voor een betere inplanting van de te bouwen meisjes
school aan de Voorstraat en hij was absoluut gekant tegen de geplande hoge muur 
want de leerlingen moesten de straat kunnen zien en kunnen gezien worden vanop 
straat. En ook de schooljuffrouwen, voegt Van de Rostyne er aan toe (48). De 
belangstelling van Paters on voor het Maldegemse onderwijs bleef evenwel tot deze 
eenmalige tussenkomst beperkt. 

In haar boek De Wees 1'011 het Rozenhof (1872) stond de riante woning van Paterson 
model. Courtmans beschrijft in het boek de Meldabeek die doorheen het domein 
stroomt, ze heeft het over het sierlijke gietijzeren bruggetje, het mooie smeedijzeren 
hek en zelfs de lusthof, booomgaard en moestuin worden heel idyllisch en arcadisch 
beschreven. We zouden het een eerbetoon van de schrijfster aan haar Maldegemse 
weldoener en zijn echtgenote kunnen noemen. De connecties met mevrouw 
Courtmans dateerden echter van veel vroeger. Ondanks het feit dat Paterson maar 
moeilijk met het Nederlands overweg kon ( al zijn brieven schreef hij in het Frans en 
als Paters on aanwezig was op de gemeenteraad werd meestal Frans gesproken) 
stichtte hij in Maldegem een zangvereniging "die al hare krachten zal ten nutte 
maken om de grieven der moedertaal te doen ophouden". De Vereenigde 
Zangvrienden gaf van bij haar stichting in 1858 blijk van een fervente "vlaemschge
zindheid". Op 15 augustus 1858 werd in het park van Sint-Anna een zangfeest geor
ganiseerd waar exclusief Vlaamse liederen werden gezongen die speciaal voor dit 
feest waren geschreven en gecomponeerd. 

Courtmans schreef ter gelegenheid van dit feest een gedicht dat werd opgedragen 
"aen den eerevoorzitter der Koormaetschappij als edelmoedige heschermer vall het 
goede en het schooIIe". Het sJot van deze ode luidt als volgt: 

Voor u zyn dan ons toonen, 
o Vriend van taeJ en volk; 
Blyf gy van VJaendrens zonen 
De Leidsman en de tolk. 
De toekomst lacht ons tegen; 
Eens dacgt de zegezon 
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Op Uw verlichte wegen, 
D Volksvriend Patersol/! 
Den nacht is reeds verdwenen; 't wordt licht 
De zon daegt aen de Hemel 
Voor Vlaendrens aengezicht (49). 

De Vereenigde Zang\'rienden telde in 1859 20 werkende leden. waarvan het over
grote deel uit de "klasse der ambachtslieden" kwam. De maatschappij nam in het
zelfde jaar deel aan de Septemberfeesten in Brussel. De liederen die zij er uitvoerden 
waren: Le Chant dil Beige van August Bouillon en La Prière dl' loserlr \'an 
Michiel. Bouillon zelf kwam naar Maldegem om er de twee stukken in te oefenen. 
Naderhand werd de maatschappij door de Minister van Binnenlandse Zaken bedankt 
voor haar "iver en be/...waemheiä' (50). 

De Sint - Sehastiaansf?i/de en Sinte - eed/ia 

Niet enkel van de Vereenigde Zong\'rienden was Paterson weldoener en promotor. 
ook de aloude Sint- Sehastiaansgildl' mocht zich in de financiële belangstelling van 
haar erevoorzitter verheugen. Was Paterson ook niet een der her-stichters van dele 
schuttersmaatschappij '? Op 22 januari I H69 vond in het Hof van Vlaandt.'ren t'aij de 
kinderen Storme de algemene vergadering plaats van Sint - Set'aastiaan. Onder het 
ere - voorzittersschap van Theodore PaterSl1t1 werd het bestuur nagenoeg volledig 
vernieuwd. Hoofdman werd Jan - Marie De Smet, lOt stafhouder werd fr.llls Van 
1I0orebeke verkozen en als hofmeesters werden felix Van Damme en Louis \'ind.e 
aangeduid. Na de verkiezing werd een "hroct/cr/Uk meld/ (/clII,{!,('ridu .. d~lI \\erd 
aangeboden door de erevoorzitter en wuaraan niet minder dan 25 k'den lkdnmnen, 
Nog in 1 HH4 wordt Paterson als lid vermeld (51), 

In 11<62 werd Paterson verkOlen lot voor/inl'r V~\ll, lil' ""c'sllIn'I/(/,' com",issi,' van 
Sint-Cecilia", Maldegems oudste nllllkkmaatsdH\pij dk' op \() juni van dal/dfdc 
jnar was "her-ingeric:ht". Omwi IIc van \\'n(1llstvl.'n\lllk'rin~ Ilt.lllli Patl'r,;lln in I ~fl7 
zijn ontslag aan. In I H70, drie jaar latl'r, was hij l'l'htl'r tl'ru~ \'(lllrlilh.'r, Hij t'ak'd dil 
tot in I HHO waarna hij ondervoor/itter wl'nl (51), Van/l'Ifspl'\.'''l'nd tl'\.'rtl'n \\ I.' lil
naam Patersoll aan als cr in Maldc~l'm een (,'lllll'l'rt WOI'\.!t ~l'(lr!!:Ulisl'l'l'\.l \"lt.'r l'l'n "f 
ander goed doel. Zo sl'llrl'WIl hij l'n lijn l'l'ht~l'1l0Il' d" in \'oor l'cn Ix'dra~ van:' fr, 
voor een conl'ert dat op 5 dCl'l'mhl'r I H5H tl'll voonkk \"lUl ,k Maldt'~l'msl' .. 01WIl 

werd ~corganiseerd (.'i,~), TOl'l1 in I H72 in tv1aldq!l'llll'l'll Illu/k"sdltllll \\1.'1\1 (lP~l'
richt werd Patcrson onmiddl'llij" lid van dl' "/ksI/m'",/(' (',Ift""issiC''', IIIJ hk'l'f dil 
tnt aan de teloorgang van de Illll/ic"sdlool in IHH2 (5.\), lljt dit niks hhJ"t "x'h ,I .. t 
Patcrson poogdl' /.ich in Maldegem tl' illlql.l'\.'l't'n, 

() Vi' r 1)(/1 C' rso/l 

Dut Paterson in Maldcgl'11l als l'I,.'1\ 1'n't'",eI/' I'/lgd \\l'l'\l 1\\lI\/kl\ \\ \\1'\11 ~ll('\1 ~dl lus
trecrd in l'cn gl'dkhl VIlI1 dl' hllnd vun lil' 1\ 1 11 I dl'g,l'tllSl' drukh'l' . \lit~l'\l'r t'n liid",'" 
('amicl Wilkl1ls : 
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Een vent jen uit Schotland die misschien 
Maar weing dieren had gezien 
K wam voor het eerst in Vlaanderen aan 
De vreemdling bleef verwonderd staan 
Toen hij een ezel langs de baan 
Gebonden zag, die stond te grazen. 
Vooral de grootte van het dier 
Scheen hem het meest nog te verbazen: 
"Wel!", riep hij, " wel wat zijn er hier 
In Vlaanderen groote hazen !" (55) 

Gabriël de Lille schrijft nogal ongenuanceerd over de Schotse kasteelheer. Volgens 
De Lille was het belangrijkste wat hij in Maldegem deed het incasseren van de 
pachtgelden van zijn talrijke huizen, hofsteden en landerijen. Paters on wordt een 
hooghartig kasteelheer genoemd en De Lille schildert hem af als een man die nogal 
minachtend neerkeek op het gewone volk. Een eerlijke vinder van Patersons' porte
feuille kreeg een ... touw als beloning, waarmee de Schot wou zeggen dat men zich 
maar beter kon ophangen dan gevonden geld teruggeven. Ook over zijn echtgenote 
wordt niet veel goeds geschreven. Zo wou Clérnence Dhont het pachtgeld van haar 
overtalrijke pachters niet met de handen aanraken omdat het teveel rook naar zweet 
en mest (56). Daniël Verstraete meent dat Paterson een avonturier was die door zijn 
huwelijk met Clémence Dhont heel goed ingetrouwd was in die rijke familie (57). 

In 1891 verliet dit curieuse echtpaar de gemeente. De inboedel van Sint - Anna 
werd openbaar geveild en het landhuis werd te pacht aangeboden door notaris 
Wallyn. De rol die Paterson in het Maldegemse politieke leven speelde raakte nage
noeg volledig vergeten en over Paters on zelf werden (en worden) alleen nog maar 
fabeltjes verteld en geschreven (58). 

Wat we uit het politieke leven van Paters on alleszins kunnen opmaken is dat in de 
tweede helft van de 19de eeuw in Maldegem op een nogal turbulente manier aan 
politiek werd gedaan en dat de politieke stabiliteit vrijwel onbestaande was. Dit was 
te wijten aan het feit dat er niet werd bestuurd op basis van een vastgelegd program
ma maar dat er aan instant-politiek werd gedaan. Voor elk te realiseren project dien
de er vrijwel steeds een andere meerderheid gezocht te worden wat het besturen 
nogal lucratief maakte. 

Uit de bronnen blijkt ook dat Paterson zich effectief wilde integreren in Maldegem 
wat tegengesteld is aan wat wordt beweerd. Zijn voorzitterschap en lidmaatschap 
van bijna alle instellingen en verenigingen alsook zijn niet aflatende financiële steun 
aan allerlei verenigingen en projecten tonen dit ten overvloede aan. 

I/uga NOTTEBOOM 
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BIJLAGE 

AanweziRhedel1 van Patersol1 op de Remeentet'aad 

JAAR AANTAL AANWEZIGHEID 
GEMEENTERADEN PATERSON 

1856 23 14 
1857 22 9 
1858 17 9 
1859 16 4 
1860 23 4 
1861 19 13 
1862 23 8 
1863 33 17 
1864 35 25 
1865 31 25 
1866 24 15 
1867 26 14 
1868 32 8 
1869 22 6 
1870 18 8 
1871 24 9 

1872 24 12 
1873 23 15 
1874 18 11 
1875 15 8 
1876 17 13 
1877 18 12 
1878 15 8 
1879 Niet herkozen,woonde op 18 oktoher 1878 lijn laulste gc..'Illc..'l'nll'r.md hij 

VOETNOTEN 

( I) F. VAN DYCKE. RI'nu'illlh'lllditlllr!lr Jilllllllrs Nllblrs r( /',,,ridrl/I/rs elr '" \'11k rl.I" 
",,.elll/'/II/(/( .Ic' /lrt/gl·s. p . .uo'.n I, p .. \22-.\2~. 

(2) (JAM. 212.\. Rol VUil til' !1rtlmlllt.'lu,lill~, I In I. I X""· I N71. 
( 3) OAM. 2116. Kohil'rm vun Ik hootik'lijl..l' nm~hl~. 11I~-I·III7.\, 
(4) <lAM. NO, I{l'!1islt'r VUil ill- 1.'11 lIillrt·\IiIl~t'n. IK27·11IQ(1. nr. 711 

(lAM, h\)O, '1\'lIill~ VUil I N7tl. In IIIIt'I'" Il'Ilin~t'n I..oml 11\'1 )1('111\ Pnl('r'lllllll",,,, 1\1('1 I\K"<'I ""lr 
(.'i) 1)(' Et'dnol\ul'r, 24 \l.'pll·mllt.'1' IK~.1. 
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(6) De Eecloonaer, 26 november 1854. 
(7) De Eecloonaer, 24 december 1854. 
(8) De Eecloonaer, 17 februari 1855 
(9) GAM. 67, Gemeenteraad: register van beraadslagingen, 11.08.1847 - 05.12.1856, 

Raadszitting van 12 maart 1855, f" 104 rO - 104 voo 
(10) Gazette van Eecloo en van het District, 5 april 1868. 
(11) GRAVIN DE LALAING, Maldghem la Loyale, Bruxelles, 1849, p. 57. 
(12) De Eecloonaer. 4 november 1860. 
(13) GAM. 203, Brieven van 12, 13 en 15 november 1866. Het kiesbureau was samengesteld uit: 

P.J. Cuelenaere, schepen, P. Coene, raadslid, Eduard Wallyn, Xavier Wallemacq en Bemard 
Bekaert. 

(14) GAM, 203, Brief van 6 december 1866. 
(15) GAM. 69, Raadszitting van 27 november 1866, f" 78 rO - voo 
(16) GAM, 19, f" 80 voo Eedaflegging van Paterson, Haelewyck, Bekaert, Van Kerschaver en Van 

Moffaert, allen verkozen op 30 oktober 1866, met uitzondering van Paterson. 
(17) Gazette van Eecloo en van het District, 6 juli 1872. 
(18) GAM, 67, Raadszitting van 20 juli 1865, f" 109 voo 
(19) GAM, 67, Raadszitting van 8 juli 1856, f" 130 rO. 
(20) GAM, 67 en 68, Gemeenteraad: registers van de beraadslagingen. 
(21) GAM, 68, Gemeenteraad: registers v.d. beraadslagingen, 09.01.1857-19.07.1864. 
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(22) GAM, 68, Raadszitting van 5 november 1858, f" 49 V

o - 50 rO. Raadszitting van 4 maart 1859, 
f" 53 voo Raadszitting van 18 maart 1853, f" 56 rO - VO 
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(23) GAM, 203, Brief van 8 juli 1862. 
(24) GAM, 68, Raadszitting van 20 juni 1862, f" 131 Vo - 132 voo 
(25) GAM, 68, Raadszitting van 17 december 1862, f" 150 voo 
(26) GAM, 68, Raadszitting van 29 mei 1863, f" 160 rO - voo 

JOEL DE LILLE, De politieke dynastieën te Maldegem in de 19de eeuw, Gent, 1972, (onuit
gegeven licentiaatsthesis), p. 43. Volgens De Lille verlieten Amand en Pieter Coene de raadszaal 
omdat het pachters waren van Paterson en familie en gaf Van Nieuwenhuyze zijn onslag omdat hij 
vreesde dat Paters on zijn pachters onder druk zou zetten om geen kruidenierswaren meer bij hem 
te kopen. 

(27) GAM, 68, Raadszitting van 6juni 1863, f" 163 rO. 
(28) GAM, 68, Raadszitting van 19 juni 1863, f" 163 rO - voo 
(29) GAM, 203, Briefwisseling 02/06.1858 - 30.06.1864, Brief van 9 mei 1863 aan de Minister van 

Binnenlandse zaken: "son zèle, son instruction, sa conduite: notre école communale des filles est 
devenue depuis ce temps un véritable modèle d'école communale ... " Wel was Adelaïde niet 
gediplomeerd en was ze amper 17 jaar oud. 

(30) GAM, 68, Raadszitting van 18 december 1863, f" 179 voo De vier ja-stemmers waren: 
burgemeester De Buck, schepenen Pieter Jacobus Cuelenaere, Charles Bekaert en raadslid 
Th. Paterson-Dhont. 

(31) GAM, 203, Briefwisseling 02.06.1858 - 30.06. I 864, Brief van 19 januari 1864. 
(32) G. DE SMET, Geschiedenis van Kleit, Maldegem, 1945, p. 107 e.v. 
(33) GAM, 69, Gemeenteraad: register van beraadslagingen, 26.07.1874 - 21.I 1.1873, 

Raadszitting van 17 maart 1865, f" 30 voo 
(34) GAM, id., Raadszitting van I juli 1865, f" 30 voo 
(35) GAM, id., Raadszitting van 20 juli 1865, f" 34 VO - 35 rO. 
(3/) GAM, id. Het waren de vergaderingen van 9 februari, 31 maart, 4, 18 en 29 augustus, 15 september 

en 9 november. Opvallende zijn de afgelaste vergaderingen in augustus, ze kwamen na de 
verwijten gericht aan de burgemeester. 

(37) GAM, id., Raadszitting van 23 september Ig6S, re 128 rO. 
(3g> Ga7-ctte van Eecloo en van het District, 19 maart I g71 . 
(39) Ga7-ctte van Eecloo en van het District, 26 maart 1871. 

145 



( .. Hl) GAM, 6l), R,\Ud~zitting van I juli 1865, f" 31 vO,zitting van 27 juli 1lS65. f" 32 v", 
Gekadastreerd sectie G: nrs. 311 .. 312. 

(41) GAM, id., Raad~litting van 11 mei 1869. Eigendom gekadaMreerd !oCCtie G, nf'.. 292 .. 293. 

(42) GAM, id .. Raadvitting van 15 februari 1867, f" 85 r". 
(43) GAM, id., De mlllkoop, afbraak en verdere onteigeningen werden be .. proken op de raath

vergaderingen van: 6 februari 1866, 11 mei 1866, 7 augU!,IU~ 1868, 23 oktober I H6H, 15 februari 
1867,21 maart 1867,21 juli 1867, 3 ~ptember 1867, 14 mei 1868, 15 juni 1H6H, 15 juli 1869 en 
10 februari 1870. 

(44) GAM, 2611, Ontwerp tot het veranderen van het gemeentehui .. en het opbouwen van een veRliep: 
plans, briefwisseling, begroting~staat, la~tboek. 1871 .. 1887. 

(45) GAM, 69, Raadszitting van 2 maart 1865, f" 24 VOo 

(46) GAM, 2612, Voorstel tot het bouwen van een nieuw gemeentehui!> door Th. PatCf'>Ofl-Dhont. 
(47) JOEL DE L1LLE, a.w., p. 40 en 215. 
(48) RIK VAN DE ROSTYNE, Mel'rol/\\' Courtmans Ic Maldef.wm, in; On:r M~IT(lUK' Counmaru' 

Lel'en en Werk. Malde~em, 1l)90, pp. 70,96,97. 

(49) HUGO NOTTEBOOM , Dl' Lilcraire Nalatellschap I'an Mel'rOI/H' Cour/mallS,;/I : Ol'~r ."nT<JUM 

COl/rlmallS' LCI'ell en Werk. Maldegem, 1990, p. 50-51. 

De Eeclonaer, 22 augustus 1858. 
(50) GAM, 2569, Zangmaatschappijen: hriefwisseling : "Vereenigdc Zangvrienden", II(S9. (her hel 

stichtingsjaar (1844 of 1845) alsook over het aantal leden (20, 19, of 36 in een hrief Uil 18;9, 

spreken de documenten elkaar tegen. 
GAM, 203, Briefwisseling 02.06.1858 .. 30'<>6.1864, Bricvcn van 22 en 25 apnl, !..'i Juh cn !..'i 
augustus 1859. 

(51) Galelle V'1Il Eecloo en van het District, 22 j'lIluari 1869. 
(52) GAM, 2567, Muziekmaatschappijen in de gemeente: hriehü .. seling. auteun-fC\.-hlen. fanfare

St. .. Cecilia, 1821-1940. 
(53) GAM, id., Lijst van Sou~criptie V(lor een Concert dat l.al gegcven worden ten pmtT~ IC \'all dc-n 

Armen van Maldeglll'm. 
(54) GAM, 2528. MuzieksdlOol : inriduing. hricfwis~eling. onderrichllllgcn; I l\7:!. I l\1(4, 

JOEL DE L1LLE. a.w., p. 54-55. 
(55) Guelle van Eecloo en van het Dislril't, \0 seplcml'll'r 1855. 

(56) GABRIEL DE L1LLE. Ma[dl'gt'''' Î"/krid ('" Sch,.ifl. lkcl V. IINn-190S . . \kl c/~" ,{(Hjt/ .. ", ./~ 
10/"('11. p. 11-12. 

(57) JOEL DE LIL!.E.ll.w .• p. 21.'\. 

l-th 



DE VERSPREIDING VAN DE 
H.-SACRAMENTSDEVOTIE 

IN HET MEETJESLAND VOOR 1600 

Alhoewel de bronnen betreffende de H.-Sacramentsdevotie van vóór 1600 eerder 
beperkt zijn, willen we toch een poging doen om de verspreiding van deze nieuwe 
devotie in onze streek te achterhalen. 

1. Ontstaan van de verering van het H.-Sacrament in de 
Sint-Maartenskerk te Luik (I) 

Tussen I 192 en 1193 werd de later bekende heilige Juliana van Comillon te Retinne 
uit welstellende ouders geboren. Daar zij al op vijfjarige leeftijd wees werd, plaatste 
de familie Juliana en haar zuster in een leprozerie te Comillon. Deze instelling 
omvatte vier afdelingen: een voor gezonde mannen, een voor zieke mannen, een 
voor gezonde vrouwen en tenslotte een voor zieke vrouwen. In de derde kwamen 
Juliana en haar zuster Agnes terecht. Twee priors, een priester en een religieuze 
bestuurden de leprozerie. Daar groeide de jonge Juliana op tot een heel vrome en 
intelligente vrouw die vertrouwd was met de Bijbel, de psalmen, de liturgie en speci
aal met de betekenis van de Eucharistie. 

Omstreeks 1210 had zij al haar eerste visioenen, waarin zij onophoudelijk de maan
schijf zag waaraan een stuk ontbrak. Zij interpreteerde die visioenen als een aanspo
ring tot de instelling van een nieuw kerkelijk feest ter ere van het H.- Sacrament van 
het lichaam en bloed van Christus. Juliana sprak echter voorlopig met niemand over 
haar verschijningen. Ze wachtte daarmee tot omstreeks 1230 toen zij haar vriendin, 
Eva de Saint-Martin, die als kluizenaarster leefde in de schaduw van de Sint
Maartenskerk te Luik, in vertrouwen nam (2). 

Door bemiddeling van Eva kwam zij in contact met Jean de Lausanne, een kanunnik 
van het kapittel van de Sint-Maartenskerk te Luik. Deze laatste haalde er de domini
kanen bij die in 1232 een klooster te Luik hadden gesticht. De provinciaal van de 
predikheren en later kardinaal Hugo de Saint-Cher (1238-1244), voelde wel iets 
voor de idee van Juliana voor een nieuwe feestdag voor de bevordering van de 
godsvrucht van het H.-Sacrament. Ook Gruyard, bisschop van Kamerijk, die in 1238 
te Luik verbleef, en Jacques Pantaleon de Troyes, de latere Urbanus IV, aartsdiaken 
van de Kempen (1241-1248) waren gewonnen voor de inste1ling van de Fhe-Dic/( 
(3 ). 

Omstreeks 1241 werd te Corni 1Ion een nieuwe prior gekozen die een tegenstander 
van het nieuwe feest was. Juliana en enkele medezusters waren verplicht de leproze
rie te verlaten en hun intrek te nemen in de kluis van Eva de Saint-Martin. 
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Gelukkig was de nieuwe hisschop van Luik. Robert de Thourotte (J 240-1246, 
Juliana gunstig gezind. In 1242 gaf hij nieuwe statuten aan Comillon. waarbij de 
regel van Sint-Augustinus aan de broeders en zusters van het 1cprol..enhuis opgelegd 
werd. Juliana keerde naar de hervormde leprozerie terug. waar zij zich verder kon 
inzetten om een kerkelijke goedkeuring te verkrijgen voor de Féte-Dieu. In 1246 
was het zover: bisschop Robert de Thourotte stelde officieel een feestdag voor het 
H.- Sacrament in. De viering viel op de donderdag na het octaaf van de H.
Drievuldigheid (dus 2 1/2 weken na Pinksteren). Aanvankelijk bleef de viering 
beperkt tot het bisdom Luik. 

Na het overlijden van bisschop Robert de Thourotte op 16 oktober 1246 herstelde 
zijn opvolger Henri de Gueldre de oude toestand in Comillon, zodat Juliana en haar 
metgezellen gedwongen waren in ballingschap te gaan. Gelukkig verscheen op 13 
oktober 1251 Hugo de Saint-Cher te Luik als pauselijk delegaat en bevestigde de 
instelling van de F ête-Dieu. Hijzelf liet het H. Sacramentsfeest plechtig vieren in de 
Sint-Maartenskerk. Ook te Villers-Ia-Ville vond dit nieuwe feest ingang. 

Na talrijke omzwervingen langs verscheidene kloosters helandde Juliana in 1256 te 
Fosses waar zij in een kluis verhleef. Daar stierf lij op 5 april 1258 in het hijzijn van 
de abdis van Salzinnes, dame Himène, en een zekere Emlcntrude. 

Juliana kon het geluk niet meer heleven dat in 1261 de voomlalige aartsdi.tken vall 
de Kempen, Jacques Pantaleon alias de Troyes, de pauselijke troon hestt'eg onder de 
naam van Urhanus IV. Onder invloed van Eva de Saint-Martin en Hugo de Sainl
Cher (t 1263) puhliceerde deze paus op 11 augustus 12b4 de hul TrJl1siturus \\ aar
door de viering van het H. Sacramentsfeest over het geheel "an de kt'n.. \\ent inge
voerd (4). In de bul hernam paus Urhanus IV de argumenlen nUl wijkn hisst'hop 
Rohert de Thourottc en van lIugo dl' Saint-C'hl'r dil' pkittl'll \'oor de \'cR-ring vnn de 
Eucharistie. Paus Urhanus IV schrcef niet alleen op 7 st'ptemhl'r 1264 mUl dl' Luiksl' 
hisschop maar nok op H septemher 1264 aan Eva dl' Suint-Mnrtin, mc.'lkstrijdsler ,all 
Juliana, om hun de afkondiging van de erkl,.'nning van lll'1 1-'(1(('-1>;('" ml'c IC' ddc.'t1, 
Aan de hisschop vroeg dl' paus hc.,t nÎl'uwl' fet'sl ollmidddlijk Il' \'kren, Aan E\a de 
Saint-Murtin hral'lll hij tl'r kennis dat hij sUl1ll'n llll't lil' kantinakn dit kl'sl h,'r l'R' 
van het 11. Sucnlmcnl plechtig hml gcvierd, \lij lond haar h.'vl'ns l'l'1l C'\emplam 'all 
de tekst van het nil'uwl' romeinse offidc tOl'. Dnunnc.'e was lil' kngc.'l dUtlr Ik kl:rk ,'11 

kon de verspreiding vun de nil'lIwe de\'otil' ccn aanvang nemen, 

2. Vcrspn'idin~ "an dl' 11. -SalTaml'ntsn'l'l'rin~ in hd 'h'l'tjl'slnncl 

111 Eeklo 

Uit lil- oudste hc.'wllunk studsrc.'kl'IlÎng vun El'klu ,'un 140J \'l'nWIllCIl 'H' dul lIP 

Sanullll'ntsdag dc.' lraditionl.'lc.' pml'l'ssil' VUil lwt II.·S:,~'n"lll'nl d,l{w ,k slr,lIl'tl ,.1Il 

dl' stud trok. lij, dl' slud~klls '''''I'dc.,tl dc.' ",i"",',\'lr('/fll l'll dl' 11\11l1\,1I.'1I1"~ \ll't.",ld ,Ik' in 
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de processie meetrokken. Ook de schuttersgilden stapten mee op (5). Op 23 mei 
1467 schonk Gijzelbrecht CareIs, voormalig pastoor van Eeklo, een mooi tabernakel 
en een zilveren ciborie "omme tHelichsakerment" in te dragen tijdens de processies 
(6). 

Ook op het einde van de vijftiende eeuw verleenden trompetters en speellieden hun 
medewerking aan de processie van "den Heleghen Sakerment" c7). Toen Frans I, 
koning van Frankrijk, in 1537 Vlaanderen en Artesië binnenviel, liet de koningin 
overal processies uitgaan "ten fijne dat God den princhen herten zoude inspireren tot 
paise". Toen de vrede dan tot stand kwam, droeg de Eeklose geestelijkheid het H.
Sacrament in processie rond de stad uit dankbaarheid voor de verkregen gunst (8). 
Tenslotte nog een laatste vermelding toen pastoor Sanders op Sacramentsdag 1538 
de grote en dus belangrijkste processie leidde (9). 

Het is duidelijk dat zowel in de 15de eeuw als in de 16de eeuw de H.
Sacramentsdevotie al in zwang was te Eeklo. Door toedoen van hun vroegere pas
toor beschikten de Eeklonaars zelfs over een draagbaar tabernakel waarin een zilve
ren ciborie met een H. Hostie kon geplaatst worden. Vermoedelijk bestonden de H.
Sacramentsprocessies ook al in de 15de eeuw. Naast die processies bleef uiteraard 
nog de grote Sint-Vincentiusommegang bestaan die op de derde dag van de 
Sinksen week naar de uithoeken van de parochie trok. Deze rondgang met een meer 
profaan karakter vormde het hoogtepunt van de volks-religieuze ommegangen en 
processies. 

In Aalter 

Voor 1450 had Jan van Vlaanderen, heer van de Woestijne, "de officie ende de 
dienst van den heylighen saeramente" in de kerk van Aalter gesticht. Elke dag van 
het octaaf waarop de pastoor de mis en de getijden zong, kreeg hij 4 sch. 9 d. en de 
kapelaan kreeg elke dag 3 sch. op voorwaarde dat hij zal "helpen zijnghene de ghe
tijden de octave lane ende epistele ende de evangelie". De koster moest ook meehel
pen "zijnghene de messe ende de ghetijden" en verder moet hij nog elke dag "luude
ne ter messe ende teleken ghetijde opdat de paroehiaenen dies devocie hebben 
moghen eommen". Daarvoor ontving hij dagelijks eveneens 3 sch. Ook de hotkape
laan van de heer van de Woestijne kreeg 12 d. wanneer hij de getijden kwam mee
zingen. 

Om zijn jaargetijde en het officie en de dienst van het H.-Sacrament te betalen had 
Jan van Vlaanderen een rente van 7 p. 16 sch. par. bezet (10). 

In Aalter wordt pas in 1608 voor het eerst melding gemaakt van een H.
Sacramentsprocessie. Het is heel waarschijnlijk dat die processie ook al voor de geu
zenberoerten uitging (11). 
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In Bassevelde 

Voor 1480 stichtte heer Jan Gillis, pastoor van Bassevelde, een octaaf ter ere van het 
H.-Sacrament. Daarvoor hypothekeerde hij een woning bewoond door een zekere 
Jan van de Steene. Jaarlijks bracht dit huis een cijns van 24 sch. op, die gebruikt 
werd ten voordele van de nieuwe stichting (12). 

Het O.-L.-Vrouwegilde van Bassevelde schonk op 28 maart 1481 aan de pa. .. toor ze!> 

gemet grond. gelegen hij de kerk. om een wekelijkse mis ter ere van het H.
Sacrament te celebreren. De opbrengst van dat goed. nl. 16 sch. gr. moest o.m. 
gebruikt worden om de pastoor en de koster te betalen (13). 

In Evergem 

In 1499-1500 vinden we in Evergem al sporen van een H. Sacramentsverering. Voor 
het zingen van het octaaf "\'Ondell Sacramente" kreeg de pastoor een vergoeding 
van 4 gr.. heer Vincent Bloc 2 gr.. heer Jan Scoutheete 2 gr. en de koster e\'Cn~ns 2 
gr (14). 

In de rekening van 1531-1532 is er sprake van een aparte "dit'"ste Hm de" Hel(",~"e" 
Sacramente". Bij testament gaven de vrome Evergemnaars 5 sch. 7 d. gT. voor de 
jaren 1531-1532. In dat jaar werd er 25 sch. 9 d. gr. opgeha~lId zowel in gdd als in 
vlas en eieren. Het jaar nadien heliep dit hedrag slechts 18 sch. I d. gT, In {ot~lal du~ 
2 p. 9 sch. 6 d. gr. voor heide jaren te samen. Daarvan ging er I p. 12 sch. aan llll'eS
tcr Jan Martins. pastoor van Evergcm. 12 sch. gr. aan de kar<:laan. de gillkpriester 
en de koster (elk 4 sch.) en tenslotte nog 8 sch. gr. aan de organist. In IOI.l;llht'dn'\t.'
gen de kosten 2 p. 12 sch. gr., I.Odat de rekening vun hl't H.-Sanmnent I11l'{ l'en 
negatief saldo van 2 sch. 6 d. gr. afsloot ( 15). 

De 11.-Socrlll11clltsgildcll Ie Adcgcl11 ('11 IC Lm'('IIc1t'g('m 

In sommige parochies werkten speciale II.-Sm .... ullll·lltsgillkn. Dat was dan IK·t gt.'val 
voor Adegem en Lovendegel11. Ik gildemeesters vun Alkgl'l1l slnnlkn \'lll.lr dl.' j:m.'n 
1544-1545 in voor de henodigde kaarsen, wijn, hl\lod en tnnrtst.'n. v'l'nkr st.'h,lnJ..l'n 
ook nog zeven personen ge Ic.! Ol f,'" clil'"stl' \'111/ dCJI IIl'Iig('" S/l('l'(I11'C'I/I(," ( 'tl). 

Van dc II.-Sacraml·ntsgilde vlln l.oVl'lHkgt.'1ll hkd' l'r l'l'n gildl'I\'kl'nin!-l bl'\\~l:lI\l 
( 17). Dl·l.c st kht ing heschikte nVt.·r hl'1angrijke inkolllsll·n. {"lt' padlll'll hmdlll'n ~ I 1', 
12 sch. par. en de ()nl'rpl·llIlin~t.'n 24 p. \7 sdI. 1 d. pllr. nl'. Dit gt'ld \\ l'l\l ~l"l.kdtl'· 
lijk gchl'llikl voor hl't hl'tlllen van dl' pl\'dikunl l'n dl' ("1"'''(,'''\ \.ut dl' 
Sinhenollllllcgung. I k p!l~tonr vt.'nlkndl· 1 H sdI. pHr.. dl' k,l~ll'l' I'" lod\. par, l'l\ dl' 
kapl'1aull X sch. par. VOOl' Ill't lillgt.·n vlln ,k h'wn (ll·tijdl'lI ti.idl·l\~ Iwt \lI.'I""r \:111 11. 
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Sacramentsdag. Tenslotte diende de pastoor nog elke donderdag een "shelich 
Sacramentsmesse te doene metten sondach love" (18). 

In 1575 werd er te Assenede melding gemaakt van een H.-Sacramentsgilde (19). 

In Bellem 

Ook het kleine Bellem liet zich niet onbetuigd. In 1507 liet een zekere joncf Barbele 
een mis opdragen ter ere van het H.-Sacrament. De kerk beschikte toen al over een 
"seeborie van den Sakermente" (20). Deze werd gebruikt om de H.-Hostie in de pro
cessie te dragen. De pachter van het Swittengoed was verplicht op Sacramentsdag 
1518 voor de deelnemers aan de processie die halt hielden op zijn hoeve, acht pond 
tarwebrood, een "vierendeel wijns", vier stoop bier en twee ponden boter klaar te 
zetten (21). 

Naast de Sinksenommegang trok er dus ook op Sacramentsdag een processie door 
de kern van het dorp en misschien ook wel buiten de dorpskom. 

In Kaprijke 

De beide pastoors van Kaprijke (er waren twee porties) alterneerden om de weke
lijkse H.-Sacramentsmis te doen. Verder diende de Kaprijkse geestelijkheid het H.
Sacrament in processie "omme te draghene" (22). Verder waren de beide pastoors 
verplicht het octaaf van "den Helighen Sacramente te vieren". Daarvoor kregen zij 
32 sch. 6 d. uit de stichting van heer Jacob Stommelin. Te Kaprijke lag dus een 
voormalig pastoor aan de basis van de H.-Sacramentsverering. Daar heer Jacob 
Stommelin in 1432 als pastoor van Kaprijke fungeerde, moet die devotie minstens 
tot omstreeks 1432 teruggaan (23). 
Diezelfde heer Jacob Stommelin deed trouwens op 12 april 1429 een schenking aan 
de abdij van Zoetendale (24). 
Uit een post van de stadsrekening van Kaprijke (1463-1465) blijkt duidelijk dat bij 
bepaalde gelegenheden, zoals bijvoorbeeld op Sacramentsdag na de mis het H. 
Sacrament rond de "Plaatse" gedragen werd (25). 

In andere parochies 

Heer Geeraard van Maldeghem, die ca. 1515 als pastoor van Maldegem stierf, 
schonk ongeveer 11 gemet land aan de kerk voor het zingen van een Sacramentsmis 
op elke donderdag (26). Ook het octaaf van het H.-Sacrament werd gezongen door 
de twee parochiepriesters, de koster en de schoolkinderen. Dit kostte 5 p. 8 sch. gr. 
nl. 3 p. 1 Ó sch. gr. voor de pastoors en 1 p. 12 sch. gr. voor de koster en zijn "chora
ten" (27). 
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In Lembeke kreeg pa toor Lieven Waelpoel in 15529 p. 12 sch. par. om een we e
lijk e Sacrament mi te doen en 36 ch. par. voor hel Sacramen lof (28). 
Ook in Watervliet zong men elke donderdag een Sacramentsmesse (29 . Ten IOhe 

deed de pa toor van Wondelgem de vesper op "den Sacramenlsdach ende rlo[ \'01I
den Sacramente", waarvoor hij respectievelijk 6 eh. par. en 2 p. par. ontving 30. 

IU,I'/'(/ulI/ \ '(1(//'.1'11'/11'11(/ cll' 1I .-.lll1lrll/(/ \'(11/ 'O/l/I/1rl/l 11/" A '/1(" \'111/ I .\1: I tl (m; 11,-
Falllilie . (Î/'(I( ' III' /J,.it'l . (,'( '111 . 
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BESLUIT 

Reeds in de 14de eeuw ging in Eeklo een H.-Sacramentsprocessie uit die door de 
belangrijkste straten van de stad trok. In Kaprijke is er melding van H.
Sacramentsprocessies in de periode 1463-1465 en in 1518 passeerde in de kleinste 
parochie van het Meetjesland, nl. Bellem, een H.-Sacramentsprocessie langs het 
Swittengoed. Het is wel opvallend dat zelden in de kerkrekeningen gesproken wordt 
over het uitgaan van een Sacramentsprocessie. De kerkrekening van Kaprijke van 
1531-1532 vormt daarop een uitzondering. We zijn er nochtans van overtuigd dat dit 
het geval was voor alle Meetjeslandse parochies en dit ten laatste voor het einde van 
de 15de eeuw. Alhoewel er te Aalter pas in 1608 over gesproken werd, moet die pro
cessie al in de 16de eeuw burgerrecht verkregen hebben in het kerkelijk leven te 
Aalter. 

Meer inlichtingen hebben we over de viering van het octaaf van Sacramentsdag en 
van de wekelijkse donderdagmis ter ere van het H.-Sacrament. Tijdens het octaaf 
werden soms de Zeven Getijden gezongen zoals te Aalter, te Lovendegem en wel
licht ook te Maldegem. 
Te AaIter was de heer van de Woestijne de promotor van het octaaf, te Kaprijke lag 
pastoor Jacob Stommelin en te Bassevelde pastoor Jan Gillis aan de basis van het 
initiatief. Te Adegem. Lovendegem en te Assenede droeg een H.-Sacramentsgilde 
de zorg voor de devotie tot het H.-Sacrament. 

Samenvattend mogen we besluiten dat de H.-Sacramentsverering tussen 1400 en 
1500 vaste voet kreeg in het Meetjesland. Dat is vrij laat, als men bedenkt dat dit 
feest in 1264 al officieel erkend was door de paus. Eeklo was er kennelijk vroeger 
bij. Het is dus mogelijk dat de bronnen ons in de steek gelaten hebben. Wat er ook 
van zij, we hebben minstens in 13 parochies sporen van een H.-Sacramentsdevotie 
teruggevonden. 

Luc STOCKMAN 

VOETNOTEN 

( I) Jcan COTTIAUX en Jcan-Pierrc DEVILLE, La Fête-lJieu à Saint-Martill, in Saint-Martin, 
mémoire de Liège, 1990, pp. 31-46. 

(2) In 1297- 129H kcnde men nog kluizcnaarsters in Hoekhoute, Biervlicl. Pcerboom en Sint-Martcns
ter-Bliden, die in de nabijheid van de kerk in een kluis lecfdcn. Pastoor 1acob, medepastoor van 
Kaprijke in 1297-129H bedacht dezc vier kluizenaarsters elk met 2 sol. Zic A. DE VOS cn 
L. STOCKMAN, lIet testamellf \'an heer .lacoh, medeplIstoor I'al/ Kapr(ike (1297-/298), in 
Appeltjes van het Mectjesland, jb. 40 (19H9), p.2!). 

153 



(3) Het heel uitgestrekte aartsdiakonaat van de Kempen telde in 1400 zeven dekenijen. nl. Hilvaren
beek. Kuik. Woensel. Eik. Beringen. Susteren en W~~enberg met 346 parochiekerken en 40 
kapellen. Het is merkwaardig dat de Nederlandsonkundige Jacques PantaJeon de Troyo hel 
aartsdiakonaat van de Kempen onder zijn bevoegdheid had. Zie H. VAN DE WEERD.lln 
Landdekenaal Eyck, in Limburg. Maaseik. 1926 (?). pp. 169-173. 

(4) In de tentoonstelling Vervaardigen, l'erhandelen, l'aschepen l'an Antwcrpse retabels in de KB
toren van 26 mei 1993 - 2 oktober 1993 stelde een van de geschilderde panelen van het 
Mariaretabel van ca. 1520 van de kathedraal Väste~ (Zweden) de instelling. van hel feest Corpus 
Chrisli (Fête-Dieu of H.-Sacramentsdag) door paus Urbanus IV voor. 

(5) Algemeen Rijksarchief te Brussel. Rekenkama, nr. 34.355. stadsrekening Eeklo 1403. f' 3 VO en 
nr. 34.369. stadsrekening Eeklo 1422. F 5 voo 

(6) ARA. RK, nr. 34.402. stadsrekening Eeklo 1467. F 9 rO. 
(7) ARA, RK, nr. 34.417. stadsrekening Eeklo 1482-1483. F 17 voo 
(8) ARA. RK, nr. 34.462. stadsrekening Eeklo 1537-1538. F II ~. 
(9) ARA. RK, nr. 34.363. stadsrekening Eeklo 1538-1539. F 15 ~. 
(10) L. STOCKMAN. Geschiedenis van AaiIer. Aalter. 1979. p. 123. 
(11) L. STOCKMAN. a.w .• p. 160. 
(12) Rijksarchief Gent. Fonds Bisdom Gent, B 117. F 6 voo 
(13) RAG. Bisdom Genl, B 117. F 5 voo 
(14) RAG. Bisdom Gelll, R. 1020/1. kerkrekening Evergem 1499-1500. F g~. 
(15) RAG. Bisdom GellI. R. 1020/27. kerkrekening Evergem 1531-1532. FIO v~ en F 1I r". 
(16) H. NOTTEBOOM. De parochie Adegem in hel midden \'(11/ dt: 16dt: U/I"', in Appeltjes \311 hel 

Meetjesland.jb. 36 (1985). p. 105. 
(17) RAG. KerkarchiefLovendegem, nr. 28. gilderekening van het H. Sacrament 1555. 
(18) De Sacramentsloven ontstonden te Gent pas in de loop van de IMe et.'uw. Ook te leper werd reer 

laat. nl. in 1543. een sacramentslof definitief ingesteld. De Ieperse H. SacramenL'illl«l>lers \\llfCn 
belast met de organisatie van dit lof dat elke donderdag en tijdens het octaaf van SacraIllCnb.dag 
werd gezongen. P. Trio beschrijft in detail het verloop van dit lof met de uitstelling van een cihone 
met een gekonsakreerde hostie. Tijdens onze preconl'iliaire collegetijd gebeunle dil c\p een hlJnll 
identieke wijze. Wel was de ciborie door een monstmns vervangen. Zie P. TRIO. DC' [C'pasr 

Sint·Pielerskerk : enige aspeclen \'(Jf/ haar midtielul/l\'s ril rt:ligit:11.t Irw'lI. in Tien «u\\cn Slm
Pietersparochic te le)X'r. le)X'r. 1l)l)3. p. 1.'0. 

(19) RAG. KerklIrehief A.Ht'lIccle, nr. J I bis. f" g vO en Fl) voo 
(20) RAG, Kel'karcl,il,//kllrm, nr, b2. kerJ...rekening 1507-150K. r' 2 VO cn r' tI~, 
(22) F. BASTIAEN. D, DE REliCK. I. HOSTE en L. STOCKMAN. (lr",tch,C',lrms l~'" Hr/lrm. Aaltc-r, 

1994. p. 2l). 
(22) RAG. K I'f'karc"it,/ Kaprijkl' , nr. 2X,. J...erkn·J...t'nin~ 15,' 1- 1532. r' 21 rC>. 
(23) Rijksarchief Doornik. Canulaire 75. F 94 Vo cn f" 95 r~. Wcllkht wu~ heef Jru.'\lh Shlml1lchn «11 

nalaat vnn de familie Stollllllclin lIil WUlervlic-t. Zie L. STO(,K~lAN. [)r"lllmilir" SI'JIf'H/('/tn IC' 

Wllll'f'I'Iil'I. in On~ Mectjesland. j~, ~ (1970l. nr. 4. pp,2-.l 
(24) Rijk~ardlicf Bru~~c. /IIe1//II'I' OOl'~,,"dl'll nr. IO·UO. ollrkol1lk' VI\lI I:! lIpril 1-119, 
(25) ARA. RK, nf. 3.l(),~ I. s\lldsrckt'nin~ Kupri.iJ...~' 14(13·14(1:1. r' 4 rO: "111'''' .IC'I/ I"c/rr Iwltlrr AaAC'n. 

"(/11 I,ukl/(' I'nllt' 1)I'YIII'I'd(,I/(' alft- ,'ril/lMglr(' la //Ir.urll rl/dl' Ir"rl,/'ocr",ls;r"/I ,/iC' 1/11'/1 cI.1f" "" ... c'" 
IUlcr d(' ml's.I·(' rtJlllollllllr dc' fl/lIlIlsr, cllI('/' mrl/ Ist/('/'c/mrlll g"r"c".tlml/arl r.t Ir cl"'.l!hrlW', t»I'f"r 

mi//I'I' "1'1'1'1' \'(11/ C"t/mll/ü ('nd(' :iill ,~""SI'I,I'd/' d,' m,','Slc'lI lijd dllrr clir "ij I,/t'h In \ flIlt"AC''VAC' 
/'lult' (/(IC illlh' pwc(,ssÎ!' R"/wwlr dir gllt'darll II~/S "m "1'/11/11/1'1' dril 1"'1'1'.\ nllll~fI/('I..(''' 
Met dnnk uun Roger Bllyck voor dit exn'T)lt vun d~' slmbn'J...l.'nilljlclI \'UII K.lpn.tJ...c. 

(2b) D. VERSTRAETE.lli.HIII'i.\'('''I' \ 'aAl'lllIillgrll ill "rl Mrr~ir-\/cllld, 19 K1.1'\', Stl-l\1 
(27) Kerkurrhicf Muldcltl'l11. krrArt·Al'lIil/.1/ 1572·151.'. f" ,\l\ r", 
(2X) RAO. /("rklll'chj('f I.c·m"l'k 111'. I,'. J...~'rJ...rcJ...I·1I11\1I 1551·155.\. r' ,\ v" . r'" (", 
(2l» RAB. POl/lis II""R.l',' Vrijr, nr. 2)(1. J...l·rJ...rckl'nlll~ WutcNIIl't 1 51t1. t" 12,". 
(JO) RMl. FO/ld.~ /li.I'd"III (i('/lI, I1r. K 27,\!'i. J...crJ...f('J...cl1l1\~ \\'1111111-1111.'111 '!'i!'i\l, r' 11 f··. 
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DE (ABDIJ)MOLEN VAN OOSTEEKLO : 
VIER EEUWEN GESCHIEDENIS 

INLEIDING 

In Oosteeklo zijn in totaal twee windmolens actief geweest. Een ervan stond in de 
Ertveldesteenweg. Dit was een stenen belt-of bergmolen en dateerde van het einde 
van de achttiende eeuw. 

Op de hoek van de Molenhoek met de Ledestraat, rechtover de Rijkestraat, stond de 
andere molen. Dit was een houten staak-of standerdmolen die sinds onheugelijke tij
den toebehoorde aan de abdij van Oosteeklo. 
Sinds het begin van de zeventiende eeuw kwam hij echter reeds in private handen, 
waardoor men heden ten dage van zijn oorsprong geen weet meer heeft. 

De onderstaande gegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig uit drie verschillende bron
nen. De oudste informatie komt uit een bewaard gebleven rekeningenboek dat tij
dens het bewind van de abdis Katheline Sbeers werd bijgehouden, en ongeveer het 
eerste kwart van de zestiende eeuw beslaat. Vanaf 1538 halen we onze informatie uit 
de dan voorhanden zijnde pachtcontracten. 
De derde bron tenslotte zijn notariële akten, die ons gegevens verschaffen vanaf de 
negentiende eeuw. 

Cisterciënzers versus molens 

De Cisterciënzerorde, waartoe de abdij van Oosteeklo behoorde, vaardigde al vrij 
vroeg een ordonnantie uit (A 0 1134), waarbij het de aangesloten abdijen van de orde 
o.a. verboden werd, inkomsten te hebben uit maalrechten en uitbating van molens 
(1). Deze verordening werd echter vrij spoedig door een aantal abdijen terzijde 
geschoven, en ze verwierven ondanks dit verbod toch maal rechten of richtten zelf 
een molen op. Ook de abdij van Oosteeklo heeft zich blijkbaar niet aan de bepalin
gen van deze ordonnantie gehouden. 

Oudste vermelding 

Sinds wanneer de molen van de abdij van Oosteeklo bedrijvig was, is bij gebrek aan 
bronnenmateriaal niet meer te achterhalen. Waarschijnlijk gaat de oorsprong ervan 
terug tot in de veertiende eeuw, misschien zelfs tot in de dertiende eeuw. De oudste 
gegevens komen uit een akte van 1407. Deze akte werd opgemaakt naar aanleiding 
van een geschil over de afwatering van oppervlaktewater. De monialen hadden daar
voor een gracht laten delven van hun abdijlanden richting Gent. De aangelanden van 
deze gracht, voornamelijk inwoners uit Sleidinge en enkele Gentse poorters, werden 
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nu echter geplaagd door wateroverlast. Na onderzoek door de ~hepenen van de 
Keure van Gent. werd geordonneerd dat ..... de voors. vrouwe(=abdis,lwre wateren 
leeden moeste ... van moencxheecke thaeren moelne(=molen)waert eltde also "oert 
streekende te houchoute ter zee ..... (2) 

Ligging l'all de abdijmolell 

De molen was ten noordwesten van het kloosterbeluik gelegen. De af!\tand tOl de 
abdijpoort bedroeg ongeveer een 200-300 meter in vogelvlucht. De excentrische lig
ging ten opzichte van de abdijgebouwen is zeer waarschijnlijk te verklaren in ver
band met de windvang. Voor een molensite was de omgeving namelijk van groot 
belang. Men zocht daarvoor meestal eenzame plaatsen uit. met weinig of geen 
bewoning. Ook de aanwezigheid van bomen moest uiteraard vemleden worden. 
Blijkbaar voldeed de site aan de7e voorwaarde. 

/)(,/lIillli/ 1'1'1/ IlIIldhfld A" /7-13, I/Ic'/ 1/c'1 (\·f1f1"'I/(III.~rl AI(I(l.\/r"lf'I/II~ /1' "rl ",,,Jc/rl' ('I'./(' 

II/olcl/.\·i/c' /t'l/ IIl/ordc'lI /rit'/'I'clll, 



1. De abdij rekeningen 

De eerstvolgende gegevens over de molen dateren pas van een kleine honderd jaar 
later, namelijk uit 1504, en zijn afkomstig uit de abdijrekeningen. 
De pachter van de molen was op dat moment Lieven Verleyen (later ook Van der 
Leye(n)) genoemd. Deze Lieven is dus de eerst gekende pachter. Sinds wanneer hij 
reeds pachter was is, bij gebrek aan oudere gegevens, niet bekend. Of we met een 
autochtoon molenaar te doen hebben, valt ook niet te achterhalen. Molenaars waren 
nogal een mobiele beroepsgroep, die er niet voor terugdeinsden om van woonplaats 
te veranderen bij het zoeken naar een geschikte molen. Misschien bestaat er wel ver
wantschap met een zekere Adriaan Van der Leyen, die in 1533 twee windmolens 
pachtte in Lotenhulle (3). 

Aanvankelijk zal de molen door de "conversen" (=lekebroeders) van de abdij uitge
baat zijn, en nadien in pacht uitgegeven. 

Normaal gesproken werd een molen voor 6 of 9 jaar verpacht. Toch komen er soms 
ook pachtcontracten van 3 jaar voor, en zelfs van één jaar. 
Zo wordt bijvoorbeeld in 1504 en 1505 de molen van jaar tot jaar verpacht. 
In de rekening van 1506 lezen we voor het eerst dat Lieven van der Leyen 
" ... heeft ghehuert ons muelene eene pacht van zes jare ... " (4) 
Molenaar Van der Leyen zal tot "bamesse"(=1 oktober) 1519, met uitzondering van 
de jaren 1511 en 1512, pachter blijven. Tot en met 1511 viel de vervaldag van de 
pacht op 15 "hoymaent" (= juni); vanaf 1511 wordt de vervaldag 1 oktober. Voor 
deze vervaldag zullen we in de loop van de zestiende eeuw nog verschillende andere 
data tegenkomen. 

De jaarlijkse pachtsom, welke in natura betaald diende te worden, bedroeg 
" ... 5 mudden en 2 sacken rogs(=roggemeel) ende 1 halster terwe ... " (5) 

Deze vorm van betaling zullen we praktisch gedurende de gehele zestiende eeuw 
tegenkomen, met uitzondering van het jaar 1520 waarin voor het eerst de pachtsom 
in geld betaald moet worden. De molenaar stond in voor het 'dagelijks' brood van de 
abdijbewoners. Een bewijs hiervan vinden we in de rekening van 1509, waarin bij de 
pachtontvangst van de molen genoteerd wordt " ... om(m)e 5 mllekin rogghe de 
wekin ... " (6); de molenaar diende zijn pacht dus in wekelijkse pOl1ies ( van ± 67 I. 
roggemeel) te betalen. In een pachtcontract in de loop van de zestiende eeuw komen 
we nog zo'n dergelijke formule tegen. 

De verpachting van de overige abdij goederen (landerijen) gebeurde overigens tegen 
geld. 

Deze jaarlijkse pachtsom zal gedurende de zestiende eeuw verschillende fluctuaties 
ondergaan. 
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Jaar Pachtprijs Waarde 

1504 5 mudde + 2 zakken rogge ± 39 p. par. 
+ 1 halster tarwe 

1505 5 mudde + 2 1/2 zakken rogge 
1506-15 \0 5 mudde + 2 1/2 zakken rogge (1507, ± 44 p. par. 

+ 3 viertale tarwe 
1511 6 mudde rogge 
1512 5 mudde rogge 

(1513) ± 52p. par. 

1513-1519 6 mudde rogge (\ 516) ± 70p. lOs. par. 

1520 48 pond parisis (1519) ± 54p. par. 

1521-1523 6 mudde rogge (1521) ± 216p. par.! 

1524-1527 5 mudde rogge + I mudde muiter 
(=maalloon) 

De tabel geeft de pachtprijzen gedurende het eerste kwart \/.111 de 16de eeuw. 
In kolom drie hebben we de henaderende waarde van de in kolom twee "emleJde 
pachtprijs genoteerd. daar waar het rekeningenhoek ons hierover inlichtingen wr
schafte. Bemerk hierhij de grote verschillen in de waarde van kolom drie. 

Molenaars 

Om nu even terug te komen op de molenaars. Zoals hierhoven n:ed~ aangehauld. 
werd de pacht van Lieven Van der Leyen in 151 I en 1512 onderbroken. 
In die twee genoemde jarcn werd de molen in padll genomen door l'l'n leken' 
Adriaen de Jente. en wel van jaar tot jaar. De rl'lk'n voor dit tweejarig intennl'llo 
konden we niet achterhalen. Toch lijkt het ml't deze Adriul'n niet 10 \'Iot tc luUen. 
In het ecrste jaar van zijn pacht lezen wc bij dl' uitgaven. dat de ahdij Hannddn 
Ilussehalit 4H schellingen parisis hetnnld heeft omdllt hij l'l'n Illaund op ..... 0"'" ",111('

I/e ~h('di(,l1( "C'lil ... " (7). 

Maar in del.elfde lIitguvepost lezen wc dm de ahdij ook Adriaen dl' kntl'(=dc mllll-
Ilaar) hetaald heeft om zes weken dienst te doen op dl' molen. Dit lijkt onlogi~l'h: \H' 

hehben cr dan ook geen verkluring voor. liet junr daurop, in 1512. wnfllt dl' Illllkn 
weer verpadll aan genoenllk Adriaen. maar nu le/l'n \\'l' l'rhij dat ..... \\·,)'Ii(·clc·" (= lil' 

lIhdij) :C'II'l' (11/C'lIh'l1 ~,,('''tlllde //('""l." ...... (H). 
Dit lijkt cr op tc wijzen dnt de 1110kn door de pUl'htl'r tl' laml'n ml't lil' ahdij uitgt" 
haat werd. Nochtans is de padlIprijs dat janr 5 IllUdlk fllg.gl'nll'd. 

De hierboven reeds Illel'nnauls wrllll'ldl' Lil'vl'tl Van dt'r l.t·YI.'1l nt'l'mt in I:' U lil' 
molentollwtjes Weer inhaJHkn. en lul g.l·dllfl'IHk dl' I..olllt'nlk Il'S jnar (\l,dllt'r blij
VI'Il. Vanaf I oktoher 151 J m'l'mt hij tl'vl'n~ Ill't plldll!o!lX'd "g/u'kgllt'" Ni c1f'tI 

1I//lle,,", en l'Venel'l1S eigl'llIlol11 vlln dl' ahdij in padll. VlHW l'\'n tt'nni.ln VUil Ikn 



jaren. Hij oefent nu naast het beroep van molenaar tevens het beroep van landbou
wer uit. Genoemd pachtgoed was ongeveer 40 gemeten groot. 

Herstellingen aan de molen 1504-1519 

In 1519 wordt Lieven Van der Leyen voor het laatst als molenaar vermeld. 
Hij was gedurende een 15-tal jaren, met uitzondering van de jaren 1511 en 1512, 
pachter geweest. Hieronder volgen chronologisch de belangrijkste herstellingen die 
gedurende deze termijn aan de molen uitgevoerd werden. 
Voor de verklaring van de molenterminologie verwijzen we u naar de bijlage. 

De eerste kosten door de abdij uitgegeven, worden vermeld in 1505. 
Het betreft een uitgave voor werkloon i.v.m. het verhogen van de molenberg, waar-
op de molen stond, alsmede om een "yserspille" 3 p. 7 s. par. 
In 1506 wordt door 3 timmerlieden gedurende 2 dagen en vervolgens door 4 tim
merlieden eveneens gedurende 2 dagen "ghevl"Ocht"(=gewerkt) om een 
"nieuen steeger" te maken à 5 s. per dag 3 p. lOs. par. 
In 1507 wordt aan Jooris Boterman betaald i.V.m. het plaatsen van een nieuwe 
"asse" en een "}vintpuelle" 7 p. 4 s. par. 

In 1509 wordt eveneens aan Jooris Boterman betaald i.V.m. het aanbrengen 
van een " ... nyewe rinchaud l"Ondom(m)e an den steen(molensteen) ... " en 
tevens voor het feit dat hij " .. den steen gherese( gelicht) en verleydt..." (9) heeft. 

4 p. 16 s. par. 
In 1511 wordt door Jooris Boterman een nieuwe "pestele" aan een van de molen-
wieken aangebracht en krijgt hiervoor 3 p. 12 s. par. 
In 1512 vinden we een uitgavepost terug voor het draaien van 9 " ... spille 
om cleyn wir e )Iken te doen vermakene .. . " (10) 18 s. par. 
In 1515 wordt aan Jan Haelbrecht voor werkloon betaald om gedurende drie weken 
" ... te hoghen de muten ... " (I I) (de molenberg wordt alsnog verhoogd!). 

6 p. 12 s. par. 
In 1516 worden er heel wat vervangingswerken uitgevoerd aan de molen. 
Er wordt o.a. weer een nieuwe "asse" geplaatst; I nieuwe "pestele" .. 2 nieuwe 
"roede(n}"; tevens wordt het strooien dak vervangen en ook aan een van cle zijwe
gen van de molen worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. 
Hiervoor wordt aan Pauwel van Helseroot en zijn "medepleghers" (=helpers) 
over 37 dagen werkloon ( à 7 s. 6 den. per dag) betaald 23 p. 16 s. par. 
Een nieuwe "marhe" (marmer) steen kost 30 s. par. 
Voor 50 "spiessche haudt" (= een harde en duurzame houtsoort), welke gebruikt 
werd voor de molenkap, werd inclusief de vrachtkosten voor de aanvoer ervan uit 
Zceland(!) betaald 21 p. par. 
Voorts werden aan 2 zagers om 5 dagen "illf spiesscl!e h(mdt" te zagen en tevens 
voor 325 voeten (=H9,47m.) "millenscl!eell" à 10 s. per 100 voeten, betaald 

4 p. 14 s. par. 
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Voor het aanbrengen van een "c/oephecke" (af luithek dat uil het lood hing. waar
door het uit zichze lf te rug dicht vie l) aan de molen en aan de "dorendrel'e" wordt 
aan ee n timmerman betaald 3 . par. 
In 1516 word t er ruim 50 p. par. uitgegeven. En het gaat hierbij dan n g hoofd za e
lijk om loonkosten (a lle materiaalko~ ten worden nl. niet vermeld). 
In 15 18 wordt aan de "millenmeester" betaald om twee nieuwe "\'elghe int groot 
wir e )Ie" te doen 7 p. . par. 
Ook wordt e r dat jaar weer 50 "spiessche houdt" in Zeeland gekocht voor 36 p. par .. 
inc l. de kosten voor de verzaging ervan 40 p. I . par. 
Tevens wordt er dat jaar ook nog een betaling gedaan oor 250 "\'emen" en '''0111-

hoerde" (balken ) ter waarde van 52 p. . pat. 

Rosmolen 

Hebben we geen z icht op he t ont taansdatum van de abdijmolen; 0 er de pri hting 
van de (eerste) rosmolen zij n we beter geïnfonneerd. 
De rekening over het jaar 15 18-15 19 licht on namelijk in n pens de u\\ van een 
"roosse muIen" (=rosmolen ). Een rO. molen is een d or paard Ira tie (afgel id \an 
or~ of ra ) aangedreven maal insta ll atie, die e n ronde ( f eelh I- ige) \ rm he t. 

Waar de rosmol en opgeri cht werd , word t uit de oorhand n Lijnde g ge" n in eer
ste instantie niet duide lijk . He t pachtcontract an 15 (lie verder) li hl n hier 
nade r ove r in . Er blijkt uit dat deze ro ' mol en binnen h t kl t rbeluil- , I nd. it 
gegevens afkomsti g van latere pachtcontrac ten weten \ dat d z rosmol 'n" ma
melijk diende om he t mo ut graan te malen voor de klost rb uwerij . 

Ar h"',(II/(;g(' w ,l/lwlell II/('( CI' II 11/'(("11 dllJ.. ( .I"·"C'11I11II1 1/1/111111 11 tI I/ J 
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Bij deze rosmolen werd tevens een huis gebouwd. Alles uiteraard volledig in hout 
(en leem). De kostprijs voor het geheel bedroeg ruim 136 p. par. De start van deze 
rosmolen is echter geen voorspoedige, want reeds het jaar daarop vermeldt de abdij
rekening uitgaven om de " ... roosmuelen te hermakene ... " (12); kostprijs 30 p. par.. 
Ook worden door Joos van Verdegheem en zijn zoon, benevens Pieter Willems 52 
dagen gewerkt aan "trondhullse"(=rosmolen); kostprijs 17 p. 4 s. par. Om de rosmo
len van een nieuw strodak te voorzien werd aan Jacob van Leen voor arbeidsloon 4 
p. 16 s. par. uitbetaald. 
Het stro zelf, zo lezen we, was afkomstig uit de "pooldre"(=polder) (13), en de abdij 
moest hiervoor aan haar pachters 26 p. par. betalen. Voorts wordt er voor 30 
" ... bondi(n)ghe (bundels) laette (latten) omme trondhuuse ... " (14) 3 p. 12 s. par. 
betaald. In totaal wordt nu weer een bedrag uitgegeven van ± 90 p. par., wat een 
bedrag van ongeveer tweederde van de oorspronkelijke kostprijs vertegenwoordigde. 
Over het waarom van deze hoge herstellingskosten vinden we in de rekening echter 
geen aanwijzingen. Was de schade ontstaan door natuurgeweld of opzettelijk aange
bracht? Opmerkelijk is dat alleen de rosmolen schade heeft opgelopen. Aan het huis 
ernaast bleek geen schade te zijn. 

Plakkaat AO 1547 

Het oprichten van een rosmolen kon toen nog gebeuren zonder voorschriften van 
hogerhand. Door een keizerlijk plakkaat uit 1547 werd het oprichten van dergelijke 
molens echter gereglementeerd. Op dat moment was er een wildgroei van dergelijke 
molens, omdat die niet vielen onder het aloude windrecht. Een recht dat aan de land
heren toekwam en op die manier ondergraven werd. Als gevolg van dit plakkaat 
moesten rosmolens die nog geen 10 jaar bestonden afgebroken worden. Rosmolens 
die langer bestonden mochten blijven staan, maar mochten in het vervolg uitsluitend 
voor eigen gebruik aangewend worden. Op die manier werd hun concurrentiekracht 
t.o.v. windmolens aan banden gelegd. 

Nieuwe molenaars 

Vanaf I oktober 1519 wordt de molen verpacht aan Pieter de Backere voor een ter
mijn van een jaar. De pachtprijs moet nu niet in natura betaald worden, maar in geld, 
namelijk 48 p. par. Dit is de eerste en tevens de enige keer dat we dit zullen tegenko
men (zie tabel hierboven). Een reden hiervoor ligt niet direct voor de hand. Of deze 
pachtsom omgerekend ongeveer de waarde van 6 mud roggemeel vertegenwoordig
de van dat moment, zoals het de jaren ervoor en erna gebruikelijk was, kan ook niet 
met zekerheid gezegd worden. 

Met deze pachter-molenaar lijkt het niet zo best te vlotten, want nu springt ene 
Hanneken de Clerc in om op de molen te (helpen) malen gedurende 3 maanden en 
14 nachten. De ahdij betaalt hem hiervoor 8 p. 16 s. par. 
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We komen hier trouwens voor het eerst het nachtmalen legen. Dit nachtmalen 
gebeurde alleen in periodes wanneer er te weinig wind wa, en er toch veel werk ver
zet moest worden ( 15). 

Het is zeer waarschijnlijk dezelfde Hanneken (de familienaam de Clerc wordt nu 
echter niet vermeld), die het jaar nadien (1520) de pacht van de molen overneemt. 
Hij wordt nu aangeduid als "onsen mue/enare". Hij gaat een pachtverbinteni!> aan 
voor zes jaar, maar na I jaar wordt hij reeds afgelost door pieter de Gansman. 

Molenhuis 

Genoemde hanneken de mue/ellere pacht vanaf dat jaar ook een huis en hofstede 
gelegen "all de mlle/en". wezende drie gemeten groot. Hebben we hier te doen met 
het eerste molenhuis? Tot nog toe hadden we daarover in de rekeningen nieb \'erno
men. Er kan ook geen verwarring zijn met het "goedl (lil de mllclell": de boerderij 
die aan de overzijde van de (Lede)straat lag, want die wordl dat jaar nog steeds 
gepacht door de voormalige molenaar Lieven Van der Leyen. Uit de uitga\'en die 
door de abdij in het jaar 1520 gedaan werden, kunnen we echler opmaken dal het 
hier inderdaad om een nieuw molenhuis ging. Was dil huis en hofslede gelegen op 
de hoek van de huidige Molenhoek meI de Ledestmat: de plaats waar het laalsle 
molenhuis een tweetal jaren geleden afgebroken werd? We hehhcn er geen ,ekc.'r
heid over. Dit (molen)huis en hofstede werd verpacht voor 9 jaar à 9 p. 12 s. par.D..' 
pacht zou pas ingaan per I oktober 1521. Dus het eerste j'Ulf was gmtis. 

Zoals hierboven gezcgd werd lIanneken opgevolgd door Pieter de Gansman (00)... 

wel de Gansmaker genoemd). Hij /Ou de mokn voor drie jaar pachten à (l mud m~
gemeet. Dczclfde Picler neemt nu ook het (Illokn)huis en hofsll'lk gclcgl'n "OIl1n'lII 

de mue/e,," in pachl voor eenzelfde ll'I11lijn van dril' jaar. Maar llC.lJ.. hij ,,,I lijn \\l'l
iswaar korte pachttermijn niel helcmaaluildocn, l'n slcdllS l\\l'l.' jm,r Il;ll'htl'r hlij'en 
op dc ahdijmolcn. De/.e Pieter de Ganslllan ol'fendl' naast hl.'l hl'f\X'P \'.lIl Illlllcna"r 
hlijkhaar levens hel heroep van lil11ml'nnan Uil, wan I \\'1,.' villlkn hc:m gl·f\.'~l'1d Il'nt~ 
in verhand mei hcrstellingl'n aan de ahdijglll'dl'fl'n l'l1 ,k allC.lijmokn. Van"f '5~~ 
padll gcnoemdl' Pietl'r de (ÎanslllHIl l'en hofstl'tk ml'l I Cl gl'mc.'Ic.'" land (~lx'C.l "tlc"1/ 

Voghe/.wlIC''') van dl' ahdij te Oost-l.'e)...lo. Wl' /u1kn Pil'll'r dc.' (iansman nn~ l'l'llm"al 
nis moll'nuar tegenkoJlll'll, nal11dijJ.. vanaf hamis 1526, vonr l'l'" Il'nnijn \ all l'l'1l jaar, 

Dl' nicuwe molenaar is (iahriL'1 (ltll'l(\ünls. lIij ~mat l'l'n padllWrhinlc.'nis mUl Hl\.lr 
zcs janr; ingnnnde I oktohl'r 1523. I kl Iijkl eenlonig, Illaar ()tlJ.. hij In' hl'l ~l'l'n Il'S 

jaar volhoudl'n op de molen. Na dril' jaar houdt hij hl'l fl'l.'lis Vl)tlr ~l'/il'n. l">-t.' I""du, 
som Ix'draagl onveranderlijJ.. Cl l11ud rnggl'ml'l'l. 
Nochtans lezen Wl' nu dat dl'll' Cl mud f\l!-!!-!l'Il1C.'l'l Iwslanl uil 5 mud f\)~'-!l'Il\c.'l'll'n I 
Illud "11//1/1('1'(''' (=I11:1allool1 dal normaal aall dl' pal'lllc.'r-l11llknuar hx'J.. \\ mn; dil 
maallooll hl'drol'g norll1aal 6(~ (lr I/lh lk'l'I), Ilwl daarhij nu~ dl' hX'\(lC.'~in~ ...... 11.,.1<' 
cI/'III1/1It'/('1/ wil/I ..... (lhj Ik/l' l'elllstllll'lil' Wl\I\'1l \\"l' h'l dan hl\.' Il\l~ nic..'lll'~l'n~c.'J..\\, 
men. I kl is IIkl gl'hl'l'l duidl'lijJ.. wal hil'I1I\l'l' 1'1\'l'ks hC.'lhlC.'ld \\1\l\lt, 



Het molenhuis wordt blijkbaar niet door Gabriël Goethals gepacht, althans we vin
den hierover in de rekeningen geen vermelding. Waarom deze laatste drie genoemde 
molenaars hun pachtverbintenis voortijdig afbraken, kan uit de geraadpleegde bron 
niet afgeleid worden. Was de pachtprijs te hoog? Was het leven te duur geworden? 

Ter illustratie het volgende. In 1521 wordt door de abdij 4 zakken roggemeel 
gekocht à 6 p. par. per zak. Dit is 36 p. par. voor een mud roggemeel. De gemiddel
de prijs voor een mud roggemeel bedroeg in die periode ± 9 à 10 p. par.; dit beteken
de een prijsverhoging van maar liefst 360-400%! We lezen dan ook in de marge 
" ... Me(morie) den dieren(=dure)tijt ... " ! Het lijkt er echter op dat deze extreme prijs
verhoging niet van zo'n lange duur is geweest, want de volgende jaren wordt hier
van geen melding meer gemaakt. 

Zoals hierboven gezegd stopte de pachtverbintenis met molenaar Goethals na drie 
jaar, op 1 oktober 1526. Hij wordt opgevolgd door Pieter de Gansman, die de abdij
molen opnieuw, maar nu maar voor een jaar in pacht neemt (zie hierboven). Door 
het overlijden van de abdis Katheline Sbeers, begin april 1527, droogt onze bron 
waaruit we bovenstaande gegevens geput hebben op. Van haar opvolgster is er jam
mer genoeg geen rekeningboek bewaard gebleven. 
Ter afsluiting volgen hieronder nog enkele uitgaven in verband met reparaties aan de 
abdijmolen over de periode 1520-1527. 

Herstellingen aan de molen en het molenhuis 1520-1527 

In 1520 blijkt de "meuiensteen" aan vervanging toe te zijn. 
De kostprijs van deze molensteen bedroeg 48 p. par. In Gent moest blijkbaar een 
verdeler van molenstenen zitten, want voor vrachtkosten vanuit Gent werd 3 p. 12 s. 
par. aangerekend. Om deze molensteen in de molen te hijsen werd 4 p. 16 s. par. 
aangerekend. Om een ijzeren band rond de steenkist te doen moest 4 p. 2 s. par. 
betaald worden. En over 5 dagen arbeidsloon voor een timmerman werd 2 p. par. 
betaald. De totale kosten voor de vervanging van de molensteen bedroegen 62 p. 10 
s. par. In dit bedrag zijn dan nog niet de "verteerde casten" gerekend, ten bedrage 
van 36 S., die betaald moesten worden aan drie personen, waarvan 
" ... twee(personen)die quam mette muiensteen dander(de derde persoon)cocht den 
steen ... " (17). 

Aan Joos van Yerdeghem werd betaald om 20 "nieu(=nieuwe) camme" aan te bren
gen "an den groot wi( e )le" à 12 d. per stuk en om 6 "nieu spille" te maken 
4 p. 16 s. par. 
Deze kammen werden gemaakt uit essenhout; we vinden namelijk een uitgavepost 
terug voor het vellen van 8 "hesschen". Dit lijkt echter nogal veel om 20 nieuwe 
kammen te maken. Waarschijnlijk heeft de administrateur van de abdij hier een fout 
gemaakt (zie hieronder bij uitgaven voor het molenhuis). Tevens werden er dat jaar 
2 olmen omgehakt, die moesten dienen om een "vanghe" van te maken; kosten 
I p. 7 s. par. 
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Over het molenhuis dat gebouwd werd in 1519-1520 vinden we ook enkele ko!\len 
terug. Hiervoor werden 16 populieren à 3 s.; 24 eiken à 4 s. en I es!\en(boompje) 
("heesehelkin") à 2 s. (zie hierboven) omgehakt. Om deze es te vellen moest de 
abdij dus 2 s. betaald worden aan de houthakkers. Als totaal bedmg voor hel vellen 
van deze es zien we echter 16 s. genoteerd: dit klopt dus niet. 
Om deze 16 s. te rechtvaardigen zouden er eigenlijk 8 essen geveld moeten worden. 
Dit zijn de 8 essen die hierboven genoemd worden. Voor het maken van de 20 nieu
we kammen zal echter het vellen van I es(senboompje) volstaan hebben. 
In 1522-1523 vinden we nog enkele uitgaven terug i.v.m. het molenhuis. 
Zo worden er door twee timmerlieden gedurende vier dagen aan dit "mli/eIIIIIIIIS" 

gewerkt; kosten 48 s .. Tevens worden er dat jaar 2200 "pal/eere TichC'lell" (als dak
bedekking) per schip aangevoerd; kostprijs 10 p. 14 s. par. 

In 1524-1525 wordt van jacob Eyman een olm gekocht om twee "\'C'lghC''' te maken; 
kostprijs 48 s .. Tevens worden dat jaar twee "l1lllelemeesTers" betaald om gedurende 
7 dagen aan de abdijmolen te werken aan een dagloon van 10 s.; totaal 3 p. 10 s. 
par. Ook Pieter de Gansman, de abdijtimmemlan, die soms Pieter de TC'mmama" 
werd genoemd, werkt dat jaar gedurende 6 dagen met zijn knecht aan de molen. We 
hebben er jammer genoeg geen zicht op welke werkzaamheden bovengenoemde per
sonen aan de molen uitvoerden. 
In 1525-1526 wordt aan genoemde Pieter de Gansman met zijn "kJ/elpc'" aan 
arbeidsloon 2 p. 7 s. 6 den. par. betaald omdat zij "dc'l/ groot wir (' )/C''' en hel "cia" 
wi( e )IC''' vervangen hebben. Aan de smid van Ertvelde wordt dat jaar owr ",jur
were" dat aan de molen uitgevoerd werd R p. 14 s. par. uithetuald. 
In 1526-1527 tenslotte wordt aan .Ienmimus Mertins (smid) wegens heNellingen 
aan de "hals" "SpO('1'CII" en "palll/('l1 \'em dC'l/ ril/ek g(/('s,'i('/c'" betaald 5 p. p .. r. De 
totale uitgaven voor hestellingen etc. bedraagt voor de periode 1520- I 527 ongl'Vl't.'r 
115p.par .. 

Korte samenvlItting 

Als we een korte halans opmaken over de el'rste 2.~ jaar, dan lx'llll'rkl'n wc dilt er 
maar liefst zes molenaars gedllrl'lllk dl'lC Iwriodl' wl'rknuun IÜn gl'\\l'Cst op dl' 
abdijmolen. Eén molenaar hel'l't ml't el'n kortl' nlllkrhrl'kin~ ~cdun'n~k l't.'1l 15-1,,1 
jaren onafgehroken gCllmlcn. Vanaf lil' jnrl'n 1520 is l'r 1l0~ maar weinig ,,'oillimflkit 
onder dl! molenaars IC \X'Spl·lII'l'n. 

De pachlprijs ondergaut gedlll'l'lllk dl'!.'" pl'riOlk nogal wat tlul'tualil's. 
Vooral in de periode 1511-1519 IX'llll'rkl'n wc l'l'n stijging. In 1520 lkll \H' ,juisi Iwt 
tegenovergestl'lde. De padlIprijs lakt dan maar Iid!'>t 25%, Ik/'" wrlll~ill~ blijkl 
echter maar van kortl' duur Ic li in. want hl,t iaar daarop stijgt hij \\l'l'r naar lijn \)lIdl' , . 
niveau. Een reden voor dell' f1uctuulies ligt nkt din'rl vnm dl.' hand. 

In deze periode wordl cr el'll rosmokn opgl'rkhl hilllll'1l hl'l khl\\sll'rbdllik, \\m Ilt't 
Illoutgraan te lI1all.'n. Ook wordt l'r een l1lolclll'nanrshuis gl'll\l\I\Hl. 
Als we kijkl'n naar dl' uitgllVl'n dit' Ik ahdij gl'sp,'nlkl'nl hl,\.,n mlll hun llI\lkn. dan 
knnll'n wc aan l'l'll lolllal lX'drn~ vlln ± JOO p. plll' .. Dit Iwdm~ l\lU Il\\~ l,\'11 flUl" slllk 
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hoger liggen als alle materiaalkosten, die niet altijd vermeld werden, hierbij opgeteld 
zouden worden. 

Als we nu een ruwe berekening van de verhouding pachtopbrengsten ten opzichte 
van uitgaven voor herstelling en onderhoud van de molen bezien, dan bemerken we 
dat ongeveer 1/3 deel van de pachtopbrengsten opgesoupeerd wordt door herstel
lings-en onderhoudskosten. Het verpachten van de molen was voor de abdij blijk
baar een lucratieve bezigheid. 

2. Pachtcontracten zestiende eeuw 

De eerstvolgende gegevens omtrent de molen dateren van 1538. Vanaf nu hebben 
we de beschikking over pachtcontracten, die we hieronder chronologisch zullen 
behandelen. 

2.1 Pachtcontract A 0 1538 

Het oudste pachtcontract dat ons op heden bekend is, dateert van 16 december 1538, 
en is opgesteld in de vorm van een chirograaf (18). 
De abdis van het klooster verpacht de " ... muelene met vier seylen ... " (19), aan 
Gabriel Goethals. 

We mogen geredelijk aannemen dat we hier met dezelfde molenaar te doen hebben, 
die gedurende de jaren 1523-1526 de molen reeds uitbaatte. Sinds wanneer hij weer 
terug pachter van de abdijmolen is geworden valt niet meer na te gaan, maar het zou 
goed kunnen dat hij na de eenjarige come-back van molenaar Pieter de Gansman 
alweer molenaarsbaas is geworden. In ieder geval is de continuïteit weer verzekerd, 
want de familie Goethals zal vanaf nu gedurende enige tientallen jaren de molen 
blijven uitbaten. 

Pachtvoorwaarden 

Naast de 4 zeilen, waarvan hier boven sprake, krijgt de pachter-molenaar ook nog de 
beschikking over: 1 "heysele"; 1 "steenreep" ; 3 "hauhamers"; 1 "heyselreep"; 2 
"meelcupe"; 1 "meelcurf'; 1 "sack reep"; 1 "hutereep" ; 2 "hra(m)seele". Al deze 
zaken moet hij aan het einde van zijn pachttermijn aan de abdis terugleveren. Een 
eventuele waardevermindering of vermeerdering ervan zal dan onderling verrekend 
worden. 

Rosmolen 

Een andere voorwaarde was de verplichting van de pachter-molenaar om " ... Oflse 

muelene hinnen convenle(=kloosterbeluik)staende scerpe als naaI sal sUn ... " (20). 
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Met deze molen wordt hier de rosmolen bedoeld, die zich binnen het kloosterbeluik 
bevond. Voor deze dienst(het scherpen van de molenstenen), zou de molenaar een 
vergoeding krijgen. 

Pachtsom 

De molen zou verpacht worden voor een termijn van drie jaar, ingaande kerstavond 
1538. De pachtsom diende door de pachter-molenaar nog steeds in natura betaald te 
worden, en bedroeg 6 mud roggemeel. Dit is dezelfde pachtprijs als in de jaren '20. 
Er was hierbij gestipuleerd dat hij deze pachtsom naar rato, wekelijks, 2-wekelijks 
of maandelijks moest leveren aan het klooster. Deze clausule herinnert ons aan een 
gelijkaardige uit de rekening van 1509, waarbij de molenaar in wekelijkse porties 
moest betalen. 

2.2 Prolongatiecontract A ° 1541 

Op 15 mei 1541 wordt aan Gabriël Goethals een verlengingscontract verleend; nu 
voor zes jaar. De voorwaarden uit het contract van 1538 blijven geldig, evenals de 
pachtprijs. Wel wordt er nog een extra voorwaarde aan toegevoegd. Deze hield in 
dat. indien de molen aan reparatie onderhevig zou zijn, of er door andere oorzaken 
niet gemalen kon worden, de pachter geen vermindering van de pachtprijs kon 
bedingen, tenzij dit oponthoud langer dan I dag zou duren. 

Omdat deze conditie zo expliciet vermeld wordt, doet dit het vermoeden rijzen dat 
tijdens de voorgaande pachttermijn in dit verband moeilijkheden waren ontstaan tus
sen de molenaar en de abdis. In de overige pachtcontracten komen we deze clausule 
overigens niet meer tegen. 

2.3 Pachtcontract AO 1552 

Het tweede volledige pachtcontract dateert van 10 februari 1552 (21 ). Nu wordt de 
molen aan vader Gabriël en zoon Christoffel Goethals verpacht voor een termijn van 
drie of zes jaar naar keus van de pachter-molenaar. Als hij voor de eerste termijn 
koos, diende hij dit wel aan het begin van het tweede jaar van zijn pacht kenbaar te 
maken, anders werd de pacht automatisch verlengd. 

Dit contract is yua voorwaarden al heel wat uitgebreider dan dat van 1538. Zo wordt 
nu onder meer bepaald dat de pachter moet instaan voor het onderhoud van "pes
teis" ; "Iassehen" ; "scheen"; "kam( m)en" en "spil/en". m.a.w. alle draaiende 
onderdelen of het 'gaande werk' van de molen. Indien er een pestel diende vervan
gen te worden, dan zou die door het klooster geleverd worden " ... vut ol/se I/Ol/te sta
ende op de meulewal ... " (22), ter waarde van 10 s. gr.. 
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Molenstenen 

We vernemen nu voor het eerst iets aangaande de slijtage van de molenstenen. Bij 
de aanvang van de pacht zou de dikte van deze molenstenen gemeten worden in 
"Gentsche duumen" (I duim = 2,75 cm). Door aan het einde van de pacht de dikte 
van deze steen opnieuw te meten, kon men een berekening maken van de slijtage 
ervan. Voor elke duim minder dikte, moest de molenaar 10 s. gr. betalen. Op het 
meten van deze molenstenen komen we later nog terug bij het bespreken van de akte 
van "prisantie" van de molen in 1554. 

'Maa/dwang' 

Deze term komt een beetje misleidend over en kwam normaal gesproken alleen voor 
bij banmolens. De boeren die binnen een straal van ± 5.5 km. rond zo'n molen 
woonden, waren verplicht hun graan op de banmolen (van de heer) te laten malen. In 
ons geval was dit omgekeerd. De molenaar van de abdijmolen was nu verplicht om 
al het graan dat op landerijen van de monialen groeide en voor hun eigen rekening 
werd uitgebaat. te malen. Hij moest dit uiteraard niet ~ratis doen en als maalloon zou 
hij hiervoor ..... eene steen muiters op eleke sack ..... (!. ) krijgen. 

1 steen of 1/29 deel of ± 3,4 % van elke zak graan die hij voor de monialen zou 
malen, kwam dus aan hem toe. Nornlaal bedroeg het m'1alloon 1/16 deel of ± 6%. 
De abdij had dus een voordelige transactie voor zichzelf afgesloten. 
Ook al het moutgraan ten behoeve van de kloosterbrouwerij moest door de molenaar 
gemalen worden. Als compensatie hiervoor zou hij nu geen deel van de gemalen 
"hrauwe grane" krijgen, maar van elk brouwsel zou hij 1 kan hier krijgen. Een be
taling in natura dus, welke uiteraard niet te versmaden was. 

Uit deze twee opgesomde voorwaarden kunncn we hct besluit trekken, dat de ros
molen hinnen het kloosterbl'luik op dat momcnt niet mt'cr hl'stomi of althans lang
durig buiten gebruik zou hlijven. 

Brand-en stornlsc/wc/c\'cr:ekt'rillg 

Een andere voorwaarde hehl'lsdc el'n soort hrand-en stonnsl'hadl' '\'cflckering' die in 
het voordeel vun de abdij was opgestt'ld. Zo was hl't dl' moknaar wrhodl'l1 om vuur 
te maken op de molen. Een beding dat vanuit hl'lkndaags oogpunt wat eigt·n.umiig 
overkoll1t, omdat dit zo logisch lijkt, het hrandhaar Illutl'riaal van de Illl11l'fl in adll 
nemende. Indien er uan de mokn tndl hrand-of stonllsl'halk zou ontstaan. dan dil'n
de de puchtcr-molcnuur die schmk op zijn kostl'n Il' herstdk'n. Dil Ix'din~ \wnt wd
licht opgenomen om hel nuchtmak'n (waarhij men tkht, Ll'. vuur mxH~ h,,~n, t'n Iwt 
malen bij hevige (storm) wind tl'gt'n tl' gann. 

Mo/t'lIliu;s 

Werd in de rekening vnll 1520-1521 dl' ligging vnn dit moknhuis nkt ~'\a~'1 ,UUl~t" 
geven, nu tczl'n dat twt Illoknhuis wl'stwnllrts gt'kgl'll WlIS "lil I ~k Illl\kn \\p lil-
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"heÏlwegh naer ghendt" (de huidige Molenhoek) (24). Dit is dus de plaats waar het 
laatste molenhuis een 2-tal jaren geleden afgebroken werd. Op deze "heirwegh" was 
gewoon een stuk grond afgepaald, waarop het molenhuis werd gebouwd (zie afbeel
ding). 

Is dit hetzelfde molenhuis als hetgene uit 1520?, was er ondertussen een nieuw 
gebouwd op de heirweg? Hoewel een bevestigend antwoord op de eerste vraagstel
ling het meest waarschijnlijk lijkt, hebben we hier uiteraard geen zekerheid over. 
Opmerkelijk is het dat in het pachtcontract van 1538 over dit molenhuis geen mel
ding gemaakt wordt, nochtans zal de molenaar toch ergens gewoond moeten hebben. 

Als we nu echter even een klein sprongetje in de tijd terug maken naar de periode 
1523-1526, dan bemerken we dat op dat moment (dezelfde) Gabriel Goethals pach
ter was van de molen. Ook toen pachtte hij alleen de molen zonder het nochtans pas 
nieuwgebouwde molenhuis. Dit lijkt erop te wijzen dat genoemde molenaar een 
eigen woning bezat die mogelijkerwijs in de buurt van de molen moet hebben 
gestaan. Maar van de andere kant kunnen we ons dan afvragen of dit eigen woonhuis 
niet meer bestond bij het in pacht nemen van het molenhuis. 

Het was de pachter-molenaar verboden om in dit molenhuis " ... taverne te hauwen oft 
bier te tappen" ... " (25), wat natuurlijk eenaantrekkelijke bijverdienste zou zijn 
geweest. Zelfs het bomenbestand rond de molenaarswoning wordt in het contract 
vermeld. Zo moet de molenaar aan het eind van zijn pachttermijn terugleveren: "".5 
appelboemen, 12 krijkelaers en kerselaers tsame, 2 rokelaers(notelaars?), 26 eec
kentroneken en 9 opgaende eecken ... " (26). 

Pachtprijs 

De pachtprijs werd nu aanzienlijk verlaagd. De pachter-molenaar moest slechts 4 1/2 
mud roggemeel per jaar betalen. Dit betekent een vermindering van maar liefst 25% 
t.o.v. vorige pachttermijn. 

Voor het molenhuis moest hij jaarlijks 4 p. gr. vi. betalen. Omdat we hierover geen 
gegevens hebben uit het vorige contract, kunnen we niet nagaan of ook hier een 
pachtprijsvermindering gold. Ten opzichte van 1520, het eerste jaar waarin het 
molenhuis verpacht wordt, betekent dit echter een vermindering met meer dan de 
helft. De pachttermijn voor de molen en het molenhuis zou ingaan per 20 februari 
1553, voor een termijn van zes jaar. 

2.4 Akte van 'prisantie' A 0 1554 

Op 27 februari 1554 werd een akte van "prisanfie" opgemaakt. In deze akte werd 
het gaande werk van de molen geprezen. De akte werd opgesteld als uitvloeisel van 
het hierboven vermelde pachtcontract. In de akte van "prisantie" werd de waarde 
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van de draaiende onderdelen van de molen vastgesteld door twee "prijsers" , en 7.e 

moest dienen om aan het einde van de pachttermijn de waardevermeerdering of ver
mindering van genoemde onderdelen onderling te verrekenen. Normaal diende zo'n 
prijzij bij de aanvang van een nieuwe pachttermijn opgemaakt te worden. Waarom 
in dit geval hiermee een jaar gewacht werd. is niet duidelijk. 

Zoals gezegd werden er twee "prijsers" ingeschakeld. Inghele(=Engelbert, de 
Casteleer moest de belangen van de pachter behartigen en Adriaan de Ca'teleer die 
van de eigenaar. i.c. de abdis. Het moge duidelijk zijn dat "prijsers" bek\\-ame lie
den moesten zijn. die de molenaarsstiel door en door kenden. Veelal waren het col
lega-molenaars die hiervoor in aanmerking kwamen. 

We zullen hieronder de akte van "prisantie" wat nader bezien. 

Vooreerst werd de "binllenroe" (dit is de binnenste van de 2 molenwieken) 
waard bevonden 15 s. gr. 
De "buutenroe" (buitenste molenwiek) verkeerde blijkbaar in een hetere staat. want 
de waarde daarvan was 26 s. 8 gr. 
De "cammen" (de houten tanden in het aswiei) en spillen (verticale as 
die de maalsteen in beweging brengt) waren samen waard 5 s. 
Voorts werd van de "'oopenden sleen" (de bovenste maalsteen die over de stillig
gende onderste maalsteen drauit) de dikte gemeten Dae bleek nog ..... // dlllll"(' 

dicke Rhentsche maete ..... (27) te zijn (I duim = 2,75 cm ). Voor iedeR' duim d~ll 
deze steen op het eind van het puchttennijn minder dik zou zijn. mOl'st de p'Khter
molenuar I () s. gr. betuien. Omdat de huidige molensteen nu al l'en jaar aan slijtage 
onderhevig was geweest. werd overeengekomen dat dit eerste jaar naar rato nUl dl' 
slijtage van de komende vijf juur zou verrekend wonkn. DI.' ""'ggll('",,(' .'i/(·c·,," (de 
onderste maalsteen) wus 4 1/2 duim dik. Ook hiervoor gold de/dfdl.' n.'gding. Voc.lr 
deze steen werd nu echter hepaald dat het eersic jaar slijlUge nkt naar mhl IOU \'I.'r
rekend worden. Dal was dus een meevaller voor lil: mo1t-naar. 

2.5 Prolongaticcontract (Ao 155W/5(){)) 

Over de juiste dalulll van dill:onlract hl.'hhl.'n Wl' gl'l'n Il'kl'rhl'Ïd, omdat hl.'l llngl.'dn· 
leerd is. 1It'I verkngingseolllfHl'l /Ou ingaan Iwr ::!O fdwuari 15hO. 1\.011 \'\Xll\!iC.'1l nll 
hel dus opgemaakl lijn. Wl' Vl'rnell1C.'n hÎl'ruil nog wal nmkn' intid\lin~c.'n Clllltn.'nt 
hel molenhuis. Zo gold voor dl' pad\ler-IlH,lenam lil' olHkrhlllldsplidll, r-.';lUr lil' 
ahdis zou hem inzllke ht'l onderhoud cdlll'r l't'n handje.' \cll'sle.'kl.'n, lh\l.lr Iwllt tc.' 
.. , .. ·~x I . I' 

'" Cl'('''(,11 IIUclI(=nÏl'Uw) .\'(/'(1(1 (I'" ,huu.\' 'I' d('('kclI... ( •• ),:\ s l'llm\X'nsalic.' lIl'f-

voor eiste I.l' cdller wl'l al tll'1 olldt' slro, dal van tWI dak 10.. w\IIn. Il'ru~, \\\l.llh n'r· 
hond ze er zil'h lOl' om .. ... a/ ,dt'/'''' dafll'" \'cll/ I/(loc/e II·c'('.H'II .\"cllllll (11I"1.~ 11' cic 1('11 

Iw/cl/(, ... " (29). Dil k k'l'm mOl'sl l'rhtl'r door dl' padllt'r Idl' ~1.'\ll,lwn \ll' ~d,l\l.'hl 
wordt'n. Dl' uhdis stond alk'l'n in \'nol' hl'l n'n·Ol'!'. 
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2.6 Prolongatiecontract A01565 

Op 5 oktober 1565 werd voor de tweede maal een verlengingscontract tussen de 
abdis en de molenaar gesloten op basis van het pachtcontract van 1552. 
Als pachter wordt nu alleen Christoffel Goethals vermeld. Vader Gabriel zal onder
tussen overleden zijn, of te oud om nog een nieuwe pacht aan te gaan. 

Rosmolen 

De molenstenen van de "rosmeulen" die binnen het kloosterbeluik stond, moesten 
door de pachter-molenaar indien nodig gescherpt worden. Hij zou nu echter geen 
vergoeding krijgen zoals in 1538. Maar indien hij in "graoten noode" was, mocht 
hij komen malen op de rosmolen. 

2 .7 Pachtcontract (A ° 1571/1572) 

Vermoedelijk eind 1571 of begin 1572 werd er een nieuw (ongedateerd) contract 
opgesteld. De molen werd nu in pacht genomen door Christoffel Goethals te zamen 
met zijn zoon, eveneens Christoffel genaamd. Met de molen werd ook nu weer het 
molenhuis verpacht. De voorwaarden zijn over het algemeen niet afwijkend van die 
uit het voorgaande contract. 

Molenstenen 

Aangaande de slijtage van de molenstenen wordt verwezen naar de akte van "pri
santie" uit 1554. Eigenaardig is wel dat men hiervoor van dezelfde dikte van de 
molenstenen uitgaat als in 1554. Namelijk I 1 duimen voor de loopende en 4 1/2 dui
men voor de "ligghende" steen. Een logische veklaring hiervoor hebben we niet. Er 
was ook nog een beding opgenomen aangaande de vervanging van de molenstenen. 
De molenaar had er alle belang bij dat dit in de zomerperiode gebeurde. In dat geval 
was de abdis namelijk verplicht om " ... hem(de molenaar) daertoe te leen en haer 
peerden en waghen om die(de molenstenen) op te halen ... " (30). Indien de vervan
ging in de winterperiode diende te geschieden, zou dit "spachters cost" zijn. 

De molen wal lag er blijkbaar maar belabberd bij. Er was namelijk bepaald dat de 
molenaar ervoor moest zorgen dat deze wal " ... alzoo hooghe es als thoochste van 

I } I " (31) ze ve \1a nu es... . 

Rosmolen 

Het gebruik van de rosmolen, in geval van nood, is niet meer gratis. De ahdis eist 
nu, bij gebruik, de helft op van het gemalen graan. Blijkhaar moet er in cle voorgaan
de pachttermijn van deze gratis-regeling teveel gebruik gemaakt geweest zijn. Ook 
inzake het malen van het hrouwgraan op cle verpachte molen kwam er een nieuwe 
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regeling uit de bus. De molenaar zou vanaf nu hiervoor 1 stuiver per zak krijgen. De 
vergoeding in natura (nI. 1 kan bier), was hiermee van de baan. 

Pachtprijs 

De pachtprijs stijgt met ruim een vijfde of 22.2% t.o.v. de voorgaande pachttermijn. 
en bedraagt nu 5 1/2 mud roggemeel. Voor het molenhuis moet onveranderlijk 4 p. 
gr. betaald worden. 

2.8 Pachtcontract (157611577) 

Dit contract is interessant omwille van het feit dat het dateert van vlak voor de god~
diensttroebelen. Nochtans is het ook. evenals het voorgaande niet gedateerd. Zelfs 
de ingangsdatum ervan wordt nu in tegenstelling tot de voorgaande ongedateerde 
pachtcontracten niet vermeld. Normaal gezien zou echter een nieuwe pachttermijn 
moeten ingaan op 20 februari 1577, vandaar de veronderstelling dat het opgemaakt 
werd eind 1576 of begin 1577. 

Troebele tijden 

Als gevolg van de godsdienstperikelen. werden in de loop van 1577 de klooster
gebouwen te oosteeklo verwoest en de monialen verdreven. Nadat de rust was weer
gekeerd, vestigden de overgebleven zusters zich te Gent in een huis op de hoek van 
de Posteernestraat en de Oude Houtlei. Hier werd nadien een nieuw klooster 
gesticht. waar de zusters bleven wonen tot aan de Franse Revolutie. Ot)k de al"ldij
molen kwam niet ongeschonden uit de strijd tevoorschijn. 

Wat het pachtcontract zelf betreft kunnen we kort zijn. Grotl' gl'dl-eltcn hiervan zijn 
letterlijk overgenomen uit het voorgaande. Volgens de aanhl'f ervan IOU dl' mok-n 
weer verpacht worden aan Christoffel Goethals Sr. en lijn /llon Christoffl'l Jr .. 
Christoffel Sr. moet hlijkbuar kort na h<.'t opmukl'n ervan overkdl'll lijn. of C'(.'n 
andere reden gehad hebben 0111 niet meer aan een nieuwe padlttcnllijn te tx'ginnl'n, 
want Christoffel (Jr.) werd in het contract doorstrcc.'pl en voor Christllft{"l (Sr.) weN 
nu "de ,1ol11(he" toegevoegd. 

Iielemaal aan het einde, nu dl' gdwuikelijke llfsluitl'lllk .linne.'n, werd nog l'l'n l'\tm 
beding tocgcvoegd, dat luidde: ..... JOI dt'st' "achli'r(s) !>ia m'lc" ""lt' ill OllSt" br,lU
werije \'oor IUluliee/ell 1(1/('lt IIOU mu/t' ('ostWI/t' ... " (.U), Dit WH~ hlijkl"",r l'l'n nu" 
gewoonterecht, waarvan de pachter-molenaar de OplHlllll' nodig adllll'. 

2.9 Pachtcontract ('11 akte \'(lII \'OOl'\\'cwrdt'11 ;\ 0 /58-1 

liet volgende, en tevens hllltstc i'cstÏl'nd<.' l'l'lIWSl' parhtl'Onlmrt dlll \lnS hc .. k('nd is. 
daleert vun 26 novcrnhe.'J' 15H4. Ilicrhij hO(ll\k ooI-. l'CIl IIkll' vnn ,,\l\lr\\ :Illl\kn, dk 
opgemaakt WilS 0111 ~c~ndigdl'n tl' vindl'lI voor dl' mokt\. 
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De slechte toestand van de abdijmolen 

Uit deze akte blijkt duidelijk dat de abijmolen op dat moment in een deplorabele toe
stand verkeerde en gedurende geruime tijd (enige jaren?) moet hebben stilgestaan. 
Er dienden namelijk nogal wat reparatiewerkzaamheden uitgevoerd te worden, 
zowel buiten als binnenin de molen. Maar niet alleen de molen verkeerde in een 
miserabele toestand. Ook met de financiën van de zusters stond het er op dat 
moment maar belabberd voor. 

De uit te voeren reparaties moesten namelijk door de aankomende pachter-molenaar 
betaald worden. De zusters zouden hierin voor een bedrag van 10 p. gr. tussen
komen. Maar zelfs dit niet eens zo hoge bedrag konden ze blijkbaar niet opbrengen. 
Met de toekomstige pachter-molenaar zou er daarom een overeenkomst gemaakt 
worden. Deze hield in dat de pachter dit bovengenoemde bedrag in tien jaarlijkse 
schijfjes van 21 s. 8 p. op zijn pachtsom in mindering mocht brengen. Deze regeling 
impliceerde dat de molen vanaf dan niet meer volledig in eigendom zou toebehoren 
aan het klooster, maar slechts voor de helft. Of zoals we in de akte van voorwaarden 
lezen: " ... hem(de molenaar)voor dheelft van dien zal te bate komen ... " (33). 

Einde molenaarsgeslacht Goethals 

Het feit dat het klooster op zoek was naar een nieuwe pachter voor de molen, bete
kende dat er na drie generaties of ± 60 jaar, een eind gekomen was aan het 'bewind' 
over de molen, door de familie Goethals. Of de jongste telg van dit molenaars
geslacht, met name Christoffel Jr., de "beroerlycke tyden" heeft overleefd of in 
andere problemen is geraakt, weten we niet. Over hem vinden we namelijk geen 
enkele vermelding meer. 

Molenhuis 

Ook het molenhuis blijkt niet zonder kleerscheuren uit de voorgaande troebele perio
de te zijn gekomen. Zo stellen de zusters zich garant om voor de aankomende pach
ter-molenaar te " ... accomoderen bequaeme woonijn(ghe ) ... " (34). 
Uit deze akte kunnen we tussen de regels doorlezen, dat het op dat moment ( 1584) 
nog niet vaststond of de zusters zich voorgoed in Gent zouden vestigen, of terug 
zouden keren naar hun (weliswaar grotendeels geruïneerde) abdij te Oosteeklo. Ze 
maken een verwijzing hiernaar, wanneer ze het hebben over het eventuele malen van 
het brouwgraan. We lezen hierover: " ... angaende Im(t/en \'an den malllle(=brouw
graan)dienende [haerlieder hrauwerije. zal men daer van alleenel(ijk) betalen 2 
stuuvers van e/eken sa ek indien zijlieden(de zusters)daer(te oosteeklo)comen wonen 
en zelve hrauwen ... " (35). 

Nieuwe pachter 

Op basis van al deze voorwaarden, werd de molen uiteindelijk verpacht aan Jan van 
Haele, voor 14 p. gr. vI. per jaar. De pachtsom diende hij wel trimestrieel te betalen. 
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Vanaf nu wordt het systeem van betaling in natura zoal~ we tot dan gewend waren 
voorgoed verlaten. Het feit dat de pachtsom vanaf nu in contanten betaald moest 
worden en gespreid over driemaandelijkse termijnen. schijnt de benarde financiële 
situatie van de zusters te bevestigen. De pachttennijn onderging ook een venrnde
ring. en werd verlengd tot 9 jaar; ingaande 1 januari 1585, 

" :1 '1...) • -7 'J 

---

IJt'tailllil !tll/dhlwA /\0 /7-13. MI./I"I/.\'ill' IIwl Iwl /111,lf"l//l/Ii,~ gr/(',t.:r'II f'l' 11(' ""(//11"",-:" IhlfT 

(ihCI/I", 11// {\Jolcl/hO/'A. 0" d":f' /1/,,.11(' "'('g ",(',.tI ('('1/ .1I('t!(r/t( 1f/:-:(/'I't,ltI. I\"IItIWJl "f't 

II/lIlt''''lIIi.\· II'crd .111'/10/111'1/. 
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2.1 0 Evaluatie 

Al met al doen er zich naar het einde van de zestiende eeuw een aantal veranderin
gen c.q. vernieuwingen voor bij de uitbating van de abdijmolen, die een feitelijk 
gevolg zijn van de godsdienstperikelen. 

Door de gedwongen vlucht van de zusters uit Oosteeklo, met achterlating van een 
groot deel van hun have en goed, komen ze vanuit financieel oogpunt bezien in een 
impasse terecht. Hun kredietlijn (de pachtinkomsten van hun goederen en landerijen) 
is namelijk voor een groot deel doorgesneden. 

Nadat op het platteland het leven beetje bij beetje terug genormaliseerd werd, tracht
ten de zusters hun eigendommen zo snel mogelijk weer te verpachten. Omdat er 
door de rebellen echter veel vernielingen waren aangericht en de schade hersteld 
diende te worden, zaten de zusters echter dringend om geld verlegen. Kortom de 
bekende vicieuze cirkel. Een goed voorbeeld hiervan is de abdijmolen. Om uit de 
financiële impasse te geraken moesten de monialen hun toevlucht nemen tot het in 
hun ogen minst kwade middel. De financiering van de reparatiekosten diende name
lijk te geschieden op kosten van de nieuwe pachter. Om nu niet ineens de volledige 
controle over hun molen te verliezen, werd een constructie bedacht waardoor dit 
probleem opgelost werd; namelijk gedeelde eigendom. We komen nu in een situatie 
terecht, waarbij de molenaar gedeeltelijk pachter is van zijn eigen molen. Dat dit 
geen optimale oplossing was moge duidelijk zijn. Deze situatie blijkt dan ook maar 
een overgangsfase te zijn, zoals hierna zal blijken. 

Ook bemerken we een nieuwe wijze van betalen van de pachtsom. Tot dan toe werd 
die altijd betaald in natura, met uitzondering van het jaar 1519-1520. Vanaf nu wordt 
geopteerd voor betaling in geld, en wordt het oude betalingssysteem voorgoed ver
laten. De verhuizing naar de stad en de krappe financiële middelen van de zusters 
zullen hiertoe aanleiding gegeven hebben. 

3. Pachtcontracten zeventiende eeuw 

Voor de 17de eeuw zijn we qua informatie minder goed bedeeld. Tot op heden is 
ons maar één pachtcontract bekend, zodat we we voor het grootste deel van deze 
eeuw in het duister tasten. Toch zullen we aan de hand van summiere gegevens van 
latere datum, in deze periode wat licht pogen te werpen. 

3.1 Pachtcontract AO 16/7 

Het bewuste contract dateert van 7 januari 1617. Iloewel het niet zo uitgebreid is, 
komen er een aantal zaken in voor die het vermelden waard zijn. Vooreerst betreft 
het de verpachting van de molenberg alleen. Dit betekent clat er geen molen op 
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stond. De pachter-molenaar mocht namelijk ..... \'an stonden an den mrs( eiden) 
meulen rechten ... " (36). Uit deze omschrijving kunnen we afleiden dat de molen 
omvergevallen (gewaaid?) was. De precieze oorzaak ervan wordt echter niet ver
meld. 
Tevens was het de pachter-molenaar toegestaan om .... .I/UIiS hof sc/meren en stallen 
met een rosmeulen op den mrs( eiden) meulenbilc ... " te maken. 
Voor de grote financiële inspanningen die de nieuwe pachter-molenaar zich moe~l 
getroosten, werd hem een contract verleend met een looptijd van 30 jaar. Met de 
optie dat na het verstrijken van deze periode, de molenaar opnieuw het recht had op 
eenzelfde termijn. 

De pachtsom voor de molen berg bedroeg f. 15 gulden per jaar en de pacht zou 
ingang nemen per "sente jansmisse" (=24 juni) 1618. Als pachter wordt Jooris 
Batseleer vermeld, die echter al geruime tijd molenaar moet zijn geweest. wanl we 
lezen dat hij de molen" ... van auts pleecJlf te gebruickelle ... " . 
Waarschijnlijk is hij na de pachttermijn van Jan van Haele molenaar geworden op de 
abdijmolen. 

De abdijmolen wordt pimat he:it 

Tot zover dit enige pachtcontract uit de 17de eeuw, dat belangrijk is omwille van de 
nieuwe ontwikkeling i.v.m. de abdijmolen. De molen kwam nu namelijk volledig in 
privaat bezit, zodat we vanaf dan niet meer over een abdijmolen kunnen spreken. De 
halfslachtige houding waarvoor sinds 15R4 geopteerd werd, is nu definitief van de 
baan. Waarom de abdij de herstellingskosten nu niet voor haar rekenening nam, is 
uit het bronnenmateriaal niet te achterhalen. Ilad men geen interesse ml"Cr in tk 
molen? Zut men weer slecht hij kus? 

3.2 Statutell ellde politiel/lIl' ordonnllntiën A 0 16H4 

In 1 óH4 komt er in het amhacht Bod.hUlIte (wmlft.ll1lk'r Onsted.lo R'SSnrll'Cnk) e<.'n 
vernieuwd politiereglell1l'nt in voege onder dt' hl'naming ",\'tatUlt'II ('II(h' I'oliticqu(' 

ordonnantiëll tot COIIJl'Iï'Cltit' \'ell/d(' g(1('d(' din'/'Iit' \'(lIIdc'" Aml>t,cll,(' ,'tlll 

Bouc!wllle" (37), llicrin worden een anntall.ukl'n gen'gdd dknt'nlk Int !!o<.'d hdll'l'f 

van hel Amhnt'ht. 

Twee artikclen hieruil (art. Hl & ~n), gaan Int'er s~dfiek owr hl'l tnnkutx'1irijf. Zn 
verncmen wc uit art. H2 dut klieR' (nÎl'uwt') llul!t-nanr dit- ""lIll'U hl'l 
Bockhouteramhachl zijn sliel komt uilot'l't·llell. voomf hij dl' ,,,,Iju" lk ".~/ln'fJSIlt' 
meerden ('('dr" moet nlleggen. inholllklllk dut hij nkt llll'l'r dan het- m:mllt'll.ll\ rll'f 

zak gemalen gruan voor /.iclllcl rial Ollt'isl'l\, Voorls wordl hiJ \'l'rplkhl tllH nkl Il' 
frauderen met ht'l graan dat dl' hOl'I-cn lHUlr zijn molt'n hrl'l\~l'n, l~' mllktln:l~ w('r· 
den hkrin nogal (terel'ht of onll'I'l'l'ht) gewantrouwd dtlor lil' Ix·\'nlki,,~. Hi.llx'\\t'/l'll 
mishruik stond hun dun ook l'l'n h,wll' Il' ' ... ·ndltl·n van h p. pUI'. 
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Artikel 83 behelst de ijkplicht. Iedere molenaar was volgens dit artikel verplicht om 
jaarlijks op eigen kosten zijn gewichten te laten ijken. 
Een officieel attest hiervan diende hij af te geven aan de baljuw ter gelegenheid van 
de jaarlijkse vernieuwing van de eed. Hierop stond een boete van 3 p. par. 

3.3 Staat van goederen A ° 1693 

Uit de staat van goederen van de abdij uit 1693 leren we dat ene Joos Claeys op dat 
moment pachter was van de molenberg en de cijnsgrond waarop het molenhuis 
stond. Hij betaalde hiervoor aan de abdis 2 p. gr. vI. of f.12 gulden. Deze Joos 
Claeys was de opvolger van Paulus Van Vooren. 

Volgens een akte van overeenkomst uit 1715, welke we hierna zullen behandelen, 
was genoemde Claeys sedert 1684/1685 pachter van de molenberg. Dit pachtcon
tract van 1684/1685 was ook weer verleend geweest voor 30 jaar. Verder redenerend 
zou dan ook het voorgaande contract voor 30 jaar aangegaan moeten zijn. 
Terugtellend in de tijd, komen we dan uit in 1654. Deze pachttermijn zou in principe 
volgemaakt kunnen zijn door de hierboven genoemde Paulus Van Vooren. 

Indien we nu de berekening andersom maken en beginnen bij waar we geëindigd 
zijn, namelijk het pachtcontract uit 1617. Als we hier 30 jaar bijtellen, dan komen 
we uit in 1648. Of deze pachttermijn volledig is uitgedaan door Jooris de Batseleer 
of direkte familie (zoon), weten we uiteraard niet. Er blijft dan evenwel een verschil 
van 6 jaar bestaan, over de periode 1648-1654, waarvoor we geen logische verkla
ring hebben. Het zou evenwel kunnen zijn dat Jooris de Batseleer, die toch al gerui
me tijd pachter bleek, na een aantal jaren (bv. 6 jaar) zijn pacht overgedaan heeft aan 
zijn zoon, die op zijn beurt een nieuw contract kreeg aangeboden voor 30 jaar (zoals 
we verder nog zullen zien bij de molenaarsfamilie De Poorter). 

4. Pachtcontracten achttiende eeuw 

Het eerste pachtcontract uit de 18de eeuw dateert van 1716. Hieraan vooraf ging een 
akte van overeenkomst. 

4.1 Akte van overeenkomst AO 1715 

Deze akte, gedateerd op 23 december, behelsde een overeenkomst tussen de abdis 
Isabella Clara Eugenia de Houchin en Christiaen De Poortere inzake de overname 
van de molen. De molen hoorde op dat moment toe aan Marten Verstraeten. Deze 
Marten wa') gehuwd met de weduwe van Joos Claeys, met wie de abdis in 1684 een 
pachtcontract had aangegaan. Hierin was het beding opgenomen dat, indien de mole
naar geen nieuwe pachttermijn wenste aan te gaan, " ... Mevrauw(de abdis) den staen-
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dell meulen sal aem'eerdell .. ," (40) tegen prijzij. Dit recht draagt ze nu via del.e akte 
over op genoemde de Poortere. 

Dat de abdis niet uitsluitend contemplatief was ingesteld. maar ook over commercië
le talenten beschikte. kunnen we tussen de regels van de7.e akte doorlezen. Zo zou de 
transactie niet rechtstreeks tussen De Poortere en Verstraeten gaan. maar gebeuren 
via en op naam van de abdis. Voor haar tussenkomst moest de Poortere de abdis 40 
p. gr. betalen, boven de kosten van de prijzij en eventuele andere kosten. Dit niet 
onaardige bedrag was. zo blijkt uit bovenstaande. vlug verdiend. 

Uit het bijschrift. onderaan deze akte en gedateerd op 27 december. vernemen we 
dat Servaes De Poortere te zamen met zijn broer Christiaen de molen zal overnemen. 
Kwestie van de zaak financieel rond te krijgen? Of was het omdat de molen met 
meerdere maalstenen (maalstoelen) was uitgerust. waardoor de l.aak niet meer door 
een persoon kon gerund worden? Dit laatste lijkt bevestigd te worden door een pas
sage in het verkoopcontract van 1769. waar we het straks uitgebreider over zullen 
hebben. In ieder geval zal de samenwerking tussen de beide broers maar van korte 
duur zijn. Want reeds 9 maanden nadien, op 20 september 1716, verklaart Seryaes 
de Poortere dat hij ..... dhelft vall dell meulelll' mij(=Servaes)compt'tC're"de ..... ("1), in 
volle eigendom overdraagt aan zijn broer Christiaen. Met het O\'ernemen van de 
molen door Christiaen De Poortere, kwam deze nu in handen van een belangrijk 
molenaarsgeslacht uit het meetjesland. 

Het bovenstaande overziende kunnen we ons niet van de indruk ontdoen d~lI de 
abdij, ondanks dat de molen reeds lang privaat eigendom was gewonkn, lich er nog 
nauw hij betrokken voelde. liet feit dat ze de molenhcrg nooit hehben overgelaten, 
versterkt dit idee. 

4.2 p([chtcolllracl AO 171t> 

Uit het pachtcontract vrml'men wc weinig nicliwiglll.'tkn, wc I..unnl'n l'r dmlll\ll.. knrt 
over zijn. De molenhcrg wordt weer vcrpadll voor Cl'n tl'rlllijn van 30 jaar. ingaUlllk 
per O.L.V. Lichtmis (=2 fehruari) 1716. Ik jaarlijksl' pachtsom hicf\'lll.lf tx'dn:~'g 2 
p. I () s. gr. of f. 15 gulden. Dit hl.'tekl'nt \.'\.'n verhoging \'~1Il 25~ I.O. v, 16\)3, numf 
was weer op het/.elfde pdl g\.'kotlll'n als in Ih17. Ot)).. nu \\l'nl \\"I.'l'f 11\.'t ft-du ~I.'ft'· 
serveert! om nadien een nieuwe parht 11.' mogen aan~aan \'lltlr dCidti.k tl.'mlijn I.'n 
dezelfde pachtsom. 

\' crpach t i I/g "1/11'1/1 clIM /c" 

I kl /.Ojuist 11I.'sprokl'n l'ontral't Iwhl.'lslk alll'\.'n Ik \'I.'IlMdllin~ \ all dl.' nh\knll{,'~. l)p 
25 oktol1l.'1" \7\ Cl wordt ook Ik' djns~rond, waam]l 1ll'1 mnl\.'nnlll~hlli!'o !'o.hlllli td\.' 
"1/I(,/I/cl/hilc") Vl.'rpllcht aan ('hrÎstial'n Ik Pnortl'\\.', 1.'\"I.'Ill'l'IlS \nllr ,\0 jll.lr, l lp \k/l' 

djnsgrnnd stonden nu t w\.'\.' hllil\.'n, WIUII'Vlln \.'r l'l.'tI tW\\ "lllld \\ \.'nl dl"l\l" 1 mtft'üns 
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Van Wijnsberghe. De pachtsom voor deze cijnsgrond bedroeg lOs. gr. per jaar. De 
helft hiervan diende door genoemde Van Weynsberghe aan De Poortere gerestitu
eerd te worden. De pachttermijn zou met terugwerkende kracht ingaan per O.L.V. 
Lichtmis. Vanaf 3 september 1738 werd de cijnspacht gesplitst en betaalde 
Christiaen De Poortere alleen nog voor het deel waar het molenhuis op stond. 

Rosmolen 

Op 6 augustus 1740 verkrijgt Christiaen De Poortere toestemming van de heer 
Matthias Van der Noot, baron van Kiesegem, om een rosmolen op te richten (de ros
molen uit 1617 bestond blijkbaar niet meer). 
Van der Noot was de toenmalige Heer van het Ambacht Boekhoute, waaronder 
Oosteeklo ressorteerde. Tot zijn prerogatieven behoorde o.a. het "recht vande wint" . 
Dit betekende kortgezegd, dat voor iedere nieuw op te richten molen de toestem
ming vereist was van de Ambachtsheer. De begunstigde moest voor deze toestem
ming wel jaarlijks een erkenningsgeld betalen aan de Heer. In dit geval bedroeg het 
erkenningsgeld 10 s. gr. (f. 3 gulden). 

4.3 Pachtcontract AO 1745 

Op 24 maart 1745, tijdens het bewind van de abdis Maria Alexandrina Coene, werd 
een nieuw contract opgemaakt. De begunstigde was wederom Christiaen De 
Poortere. Hij wilde blijkbaar zijn opvolging veilig stellen voor zijn familie, want het 
gold ook voor " ... den sone van den pachter, alsoock sijn ander hoors(=erfgena
men) ... " (42). 

Dit beding was in feite ook wel logisch, want het zou eerder uitzonderlijk zijn dat 
eenzelfde persoon 60 jaar achtereen de molen uitbaat. Dat De Poortere inderdaad op 
veilig speelde en een vooruitziend man was geweest inzake zijn opvolging, verne
men we uit een ongedateerd bijschrift. Hierin verklaart genoemde Christiaen: " ... af 
te gaen quiteren ende abandonneren alle het recht van pachte en cheynse die hU 
heeft en soude connen pretenderen aen oft tot den meulenberch ... " (43). Dit beteken
de dus een volledige 'troonsafstand' in voordeel van zijn zoon Servaes, die hem nu 
zou opvolgen als pachter van de molenberg en de cijnsgrond van de "melllenhilc" . 

4.4. Prolongatiecontract AO /759 

Op 26 oktober 1759, en zeer waarschijnlijk kort na het voorgaande ongedateerde bij
schrift, werd tussen Servaes De Poortere en de abdis een nieuwe overeenkomst 
gemaakt. 

Er werd afgesproken dat na het verstrijken van de lopende pachttermijn (in 1776), 
Servaes een nieuw pachtcontract zou aangeboden krijgen. Niet voor 30 jaar zoals we 
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sinds het begin van de 17de eeuw gewend waren, maar voor 60 jaar! Als pachtl>om 
zou hij vanaf dan (A 0 1776) 6 p. gr. vI. per jaar moeten betalen. Hiervan wru. 5 p. 10 
s. gr. voor de molenberg voortien, en JO s. gr. voor de cijnsgrond van de "molen
bilc". De pachtsom van de molenberg zou dus gevoelig verhoogd worden (meer dan 
het dubbele!). De huidige pachtsom van 2 p. 10 s. gr. vl., die met Servaes' vader wa., 
overeengekomen, werd voor de komende 16 jaar (tot 1775) verhoogd tot 3 p. gr. vI.. 
De reden hiervan was, dat het "huijseken" naast het molenaarshuis door Servae~ 
gekocht was van de erfgenamen Jacobus Verloos, die hierin gewoond had. Hij dien
de hiervoor nu ook de jaarlijkse cijns te betalen, waardoor de pachtsom werd ver
hoogd. 

Aangezien het lopende pachtcontract pas zou vervallen in 1776. lijkt Servaes De 
Poortere een beetje voorbarig geweest te zijn om al zo vroeg afspraken te maken 
voor de periode erna. De reden van deze voorbarigheid zal echter geweest zijn dat 
hij van zinnens was een nieuwe molen te bouwen. 
Gezien de grote investering die hiernlee gemoeid was. wilde hij uiteraard zo lang 
mogelijk zekerheid hebben inzake de molenberg, waarop de nieuwe molen gebouwd 
moest worden. Nochtans zal hij niet lang op zijn nieuwe molen malen. 

4.5 Verkoopcontract AO /769 

Op woensdag I I oktober 1769 wordt de molen van Ooslt.-eklo reeds openbaar \'cr
kocht. Er bleek veel belangstelling te zijn voor deze ..... Sc!100"('// olllallgs "h'l/we" 
8ebauden ('oorenwin/meute" ..... (44), want na drie zitdagen en vele wrhogingen, 
was de instelprijs gehleven op 995 p. gr. courant. Uiteindelijk werd de molen nu een 
vierde ("supera!Jol/dal/(e") zitdag toegewezen nnn Joannes Vcn;ouler, loon van 
Gillis. Del.e JO<lnnes was tot dan toe "meu!t'I/Cl('/'sha('s" gewl'Csl op de molen gde
gen in de wijk Nieuwburg te Asscnede. 

Waren financiële problemen de reden waarom Servaes De poorten; lijn nkuwe 
molen zo snel van de hand deed? Ikt verkoopl:ontral:t hedl ons hil'rover geen nade
re inlichtingen. Weliswaar was genol'mde De PoorteR' op hl'l moml'nt van dl' \'I:r
koop reeds molenaar op een van de molens hinnen de stad Gl'nt. 

} loc het ook zij, met deze molen wordt (lok het Illolenaarshuis, hl'staundl' uit (,',,'tl 

tweewoonst henevens dl.' eromhe,,'nstaalllil' schuur 1.'11 stallingl'n, \'l'rklx'hl \'ll(lr dl.' 
ronde som van 1000 p. gr. courant (= f.6()(){) ~ulden). H it.'rhij tllll(,'stl'n dan nll~ \'l'r
schillende kosten (notariskosten: wijngclden etc.) getdt! wllflkn, Indal dl.' t\lwk 
koopprijs van de molen I04H p. I () gr. l'oumnl hl'drol'g. In dl' prijs lIlt llllk I\ll~ l'l'll 
hedrag van 13 p. gr. courant voor lk OVl.'rn!lllll' van 2 e/dsl \'001' lk f\lSlllllkn) t'n 3 
"/as.\'C'hl'II". Dl' andere hl'lft hiervan hdlOonk Ill(,' uun hllnl'il.'s Dl' Nl'''''' Ol'll' D'I.' 
Nevc was pachter van dl' hl'! ft van dl' Illolen van Sl'I'\'lIl'S Dl' P\lllrll.'("(,' g('\\ I.'l'sl, Dil 
wijst crop dat dl' molen hlijkhal1l' niet I1lt'l'l' doOI' ('('Il Ill'rsll"n ktln \Iil!l.l'I~Hlt \\\lf\kn 
(zic ook hierVOOr). IIU hl'llIIIldc hil'rvonr l't'll pudlIprijs \'1111 lh p. !l.r, ~'l'"rmll, l'n 
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bewoonde een deel van het molenaarshui s dat, zoals hierboven gezegd, een twee
woonst was. 

De nieuwe e igenaar zou pas met het vervallen van de pachttelmijn van De Neve, per 
30 april 1770, in het vo lledig bezit van de molen komen. Voor de nieuwbouw van 
zijn molen had Servaes De Poortere een lening aangegaan van 100 pond wisselge ld 

F OI O 1"(1 1/ cic 11/ 0 / (' 11 gCI/ (II'// ('1/ 1'II() r de OjhroO h il/ / 9"{ 7. 
(Fotoarchief . De M uynck, Oosteek lo) 
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in voordeel van "MerrlJuwe run f)enterghem", woonachtig te Gent. Deze lening 
werd nu door Joannes Vercouter overgenomen en diende al~ eerste aanbetaling voor 
de koopsom. De rest werd kort na het verlijden van de koopakte contant betaald. 
Dit was dus al (minstens) de derde molen die hier aan de Molenhoek verree~. 

4.6 Akte van o\'ereenkornst AO 1770 

Door de nieuwe molenaar Joannes Vercouter, wordt op 9 februari 1770 een overeen
komst gemaakt met de abdis Angelina Bruneel, aangaande het meeverkochte mole
naarshuis. Volgens het prolongatiecontract van 1759 dat nog steeds van kracht wa., 
(de verkoop van de molen had geen nieuw contract tot gevolg gehad), moe~t hel 
molenaarshuis op het einde van de pachttermijn door de abdis in "stael/de weirde" 
overgenomen worden. Dit beding impliceerde dat er gedurende de pachttermijn aan 
dit huis niets aan-of bijgebouwd mocht worden zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de abdis. Omdat Joannes Vercouter echter de intentie had om te ..... haIllH.'II eelle 
aendere woo/lstede juster plaetse daer het \'oorgaende melile/l/llIys heeft gestaell ..... 
(45), moest hij dus de toestemming hebben van de abdis om zijn plan Ie verwezenlij
ken. Vandaar deze akte van overeenkomst. Er wordt nu overeengekomen dal mole
naar Vercouter inderdaad een ander huis mag bouwen ..... /laer Sljll goeste etl como
diteijt ... " (46). Het bestaande molenhuis moet blijkbaar niet meer in zo'n beste Slaal 
verkeerd hebben. 
Het was overigens (minstens) de vierde maal dat er een nieuw molenhuis gchtlu\\d 
werd, zij het nu in steen. 

4.7 Overzicht :evellficl/de el/ achttiende ('('lil\' 

In het begin van dc 17de eeuw hlijkt dc molen door nog onlx'kendl' nur/aak It' lijn 
omvergevallen. Op kosten van de molenaar wordt dae opnit'uw (hl'rop )gdllluwd. 
Vanaf dan wordt de molen volledig privaat eigl'ndo111 en kunnen Wl' nit,t mt'er van 
een ahdijmolen spreken. Nochtans hlijft de molenlx-rg in het bt'lit van dt' abdij, t'n 
zij zal die nooit uit hamlcn geven. 

Vanaf nu worden pachttermijnen mlllgegaan van 30 jaar, Onk wordt er Ct'll nku\\' 
molenhuis met sdlllrell en stallingen gehouwd, tt'r vervanging vnll hl't \'oOrl!a:Ullk. 

Vanaf 1716 komt de mokn in hl'/jt van Christiaen Dl' POllrtt'rt', t't'n tdl! uil t'l'n 
hekend lllolcJl<wrsgeslm:ht. In 1740 hrt'idt hij lijn l'ommercii:k nt'livill'ilt'n uil, dlltlr 

het plaatsen van een rosmolen. Zijn loon Servaes nl't'ml in 17~1.) lk 1,lak v:ln lijn 
vader over en gant al direl't voortvnrt'lllltt' \Vc"rk. Zo lal hij kOl1 nadkn üuiStl' datum 
onbekend) een nÎCuwc molt'n hOUWt'n en Iwdingt hij nu rt't'ds bij dt' alllHs l'l'U nic.'u" 
pachtcontract voor maar lil'fsl 60 jaar! In 1769 wrknopt hij l.'d1lc.'r rt'l'ds lijn nil'u" l' 
molen t'n wordt molenaar in de slad (knt. 

.Iounnes Vercoutl'r. moll'naarshuns uil ASSl'Ill'lk. wlmlt d\.' nil'u" l' l'i~l'naar, tllJ laaI 
tt'Vc"IlS een nkuw llIolenhuis in Sll'\.'11 hllUWl'lI. 
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5. Notarisakten negentiende eeuw 

Notarisakten zijn de bron die onze gegevens over de molen aanvullen vanaf de 1ge 
eeuw. 

5.1 Notarisakte betreffende gedwongen verkoop A 0 1818 

De eerste 19de eeuwse gegevens omtrent de molen leren ons dat de toenmalige 
molenaar Ignatius Vercouter, in financiële problemen verkeerde. In de akte opge
steld door notaris Impens uit Gent, gedateerd 17 april 1818, wordt de verkoop gere
geld van: 
1. "eenen windmolen geplaetst op cheynsgrond competerende( =toebehorende) 

aen den Domeynen .... gestaen hinnen de prochie van Oost-Eecloo" 
2. "een huys stede en erve, groot ontrent 9 a. 95 ca." (47) 
De verkoper is Benedictus Emanuel Cardon, grondeigenaar, wonende te Gent in de 
Mageleinestraat. Hij verkoopt de molen met het molenaarshuis en de erbijbehorende 
gebouwen voor Bf. 4.716,54 (= f.2600 gulden) aan een zes-tal personen, te weten: 
Jacobus Francies Standaert, Joannes Hollebosch, Francies Roegiers, Joannes 
Baptiste Roegiers, Bemard Roegiers en Charles Van Hecke. De eerste vijf genoem
de personen zijn allen landbouwer van beroep. Als beroep van Charles Van Hecke 
wordt "practesijn" (48) vermeld. 

Genoemde Cardon was nog maar sedert een 7-tal weken in het bezit van bovenver
melde goederen gekomen, na een "f?edwongen afwinninge" of gerechtelijke verkoop 
van onderhavige goederen, gehouden op 25 februari 1818 voor het "trihul1ael civil" 
te Gent (49). Cardon blijkt echter bij de aankoop als een soort stroman gefungeerd te 
hebben voor de bovenvermelde personen. We kunnen dit opmaken uit de gebruikte 
formuleringen in dit contract. Het feit dat hij de molen praktisch direct na aankoop 
doorverkoopt aan de genoemde personen, bevestigt dit. De vijf eerstgenoemde per
sonen van bovenvermeld consortium stonden in nauw familiaal verband tot elkaar. 
Ze waren namelijk allen broer of schoonbroer van elkaar en kinderen of aangetrouw
de kinderen van Jooris Francies Roegiers, die gehuwd was met Joanne Marie 
Welvaert. Ook molenaar Ignatius Vercouter was door zijn huwelijk met Caroline 
Roegiers (dochter van Jooris Francies), nauw verwant met de kopers van zijn molen. 

De molen kwam nu praktisch geheel in handen van de familie Roegiers. 
Nochtans zal dit maar voor een tijdelijk periode zijn, zoals hierna zal hlijken. 

f)omeinen 

Ter afsluiting willen we nog even de aandacht vestigen op het feit dat de molenherg 
toebehoorde aan de Domeinen. De toenmalige molenaar Vercouter heeft blijkbaar 
niet van de mogelijkheid gehruik gemaakt om de molenherg tijdens de Franse over
heersing, waarhij o.a. alle kloostergoederen werden geveild, in eigendom te verwer-



ven. Het kopen van kloostergoed (zwartgoed genaamd). was trouwens verboden aan 
goede katholieken. 

5.2 Onderhandse akte A ° 1828 

Tien jaar later, op 5 januari 1828, wordt Ignatius Vercouter terug eigenaar van de 
molen en het molenhuis met de daarbij horende stallingen en schuur. Dit gebeurde 
middels een onderhandse akte, waarbij Joannes Baptist Roegiers. Jacobuo; Francie~ 
Standaert. de ergenamen Joannes Hollebosch. en Karel Van Hecke hun aandeel in de 
molen "ter goeder trauwen" verkopen. 
Het bedrag dat molenaar Vercouter hiervoor aan zijn schoonfamilie moet betalen 
bedraagt f. 2028,- gulden. Om nu dit bedrag. dat hij uiteraard niet in contanten ter 
beschikking had, te financieren ging hij een lening aan bij Petrus Andrea, Bracq. 
grondeigenaar te Gent en aldaar wonende in de Gouvemementstraat. Deze lening 
wordt in een notariële akte vastgelegd voor notaris Billiet te Gent. 

5.3 Notarisakte AO 1828 

Het bedrag dat door Vercouter geleend wordt is echter hoger dan het ~drag dat hij 
aan zijn schoonfamilie moet uitkeren. namelijk f. 3000 gulden. 
Hij zal blijk haar nog wat andere investeringen wilIen doen. Ot' jaarlijkse rente op 
deze lening hedraagt 5% of f. 150 gulden. Indien hij echter stipt op de wnaldag (::!::! 
januari) of hinnen 2 maanden nadien zou betalen, genoot hij l'en korting. Hij fOU in 
dat geval maar 4 1/2% of f. 135 gulden aan rente moeten lx,talen. lXft' rente fOU 
hlijven lopen tot wanneer het volIedige lx'dra!! van f. 3.000 gulden LOU lijn afgl'lost. 
Er was geen einddatum voorop gesteld. Wel was hepaald dU!. indien Ven:ollh:r de 
hoofdsom wilde aflossen, hij zijn geldschÎCter hiervun minstens 3 mmllldcn tl'voren 
op de hoogte moest stelIcn. Kortom een hCl'l alllk'rl' munÎCr "an knings\'oor.\aankn 
dan heden ten dage. Als onderpand van hel gekl'mk lx'drag, fllngeenk uitl'man.t til' 
molen en het molenhuis, hl'neVl'ns ± l) hel'lan.' 1:IlIi1and gdegl'rl Il'n fuidcu \'.1Il dl' 
Ledestraul (de "f1/('u!t'/'('c!'('I/" of langl' I'l'pl'n). 

5.4 No/arisak/l' AO /8-12 

In I X42 hlijkt mok'nam Verl'outer weer in !!c1dnood Il' verkl'rt'n. lIij ~.mt "'lI.lr dl' 
tweede maal een lening aan, olHkr de vonn van l'l'n ohli~HIIÏl', hij lijn \nx'gl'rt' ~l'Id· 
schieter BnH,:q. Nu gaat hl'l om el'n hl'dra!! van 4.h()(} fmnk. Ik illl''l'sll;\~1 \\,,~ nu 
echter lager ell hl'drol'!! 4%. 
Wel was cr nu in legellstl'llin!! lot lil' Vorigl' kniu!! l'l'U l'inddalUIll \'asl~l'~tdd, Ik 
nominale w"mdl' van dl' ft'ning 11l0l'~t lHulll'lijk op 12 fd'l'uari ':-\72, dus I'"~ JO J ... 'r, 
afgelost wonll'n. Als ondl'rpand dknl'n wl'lil'rlllll Ik Illllkn l'n tWI I1lllknhuil>, d.1! 
hier OmSl'hrl'Vl'n wordt nis l'l'n ".\'(·hoo" ('" Älod gd)(IIIII'('" \\'1'1,,,11111.\" nwl d~llIl\)m 
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heen een schuur, een koestal en een paarde stal. Ook wordt er een partij zaailand ter 
grootte van ± 6 hectare gehypothekeerd. 

In deze akte, verleden voor notaris Leo Van Hecke uit Oosteeklo, wordt ook nog 
melding gemaakt van de al eerder aangegane lening uit 1828. (f. 3.000 gulden of 
6.349 frank). Ter meerdere verzekerdheid van bovengenoemde gebouwen (molen; 
molenhuis etc.) wordt de molenaar, in de akte "oplichter" genoemd, verplicht om 
een brandverzekering af te sluiten met een verzekerde waarde van Bf. 10.000. 
Aangezien zijn geldschieter zelf een brandverzekeringsmaatschappij had opgericht, 
had hij hierin geen vrije keus. 

5.5 Verkoop bij licitatie AO 1844 

Twee jaar na het aangaan van bovenvermelde schuldvordering, blijkt Ignatius 
Vercouter overleden te zijn. Naast zijn weduwe laat hij nog 7 kinderen achter, waar
van 3 zonen de muldersstiel blijken uit te oefenen. 
Zijn oudste zoon Pieter Leopold. was op dat moment pachter-molenaar op de stenen 
molen in de Ertveldesteenweg. De familie Vercouter baatte dus op dat moment de 
beide molens van Oosteeklo uit. 

Op 23 juli 1844 wordt voor notaris Leo Van Hecke de nalatenschap van Ignatius 
Vercouter door de erfgenamen verkocht bij licitatie. Tot die nalatenschap behoorde 
uiteraard de molen en het molenhuis waarover hierboven al meermaals sprake is 
geweest. Tevens bleek ook een tweede woonhuis dat vlak naast het molenaarshuis 
gelegen was tot de nalatenschap te behoren, benevens 8 partijen zaailand met een 
gezamenlijke grootte van 5 ha. 83 ca. De helft van deze eigendom (of 7/14 deel) 
kwam toe aan de weduwe Carolina Roegiers, en de overige helft (of ieder 1/14 deel) 
aan de kinderen. Het was Coleta Vercouter, notabene de jongste van het gezin en 
nog ongehuwd, die haar moeder, broers en zuster uitkocht voor de ronde som van 
Bf. 16.000. In dit bedrag was Sf. 10.949,20 verrekend, zijnde de twee uitstaande 
vorderingen in voordeel van de heer Bracq uit Gent, waarvoor zij zich nu aansprake
lijk stelde. 

Het verschil tussen deze twee bedragen of Sf. 5.050,80 moest door Coleta aan haar 
moeder, broers en zuster uitgekeerd worden. Haar moeder had recht op de helft van 
dit bedrag, zijnde Bf. 2.525,40 en de overigen werden ieder Sf. 360,73 uitbetaald. 
Vanaf nu was zij de eigenares van de molen op de molenhoek. Over een onderne
mende dame gesproken! 

6. De twintigste eeuw (50) 

Coleta Vercouter zal de laatste Verkèler zijn die de molen aan de molenhoek uitbaat. 
Door erfenis van haar tante (Co)lette, komt Pelagie Vercouter, gehuwd met Petrus 
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Buy e, in he t bezit van de molen. Gedurende drie generatie zal d m len, tot de 
afbraak ervan, uitgebaat worden door de familie Buys e. 

De tweede generatie i, Leo Buy e, gehu wd met MaLh ilde Buy e. it dit huwelij 
worden twee zonen geboren: Maurits ( 1899 - 197 ) en Kamillu (19 - 19 6). die 
in de volksmond beter bekend stond al Miel de meulenère; een vol figuur bij uit
stek. Uit een tweede huwelijk van Leo Buy . e met Maria te en wordt onder meer 
MarLha Steven geboren, Deze twee broer en halfzuster onnen amen de derde 
generatie die het e inde van ruim 4 eeuwen molenacti itei t aan de molenhoek an 
nabij zal meemaken. In 1937 of 1938 worden de laat te zakken meel gemalen en de 
molenwieken voorgoed in de rust tand geze t. Het wa ec nomi~ h gezien nie t meer 
rendabel om de molen te laten draa ien. De molen, die ui tgeru t w met t\\ ee maal
stoe len, bleef overi gens nog tot 1947 werkeloo taan. om in de zomer an datzelfd 
jaar afgebroken te worden. a het stilleggen van de molen \ erden n g \\el wat 

M ll/C' /I/III/ ,1 (1\ / ~7(}J IIIr/ \( /111111 , ",JA \ ' ,1111 ,Ic tI/hl'I"A ' 11 I VV I H ''''1/1 1I \ uwlt .14 
1<1;), ('\1/,/(1/ I' ,\ti, \ \\1\ 'I', 
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maal activiteiten voortgezet in de maalderij, die zich bevond aan de overkant van de 
molenstraat, naast het molenhuis. Deze maalderij-installatie werd een twaalf-tal 
jaren geleden afgebroken. 

Het laatste relict dat aan het molengebeuren op de molenhoek herinnert, namelijk 
het molenhuis (gebouwd rond 1770), werd in 1991 afgebroken. 
In plaats daarvan kwam een appartementsgebouw, zodat alleen de straatbenaming 
nog herinnert aan de economische activiteit die hier gedurende vele eeuwen werd 
uitgeoefend. 

SAMENVATTING 

Een akte uit 1407 licht ons in over het bestaan van de abdijmolen. 
Uit het feit dat die toen al bestond, kan met een grote mate van zekerheid aangeno
men worden dat de oprichting ervan ergens in de 14e eeuw of misschien zelfs in de 
13de eeuw valt te situeren. 
Pas vanaf het begin van de 16de eeuw krijgen we zicht op het molengebeuren, door 
een bewaard gebleven rekeningenboek van de abdis Katheline Sbeers. 

In het eerste kwart van de 16e eeuw blijken er nogal wat verschillende pachters
molenaars werkzaam geweest te zijn op de abdijmolen. De pachtprijs, die in natura 
betaald moet worden, ondergaat gedurende deze periode ook nogal wat fluctuaties. 
Ook de pachttermijnen variëren nogal in duur. 
Aanvankelijk wordt de molen per jaar verpacht, maar ook komen we termijnen 
tegen van 3, 6 of 9 jaar. 
Doordat we min of meer op de hoogte zijn van de uitgaven door de abdij gespen
deerd aan hun molen, kunnen we een ruwe berekening maken naar de mate van 
'rentabiliteit'. Deze valt alleszins positief uit. 

Vanaf 1538 hebben beschikken we over pachtcontracten. Hieruit kunnen we o.a. 
opmaken dat er meer continuïteit is aangaande de pachters-molenaars. 
De godsdiensttroebelen van 1577 blijken van cruciaal belang voor de verdere 
geschiedenis van de abdijmolen. Door de acute financiële problemen van de monia
len wordt gekozen voor een systeem, waarbij de molenaar voor de helft eigenaar 
wordt van deze molen. Deze halfslachtige situatie verandert in 1617. De bestaande 
molen is dan omvergevallen. De abdij blijkt nu ook deze keer (om onduidelijke 
redenen) te passen voor de herstellingskosten. Daardoor komt de molen volledig in 
het bezit van de toenmalige molenaar. Vanaf nu kan men echter niet meer over een 
abdijmolen spreken. De molenberg blijft echter wel eigendom van de abdij, en dit 
tot aan het einde van het Ancien Régime. 

In 1740 wordt de maalcapaciteit uitgebreid door het plaatsen van een rosmolen. 
Waarschijnlijk tussen 1760-1765 wordt er een nieuwe molen gebouwen. Dit is dan 
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al minstens de derde die aan de Molenhoek verschijnt. Rond 1770 wordt er een 
nieuw molenhuis gebouwd. en deze keer in steen. 

De molenaarsfamilie Vercouter blijkt goed te aarden aan de Molenhoek. 
Gedurende enige generaties blijft zij er de touwtjes in handen houden. 
De laatste telg uit dit molenaarsgeslacht die de molen 'bemand' is notabene een 
vrouw! 

De laatste tientallen jaren van zijn bestaan. komt de molen via erfenis onder bewind 
van de familie Buysse. In 1937/1938 wordt de molen om economische redenen uil 
bedrijf gesteld. en in 1947 voorgoed afgebroken. 
Het molenhuis wordt in 1991 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbou\\. 

Marc DE VLEESSCHACWER 
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A aswiel pot waarin de voet van de S hals 

B ronsel kleine spil draait T halssteen 

C loper of bovenste steen J kleine spil U grote spil 

D ligger of onderste steen K vang V as 

E meelpijp L sabelijzer W kaar 

F gewicht van de lichtstok M zetel 

G lichtstok waarmee de afstand N steekbanden 

van de molenstenen geregeld 0 vangbalk 

wordt p staartbalk 

H pasbrug waarop de kleine spil Q luirol 

ruit R standerd 

Dwarsdoorsnede houten standerdmolen, met voornaamste molenonderdelen aan[?e[?even. 
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BIJLAGE I: 
Verklaring Molemermillologie 

Asse : As; molenas. 
Zware houten as boven in het molen gebouw • waaraan de roeden en een of 
meer aswielen bevestigd zijn. 

Beien (van 3 helen te verstalen) : Scherphamers; bilhamers. 
Hamer die in twee mesvormige pennen of beitels uitloopt en waarvan de 
molenaar of molensteenscherper zich bedient om een molensteen te scherpen. 
Met verstalen bedoelt men dat de uiteinden van deze bilhamers gesmeed 
werden. 

Butereep: Buitenreep. 
De luireep waarmee de zakken buiten de molen worden opgetrokken. 

Bra(m)seele: Vangtouw 
Dit woord is een verbastering van prangscele of vangtouw. Dit is het toU\' aan 
de vangstok of vangtrommei, waamlee men vanaf de verschillende lolders of 
vanaf de grond de vang(=rem) kan bedienen. 

Camme: Kammen. 
De tanden die in of op de velgen van een wiel worden aangehracht om 
hiermee de rotatie over te hrengen op ecn ander wiel. 

Clc)'11 wielkeIl: Klein wiel; kamwiel; rondsel; schijfloop. 
lIet kamrad bovenaan hct staak ijzer dat middels hl't staakijlcr lil' hc.wcnstl' 
molenstecn(loper) aandrijft. 

Groot wie'le : Vangwicl: aswiel. 
Een groot kamwiel die aan de hinnenlijdl' vun dl' molen llltlhl'l'n dl' Ilwlen"s 
zit. Dit aswicl moet de rotatil' van dl' as ovcrhfl'ngl'll naUf lil' schijtlOllp. 

/IC/Is: lIals (van de kleinl' spil) 
lIet dikke gcdl'cltl' van dl' kkinl' spil, dat Ikh in het gat van dl' liggl'r 
(onderste molensteen) lx'vindt. 

Ilcwhtl/l/{'/'s : 
Ilakhamers dÏL'nendl' om hl,tl'l'ntrale gat in lil' lllok'nstl'l'n (indkn nll4.hg) uit Il' 

hakken. 

/ll'y.\'dc : Unstcr: weegst'haal. 

IIY.\'t'I'/'l'C'I',' IJ/l'ffl'l'p. 

I!)(J 

Touw waarmee hl't slIIllkij/l'r Slll1ll'n 11ll'1 dl' l'l'lIllIl \"lIslgl'mankl\' SdÜ.itll\\.\1' klUl 
wonk'11 uilgl'lkhl. 



Mu( e )/enstenen : Molenstenen. 
Steenkoppel waannee graan wordt gemalen. 
Het steenkoppel bestaat uit een onbeweeglijk liggende steen (de ligger) en een 
steen die erbovenop (de loper) draait. 

Marbe: Manneren steen, waarmee zowel de halssteen als de pinsteen bedoeld 
kan worden. 
Halsteen: Het lager waarop de hals van de molenas draait ( deze steen kan ook 
wel van arduinsteen zijn). 
Pinsteen: Steen waarin het versmalde achtereinde van de as draait in een 
halfcilindervonnige uitsparing. 

Meelcupe : Meelkuip, hier waarschijnlijk in de betekenis van maatvat. 
Kuip of vat waaruit meel geschept wordt om zakken op het juiste gewicht te 
brengen. 
Het kan echter ook slaan op een kuip of vat waarin de molenaar zijn scheploon 
bewaarde. 

MeelcUli: 
Kleine mand of vat, die de molenaar gebruikt om graan te verschep pen. 

Pan(nen) : Taatspot. 
IJzeren pot, meestal gevat in een houten blok, op de pasbalk, die als lager dient 
voor de kleine spil. 

Pestele: Pestel; roedebalk; borst. 
Twee zware balken die kruisgewijs door de kop van de molenas steken, en 
waaraan de roede-einden of lassen bevestigd zijn. 
Op deze roeden en lassen (de molenwieken) wordt het hekwerk bevestigd. 

Rinck gaessele : 
Rinck = Rijn. 
Het ijzer dat met twee of meestal vier annen past in uitsparingen in het gat van 
de bovenste molensteen (kropgat) en waarover de klauw van het staak ijzer 
grijpt om de draaiende beweging van het staakij zer op de steen over te 
brengen. 
Gaessele =? 

Rinchaud: Ringhout. 
Houten rand rond de ligger (onderste molensteen), waarop de steenkist staat. 

Roede: Roedebalk; pestel; borst. 
Zie bij pestel. 

Sackreep: Luireep. 
Het touw om de luias waarmee de zakken worden opgetrokken en neergelaten 
(in de molen). 
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(Mulen)Scheen: Hekscheien of molenscheien. 
De dwarse latten van het hekwerk, die door het roe-einde gestoken worden en 
waarop de zoomlatten(dunne latten die evenwijdig aan de molenroede lopen) 
vastgemaakt worden. 

SpilIe : Staaf. 
De staven of spijlen van een schijfloop (lantaarnwiel; bonkelaar). 

Spoer(en) : Spoor. 
De verharde of verstaalde onderpin van het peerijzer (kleine spil) en van de 
staande as, die in een komvormige lager (taatspot) draait. 

Steeger: Trap. 
Hiermee kan zowel de buitentrap (om de molen binnen te komen) of de 
binnentrap (om naar de maalzolder te gaan) bedoeld worden. 
In de tekst gaat het vermoedelijk om de buitentrap. 

Steenreep : Steenreep. 
Zeer dik touw (ca. 8 cm. dik) dat om de (achterzijde van de) molenas wordt 
gewonden en waarmee de loper (bovenste molensteen) wordt opgehesen. 

Velghe: Velg. 
Houten belegstuk tegen de voor- en achterkant van de loeten of plooien ler 
hoogte van de kamgaten en waardoor deze kammen, evenals door de loeten 
zijn heengewerkt. 

Wintpuelle: Windpeluw. 
Zware balk voor in de kap van de molen waarop de halssleen met de molena~ 
rust. 

Ysere (groot) : Staakijzer? (volgens woordenbock van de Vluamse din\cktcn) 
Omdat het te samen vermeld wordt meI \00 cort ysrr, nuX't misschien de 
betekenis hiervan ook in dczelfde hoek gezocht worden. 

Yser (cort) : (Van 100 ("ort yser) 
Hiennee worden wnurschijnlijk ijleren pinnt'n of 'spijkers' hcdot'ld. 

Ysere hant : Een ijzeren hnnd die ter verstt'viging nungehrm:ht wordt. 
Kan op verschillende plantsen in de molen aangewend worden. 
Vh. nekhund = ijzeren hand om de nek vun de us. 

steenhund = ijzeren hand die bij kunst(molen)stenen nlOd lk flloll'nsll't'n 
worden gelegd. 0111 die stevig bijeen te homkn. 
Ook werden cr wel ijzeren handen rond dl' kop van dt' rnolellll~ mm~l'hnldlt. 

Yserspil/l' : Sluakijzer. 
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De vertikule smeedijzeren us in dt' molen. die hOVl'1l1H1Il dool' Ct'n st'hijl1()t'P of 
honkeluur aun hel draaien wordt ~chrnrhl en dk lil' 1)t\Vcnslt' Illlll<,,,,tt'l'U 
(loper) aandrijft. 



VOETNOTEN 

( 1) V. RUWET, Het domein en de financiën van boudelo tijdens de J3e eeuw, Gent, onuitgegeven, 

1944.p.55 
(2) RAG, Abdij Oosteeklo, oorkonden nr. 176,22 juli 1407. 
(3) L. STOCKMAN, De molens van Lotenhulle, in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 43 (1992), 

p.233. 
(4) RAG, Abdij Oosteeklo. nr. 19, f' 41. 
(5) RAG. Abdij Oosteeklo, ibidem 
(6) RAG,AbdijOosteeklo.nr.19,rekening 1509. 
(7) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 19, f' 193. 
(8) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 19, f' 203. 
(9) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 19, rekening over 1509. 
(IQ) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 19, f' 262. 
(11) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 19, f' 262. 
(12) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 19, f' 292. 
(13) Dit stro was hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de Willemskerkepolder in het noorden van het 

Assenederambacht (bij Terneuzen), waar de abdij in 1515 voor 20 gemeten had bijgedragen in de 
herdijking van de polder. 

(14) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 19, f' 292 voo 
(15) Zie hierover L. GOEMINNE - L. STOCK MAN, Structuur, kostprijs en terminologie van de 

windmolens in de Heerlijkheid Woestijne te Aalter op het einde van de 14e eeuw, in AM, jb. 32 
(1981), pp. 159-230. 

(16) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 19, f' 351 vo; f' 365 vo; f' 378. 
(17) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 19, f' 309. 
(18) Een belangrijk document werd in die tijd in tweevoud geschreven op een en hetzelfde papier (of 

perkament); dit document werd nadien doormidden gesneden dwars door een aantal letters, in dit 
geval de familienaam van de abdis. In geval van betwisting betreffende de inhoud, kon men die 
twee helften weer samenvoegen, waarbij de doorsneden letters weer overeen moesten stemmen. 

(19) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 29, pachtcontract A ° 1538. 
(20) RAG, Abdij Oosteeklo, ibidem. 
(21) We missen derhalve het pachtcontract voor de periode 1548-1553. 
(22) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 29, pachtcontract A ° 1552. 
(23) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 29, pachtcontract A ° 1552. 
(24) Deze heirwegh was een private weg en behoorde toe aan de abdij. 
(25) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 29, pachtcontract A ° 1552. 
(26) RAG, Abdij Oosteeklo, ibidem. 
(27) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 29, akte van prisantie A ° 1554. 
(28) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 29, prolongatiecontract (A ° 1559/1560). 
(29) RAG, Abdij Oosteeklo, ibidem. 
(30) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 29, ongedateerd pachtcontract (AO 1571/1572). 
(31) RAG, Abdij Oosteeklo, ibidem. 
(2) RAG, Abdij Oosteeklo, nr; 29, ongedateerd pachtcontract (1576/1577). 
(3) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 29, Akte van voorwaarden (AO 1584). 
(4) RAG, Abdij Oosteeklo, ibidem. 
(35) RAG, Abdij Oosteeklo, ibidem. 
(6) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 29, pachtcontract AO 1617. 
(37) RAG, Abdij Oosteeklo, ibidem. 
(8) RAG, Abdij Oosteeklo, ibidem. 
(9) J. DE POTTER en P. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten der provincie 

Oostvlaanderen, Gent, 1876, (Boekhoute), pp. 22-53. 
(40) RAG, Abdij Oos/eeklo, nr. 39, Akte van overeenkomst A 0 1716. 
(41) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 39, pachtcontract A ° 1716. 
(42) RAG, Abdij Oosteeklo, nr. 39, pachtcontract AO 1745. 
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(43) RAG, Ahdij Oosteek/o, ibidem, ongedaleerd bijschrift (vermoedelijk oktober 1759). 
(44) RAG, Amhacht Boekhoute, nr. 913, f" 221 e.v. 
(45) RAG, Ahdlj Oosteek/o, nr. 39, akte van overeenkomst A 0 1770. 
(46) RAG, Ahdij Oosteek/o. ibidem. 
(47) RAG, Notariaat modern, notaris Impcns (depot nl. Neve), AO 1818. 
(48) Deze eh. Van Hecke is ook nog notaris en burgemeester geweeslte Oosteeklo. 
(49) De akte van de gerechtelijke verkoop hebben we helaas niet terug kunnen vinden. waardoor we niet 

de redenen van de gedwongen verkoop kunnen achterhalen. 
(50) Deze 20de eeuwse gegevens werden mij mondeling meegedeeld door de familie Pauweb-D'hoe Uil 

Oosleeklo. 
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PERSONEN UIT HET MEETJESLAND 
OVERLEDEN OP DE 

SINT-BAAFSPAROCHIE TE GENT 
(1671 - 1796) 

In de overlijdensregisters van de Sint-Baafsparochie (bewaard op het Stadsarchief te 
Gent), vinden we voor de periode 1671-1796 betreffende het Meetjesland, volgende 
vermeldingen: 

1) Op 20 september 1683 is begraven op het kerkhof Christina La Noy, uit 
Waarschoot. naar hier gevlucht, echtgenote van Jacobus de Puis. Woonde in de 
Veermanstraat (1). 

2) Op 20 juni 1699 is begraven in de crypte, Catharina Maria Josepha, dochter van 
de weledele heer Livinus 19natius Triest de Castili, heer van Ronseie, 13 maanden 
oud (2). 

3) Op 30 maart 1721 is begraven in de kerk, de weledele heer Florentius 
Bonaventura van VaerenewiJck, heer van Lembeke, Diepenbroeck, 71 jaar oud. 
4) Op 16 juni 1734 is begraven in de kerk, een zoon van Gelaudius Bonaventura van 
Vaernewyck, heer van Bellegem en Lembeke (3). 

5) Op 21 april 1750 in de avond is begraven in de Kartuizerkerk, het lichaam van de 
weledele heer Glaudius Bonaventura van Vaemewyck, heer van Lembeke, 
Bellegem, Diepenbroeck, 57 jaar oud, de plechtige uitvaartdienst greep plaats op 2 
mei 1750 in de kathedrale kerk van Sint-Baafs. 

6) Op I september 1751 is begraven in de kerk, het lichaam van N. Dons, dochter 
van de weledele heer Joannes Josephus Dons, baron van Lovendegem en de wel
edele dame Anna ... Vilain (4). 

7) Op 2 maart 1769 is begraven in de kerk in het grafmonument, de weledele heer 
Carolus Ignatius Josephus Mesdach, heer van Kuurne, te Merrye, Ten Ackere, 
Averije en Everstein, enige zoon van de weledele heer Carolus Josephus Franciscus 
Mesdach, en van de weledele dame Catharina Philippina de la Kethulle, vrouwe van 
Averije en Everstein, 51 jaar oud (5). 

8) Op 21 februari 1796 is begraven, Franciscus Jacobus, onwettige zoon van Anna 
Coleta Thienpondt, uit Waarschoot, die gisteren overleed, 3 maanden oud. (6). 

Wilfried STEEGHERS 
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VOETNOTEN 

(I) Stadsarchief Gent, Parochieregisters Sint-Baals, nr. 68, overlijdenl> 1671-1786. 
(2) Idem, nr. 69, overlijdens 1686-1703. 
(3) Idem, nr. 71, overlijdens 1718-1735. 
(4) Idem, nr. 72, overlijdens 1735-1752. 
(5) Idem, nr. 74, overlijdens 1769-1178. 
(6) Idem, nr. 76, overlijdens 1796. 

Dons 6 Thienpondt 8 
Kethulle, de la 7 Triest de Castili 2 
Mesdach 7 Vaemewijck, van 3 
Noy, la Vaemewyck, van 4,5 
Puis, de Vilain 6 
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HEEMKUNDIG REPERTORIUM 
1992-1993 

Lopende heemkundige bibliografie voor de 
geschiedenis van het Meetjesland 

In de eerste aflevering van onze Heemkundig repertorium wezen we op enkele 
tekortkomingen en op de aanpassingen die we voor de tweede lijst zouden doorvoe
ren. 

Zo hebben we nu bij de meeste titels een korte nota neergeschreven, zodat de inhoud 
(nog) duidelijker wordt. Deze gegevens gebruiken we tevens bij de registers op tref
woorden, plaats- en familienamen, zodat ze optimaal nuttig zijn. Deze annotaties 
zijn soms reeds uitgebreid tot meerdere regels. We schonken tevens meer aandacht 
aan het feit hoe de publikaties geïllustreerd zijn. 

De bibliografie werd terzelfder tijd meer up to date gebracht. Deze aflevering omvat 
de heemkundige produktie van 1992 en een flink deel van 1993 (tot ongeveer mid
den oktober). Er ligt dus ongeveer nog slechts vier maand tussen het opmaken en het 
publiceren. Ook in de toekomst zullen we circa oktober afsluiten, zodat we inzake 
tijdschriften steeds twee - gedeeltelijke - jaargangen behandelen. Deze overschake
ling leidde nu tot een totaal van meer dan 200 titels. Het gaat dan bijna ook om een 
dubbelaflevering. 

Tenslotte werd de lijst van de geëxcerpeerde tijdschriften uitgebreid. Voor de helft is 
dit toe te schrijven aan het verschijnen van nieuwe, lokale publikaties. 
De Eeklose Dohhelgehakkene Driemaandelijks tijdschrift van de 

De Twee Amhachten 

Toerisme in Oost-Vlaanderen 

geschied-heemkundige kring 
van de stad Eeklo (aanvankelijk 
ook een mededelingsbrochure). 

Halfjaarlijks tijdschrift van de 
gelijknamige gemeentel~ike heem
en oudheidkundige vereniging 
in Assenede. 

Een uitgave van de Federatie voor 
toerisme in Oost-Vlaanderen. 
Bijdragen met een te sterk toeristisch 
getinte inslag worden niet opgenomen. 
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Archeologie in ~/laaflderel1 Publikatie van het Instituut \'oor het 
Archeologisch Patrimonium. 

(Voor de volledige lijst zie jaarboek 43 (1992), pp.26 1-262). 

Wegens bepaalde omstandigheden konden een aantal tijdschriften niet worden geëx
cerpeerd. Mogelijks ontbrekende titels - uiterst weinig - worden dan ook in de vol
gende atlevering opgenomen. 

Gebruikte sigels 
( Voor meer informatie zie jaarboek 43 ( 1992), p.261 ) 

AM 
B 
BB 
BTFG 
BTNG 
DB 
DE 
DEO 
DL 
DTA 
HB 
HBM 
liG 

IILvN 
KB 
KOK 
LvdW 
ME 
MvT 
011 
OR 
OVZ 
RvT 
TC, 
TC,k 
TS(; 
VS 

lAl 
IEl 

191< 

Appeltjes van het Meetjesland 
Biekorf 
Bos en Beverveld 
Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 
De Belle 
De Eik 
De Eeklose Dobhclgehakkene 
De Levenshoom 
De Twee Amhachten 
Ilandelingen Genootschap voor Geschiedenis Brugge 
Heemkundige Bijdragen uil het rv1eetjesland 
Ilandelingcn van de Maatschappij voor Gesl'hit.'lk'nis en Olldhl'idkundl' 
Ic Gent 
Iiel Land van Neve1c 
Kapel en Bccld 
Jaarboek van de KUllsI- cn Oudlwidklllllligt.' Kring - ()c.'in/l' 
Land van de Woestijne 
Moit'ncdlO' s 
Mensen van TOl'n 
On~ Ilel'm 
Oud Ruyssckdc 
Ooslv laamse Zanll'n 
Dl' Roedc van Tielt 
Tijdsdlrift voor OesdlÎl'lknis 
Ilel Tijdsdlrift van 1lL'1 (il'ml'l'nll'kn.'dil'l 
Tijdschrift voor Sol'Îak (ll'sl'hk'dl'ni~ 
Vlaamse SIUI11 

aanwl'/i!-t oJl gl'l11l'l'nlt.'I1I\'hil'l' t\l1ltl'J' 

aunwl'/ig. oJl sIIHhl1l\'hil'f' Fl'k 10 



l. Bibliografie 

Voor de werkmethode en criteria, zie jaarboek 43 (1992), pp. 258-263. 

A. Werkinstrumenten 
Bibliografieën, inventarissen, catalogi, archiefwezen, bronnen, historiografie 

1. BASTIAEN Filip, Heemkundig repertorium. 1991. Lopende heemkundige 
bibliografie voor de geschiedenis van het Meetjesland. - AM, 43( 1992), 
255-275. Met vier registers. [A] [E] 

2. DEFRUYT Roger, Index op de jaargangen 11 tot 15 (1988 - 1992). - LvdW, 
16 (1993),1-2,43-47. [A] [E] 
Auteursregisters op 5 jaargangen "Land van de Woestijne". 

3. DE GROOTE Katrien, Bibliografie Antoine Janssens. - HLvN, 24 (1993), 2, 
135-145. [A] [E] 
Naar aanleiding van zijn ontslag als bestuurslid van de heemkundige kring 
"Het Land van Nevele". 

4. DE GROOTE Katrien, Bibliografie Jozef Van de Casteele. - HLvN,24 
(1993),2,146-148. [A] [E] 

Naar aanleiding van zijn ontslag als bestuurslid van de heemkundige kring 
"Het Land van Nevele". 

5. VANSCHOENBEEK Guy, Recyclage (archieven der BWP-BSPjederatie 
Gent-Eeklo). - AMSAB-Tijdingen, nr. I I (1991), p. 20, foto van een affiche. 
Het naoorlogse archief van de socialistische partij van de federatie Gent-Eeklo 
werd door het AMSAB overgenomen. 

Zie ook het nr. 70 

6. N.N., Uit het dagboek van Jacobus Van Damme. - DED,2(l993), I ,48. [A] 
Fragmenten over de stad Eeklo tussen 1794 en 1818. 

7. BOLLAERT André, Sprokkels uit de oudste Poeselse kerkrekening. MvT, 2 
(1992),3,74-75. [A] [E] 

Genealogische gegevens uit de kerkrekening van 1607-1612. Met alfabetische 
lijst. 

8. BOLLAERT André, Uit de Poeselse parochieregisters. - MvT, 2 (1992),4, 
82-88, 1 grafiek. [A] 
Uitzonderlijke voorvallen (I 7de- I 8de eeuw) en nominatieve beroepsvermel
dingen, vnl. na 1779. 

9. BOLLAERT André, Een loting voor spant/iens/el/uit 1744. MvT, 3 (1993), 
1,8-9. lAl 
Naamlijst van paardenhouders in Poesele. 

10. BOLLAERT André en LUYSSAERT Jan, Persoollsnamenllit het Land vall 
Nevele vóór 1281. - MvT,3 (1993),2,48-50. lAl 
Op basis van C.Tavernier-Vereecken "Gentse naamkunde van ca. \000 tot 
1253" en een lijst van renteplichtigen. 

11. CLAEYS Rohert, Werknemers il/ Zomergemse het/rUI-en 1850-185ó. - DL, 5 
(1992), I. 15-20. lAl IEl 
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Lijst per werkgever van arbeider!> die een werkmansboekje ontvingen. met 
vermelding jaar en beroep. Tevens wat gegevens over de werkgevers. 

12. CLAEYS Robert. Doodsoorzaken ill de vorige eeuw. - DL. 6 (1993). 3. 63-72. 
[A] [E] 
Alfabetische lijst van de overledenen in het Zomergemse rustoord met gekende 
doodsoorzaken. op basis van de bevolkingsregisters 1866-1880. Zie ook nr. 97. 

13. COPPENS Martine, Ommestellijnghe 1723 \'an Eeklo (SAE 445). - DE. 17 
(1992),4,167-206. [A] [E] 
Alfabetische lijst van de belastingsbetaIers. 

14. DEBBAUT Ronny, Kanttekening hij de o\'erlijdensregisters \'an Knesse/are.
DL,5 (1992),2,27-28; erratum, 3.44. IA] [E] 
Gebrekkige registratie in parochieregisters door snelle opeenvolging functio
narissen. 

15. DEBBAUT Ronny, De graan- ell volkstelling te Hallsheke in 1709. - ~1\'T. 3 
(1993),I,2-7en3,58-74. [A) 
Publikatie van de graal/lijst en personenlijst. met korte inleidende bespreking 
en een familienamenregister. 

16. DEBBAUT Ronny, Vondst. De dochter \'all de smid. - MvT. 3 (1993).2. 
46-47. [A) 
Naamsverandering in parochieregisters. Een voorbeeld rond de familie Van 
Vynckt (smid - faber). 

17. DEBBAUT Ronny, Wederdopers te Lm'cndege11/ cl",/() /609. - DL. 6 (Il)tH), 

4,96-99. IA) )E) 
Alfabetische lijst van wederdopers en getuigen op een proces naar aanleiding 
van een ketterse prediking. 

18. DE LEL YS Ellgène, \ 'et('felllell I'(UI Napolt'oll. - DL. 5 (1992), 3.45-4-7 en 

4,65-66. lAl IE) 
Lijst per gemeente (Meetjesland) van olldgL'dienden die in amllllerking 
k wamen voor de herinneringsmedaille van Sinl-Ilckna. SlllllS wat aan\'ullende 

gegevens. 
19. DE REUCK Dirk. MUmerillgcllhU c('" gf't~fst('(''', "Ach 111(,,, ... ('1/ P(\'st 01' 

sta\,{'II" , /kl/('III.H' g/'(~t:çt('I/('1/ als spiegels I'llIlll'I'CII ('11 dood. - L\'dW, 15 
(1992), 1-2.22-27. meI folO's L'n \c:kl'ningl'n. lAl 
Biografische nol a 's hij nlllk (venVl'erde) grafslenen. waurvan lil' Id,sll'll 

werden leruggcvonden. 
20. IIAMERI.YNCK Willy. Gc'gel'cn.\' Ol'c·rlw/'O('/).\'(I(·liI'ilt'Îlc·1/ ill stlldsrd('ttittgc'" 

('11 rekcningen l'clII arll/c'lIdis (f.'C'klo - hegin /7dl' ('('/lId. - DE. 17 ( 1 \)\):!), 4, 

207-213.lllct alfahl'lisclll' lijs!. lAl IEl 
21. JANSSENS Anloinc./:'migralltt'1l uil NC'I'eit'. - r-.l\'T. :! (I\N2), I. 11-.2-', 1:\1 

Lijst van Illigrantl'n naar AJlll'rika, Frankrijk l'n l'1dl'rs I\I:-'Sl'n I ~7:! (t'n 

voornamclijk IX93) cn 1l}1O aun dl' halld VUil lil' hl'\'\\lkingsn.'gÎ:-.I\'rs. t\kl 
mCL'rderl' gralÏL'kcn iJl/ah' aanlal pcr jaar. kl'flijd. sIraaI. Ix'nx'p l'n/. 

22. J ANSS ENS Anloinl'. I/c'r/l('rgic'r.\'/dlillgl'll ill Nt'l'l'Il' . • r-." T. 1 ~ 1\)\)1). 1, 
J4-47.llll·1 gralïl'k. lAl 
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Namen van herbergen en herbergiers tussen 1779 en 1940, alfabetisch per 
telling. Geput uit specifieke telling en vermoedelijk de bevolkingsregisters. 
Geen bronvermelding. 

23. JANSSENS Antoine, Van herbergen, herbergiers en tappers te Nevele. -
HLvN, 23 (1992),2,142-163 en 3,202-220, talrijke foto's. [A] [E] 
Lijst van herbergen en de uitbaters, 16de - 20ste eeuw. 

24. JANSSENS Antoine, Zanten in Nevelse documenten (111). Het bezit van de 
"aermendisch" \'Gn 1520 tot 1753 te Nevele. - HLvN, 23 (1992), 3, 224-227. 
[A] [E] 
Publikatie van de inhoud, met toevoeging van een index op persoonsnamen en 
toponiemen. 

25. JANSSENS Antoine, Zanten in Nevelse documenten (IV). De Nevelse 
parochierekeningen van 1793 tot 1795. - HLvN, 24 (1993), 1, 22-30, met 
afbeelding assignaten en fragment document. [A] [E] 

26. LUYSSAERT Jan, Grafstenen van de kerk van Nevele in het museum 
"Rietgaverstede" te Nevele. - HLvN, 24 (1993), 2,133-134. [A] [E] 
Tekst van 5 grafstenen uit de 18de en 19de eeuw. 

27. MARTENS Albert, Een openbare verkoping op het kasteelgoed te Hansbeke, 
anno 1638. - HLvN, 23 (1992),1 ,77-85. [A] [E] 
Met namenlijsten. Tevens wordt gewezen op het belang van deze bronnen voor 
de genealogie. 

28. MARTENS Albert, Slachtoffers van de pest te Hansbeke, anno 1631. -
MvT,2 (1992),1,26-28. [A] 
Er is geen zekerheid omtrent de eigenlijke slachtoffers. 

29. MARTENS Albert, Kerkelijke fundaties te Hansbeke in de 18de eeuw. -
HLvN, 23 (1991),2,93-105, met enkele namenlijsten. IA] [E] 

30. MARTENS Albert. Kerkelijkefundaties te Merendree. - HLvN, 23 (1992),2, 
106-111. rA] rE] 
Lijsten uit de 19de en begin 20ste eeuw, met overzichtstabel. 

31. MARTENS Albert. Kerklijken te Hansbeke. - HLvN, 23 (1992), 2,119-130. 
rA] [E] 
Naamlijst van personen begraven in de kerk, 17de en 18de eeuw, met een korte 
bespreking. 

32. MARTENS Albert, Kostgangers ill hel Godshuis Ie Hansbeke (1852-1987). -
MvT,2 (1992), 2,48-50. [A] 
Lijst van de geboorteplaatsen van de kostgangers, met het aantal. 

33. MARTENS Albert, Verkoop van houten afbraakmateriaal van het kerkkoor te 
Hansbeke, anno /658. - MvT, 2 (\992), 2,52. [AI 
Lijstje van de kopers. 

34. MARTENS Albert, Vendutie van kaprijke homen te Hansheke, anno /632. -
MvT, 2 (1992),2,53-55. [A] 
Lijst van loten, de kopers en de borgen. Tevens korte bespreking van de 
waardevan de bomen (per soort). 

35. MARTENS Albert, Uil de praktUk. /luwelUksdispensatie. - MvT, 2 (1992), 3, 
69-73; aanvulling, 4, 101; erratum, 4, 109. rA J 
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Voorbeeld volgend op het algemeen artikel "Bloedverwantschap" (pp.65-68) 
met de mini-kwartierstaten van de vermelde personen. Jan Manen .. en 
Maria-Francisca De Brauwer. 

36. MARTENS Albert, Gentse huitenpoorters (1477-/492) uit hel Land \'Oll 
Nevele. - MvT, 2 (\992), 4, 89-99. [A] 

37. MARTENS Albert, Vroedvrouwen en chirurgijlls uit hel Nel'else.allllO 
1777-1795. - MvT, 2 (1992),4,103-107, ) grafiek. IA] 
Het verschijnsel nooddoop in Hansbeke en naamlijst van de vroedvrouwen en 
chirurgijns. 

38. MARTENS Albert. Kerkelijke renten en renteplichtigel/le 1I0flsheke. ClllllO 
1624-1629. - VS, 29 (1993), I. 33-45; met index persoonsnamen en topo
niemen. [A] [EI 
Publikatie van een deel van een renteboekje. 

39. MARTENS Albert. Renten, toebehorende uWl de Clrmel/Jis Ie HUI/sheke, ClI/IW 
1624-1629. - HLvN, 24 (1993), 1,49-60; met korte inleiding. index op 
persoons- en plaatsnamen. [Al [E] 

40. MARTENS Albert. Rente- ell cijl/splichtigl'11 aal/ dl' Oll;e-Lie\'e-\ 'mllu'gildt' /e 

lIunsheke, onl/o 1624-1629. - MvT. 3 (1993). I. 10-21. IA] 
Publikatie van een renteboekje, met een inleidende bespreking en indices op 
persoonsnamen en toponiemen. 

41. MARTENS Albert. Gl';l/!lIC'familienllll/C'1/ C'II ropolli('mc'lIlIil ('('III/o\"clalhrie! 
lIansheke anllo 1597, - DL. 6 (1993) 2, 27-34. lAl IE] 
Transcript en index op familie- en plaatsnamen. 

42. MARTENS Albert. Enkele /(w-ccuwse /iliatics Ic'lIdl/sht'l.;c'. - l\hT,.~ (19Q.~). 

2. 42-43. [A 1 
Op hasis van een renteboekje uit 1624-1629. Zie ook de nrs. 3X-·W. 

43. MARTENS Alhert. KerkmC'c'stC'rs rt' lIol/slwkc tijdt'lIJ hcr Al/cit'l/ R('gimt" -
MvT, 3 ( 19(3). 3, 75-7X. [A I 
Naamlijst voor de 16de - I Xde eeuw. 

44. NEYT Luc,lJe' sfafCI/ \'(/1/ ,l!.oc·d \'clI/ lid ,l!.1"IIc{{~(""a" 1:·\"a.I!('''', 17·1(} - 17.W. 
(elcell!/). - Tielt, 1993, % p .• ml't Ix·rsllllllslHlllll'lll'l'gbll'r. 1:\] 

45. sn IEPENS Erik./:'Ilkd(' ,l!.cgc\'(,l/s (1\'(',. ci!' Nllticlllcl/C ,\lilirit· \"clI' ISIr> 'I" 
1820. - MvT. 2 (1992),3. 5X-64, lAl 
Lijst van dl' l11ullsdHIPIll.·n van de gl'tllel'ntl'll uit Ill't Vl'(ll'gl'l'l' Land VUil Nl'\'I.'k 
voor de militie vall I X20. 

46. STEE<iIIERS WilfrÎl'd. Pc'"sOllt'lluit Nc\"(,!t, OI'a/ct/c'" i" hC'r Hljl"~('''''·~/'ilc/cl/ 
ft' (jcnf (f()51-/7W). - AI\1. 4.~ (1IN2). 205·.:!Ol), I1Il't inlk, C.'n 1 fOhl, 

lAl IEl 
47, VAN DE ('ASTEELE JO/d. /:'cllllldt/I'lls\I'(/ClI'Clig d(l~lIm('III, - ))I\ln~hil\\', 

1992, 125-1 J I. 
Reproduktie. transcriptie. Vl'rt!llin~ l'll Iwsprd..ill~ vall I.'\.'llllllrklllllk uil 
11 X3-11l)2. waarbij Arnulf van I.andlls. 11l'1.'r VUil Filw ('n lijn ('('ht~c.·Il\llC.' hun 
onlkrhorigl' Sigl'r vun I kdl' sdll.'l1kl'n aan dl.' hl'ili~(' ~ Imlrilius. kc.'rkl'_III\l\lll 
van NcwIc-, 

4X. VAN DE V()()HJ)l~ ('jnrhlsl.I>I'lt'fl'lingc·n 1"cII' 1l,'.\.\('\'C'/dC' in 1807. ' lW. 17 
( IlJl)2). I. 27-3 I. I A I IF I 
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Op basis van een lotelingenlijst, aangevuld met gegevens uit de parochie
registers en de Burgerlijke Stand. 

C. DOlpsgeschiedenis 
monografieën, fotoboeken, iconografie, dorpszicht. varia 

Zie ook het nr. 90 

49. DE REUCK Dirk, STOCK MAN Luc, Op wandel door Bellem. - Maldegem, 
1992,24 p., talrijke foto's. [AJ [E] 
Gids bij het bezoek op 23 augustus 1992, georganiseerd door het Heemkundig 
Genootschap van het Meetjesland en de heemkring Emiel Mettenanxt Bellem. 

50. TON DAT Romano, Het ontstaan van de stad "Nieuw Eeklo" . - DED, 1992, 
18-48, meerdere illustraties. [A] [E] 
De stelling druist in tegen de ontstaansgeschiedenis van andere auteurs. Er 
wordt dieper ingegaan op de macht van de Heren van Maldegem en de 
conflicten met de Graaf van Vlaanderen, turfontginning, een grondonder
zoek... Ook aandacht voor de rechtspraak, het nonnenklooster in het 
Oude Eeklo, de naam Westeeklo en de ligging van de verschillende gebieden. 

51. V ANDEGENACHTE Edgar, Het oorspronkelijke of "Oude Eeklo" . - DED, 
1992, 1-2. [AJ [E] 
De stichting van het huidige - de stad - Eeklo vanuit toponymisch oogpunt. 

52. CLAEYS Robert, Sportief Zomergem van toen. - HBM, 7 (1993),3, 142-143, 
twee foto's met wat uitleg over een voetbalclub en zwemmers. [A] lE) 

53. DE MUYNCK Guy, Groot-Zomergem in oude foto' s. - Eeklo, 1992,208 p., 
fotoboek. 

54. DE REUCK Dirk, LOOTENS Cyriel, Fragmenten uit verzamelingen. - DB, 5 
(1992), 2-3, 28-29. [A] 
Afbeeldingen van O.-L.-Vrouw van Bellem. 

55. DE SMET Erik, Het "Root jen" te Eeklo: meer dan een huizenrij. - AM, 43 
(992),89-134, met foto's,plannen en tekeningen. IAIIEJ 
Kavelgeschiedenis van een huizenrij: bouwgeschiedenis en een overzicht van 
ruim drie eeuwen eigenaars en bewoners, met eventuele bijzonderheden, 
alsook de economische betekenis van de huizenrij. Weinig bouwkundige 
informatie. 

56. DE SCHRIJVER P.X., Ten!Joo/'l1 in woord en heeld. - DED, 2 (1993), 2, 
72-76. lAl IEl 
Beeldmateriaal met informatie over het interieur van deze Eeklose kapel. 

57. DE WILDE Ivan, Groot-Sf.-Laureins in oude foto' s (lil). - Eeklo, 1992,224 p., 
fotoboek. 

SH. DE WILDE Ivan, Groof-Sf.-LaureÎns in oudefofo's (IV). - Eeklo, 1993,256 p., 
fotoboek. 

59. MIARTENSI AllbertJ. Uil hel oude/o!oalhum: voet/JalclulJ F.e. (Eendracht) 
J/anslJeke, anllo 1925. - HLvN, 23 (1992),3, 22H-229, foto en enige 
informatie. 
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60. ROSKAMS Jaak, Terughlik op de Zomergemse Villa Su:anne. - HBM, 7 
(1993).2.92-93,2 foto's. lAl IEl 
Korte bouwnota. 

61. TONDAT Romano, Bouwkundig elfgoed \'an de stad Eeklo. - DEO, 2 (1993). 
1,36-47. lAl IEl 
Bouwgeschiedenis en ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen. De 
studie is gebaseerd op oude kaarten (o.m. Pourbus en de Ferraril». 

62. VAN DE MOORTEL Jozef, O\'er een pastoorswolling ell een kasteeltje te 
Lotenhulle (/790-1920). - LvdW. 16 (1993), 1-2,21-37, met plannetjel>. 
foto's enz. lAl 
Voornamelijk 19de eeuwse historiek van deze twee gebouwen met heel wat 
aandacht voor eigenaars en bewoners. bijzonderlijk de families Blomme en 
De Wulf. 

63. N.N .• Van de oude naar de nieuwe Eeklose kerk. - DEO. 2 (1993). I, 20-21. 
[Al [E] 
Beeldmateriaal en faits-divers uit kranteberichten en gegevens genoteerd uit de 
mond van de hulpkoster J.Verstraete. 

64. BOLLAERT André, Het schieten \'all kerkuilen. - HLvN, 23 (1992),3. 
221-223,1 tekening. [AllEl 
Poesele, 17de eeuw (1663-1670) door Ph. Hautekeete, 

65. BOLLAERT André. Sprokkeling: Ni'vels emigrant I'an vóór WO 101'(""/('(/(,/l 
in de U.s.A. - MvT. 3 (1993),3.82. lAl 
Overlijdensbericht en enkele aanvullende gegevens over Aloïs De Vriesc. 

66. CLAEYS Jackie.llet gehl'urdl' 100 jaar ge/edcl/ in GmOl-Asse/ll'dt'. - DTA. I 
(1993).1-2,3-7.2 foto's. [Al 
Kroniek, hoogstwaarschijnlijk op hasis van krantcherichten. 

67. CLAEYS Robert, Al'gidi hU dl' neus gcnomt'''. - HRM. 7 (ll)I.)J). 1. ·B. I foto. 
[Al [EI 
Eeklose anekdote uit de Eerste Wereldoorlog. 

6H. DEBBAUT Ronny, Sprokkelingen. Mod('f'IIe 11II\\'('/Ukspt'rikt'll'II "'11/0 NW2. -
MvT. 2 (llJ92). 2. 56. [A J 

Echtscheiding van P.Van Vijnckt en P.Gryspcl'rttc f\111Idc~crn. 
69. DE RUYCK Lieven. Sprokkr/il/gi'II uir (/(0 kram \'tll/ rO(,1/, - f\1vT, 3 (IQtH). 

2. 53-56 en 3. 83-84. [A I 
12 herichtcn uit 1850 en 1893- ... Zonder enige hijkollll'ndc infllnnatic, 

70. DE SMET Erik. Chron%git' I'cll/ f.'ddoSt' grhc'/lrtc'"isSt'I/ 1'(lf/C~,.cI(' H('/gi, .. clI(' 

onaj7/ClllkdiikhC'id. 184.J. -IIBM. () (1992).3, I U-12t1: 7 (lQQ.~). ,'\, 10S·IIJ, 
foto's en tekeningcn, [AI [EI 
Voornamelijk gchaseerd op vcrslagen vun hctl'ollcgc van hurgt'!l\l't'sh."r l'n 
schepenen cn de gemcenternud. Vervolg op een l'l"l'ds Inn~c l'l"t'ks ~"slnn in 
Ons Mectjesland. 13( 19HO).1,42, 

71. DE SMET Erik,/~'('n gC'lI'clCIgd l'oorsrC'llor .\'1Ild.\'I't'I/OI'clr;c' ill 1875. - DED, .:! 
( 19lJ3), I. 3·6, l11et pliln. I A II EI 
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72. DE ZUTTER Dirk, Middelburg in de kijker. - HBM, 6 (1992), 2, 92-95, 
2 foto's. [A] [E] 

73. HAMERLYNCK Willy, Toen De Leeuw bloeide. - HBM, 7 (1993),1,1-3, 
4 foto's. [A] [E] 
Over de herberg De Gouden Leeuw te Eeklo, uitbaters en helpers. 

74. JANSSENS Antoine, Bij het slopen van een fraaie 1ge-eeuwse dorpsgevel te 
Nel'ele. - HLvN, 23 (1992), 1, 58-63, I foto. [A] [E] 
Historiek van een huis met een merkwaardige gevel, voornamelijk met 
eigenaars en huurders. Bouwkundig geen nieuwe aspecten. 

75. J[ANSSENS] A[ntoine], Sprokkeling. Men schryft uyt Nevele: hevig om-veer 
boven Nevele. - MvT, 2 1992),3, 76. [A] 
De lotgevallen van de familie D'Haenens-Neirynck. Bericht uit De Dender
bode, 1890. Aangevuld met beperkte genealogische informatie. 

76. JOOS Willy, Een unicum in het begin van de achttiende eeuw te Bel/em. -
DB,6 (1993), I, 17-19. [A] 
Diamanten huwelijk Rootsaert-Blomme; een demografisch opmerkelijk 
gebeuren. Met aanvullende genealogische informatie. 

77. MARTENS Albert, Vondst. Een vondeling in een riool(buis). - MvT, 2 (1992), 
3, 77-78. [A] 
Doopakte van Petrus Van der Steenen, gevonden te Hansbeke aan de herberg 
van Pieter Laros. 

78. MARTENS Albert, Sprokkeling. - DB, 5 (1992),4, 20-2l. [A] 
De Bellemse gezinnen Olivier en Leys kwamen in 1889 onder het geestelijk 
ressort van de parochie Hansbeke in plaats van Zomergem. 

79. NOTTEBOOM Hugo, De manden van Alhert Van Oye (1894). - HBM, 7 
(1993),3,140-141,1 foto. [A] [E] 
Louter over de landbouwtentoonstelling te Brugge en de connecties van de 
Maldegemse mandenfabrikant met het vorstenhuis. 

80. THYS Maurice, De ll-juliviering vóór 1940. - LvdW, 15 (1992),1-2,28-32. 
[A] 
Afdruk van enkele feestprogramma's met korte, inleidende bespreking. 

81. THYS Maurice, Het Kristen Middenstandsverhond - afdeling Maria-Aalter. -
LvdW, 15 (1992), 1-2,33-35. [A] 
Feestprogramma 1928 en korte, inleidende nota. 

D. Archeologie 

82. BOURGEOIS Jean, DE MULDER Guy, Een grafheuvel uit de BronstUd en 
prehistorische perceleringen. Opgravingen 1990 op de kouter te Vosselare. -
HLvN, 23 (992),4,245-266, met (lucht-)foto's en tekeningen. [AI [E] 

83. V AN DER HAEGEN Guy, Aalter. Nieuwe arche%gsiche vondsten van 
Paleolithicum tot heden. Systematisch archeologisch onderzoek te Aalter, 
zowel op de akkers, als via luchtfotografie en opgravingen, werpt een nieuw 
licht op de oudste [?eschiedenis van de streek. - AM, 43 (1992), 5-88,talrijke 
(kleuren-)foto's, tekeningen enz. [A) [EI 
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Verscheen ook als afzonderlijke publikatie (speciale overdruk). 
Geeft een overzicht van vroegere en recente vondfo.ten. alsook aanduidingen 
voor toekomstige opgravingen. De studie bestrijkt een uitgcfo.trekt gebied en 
niet één enkele site. 

84. VAN DER HAEGEN Guy. Jezusbeeldje in pijpaarde te Aalter xel'ondell. -
LvdW, 15 (1992),1-2,40-41, I foto. [A] 

E. Politiek-bestuurlijke geschiedenis & Instellingen 

Zie ook het nr. 50 

85. AUDENAERT R., De laatste onthoofde met de "albijl was een Boek/wilie
naar. - DTA, I (1993), 1-2.8-13. [A] 
Veroordeling en onthoofding van Alexander Vervack en tevens ruim aandacht 
voor het beroep van beul, te Gent. 

86. BRAET André, Den Braetshoek, een oud cultuurgoed. - HLvN. 24 (1993).2. 
89-129, I foto, meerdere kaarten. [A] [E] 
Historiek van de heerlijkheid Nieuwenhove te Nevele. en van de familie Braet 
op hun deel ervan. nl. de Braetshoek. Met aandacht voor toponiemen. pen:eels 
structuur. eigenaars en pachters. 

87. BUYCK Roger. De Kaprijkse schepenen tijdens de 18c1e eeuw: ('e" dl'moxra
fi.~che en socio-economische l'erkenllillX. - AM, ·B ( 1(92). 141-2O-t. met 
talrijke tabellen. grafieken en naamlijsten, I foto. [A] [EI 
Benadering van het schepenambt vanuit verschillende invalshoeken: temlijnen. 
wetsvernieuwing, kinderrijkdom, verwantschap. rijkdom enz. Met korte 
bespreking van enkele families. 

88. DE BRABANDERE Rudi, De strUd om cic' litt'! "/ie('f \'(11/ A:allt'ge",". - R\'T. 
23 (1992),4, DO-ISO, [A) 

17de eeuwse prohlemen tussen de families de Prt'ud'hnml11t' dïlailly - hen'n 
vun Poeke - en de liane - heren van Hmnes (Kanegem) - owr lk titel nlll 

dorpsheer. 
89. DE PAEPE Jozef.lJc' lIerelI ,'all Pral'l ('11 \'all Irclll'/'I'Ii('" -IIBI\t. 7 (llN3). I. 

5-JO, [AllEl 
90. DE WILDEMAN Joris. /)'CfIICII C'II d'yscrclI, ](yacll' /ill/'(/C' d0'1).'i"olilid IC' 

Siciclillgc. - Sleidinge. 1992. 134 p .. talrijh' illllstratit's W'laf\'ml ~'nl..dl' in 
kleur. 
Dorpspolitkk tijdens het Interbellum in Skiding,e. 1\\'~'~' dans stl'\.'lkn llllllk 

macht en de burgemeesterssjerp, met als slcutellïgllrt'nl\taurtrl' Gh~sbrt'l'hts 
en Aimé Ol' Paepe. respcl,tievclijl.. hout- en ij/l'rhanddaar ("andam dl' titd). 
De clans haddl'n een eigen fanfarl' enz. 

91. IIAMERI.YNCK Willy. Ilo!' :\/11I/(I//!, "clIltIC" />I'i('.\'.\'('''(' ,~t'd(l(lcl \1'('1',1 d(lfll' 

!I/gd Peil/wd.\'. tli!' g(·tlu/'(·"clc' ja/'('" (/,\'iC'! g,."ool il/ "c'l J>d/('fsl..loClsla 1(' I-'('Alo 
(t\l/l/{} I ()()5 J. - DE. 17 ( Il)l)~). 3. 1J()- t·t? 1:\) IE I 
Relaas van ecn prol'l·S. Hwt hiografisl'h~' nut a 's l'n nfstumllwling.t'lIlakb, 

92. .lOOS Willy, 1'1/11/1/11 c'" 10s/cI'/1I111 ;n dc' \';C'I',\'('III1I'I' \'clll Zom(,I'g('m (! I • • nu. 5 
( ll)l)2) 4, M-12: Vl'rvol~ \lp l) 1/44, [A I 



Een proces rond aantijgingen geuit door Jan Vrombaut tegen de burgemeester 
en schepenen van Zomergem. Met genealogische gegevens van betrokken 
families (Blomme, Beghyn) en relaties tussen ambtdragers over de gemeente
grenzen heen. 

93. NOTTEBOOM Hugo, Het politieke leven van Victor De Lille. - AM, 43 
(1992),211-232, foto en tekeningen. [A] [E] 
Verkiezing en voornamelijk de propaganda van V. De Lille tot volksvertegen
woordiger tijdens het Interbellum, met overzicht van zijn parlementaire tussen
komsten. 

F. Sociaal-economische geschiedenis 

Zie ook de nrs. 12,98, 177 en 226 

94. N.N., Onbekende molen te Eeklo. - DED,2(1993),1,18-l9 met kaart. [A] [E] 
Plannetje gemaakt naar aanleiding van onwettige graantransporten. 

95. ANDRIES Albert, Het rabot Verloren Kost aan de Lieve in Lovendegem. -
HBM,7 (1993),2,57-76, met kaartjes en foto's. [A] lEl 
Scheepvaart en aanverwante aangelegenheden - hoofdzakelijk waterwerken - te 
Lovendegem en Vinderhoute en omstreken vanaf de 13de eeuw tot begin 18de 
eeuw. Met aandacht voor het toponiem Verloren Kost en de bewoning aldaar. 

96. BOLLAERT André, August De Wolf, schaapherder te Poesele. - HLvN, 24 
(1993),1,7-21, meerdere foto's en documenten. [A] [E] 
Biografie van de laatste schaapherder in het Land van Nevele, met ruimschoots 
aandacht voor het beroep vóór en na de Tweede Wereldoorlog. 

97. CAMERLINCKX Jean, Nota bU het artikel 'Doodsoorzaken in de vorige 
eeuw'. - DL, 6 (1993), 3,72-74,1 grafiek. [A] [El 
Demografische bewerking van titel nr. 12. 

98. DANSCHUTTER Livien, Honderdjaar socialistische arbeidersbeweging in 
Zelzate. - HBM, 6 (1992), 4,157-171, meerdere foto's. [A] [E] 
Opkomst van de socialistische beweging in Zei zate en tevens hun politiek en 
verwezenlijkingen tijdens het burgemeesterschap van L.Chalmey en 
L. Danschutter. 

99. DE SMET Erik, Het "handwindmolentje" van Ange Vanden Hende. - De 
Eeklose Dobbelgebakkene. Mededelingsbrochure, I (1992), 1, 3-4, met 
tekeningen. [A] [E] 
Uitvinding om gebrande koffie te reinigen door een Eeklonaar, midden 19de 
eeuw. 

100. DE VLEESSCHAUWER Marc, Over het ontstaan en de ondergang van de 
"Swarte sluijs". - AM, 43 (1992), 241-253, met kaart; ook in OT A, 1 (1993), 
1-2,46-59. [AllEl 
Relaas over de zeesluis van de in cle 17c1e eeuw bedijkte Albertpolder te 
Assenede. 

101. JANSSENS Antoine, Sociale toestanden in Nevele OfJ het einde van de 1ge 
eeuw. - "LvN, 23 (1992), 3, 233-242, meerdere grafieken en tabellen. lAl IEl 
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Toetsing van sociale toestanden in het werk van C.Buysse aan de werkelijk
heid. In concreto: onwettige geboorten. 

102. JANSSENS Antoine, Eenfrisdrankfahriekje te Vosse/are. - HLvN, 23 (1992), 
4,294-300, foto kogelflesje. (A) (E) 
Bespreking van de schaarse gegevens rond het frisdrankenfabriekje van AJoïs 
Van Renterghem en beschrijving van een kogelflesje. 

103. LOOTENS Cyriel, Vlaamse en ... Bel/emse migranten naar Amerika (SJ. -
DB,5 (1992), I, 16-18, I foto. (A) 
Lijst van - gekende - migranten, per wijk. 

104. LOOTENS Cyriel, Hongaarse kinderen in Bel/em. - DB, 5(1992),4,21-23 en 
6 (1993), 1,21-27, met talrijke foto's. (A) 
Hulpactie georganiseerd na de Eerste Wereldoorlog naar aanleiding van 
hongersnood in Hongarije. Inlichtingen over de kinderen en de pleeggezinnen. 

105. NOITEBOOM Hugo, De Ma/degemse De Lil/e-h"isjes. - HBM. 6 (1992),2. 
2-84; 3,130-138; 4,145-156, met foto's en tekeningen. (A] (E] 
De politiek van sociale woningbouw door Victor en vooral Jozef De LiJIe. met 
ondermeer het project Waarschoot. via de maatschappij Vrijhuis-Blijhuis. Met 
lijsten verwezenlijkingen en aandeelhouders. 

106. NOITEBOOM Hugo, Nog over B/ljhuis-Vrijhuis. - HBM. 7 (1993).2.49-56. 
reproduktie van enkele documenten. lAl IE] Zie ook nr. 105. 
Woningnood en sociale woningbouw in Maldegem na de Eerste WereldoorJo!!. 

107. SCHENKEL John, Onze mkholldell historisch \'erk/aard. - HRM. 7 (lW)). I. 
18-29, enkele foto's. lAl IEl 
Kroniek van het ontslaan van de socialistische syndicale hewc!!in!! in Zell.ale 
en omgeving, 1919-1920. 

108. STOCKMAN Luc, De mo/l'llS \'(111 LO(l'lIh"l/l' (/533-/5-15}. - AM. 43 (lW::!). 
233-237. detail kaart L. de Bcrsaqucs. lAl IEl 
Bespreking van drie 16de eeuwse pachtl'ontrarten van tWl~l' windmokns ell 
een rosmolen. Als hijlage één van de Ix'sproken pachh:onlf1Kh.'ll. 

109. TONDAT Romano. /Je k('lI1rrhOt'rth'rU ;11 1/('( M('('(jtS/dlld. - Bidnrf, \).~ 
(1993),1.94·97. lAl 
Zeer lIlgemene hijdrage, 

(;. Goclsdiellst- en kerkgcschÎt'clt'lIis 

Zie ook de nrs. 29. 30, 47, 7H. 151, 155. \ h2 en \95 

I 1 (J. BOLLA ERT Andr~. Po('st'lt' doorgelicht rijtlt·"s d,' Contr.,n1i,r"'llIi(' ,-ill./(' 
kcr/';rl'kflli"gt'" ('" dt' \'isi(tltit'\'t'rsltI_~t'" \'(11/ bisseh0l' 1',./('st, • \ H" N. 13 
(I 9lJ2). J. 169·192, Illet 2 kaartjes. I A II EI 

lil, BOLLAERT AIHIrl\ Ikdt'\'(/(/r(\'(/clIITjrs /lll/\'('" i" \ '/(IIl"df'l'f'" /~ll'lIlm,., 
Ut'dt'\'w/r/\'tWIIf;('s \'(11/ dl' heiligt' O/llhUIt.\' (( /'0('.\'('/(' (",i"cI,\ [1)85 , •• 011. .. ~ 
(1l)1)2).3, 174·1 H.~.lIlk' H Vlllll\tjl'S ut~l'l)l'l'ld_ lAl IEl 
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112. CLAEYS lackie, Een kroniek van toen: een nieuwe pastoor in Oosteeklo in 
1893. - DTA, 1 (1993), 1-2,43-44,1 foto. [A] 
Inhuldiging van pastoor De Veirman. 

113. CLAEYS Robert, Kloosterleven in Zomergem. - HBM, 6 (1992), 1,30-41, 
talrijke foto's. [A] [E] 
Korte historiek van de vroegere kloostergemeenschap St.-Vincentius à Paulo, 
deels gebaseerd op een gesprek met zuster Gudula (Maria De Vrieze). Met 
enkele biografische nota's. 

114. CLAEYS Robert, De Langestraatkapel in Oostwinkel. - HBM, 6 (1992), 3, 
110-1 12,2 foto's. [A] [E] 

115. DE REUCK Dirk, Korte schets van de Maria-devotie te Bellem. - DB, 5 
(1992), 2-3, 2-6, 1 foto. [A] 

116. DE SMET Erik, De Zusters Spinessen of Jozefienen te Eeklo, 1878-1901. -
DED, 2 (1993), 1,23-35; corrigenda, 2,62-64; enkele foto's. [A] [E] 
De zusters waren vooral bekend voor de thuisverpleging. De nakende schooI
oorlog bracht hen vanuit Gent naar Eeklo, waar ze tevens instonden voor 
bewaarscholen. Het bijhuis stierf vrij vlug een roemloos einde. Met naamlijst 
van de zusters. 

117. DE VOS Achiel (t), STOCKMAN Luc, Boden met rijven op bezoek in de 
Sint-Kristoffelkerk van Evergem (1500-1564). - AM, 43 (1992), 135-140, 
afbeelding bedevaartvaantje. [A] [E] 
Overzicht van boden van bedevaartkerken op bezoek te Evergem, en verge
lijkend te Lovendegem en Kaprijke, vóór de Beeldenstorm. 

118. lANSSENS Antoine, Een nieuwe kapel te Merendree. - HLvN, 23 (1992),3, 
230-232,2 foto's. [A] [E] 
Met korte nota over de oudere kapel en de oprichters, C.Waelbroek-Martens. 

119. LOOTENS Cyriel, Waar men gaat langs Bellemse wegen, komt men U, 
Maria, tegen ... - DB, 5 (1992),2-3,18-27, talrijke foto's. [A] 
Mariaverering in nog bestaande en gesloopte Maria-kapellen. 

120. MARTENS Albert, Verering van de relikwieën van de martelaren Blandinus 
en Laeta te Hansbeke. - OVZ, 67 (1992), 1,3-15, ill. [A] [E] 
Verering gedurende de 18de eeuwen het begin van de 19de eeuw van heiligen 
die niet bestonden. Het betrof louter beenderen van eerste christenen. 

121. MARTENS Albert, Vijftig jaar geleden: een Mariakapelfetje als dank
betuiging. - HLvN, 23 (1992),2,138-141,2 foto's. [A] [E] 
Kapel opgericht na de Tweede Wereldoorlog op voorstel van Mietje De 
Wispelaere. 

122. MARTENS Albert, De gebrandschilderde glasramen van de Sint-Petrus- en 
Pauluskerk te Hansbeke. - HLvN, 23 (1992),4,301-321, foto's van de 10 glas
ramen en de kerk. [A] [E] 
Historiek van de plaatsing, de uitvoering, de datering en de schenkers van de 
ramen. Tevens een inhoudelijke beschrijving van elk raam. Over de glazenier 
is niets bekend. 

123. MARTENS Albert, De Sint-Petms- en Pauluskerk te Hansbeke (1793-1993). 
Bouwen inrichting. - Nevele, 1993, 197 p., 90 foto's, tekeningen enz. 
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Handelt over de huidige kerk. Met biografische nota 's geestelijken. kerkbedie
naars. alle kloosterlingen in Hansbeke. Naamlijsten van de kerkmee~ten. (ook 
tijdens het Oud Regiem), kerkdienaars ... 

124. NOTIEBOOM Hugo, liet Maldef!.emse hef!.ijnhof. - HBM. 7 (1993). 2. 94-95. 
[Al (E] 
Korte historische nota. voornamelijk rond het mogelijke ont"taan. 

125. NOTIEBOOM Hugo, liet kruis aan de Knokkehaan re Maldef!.em. - HB~1. 7 
(1993).3,138-139. I ill. [A] (E] 
Kruis, een werk van Georges Minne. opgericht na de Tweede Wereldoorlog 
door De Vrienden van het Kruis. 

126. STEVENS Willy. Kort f!.enoteerd. Eenlm'ellares Ie Aalter. - LvdW. 15 (1992), 
1-2,48. (A] 
Proces gevoerd voor de Raad van Vlaanderen tegen Gheertruyde de Tra\'en.. 

127 . TONDAT Romano, Geen kerk Ie Eeklo \'oor 1240. - DEO. 2 (1993). 2. -19-52. 

met tiendekaart 1753. [Al (EI 
Ontstaansgeschiedenis van de stad en ook van de parochie. 

128. VAN DEN HEUVEL J .• Het Patershuis Ie Ne\'ele (1663-1796). - HL\'N. 23 

(1992),2.131-133. [AllEl 
Is eerder een samenvalling en/of bespreking van een artikel \'an J.Baetens. 

129. VAN HULLE Marc. Eell levelI achIer kloostermurell ... 100 jaar Aml(' Klare" 
in Eeklo ( 1 R93 -/993). - Eeklo.1993. 157 p .• overvloedig geil!.. met lijst \'an 

alle bewoonsters. IEl 
Bespr.: L.S .. AM. 44 (1993).243-244. 
Jubileumhock naar aanleiding van een eeuw Klarisscnlc\'cn in Eeklo en het 
achtste eeuwfeest van de H.Klara. Een hlik achter de muren. de \'oorgcsl'hiede
nis, onderwijsactiviteiten (bewaarschool) enz. 

11. Militaire geschiedenis 

Zie ook de nrs. 9. 67. 121 en Il)2 

130. BAtJWENS A.R .. 0" \'('rkt'lll/illg d(/(/r hl'( \ Jaam.\·('/alld. - Bil·korf. \)2 

( 19(2). 3. 272-2X I. 2 plannetjes. I A I 
Grensafhakening 1714 lussen Slaals-Vhllllllkren en dl' Oostl'nrijbl' NClkr
landen. I lel noorden van 'I Ml'eljl'sland koml \,()orldul'\.'nd in Ill'l \'l'n.I~I~ \'llnr. 

131. BOLLAERT André, \ 'Wiig jaar g('/('''clI: \\'('I'Áwl'iga(lars .\faurin· '"11 ""mif"l 
U('\'('I/S \'IIII'IIIICI/ 1It/(/r Fr(Jflkrijk. - HLvN. 23 (1l)l)2), I. 71-7tl. 2 f\lt~\·~. 

lAl IEl 
132. DE BAETS 1 Il'nri.l>uit.\·('!It':I'uillg IUc/CII,\' dl' 1'II'('cdl' H'I'"ddoo,.".g, -lhtW, 

Ih (1993).1-2. 7-12.llll'l kanrljl'. lAl 
Over Cl'n Duils harakh'lll'ompkx aan dl' gl'\.'ns :\:Illl'r·I\.IIl'~Sl·I;Il'\.· "I' 
grondgehied I\. nl'ssclarl" waarrond l'l'n W:IUS vun gl'lll'im/il\lli~hdd hnn!-!t. 

1J3. DE PA EPE .I01l'f, /ll'lllldclldl' po/dl'l's (1rIlff'/"I'/i"1 .\'C'/)r(·m!~,. - (lJ..I,)/~,. I Cj,J.JJ, -

IIB M. (\ ( 1992 l, I. 1-7: 2. 4l)-~.1: .'. ()7 - \Ol. lalri.ik~' f(llll's. \\'f\'\ll~ \lp!) 1/tl7. 

IA I IEl 
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134. DE REUCK Dirk, Hollandse troebelen in Bellem in 1677. - HBM, 6 (1992), 
3, 142-144, met kaart. [A] [E] 
Incident op 28 maart 1677. 

135. JANSSENS Antoine, Vijftig jaar geleden: De oorlogsgebeurtenissen van 
Robert Coddens uit Nevele. - HLvN, 24 (1993),1,61-75, met foto's en 
documenten. [A] [E] 

136. ROSIE Jan, Het boothuis, een oorlogsverhaal uit WO I in Boekhoute. - DTA, 1 
(1993),1-2,63-67. [A] 
Bedrieglijke mensensmokkel. De namen zijn fictief, het verhaal echt. 

137. STEVENS Willy, Troepen logementen te Knesselare 1668-1671. - LvdW, 15 
(1992), 1-2,42-47. [A] 
Logementen voor en leveringen aan verschillende voorbijtrekkende troepen 
met opsomming van de onkosten en de schuldeisers. 

138. VAN DAMME Paul, Aalterse oudstrijders van de oorlog 1914-1918. 
Alfons-Joseph Van Damme. -LvdW, 16 (1993),1-2,12-20,6 foto's. [A] 
Biografie met voornamelijk aandacht voor zijn belevenissen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 

139. VAN DE WOESTIJNE Paul, Revolutie in Eeklo. De Septemberdagen van 
1830. - HBM, 7 (1993), 1,30-35, 1 ilJ. [A] [E] 
Publikatie en bespreking van 2 teksten over opstootjes, mogelijks opgesteld 
door burgemeester J.Dhuijvetter. 

140. VAN HULLE Marc, De laatste Meetjeslandse getuigen. - Eeklo, 1992, 155 p., 
talrijke foto's. 
Getuigenissen van 14 Meetjeslandse overlevenden uit de concentratiekampen 
van de Tweede Wereldoorlog. 

I. Kunst, cultuur & wetenschappen 
inclusief onderwijs 

Zie ook de nrs. 56, 61,122,188,189,191,194 en 200 

141. DE GROOTE Stefaan, Josué De Decker (J 878-1953): activist en hoogleraar. -
HLvN, 23 (1992),1,3-55, enkele foto's. [A] [E] 
Vrij uitvoerige biografie van deze flamingant, grootnederlander en publicist 
die zijn jeugd in Aalter doorbracht, waar zijn vader hoofdonderwijzer was. 

142. LAROY Peter, Aan de wieg van de Vlaamsche BeweegÎng. De geschiedenis 
van het Willem.\fonds in Eeklo en het Meetjesland. - Gent/Eeklo, 1993, 
X-100 p., rijk geïll. [A] [E] 
Bespr.: H.N., AM, 44( 1993),244-245. 
Schenkt naast het ontstaan en de historiek van het Willemsfonds in Eeklo ook 
aandacht aan de cultuurbeweging, het liberalisme en haar bibliotheekwezen in 
het Meetjesland. 

143. VAN DE CASTEELE Jozef, Les intelleClllels de Lootenhulle. - Wetenschap
pelijke Tijdingen,50( 1991 ),2,117-126. 
Een francofone schaar van Gentse intellectuelen, waaronder G. Hulin, 
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woonachtig in Lotenhulle, negeerde de Nederlandstalige wetenschappers. Dit 
kwam o.m. tot uiting bij de weigering van een prijs voor een Nederlandstalige 
studie aan de student Martens tijdens de vergadering van 2 juli 1912. 

144. VAN DE WOESTIJNE Paul, De Eeklose jaren ,'an Jan Frans Wil/ems 
(1831-1835). - HBM, 7 (1993),3,125-137, ill. fAllEI 
De letterkundige Willems voelde de overplaatsing naar Eeklo aan als een ver
banning. Hij werd aldus in de rol van kamergeleerde geduwd. Hier kon hij 
zich voorbereiden op zijn latere rol als voorman in de Vlaamse Beweging. 

145. WITHOECK Arseen, 115 jaar Davidsfonds Eek/o. - HBM, 6 (1991), 1. 10-28, 
foto's en grafiek. [AllEl 
Vervolg (slot) op 91/83. Met biografische nota's. 

146. DIERICKX Christiaan. Als de schoolhel rinkelt. 175 jaar gemeelltelijk ollder
wijs te Assenede. - Assenede. 1992, 179 p .. waarvan een 40-tal fotobladzijden. 
Met meerdere namenlijsten. [Al 

147. NOTTEBOOM Hugo, Kantol/1wle prijskampen in het Meetjesland. - HBM, 6 
(1992),2, 85-91, I foto. lAl IEl 
Uitslagen van de prijskampen (nominatief) en een beoordeling over de scholen. 
hun onderwijzers en het verstrekte onderwijs (ca. 1870). 

148. STEVENS Willy, Bijdrage tot de geschiedenis vall "el lager o1ldendjs ill 
Oost-Vlaanderen, 100-jaar Cromheenschool te Knesselare. -IKnesselarel, 
1992, I HO p., rijk geïllustreerd. met index op pers<xms- en plaatsnamen. IA] 
Bespr.: L.Stockman, LvdW,15(1992).1-2. 49; idem, in AM, 43 (lW::!). ::!Q8. 
Monografie over het onderwijs vanaf het Oud Regiem, volgens een 
tweeledigheid. de algemene en de lokale toestand (Knesselare). 

149. THYS Maurice. Herinneringl'n aan cJe gemeclllt'lijke jOTlgellssc!wol nlll 

Sint-Maria-Aaltl'1' tlissen /930 en /940. - LvdW. 15 ( I QQ::!). J-::!. 3-::! 1. en!..ek 
(klas-)foto's. lAl 
Nauwgezette herinneringen, zowel qua lokalen. de leerstof. onderwijzers. 
Eerste en Plechtige Communie als goed hijgehleven gelx'urtenissen. 

150. CLAEYS Rohert. Ontmanteling \'clII dc' Eek/oJc' IO/'('Il.V';IS ill /857. - HRM. ti 
(1992), I, H-9. foto en lekening. lAl IEl 
Ontmanteling als uitkijkpost voor opmaken topografische !..,mrt. 

151. MARTENS Alherl, PlaatselI \,(1II ('C'" I/il'/ll\'c'l'r/'diülo('/ ;1/ de Sint-P('frll.f- ('1/ 

Pauluskt'f'k te Jlal/sl>C'kl', aI/ilO 1825. - IILvN. 23 (19l)2l. I. M-70,mt't in 
bij lage de i nteken I ijst. I A I I EI 
Beraadslagingen door (iL' kerkruad omtrt'nt dt'ze I.aak en Ix'schrij\'in~ van hl't 
kunstwerk. 

152. MARTENS Alhert. Gieten \'(1II {Wa torel/k/okkt'lI 11' lIaltsbd:l" 1111110/"50,· 
IILvN, 23 (1992). 3. 195-2(){l, I tekl'ning. lAl IEl 
Voornamelijk hespn'king contract in wrhnnd nll't 2 Il' git'lt'n kh,k!..t'n: ml't 
contracl in hijlage. 

153. MARTENS Alht.·rt, Ol' oriiintoti(' \'dll dl' SI.-Pc',r".\' ('1/ rIIllIIlSA('I'A Ic' 

lIanshekc.- IIHM, 6 (1992).4, In-I77.lUct pllllllwn t'n sl'lwtst'n. 1:\1 IEl 
Beschrijving vlln hl't 17de l'l'UWSl' kc,'rJ...gl'l'tllIW 111111 tlt' hand \'1\1\ t"Ï~l'l\li.idsl· 
sC'hl'tsen el1 kanrlllllllcrillai. 
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154. MARTENS Albert, De Sint-Petrus- en Pauluskerk te Hansbeke (1793-1993). 
Architectuur en Kunstpatrimonium. - HLvN, 24 (1993), 3,161-267, talrijke 
foto's. [A] [E] 
Architecturale beschrijving van de kerk en (volledige) beschrijving van alle 
kerkmeubilair. 

155. TON DAT Romano, De oude kerk van de stad Eeklo. - DEO, 1992,3-17, met 
foto's en 1 plan. [A] [E] 
Over de (deels hypothetische) bouwgeschiedenis van de oude St-Vincentius
kerk, gekoppeld aan de ontstaansgeschiedenis van de stad. 

156. VAN ELSLANDE R., Juet'is Drabbe, ontwerper en bouwer van de kerktoren 
te Vosselare (1448). - HLvN, 23 (1992),2,112-118, met plan. [A] [E] 

157. DE SMET Erik, Bouwkundig elfgoed van de stad Eeklo (2). Bouwen en 
verbouwen te Eeklo onder Hollands bewind. - DEO, 2 (1993), 2, 77-96. 
[A] [E] 
Behandelt de bouwaanvragen met en zonder plan. De schetsen zijn weerge
geven. Met aanvullende gegevens rond de eigenaars en enkele woordjes 
bespreking. 

158. DE VLEESSCHAUWER Marc, De 17de eeuwse kelder in Assenede. - DTA, 1 
(1993), 1-2, 14-22, 1 foto, 2 plattegronden en tekeningen. [A] 
Beschrijving van de kelder en een historische nota over het huis. 

159. LANCLUS Kathleen, VERBEECK Mieke, Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen. 12n4. Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Gent. Kantons 
Evergem en Lochristi. - Turnhout, 1993,433 p., rijk geïl!. met foto's, 
kaarten ... Met fotoregister. 
Inventaris van het cultuurbezit. Foto's en uitleg over honderden architectonisch 
waardevolle gebouwen. Bouwtechnische omschrijving en een kunsthistorische 
toelichting per gebouw, per straat en per huisnummer. 

160. TONDAT Romano, De Groot Goed hoeve Huysmans. - DEO, 2 (1993),1, 
11-23,2 foto's. [A] [E] 
Beelden en enige tekst rond het poortgebouw van deze Eeklose hoeve. 

161. CLAEYS Robert, Kunstschilder Roger Godron. - HBM, 6 (1992), 3,139-141, 
2 foto's. [A] [E] 
Eén waterverfschilderij van hem aanwezig in het heemmuseum Het Leen te 
Eeklo. 

162. DEFRUYT Roger, Licht - Glas - Schilderkunst. Neogotische glasramen 
St.-Corneliuskerk Aalter. - LvdW, 5 (1992),3-4, 3-80, met kleurenafbeel
dingen van de 12 glasramen, tekeningen, bidprentjes enz. Verscheen eveneens 
als een afzonderlijke publikatie. [A] 
Bespr.: L.S., AM, 44 (1993), 241. 
De studie behandelt de iconografie, de schenkers (biografische nota's van 
talrijke vooraanstaande figuren) en de kunstenaars van de glasramen. 

163. DE SCHRIJVER p.x., Muurschilderij in Nieuwendorpe. - DEO, 2 (1993), 1, 
7-R, 2 foto's. IA] [E] 
Genealogische gegevens over de (l9de eeuwse) Eeklose maker: S. De 
Vuysdere. Enkele regels beschrijving. 
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164. VAN DE WOESTYNE Paul, De eerste zes lig jaar van harmonie St.-Ceci/ia te 
Eeklo (1808-1867). - HBM, 7 (1993) 2, 77-91, met foto's en reproduktie van 
documenten. Met lijst van de stichters. [A] IE] 

165. HAMERL YNCK Willy, Onwettig uitoefenen vall de geneeskunde door Maria 
Magdalena Buijck (Eeklo - AOI729). - DE, 17 (1992),4,214-215. [A] [EI 
Biografische gegevens en behandeling van een proces. 

J. Taal- en letterkunde 
Naamkunde. dialectologie, toponymie ... 

Zie ook de nrs. 10,16,101,223 en 227 

166. ANDRIES Geert, DE VOS Achiel, STOCKMAN Luc, Meetjeslandse toponie
men tot 1600. Deel lil. Het Gentse. Band 2. Lovendegem. - Nevele, 1993. 
226 p. + kaart. [A] 
Annotatie zie 169. 

167. BOLLAERT André. Namen afgeleid vall plaatsen in het Land l'an Ne"ele in 
het hoofdstedelijk gehied. - MvT, 3 (1993), 1. 22-25. [AI 
Verspreiding en aantal op basis van de telefoongids. 

168. DEBBAUT Ronny, Voornamen\'erwarrillg. - DL. 6 (1993), 2, 39-42: ook in 
VS, 29 (1993), 3-4,122-124. [A] IEl 

169. DE VOS Achiel, DEVOS Magda, STOCKMAN Luc, Meetjeslandse TopOIlie
men 1011600. Deelll.l/el HO/illalld. Balld:? Bel/em. - [Nevele), 1<N2. 100 p. 

+ kaart. lAl 
Een glossarium met alle toponiemen tot ca. 1600-1625, alfaMetisch cn met een 
chronologische opsomming van de attcstaties. Voorafgega'lI1 door l'en histo
rische en een taalkundige inleiding. 

170. N01TEBOOM Ilugo. I/el welpelI ,'all cic ht't'r1ijkhcid Ral'ase/loot. - IIEM, 6 
(1992),4, IR9. [AllEl 
Sage in verhand met het wupcn. 

171. VAN DE WOESTYNE PUllI, (;('/1001''' ill hel M(·(·Ijl's/mld. (;(':(·//{'s /0</1It'l1I. -

HBM,6(1992),2,66-71:3,I03-IOl);7(1l)l)3),I,II-17. lAl IEl 
Meetjeslandsc dialcl'twoonkn genotl'l'rd uit Gl'/l'Ill's tijdsdlrift Vllor diak'l'(ll
logie "Loqucla". met commentaar in verblind ml't hClkndaags gcbnli". 

K, Familiekunde 
Familiegeschiedenis. biografieën. "wartierstatcn 

Zie ook het nr. R6 

172. BAlJWENS-COPPENS Mlartincl./Jc./iulIilit' \lïllcms: mo/r-"Jlf11l1\'f'rS tt' 
h'ck/o, - DE. 17 ( 1(92). I. 2-23. nll't foto t'n hidpl\·llt.ks, "Iso .. '" l~'n I.l\'l'rlkllls
tahel. lAl IEl 

173, BOLLAERT Andre. I'(l(',w/,W' "11'01'11'1"," \'1111 d(·./iulIilif· "'mlc·Ac't'lt'. - M"T • .\ 
( IlJ93). 2. JO-41. I A I 
17dl' en I Xdl' Cl'UWSC gCg.l'Vl'I1S owr dl'/l' fUl1lilk', 
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174. CLAEYS Jackie, Familie Nuytinck reeds 250 jaar aan Bassevelde gebonden. -
DTA,1 (1993), 1-2,40-42,1 foto. [AJ 
Stamreeks en een korte bespreking van de voorouders van de huidige burge
meester. 

175. DOBBELAERE Jozef, Defamilie Crul. - DL, 6 (1993),1,4-19,2 foto's. 
Vervolg op kwartierstaat J.Dobbelaere; zie 205. [A] [EI 
Stamreeks met gezinssamenstellingen en een gedeeltelijke kwartierstaat, vnl. 
gesitueerd te Maldegem en Adegem. 

176. HAMERL YNCK Willy, De familie Dijserinek, Dys( s)erinck, Dijselinek te 
Eeklo. - DE, 17 (1992), 2, 37 -128, iU., met overzichtstabellen en nakomelingen 
in vrouwelijke lijn. [A] [E] 

177. HAMERLYNCK Willy, De Duits-Britsefamilie Enke alias Armstrong te 
Eeklo. - DE, 18 (1993),1,29-40, ill., met overzichtstabel. [A] [E] 
Met aandacht voor hun vellenfabriek. 

178. JOOS Willy, Mijmeringen bij een grafsteen. "Ach mensch peyst op sterven". 
Bellemse grafstenen als spiegels van leven en dood (2). Antonius Rootsaert
Petronilla Rootsaert. - LvdW, 16 (1993),1-2,3-6. [A] 
Een stukje familiegeschiedenis Rootsaert. 

179. KERCKHAERT Noël, Het geslacht Van de Wattyne in de twee ambachten. -
DTA,1 (1993), 1-2,23-26,2 foto's. [A] 
Aandacht voor enkele prominente leden van deze familie in Bassevelde. 

180. STEEGHERS Wilfried, De Gentse voorouders van de tonee/minnende familie 
Rodrigos te Eeklo. - DE, 18 (1993), 1,3-5, ill. [AI [E] 
Graatgenealogie van 2 generaties. 

181. STEEGHERS Wilfried, Genealogische gegevens betreffende de familie van de 
pastoor van Evergem, Livinus Egidius Aurelius Drieghe. - DE, 18 (1993), 1, 
6-8, ill. [A] [E] 
Gentse voorouders en verwanten van een 18de eeuwse Evergemse pastoor. 

182. STEVENS Willy, Van Moerbeke (Geraardsbergen) naar Aalter. Een korte 
geschiedkundige schets van de familie De Laeter. - VS,29(1993),3-4,205-214. 
[A] [E] 
Voornamelijk over de Aalterse baljuw Corneel de Laeter. Tevens aandacht 
voor zijn voorouders en nakomelingen en een naamverklaring. 

183. VAN BUYLAERE Jan, /-Iet naf?eslacht van Jan Van Buylaere. De kroniek van 
eenfamilief?eschiedenis vanaf 1620. - Sint-Andries (in eigen beheer), 1992, 
223 p., overvloedig geïlJ. 
Een familie met oorsprong in Zomergem. 

184. VAN DE WOESTIJNE Paul, CLAEYS Robert, De Eeklose familie Minne in 
1891. - HBM, 7 (1993), 3,114-116,3 foto's. 

185. VAN STAPPEN Marc, De voorouders van Leontien Dobhelaere. - DL, 5 
(1992),2,35-40; 3,55-60; 4, 67-70, enkele ilJ. [A] [EI 

186. WILLEMS Ferdinand, lets over de familie Van de Sype. - DEO, 2 (1993),2, 
65-71, rijk geïlJ. [AI [E] 
Beperkt overzicht - 19de en 20ste eeuw - van de Eeklose familietak. 

187. CLAEYS Robert, /let Belikenh(~f van toen. - HBM, 6 (1992), 1,44-47, 
4 foto's. [A] [EI 
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Handelt louter over de vroegere eigenares, Julienne Bovyn. 
188. CLAEYS Robert, N{)~ iets over Karel De Kesel en zijn kun.f/werken, -

HBM, 6 (1992), 4, 178-IXX, meerdere foto's van kunstwerken. (Al (EI 
AanvulIende biografische gegevens over en oeuvre van deze van Zomergem 
afkomstige kunstenaar. 

189. DECLERCQ Rudi. Gastoll Dohhelaere 100 jaar (/X93-1993 J. - HBM. 7 
(1993),3.117-124. rijk geïll. lAl IE) 
Biografische schets van deze Eeklose ambachtsman-kunstenaar. die bijdroeg 
tot de luister van de Eeklose meubelindustrie en als beeldhouwer heel wat 

jongeren opleidde in zijn atelier in Waarschoot. 
190. DE REUCK Dirk, De ~rafHeen 1'011 E.H.Massol. - DB, 5 (1992), 2-3. 9-11. 

met foto en bidprentje. [A) 
Met enkele biografische gegevens van deze eind 19de eeuwse pastoor van 
Bellem. 

191. DIERICKX Chris, E.M.Me~anck ... een veel:ijdig nU/II. - DTA, I (19<>3). 1-2. 
33-39. ill. [A] 
Biografie van deze 19de eeuwse Asseneedse onderwijzer die naam maakte als 
pedagoog, schrijver en dirigent. 

192. HAMERLYNCK WilIy. Politiek gel"tJl/gcl/e. Joris Jo:(1 Dysclil/c/.. 
(/926-19015), - DE, 17 (1992),4,216-218.1 foto. [A) [E) 
Aanhouding (van) en lijst van aangehouden verzetstrijders kort voor de 
hcvrijding. met één korte hiografische nota. 

193. HAMERLYNC'K WilIy. O\'cr mC'('slcr Rcmard Sleyc1('1"1 (Eeklo 18-17-190~J. 
Zijn afstamming elljclmilie, - DE, 18 (1993). 2, tH-\OO, ill. lAl IEl 
Graatgenealogie met genealogischc.' nota en 0.111. de tekst op de gedenk/uil 
voor deze lihcrale onderwijzer-muziekleraar opgericht. ~kC.'flkfl' hijlagc.'n 
bieden daarhij meer informatie. 

194. IIEY DE Raf. Karc/ Ik K cs('/ ( 18.J9-J9~2) porlrelsc'hildc'r c'" />t't'/(IIIIIUW('r "cll/ 

Zomcrgem.H' afkomsI. 
195. LAROY Peter. E.II.Maurils \ '(lII Cm'IIeg"t'''', Pc'lil ,'icdire' It' Aalla. - Aalll'r. 

1993, 110 p .• enkele foto's en dOnllllentc.'n. lAl 
Bespr.: F.B .• AM. 44 (1993).240-241. 
Biografie van ec.'n (lmkrpastoor dk Il' Aaltc.'r hl'l'l wat Il"\'l'l'~ hmdll en "" .. li
seerde op panx:hiaal, so<.'Îaal en politiek vlak. I\kt aandarhl ,'oor lijn fmnilil', 
zijn vlaamsgel.illdhl'id en zijn ht.'tc.'kenis voor dl' arh(.'idl'rshc.'wl'gin~ ti.idl'n:o; hl'l 
Interbellum. 

196. LtlYSSAERT Jan. Marti" \ 'a"dc" \'u\'I (?) lIilllallSbc·/"(',/.(lOrla "cllt 1('#./(" 
i" /577. - MvT. 2 (1992),4. IlO-lil. lAl 
Biografische Ilota van dc.' migrant-kl'ttc.'r 1\1. van dl'r Villc.'l. 

197, MARTEN S A I hc.'rl, Frallcit'.~ J>at'lls. mt'(',çla-,\'cllrijllwa*a Ir IIcllfsl)("/"(, • 
MvT, 2 (1992), 1,2-9, lAl 
Korte hiogratïe van dl' ovc.'rgrootvndl'r VIIIl pril'stl'r A, J):\l'IlS UWI aandadll 
voor het door hem vervaardigd kl'rkl1ll'uhilllir tt' Ilansbd,l'. P'X'Sdl' l'Il 

Ruiselt'lk. Met gl'l.inskllarl. 
19X, MARTENS Alhc.'rt. (im/:\'('I/,.ili \'(111.1.,11 /ll1pli,\'I(' Sull..,.mcll/ (J7/~·ln~1 ("" 
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van ::ijn huisvrouw Maria Maenhout (1708-1778). - MvT, 2 (1992),4, 
100-102. [A] 
Met enkele biografische gegevens en gevolgd door een mini-kwartierstaat. 

199. VAN DE VEIRE Remi, Leo Scheir, een zonderling figuur. - OT A, 1 (1993), 
1-2,27-32,3 foto's. [A] 
Biografie van een Oosteeklose dorpsfiguur uit de 20ste eeuw. 

200. VAN HULLE Marc, Marc-ante ontmoetingen: Gaston Dobbelaere. - DEO, 2 
(1993),2,53-61, meerdere foto's. [A] [E) 
Korte biografie over de Eeklose honderdjarige kunstenaar-beeldhouwer
meubelmaker. Deels op basis van een gesprek. 

201. BOUCQUAERT Bernard, Kwartierstaat Karoline Bouequaert. - DL, 6 (1993), 
4, 89-95. [A] [E] 

202. BRUYNEEL Guido, Kwartierstaat Verstraete. - DL, 5 (1992),1,11-14. 
[A] [E] 

203. DE CROP Christian, Kwartierstaat Cauwels. - DL, 5 (1992),2,31-34. 
[A] [E] 

204. DE CROP Christian, Kwartierstaat Hoornaert. - DL, 5 (1992),3,51-54. 
[A] [E] 

205. DOBBELAERE Jozef, Kwartierstaat Jozef Dobbelaere. - DL, 5 (1992),4, 
74-84, enkele foto's. [A] [E] 

206. HAMERL YNCK Willy, Voorouderreeksen Verstraete - Eeklo (2 J. - DE, 17 
(1992),1,32-34; corrigenda 2,36. Vervolg op 91/98. [A] [E] 

207. HAMERLYNCK Willy, Kwartierstaat van de JOO-jarige Martha Maria 
Claeys °Eeklo, 11 sept. 1892. - DE, 17 (1992), 3,148-163,1 foto. [A] [E] 
65 kwartieren, met regelmatig gezinssamenstellingen. 

208. HAMERLYNCK Willy, Kwartierstaat van de JOO-jarige Gaston Alphons 
Joseph Dobbelaere °Eeklo, 20 oktober 1893. - DE, 18 (1993),2,101-112, 
1 foto. Zie ook de nrs. 189 en 200. [A] [E] 

209. JANSSENS Antoine, Minikwartierstaat Agnes Anna Van der Vennet. -
MvT, 2 (1992), I, 10. [A] 

210. JANSSENS Antoine, Mini-kwartierstaat Antoille Janssens. - MvT, 2 (1992), 
2,51. [A] 

211. MICHIELS Marcel, Voorouderreeks Marcel Emiel Michiels. - MvT, 3 (1993), 
2,45-46. 

212. MARTENS Albert, Voorouderreeks van Wouter MartelIs, stamhouder.
MvT, 3 (1993), 3,79-81. [A) 
15 generaties. 

213. ROETS Eugeen, Kwartierstaat Mia Van Daele. - DL, 6 (1993), 2,43-47. 
[A] [E) 

214. SILVERSMET Theo, Voorouderreeks Lionel Bauwens alias Tamboer °Eeklo 
1892 - tAdegem 1974. - DE, 19 (1992), 1,24-46. [A] [E) 

215. STEEGHERS Wilfried, Kwartierstaat van Karel August Vervier (1789-1872) 
en f{enealogische schets van de familie Vervier. - DE, 18 (1993),2,43-63, 
ill. IA] IEl 
Biografische nota van een Gentse letterkundige flamingant die o.m. in Eeklo 
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en Waarschoot verbleef. Met bibliografie. Del..c Gentse familie had wortels in 
Nevele. 

L. Volkskunde 
ook ontspanning( -verenigingen) 

Zie ook de nrs. 59.102. lil. 112. 170. 199 en 214 

216. BOGAERT Arnold. De laren \'01/ Ursel-kerk el/ :ijn klokkel/. - HBM. 6 (1992). 
1.42-43, 1 foto. [A) [E) 
Voornamelijk over het gebruik van de klokken. 

217. CLAEYS Jackie. Vlaamse kermissen il/ Oosleekla. - DTA. I (1993). \-2. 
61-62, I foto. [A) 
De jaren '20 - '50. 

218. CLAEYS Robert. De Gal/elk/ok il/ hel heemmuseum. - HBM. 6 (\992).2. 
60-65, rijk geïll. [A) [E) 
Beschrijving van een kunstzinnig uurwerk. vervaardigd uil oorlog~maleriaal. 
en familiekundige gegevens over de uurwerkmakers Gallet. 

219. CLAEYS Robert, Halldhoogmaalschapplj Silll-Seh(/sliaall Ie Z(lmer~('",. -
HBM. 7 (1993). 1,38-39,2 foto·s. lAl IEl 
Een kleine aantekening alsook een groepsfoto met de namen. 

220. DEFRUYT Roger. roelel/schrappers Ie Aallcr, - LvdW. \tl (\QQ3). 1-2. -H-I2. 
3 foto·s. 

221. JANSSENS Antoine, Nel/ hiuerel/ (lfllel/ .'IOel(,l/. - HLvN. 23 (IQQ.:!). 3. 

193-194. lAl [EI 
Lokale recepten (Lotcnhulle en Nevele) voor drank~reidingen. 

222. LOOTENS Cyriel. lil/mor cllfralsell \'llll dg/'" hoc/cm. - DB. tl (IQQ3). I. 20. 

lAl 
Enkele anekdotes over Arthur De Vreese van fkill-m. 

223. MARTENS Marc. Koffic c/rinkcn 1(' Midddhlll'g, - HHM. 7 (IQ~(~). 1. 3tl-37, 

lAl IEl 
Verkhlringen rond de hijnaam koftiestad voor ~tidddhurg, 

224. MARTENS Marc. FOO1'llClCll1l Iw:(wk 1(' Midddhlll'g./k /..t'l'miswt·d \'(11/ /.170, 
- IIBM. 7 (1993).3.97-104. (, ill. lAl IEl 
Bezoek van hertog Karel de Stoute l'n lijn g.evolg mm lil' n.'Çl'nt ge~tkhll' ~Iad 
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Ur(///(JI. - BB. 25 ( 1992). 45-51. 2 foto's en hidpn.'ntjt's. 1:\ 1I EI 
Ecn historisch duel bij Ill't bolspl'l hl'nhu:ht l1ll'tl'l'U \'olblh.·d. l'(,'n l1l\lnU
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Een gedicht van de Nederlandse letterkundige J.A.A. Thijm met de spotnamen 
van inwoners van talrijke Vlaamse steden en gemeenten, waarvan 5 Meetjes
landse. 

228. V ANLAERE Roger, 75 jaar voetbal te Aalter. - Aalter, 1992, 30 I p., met 
naamregisters en talrijke ill. [Al 

229. WILLEMS Gustaaf, De verrijzenis van Loete Hillaert in de dertiger jaren. -
DTA, 1 (1993), 1-2,60. [Al 
Asseneedse dorps figuur. 

2. Registers 

A. Auteurs 

Andries Albert 95 
Andries Geert 166 
Audenaert R. 85 

Bastiaen Filip I 
Bauwens A.R. 130 
Bogaert Amold 217 
Bollaert André 7-10 ,64, 65, 

96,110,111,131,167,173 
Boucquaert Bemard 201 
Bourgeois Jean 82 
Braet André 86 
Bruyneel Guido 202 
Buyck Roger 87 

Camerlinckx Jean 97 
Claeys Jackie 66,112,174,217 
Claeys Robert 11, 12, 52, 67, 1 13, 

114,150,161,187,188,218,219 
Coppens Martine 13, In 

Danschutter Livien 98 
De Baets Henri 132 
DebbautRonny 14-17,68,168 
De Brabandere Rudi 88 
Declercq Rudi 189 
De Crop Christian 203,204 
Defruyt Roger 2, 162, 220 
De Groote Katrien 3, 4 

De Groote Stefaan 141 
De Lelys Eugène 18 
De Mulder Guy 82 
De Muynck Guy 53 
De Paepe Jozef 89, 133 
De Reuck Dirk 19,49,54,115, 

134,190 
De Ruyck Lieven 69 
De Schrijver P.X. 56, 163 
De Smet Erik 55, 70, 71, 99, 116, 157 
De Vleesschauwer Marc 100, 158 
De Vos Achiel 117,166,169 
Devos Magda 169 
De Wilde Ivan 57,58 
De Wildeman Joris 90 
De Zutter Dirk n 
Dierickx Chris( tian) 146, 191 
Dobbelaere Jozef 175, 205 

Hamerlynck Willy 20,73,91, 165, 
176,177,192,193,206-208 

Heyde Raf 194 

Janssens Antoine 21-25,74,75, lOl, 
102,118,135,209,210,221 

Joos Willy 76,92, 178 

Kerckhaert Noël 179 

Lanclus Kathleen 159 
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Laroy Peter 142 ,195 
Lootens Cyriel 54, 103, 104, 119, 222 
Luyssaert Jan 10, 26, 196 
Martens Albert 27-43,59, 77, 78, 

120-123,151-154,197,98,212 
Martens Marc 223, 224 
Michiels Marcel 211 

Neyt Luc 44 
Notteboom Hugo 79, 93, lOS, 106, 

124, 125, 147, 170 

Roets Eugeen 213 
Roskams Jaak 60 
Rossie Jan 136 
Ryserhove Alfons 225 

SchenkelJohn 107 
Schepens Erik 45 
Silversmet Theo 214 
Steeghers Wilfried 46, 180, 181, 215 
StevensWilly 126,137,148,182 
Stockman Luc 49, 108, 117, 166, 169 
Strobbe Arnold 226 

B. Trefwoorden 

Activist 141 
Afhmakmateriaal 33 
Anekdote 67 
Arhcidcrs I I 
Arhcidershcweging 98, 195 
Arhciderswoningen 105 
Archief 5 
Architectuur 154 
Annc Klaren 129 
Armendis 20, 24. 39 
Asiel 91 

Baljuw 182 
Bcdcvllllrtkcrkcn I 17 
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Thys Maurice 80, 81. 149 
Tondat Romano 50.61. 109. 127. 

155.160 
Van Buylaere Jan 183 
Van Damme Paul 138 
Van de Casteele J07..ef 47. 143 
Vandegenachte Edgar 51. 227 
Van de Moortel Jozef 62 
Van den Heuvel J. 128 
Van der Haegen Guy 83.84 
Van de Veire Remi 199 
Van de Voorde Carlos 48 
Van de Woestijne Paul 139. 144. 

164,171.184.227 
Van Elslande R. 156 
Van Hulle Marc 129.140.200 
Vanlaere Roger 228 
Vanschoenbeek Guy 5 
Van Stappen Marc 185 
Verbeeck M ieke 159 

Willems Ferdinand 186 
Willems Gustuaf 229 
Withocck Arseen 145 

Ikdt'vlIurtvunnljes 111 
lkl'ldhollwcr 189. I Q.t. 200. 20B 
Bl'!~i.inhof 124 
lkluslingsht.'Iulcrs 13 
Berocpsllctivilt'itt'n 20 
Beukcnhuf 181 
Beul 85 
Bevrijding 192 
lkwllllrs<:holt'n 11 t. 
Bl'Il'tling 1.'2 
lklil 24 
Ik/Ot'k 224 
Bi h liu!o!llI fit" I, J, .. 
Hihliolhl'('k wt'lC'n 141 



Bijlokehospitaal 46 
Bijnaam 223 
Boden 117 
Bolspel 225 
Bomen 34 
Bouwaanvragen 157 
Bouwgeschiedenis 55, 61 
Bouwkundig erfgoed 61, 157, 159 
Bronstijd 82 
Buitenpoorters 36 
Burgemeester 90 

Chirurgijns 37 
Chronologie 70 
Cijnsplichtigen 40 
Concentratiekampen 140 
Contract 152 
Contrareformatie 110 
Crombeenschool 148 
Cultuurbezit 159 
Cultuurgrond 86 

Dagboek 6 
Dankbetuiging 121 
Davidsfonds 145 
Demografie 76,87,97 
Devotie 115 
Dialect( -woorden) 171, 226 
Diamanten huwelijk 76 
Dirigent 191 
Doodsoorzaken 12, 97 
Dorpsfiguur 199,229 
Dorpsgevel 74 
Dorpsheer 88 
Dorpspolitiek 89 
Drankbereiding 221 
Duel 225 

Echtscheiding 68 
Eerste Wereldoorlog 67, 104, 136, 

138 
Elf-juliviering 80 
Emigranten 21, 65 

Familienamen 41, 167 
Feestprogramma' s 80, 81 
Flamingant 215 

Foto's 53,57,58,59 
Fratsen 222 
Frisdrankfabriekje 102 
Fundaties 29,30 

Gebouwen 159 
Gedenkzuil 193 
Geestelijken 123 
Geneeskunde 165 
Gevangene 192 
Glasraam 122, 162 
Godshuis 32 
Gotiek 156 
Graantelling 15 
Graantransport 94 
Grafheuvel 82 
Grafschrift 198 
Grafstenen 19, 26, 178, 190 
Grensafbakening 130 
Grootnederlander 141 

Handboogmaatschappij 219 
Handwindmolentje 99 
Harmonie 164 
Heer van Kanegem 88 
Heerlijkheid 86 
Heiligenverering 117, 120 
Herbergen 23, 73 
Herbergiers 23 
Herbergierstellingen 22 
Heren van Maldegem 50 
Heren (van Praet en van Watervliet) 

89 
Herinneringen 149 
Herinneringsmedaille 18 
Hoeve 160 
Honderdjarige 189, 207,208 
Hoogleraar 141 
Hulpactie 104 
Humor 222 
Huwelijksdispensatie 35 

Inhuldiging 112 
Intellectuelen 143 
Interbellum t)O,93,195 
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Jezusbeeldje 84 
Jongensschool 149 

Kaarten 61 
Kapel 56,114,118,119,121 
Kasteel 62 
Kasteelgoed 27 
Kavelgeschiedenis 55 
Kelder 158 
Kerk 63,71,123,153,154,155 
Kerkkoor 33 
Kerklijken 31 
Kerkmeesters 43 
Kerkmeubilair 197 
Kerkpatroon 47 
Kerkrekening 7, I 10 

Kerktoren 150, 156, 2 I 6 
Kerkuil 64 

Ketter 196 
Ketterij 17 
Keuterboerderij 109 

Klokken 152,216,218 
Klompen 226 
Klooster 50 ,129 
Kloosterleven I 13 
Koffiestad 223 
Kogelflesje 102 
Kostgangers 32 
Krantehcrichten 66,69 
Kroniek 66 

Kruis 125 
Kunstenaar 188 
Kunstpatrimonillm 154 
Kunstschilder 161 
Kunstwerk 151, 188 

Landoollwtentoonstelling 79 
Lastertaal 92 
Letterkunde 144, 215 
Lihcraal 193 
Liht'ralisme 142 
Logellll'nten 137 
Lotelingen 48 
Lul"lll fotogrufk 8J 

Mnndl'nfllhrikllllt 79 
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Mariaverering 119 

Mensensmokkel 136 
Meubelindustrie I H9 
Meubelmaker 200 
Middenstandsverbond 81 

Migranten J03. 196 
Militie 45 
Molen 94. 108 

Molenbouwers 172 
Monument 225 
Museum 26. 161.218 
Muurschilderij 163 
Muziekleraar 193 

Naamsverandering 16 
Neogotiek 162 
Nooddoop 37 
Novaalbrief 4 I 

Onderpastoor 195 
Onderwijs 129. 146. 147. 14R. 149 
Onderwijzer IQ 1. I Q3 
Ommestelling 13 
Onthoofde 85 
On t werper 156 
Onweer 75 
Onwettige geooortcll 10 I 
Onl.e-LÏevc-Vrouw van Bdkm 54 
Onl.e-Lievc-Vrnuw~!Ïldt' 40 
Oorkomk 47 
Oorlogsmall'riaal 211\ 
0lx'nhan' \'l·rl..llpin~ 27 .. Q 
Opgr:lvingl'n 8.~ 

0pS\(l(ltjt'S I.N 
Oudstrijdt.'rs 138 

Paan.knholldl'rs \) 
Pal'htcontral'lt.'n 108 
J>akolithÎl'lIlll 83 
PlInx'hk 127 
Pamdlil'n'!.lÎsh.'rs 8. 14. Ih 
Pnr\ldlit.·I\'l..l'llill~t.'n ~5 
Pastorij tl~ 
PH~\()\)r lil. 181. 1l)(1 

Pall'rshuis I ~8 
I\'du).!\l\l!.! I \} I 



Perceelsstructuur 86 
Perceleringen 82 
Persoonsnamen 10 
Pest 28 
Pijpaarde 84 
Pleeggezinnen 104 
Polder 100, 133 
Politiek 93 
Poorter 196 
Poortgebouw 160 
Portretschilder 194 
Predikstoel 151 
Prijskampen 147 
Proces 91, 92,126, 165 
Rabot 95 
Recept 221 
Rechtspraak 50 
Relikwieën 120 
Renovatie 71 
Renteboekje 42 
Renten 38,39 
Renteplichtigen 38,40 
Revolutie 139 
Rijven 117 
Rustoord 12 

Sage 170 
Schaapherder 96 
Schepenen 87 
Schoolstrijd 116 
Schrijnwerker 197 
Schrijver 191 
Septemberdagen 139 
Slachtoffers 28 
Slopen 74 
Sluis 100 
Socialisme 5,98, 107 
Spandiensten 9 
Spotnaam 227 
Staats-Vlaanderen 130 
Stadsrekeningen 20 
Stadsstichting 50,51,127,155,224 
Staten van goed 44 

Tamboer 214 
Thuisverpleging I 16 
Topografie 150 

Toponiemen 24,38,39,40,41, 51, 
86,95, 166, 169 

Tovenares 126 
Troebelen 134 
Troepen 137 
Turfontginning 50 
Tweede Wereldoorlog 121, 131, 

132, 133, 135, 140, 192 

Uitkijkpost 150 
Uurwerkmaker 218 

Vakbonden 107 
Vellenfabriek 177 
Venditie 34 
Veroordeling 85 
Verrijzenis 229 
Verzetstrijders 192 
Veteranen 18 
Vierschaar 92 
Villa 60 
Visitatieverslagen 110 
Vlaamse Beweging 142, 143, 144 
Vlaamse kermis 217 
Vlaamsgezindheid 195 
Voetbalclub 52,59,228 
Voetenschrappers 220 
Volkslied 225 
Volkstelling 15 
Volksvertegenwoordiger 93 
Vondeling 77 
Voornamen 168 
Vorstenhuis 79 
Vroedvrouwen 37 

Wapen(schild) 170 
Waterwerken 95 
Wederdopers I 7 
Werkmansboekje 11 
Werkweigeraars 13 t 
Wetenschappers 143 
Willemsfonds 142 
Woningbouw IOS,106 
Woningnood 106 

Zusters Jozefienen 1 16 
Zwemmers 52 
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C. Plaatsnamen 

Met plaatsnamenlijst 39, 41, 148 
Met lijst toponiemen 24, 38 

MEETJESLAND 

Aalter 80, 81, 83, 84, 126, 132,138, 
141,149,162, 182, 195,220,228 

Assenede 66, 100, 146, 158, 180, 
191,229 

Bassevelde 48, 66, 174, 179 
Bellem 19,49,54, 76, 78, 92, 103, 

104,115,119,134,169,178,190, 
222 

Boekhoute 66, 85 ,136 

Eeklo 5,6,13,20,50,51,55,56.61, 
63,67,70,71,73,91,94,99,116. 
127,129,139,142,144,145,150, 
155,157,160,161.163-165,171. 
176,177,180,184,186,187.189, 
192, 193, 200, 206-208, 215, 218 

Evergem 117,181 
Evergem (graafschap) 44 
Evergem (kanton) 159 

Hansbeke 15,17,27-29,31,35, 
37-43,59, 77. 7H, 120, 123. 
151-154, 196-198 

Kaprijke 87,1 17 
Kncsselarc 14,132,137,148,225 

Lotcnhullc 62, 108, 143, 221. 226 
Lovendegcm 17, 95, I 17, 166 

Maldegem 50,68,79,93, 105, 106, 
124.125 

Meetjesland (alg.) I. 18, J(N, J3(), 

140,142,147,170,227 
Merendrcc 30, I 18 
Middelburg 72, 223,224 

Nevele 21-26,46,47,65, 74, 75, 8h, 
101,128,135,215,221 
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Nevele (Land van) 10. 36. 45. 69 

Oosteeklo 51.66.112.127.199.217 
Oostwinkel 53. 114 

Poeke 88,226 
PoeseIe 7.8.9.64,96. 110. 111. 

131,172.197 

Raverschoot (heerlijkheid) 170 
Ronsele 53 

Sint-Jan-in-Eremo 57.58 
Sint-Laureins 57.58 
Sint-Margriete 57.58 
Sleidinge 90 

Ursel 92.216 

Yindcrhoule 95 
Yosselare ~Q. 102. 156 

Waarsdlool 105. UN. ~ 15 
Walcrland-Oudcman 57.58 
Walcrvliet 57.58. !N. LU 

Zel/.atc 98. 107 
ZOlllcrgcm I I. 1~. 52. 5.~. bO. 78, 92. 

97.113.183. IN8. 194.219 

ANDERE 

Bruggl' 79 
Eil1l' 47 
(knt 5.85, 116.143, 180. 181. ~15 
KIIIll'gl'm HX 
l.orhristi (kanton) 159 
Mocrhl'h' 182 
R llÎSl'll,(k 197 

An1l'riI.a 21.1 O.~ 
Franl..rijI. 21.13 1 
Ilongarijl' 104 
I.ddt·n 1 'lh 

Nl',kdnnd 141 



D. Familienamen 

Met (talrijke) biografische nota's 162. 
Bronnenpublikaties 7-13, 15, 17-18,20-24,26,28-34,36-46,48. 
Met veel namen 69,137,147,151. 
Metnaamlijsten 87,116,123,129,146,148,192,228. 

Voor de werkmethode zie jaarboek 43 (1992), p. 275. 

Armstrong 177 

Bauwens 19,214 
Beghyn 92 
Blomme 62,76,92 
Bocxtael 87 
Boucquaert 201 
Bovyn 187 
Braet 86 
Brandt 225 
Buijck 165 

De Rycke 19 
de Travers 126 
De Veirman 112 
De V reese 222 
De Vriese (var.) 65, 113 
De Vuysdere 163 
De Wispelaere 121 
De Wolf 96 
De Wulf 62 
D'Haenens 75 
Dhuijvetter 139 
Dijserinck (var.) 176 

Casteleyn 71 
Catrysse 140 
Cauwels 203 
Chalmet 98, 107 
Claeys 87, 207 
Coddens 135 
Coppens 226 
Coudenys 140 
Crul 175 

Dobbelaere 185,189,200,205,208 
Drabbe 156 

Daens 197 
Danschutter 98 
de Bousies-Borl uut 122 
De Brauwer 35 
De Decker 141 
De Groote 221 
de Hane 88 
De Kesel 188, 194 
De Ketelaere 221 
De Keyser 140 
De Laeter 182 
De LilJe 93, 105 
De Pape (var.) 87,90 
de Preud'homme d'Hailly 88 

Drieghe 181 
Dyselinck 192 

Enke 177 

Galle 226 
Gallet 218 
Gezelle 171 
Ghysbrechts 90 
Godron 161 
Gryspeert 68 

Hautekeete 64, 173 
Hillaert 229 
Hoomaert 204 
Hulin 143 
Huyghe 87 
Huysmans 160 

Janssens 3,210 

Laros 77 

225 



Leys 71{ 
Lievens 131 

Maenhaut (var.) 19, 191{ 
Martens 27,35,118,143,212 
Massot 190 
Meganck 191 

Michiels 211 
Minne 184 
Mouton 140 

Neirynck 75 
Notschaele 85 
Nuytinck 174 

Olivier 78 

Pauwels 91 

Plasschaert 108 

Rodrigos 180 
Rootsaert 76, 178 

Scheir 199 

Stevesyns 140 
Steyaert 193 
Suttcnnan IlJl{ 

Van Buylacre 110 
Van Caeneghcl1l 195 
Van Damme 6,138 

Van Duele 213 
Van dl' Casteelc 4 
Van den Dricssl'lll' l) I. I-Hl 
Van den I lende l)l) 

Vandl'n Vuyt 196 
Van der LeYl'n 10X 
Van dl'f Stel'/len 77 
Vandl'rvennl't 19, 2()l), 221 
Vandl'fVilll" 19() 
Van dl' Sypl' I X() 
Van de Wallylll' 179 
Van IIal11J111' 140 
Vllnlh,'rkt' 47.140 
Van LandIIs "'7 
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Van MaJdeghcm 221 
Van Nevel 19 

Van Overberghe 14(1 

Van Oye 79 
Van Poucke 14D, 225 
van Praet 89 
Van Renterghem 102 
Van Vynckt (var.) 16,68 
Van Waesberghe 14(1, 165 
van Zevecote 126 
Vereecke 149 

Verschuere 140 

Verstrdete 63. 140,202.206 
Vervack 85 
Vervier 215 
Vlaeminck 140 

Vrombaut 92 

Waelbroek 118 
Willems 144. 172 
Wittcvrongel 225 
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KRONIEK 

1. Het Genootschap tijdens het werkjaar 1992-1993 

A. Het drieël1l'eertigste "Appeltje" 

Ondanks het winterse weer op zaterdag 13 februari 1993 kwamen talrijke heemlief
hebbers 's namiddags afgezakt naar het prachtige gemeentehuis van Ertvelde
Evergem. Vele - zo niet alle - aanwezigen stonden versteld van zo veel schoonheid 
in een zo klein dorpje. 
De familie De Vos bezette de eerste rij en had blijkbaar ook vele lokale geïnteres
seerden kunnen mobiliseren, want de raadszaal zat proppensvol. 
Voorzitter Luc Stockman schetste in het kort het programma. Hij stelde daarbij ook 
de vernieuwde bestuursploeg van het Genootschap voor. 

VOORSTELLING VAN HET JAARBOEK 
door Filip Bastiaen, redactiesecretaris 

Ik ben trots dit 43ste jaarboek te kunnen voorstellen, ondanks dat ik er veel werk aan 
had, het soms zelfs heb verwenst, en ondanks dat ik me er van bewust ben dat er nog 
schoonheidsfoutjes te vinden zijn. 

Waarom ben ik dan trots? Omdat ik denk dat ieder lid met dit werkstuk van 304 p. 
zal tevreden zijn. Kritikasters zullen opmerken dat er slechts 8 echte artikels werden 
opgenomen. Maar, daar staat tegenover dat we 2 nieuwe auteurs aantrokken, dat ook 
eens het noorden van het Meetjesland aan bod komt, dat er een nieuwe vaste rubriek 
in voorkomt, dat er een zeer originele bijdrage in steekt en ... oh, ik hou er maar beter 
mee op. 

Vorig jaar wezen we er zelfs op dat we ons vanaf dan zouden moeten beperken tot 
jaarboeken van ca. 240 p. En aanvankelijk leek het er op dat de oogst 1992 nog 
magerder zou uitvallen. Maar een contact hier en een telefoontje daar stelden ons 
gerust. Enkele auteurs scherpten hun pen, soms zelfs twee- of driemaal. En gezien 
ook onze beloftes naar de auteurs toe schuld maken, bieden we jullie bijna anderhalf 
jaarboek aan. à mag dus niet geklaagd worden, ook al moesten we het lidmaatschap 
met 50 fr. verhogen. 

Maar vooraleer ik de inhoud concreet prijsgeef, wil ik jullie geduld nog wat op de 
proef stellen met wat algemeenheden. De ruim 300 p. werden hijeengepend door 11 
auteurs, nu eens alleen, dan weer in samenwerking. De amateur-historici zijn veruit 
in de meerderheid met R eenheden, terwijl de academici voor ruim de helft van de 
kopij zorgden. 

227 



Als we de inhoudstafels van de laatste jaren bekijken kunnen we om. niet van de 
indruk ontdoen dat, zowel qua auteurs als onderwerpen, het overwicht aan hi"lori
sche produkties zich in de richting van Aalter situeert. Gelukkig wel met een grote 
verscheidenheid aan onderwerpen. In mindere mate zijn ook Eeklo en Kaprijke vrij 
regelmatig behandelde gemeenschappen. 

Dit jaar is het niel anders. Daarnaast komen ook nog Evergem, Nevele. Maldegem. 
Lotenhulle, Assenede en Wachtebeke aan bod. Of toch 9 gemeenten mooi ven.preid 
over het Meetjesland. 
Ook anders is verscheidenheid troef. Op de (historische) tijdsbalk moeten we aan
duidingen maken vanaf de Oudste Tijden tot aan de Tweede Wereldoorlog. En tu .. -
senin komen ook de Romeinen, de Middeleeuwen enz. voor. 
Ook de themata lopen sterk uiteen: archeologie. molinologie. politiek. kerkgeschie
denis enz ... 

Na het algemene. de details. Het hoek opent met een uitvoerige bijdrage van de 
onlangs gepromoveerde Guy Van der Haegen. In Aalter. 'il'uwe nrcheoloJ!ischt' 
vondsten van Paleolithicum tot heden brengt hij een ovelicht van zijn jarenlange 
speurtocht over Aalterse velden. Met de ondertitel Systcl1Idtisch drchc'%1:isch 
onder:oek Ie Aalter, zowel op dl' akkers. als ria /lIc"tfotogrc~fi(' C'n o"1:rcll'in1:t'If. 
werpt een nieuw licht op dl' oudstc geschil'dcf/is ,'an de streek \\ ij .. t hij op dl' \l'r
schillende invalshoeken van zijn onderzoek. Bij de discipline archeologk wordt 
dankbaar en veelvuldig gebruik gemaakt van de luchtfotografie. 10 \l(lk Hlor dal' 
studie. Voor Appeltjes houdt dit een primcur in. door hl't inlassen nUllllaar Iief .. t II 
pagina's kleurcnfoto 's, gcsponsord door hCI gcml'entel"ll, .. tuUf van :\alter. Het hoetn.,ft 
hoofdzakelijk kiekjes gemaakt door de pilooI .Ianlues Sellll.'Y. Naast lil' \'''ll'~en.· 

vondsten en opgravingen komlook hl'l nie\lwc maleriaal :I:Ul Il(xi. Zonder \l(lk nlit:tr 
één keer een spadc in de grond Ie stl'kt'n, vond (Juy Van lkr lIal'~en dui/l'ndl.'Jl artl'
faclen, gespreid over vele lijdvakken Ook oud kaart~'nlllatl'riaal \\I.'"III.'r \t'~l'Ii.ikm!! 
geraadpleegd. En naurgelang dl.' sporl'n en d~' l·onl'l.'nlmlic.' mlll m.lh.'ria;11 kunnl'n I.'r 
conclusies wordcn gelrokkt'n intake ol.'l'upatil' I.'n wuI lil' ondl'r~rond Illogl'\i,ik, nog 
verhorgen houdt. We verkrijgen dus l'~'n nku\\' ill/khl in dl' oUd'll.' gl.'sdlÏl'lkni ... l'n 
de archeologen zijn op weg gell't voor VOlgl'IHk opgm\'in~Sl'lUlll'agnl's. 

Een Iweede omvangrijk artikel is van dl' hand van Erik Ik Sml'\. Ollk hij bn.'n~t ml't 
IIl'l "J{O()ljl'll" ll' Eeklo: lllt'l'J' dan l'('n huill'nrij kIs nil'uw, nXlr Ar/,d~"('"" tUul. 
een kavelgesdliedl'nis, Ilij 1ll'lichl daarhij lk hronlll'n, Illaar \'\xlr.11 dl' "indin~ k;I\'l'1 
eigenaar en/of gehruikl'r. Ikl R(I(I~i(,1I wordl aldus ~l'lhln.'IHk Illl'l'f dan drk \.'t'II\' t'n 
doorgelicht. Maar er is Illl'l'r dan grond I.'n llll'nSI.'Il. Ollk dl' IXllitid l'n dl' l'\,\lll\llllk 
komen 0111 de hOl'k (vlln 11l'1 sladhuis) kijh'n. NIl 111.'1 dlllll1ll'l1l1.'n ,'n ;ln/.lllwl ll'lkr· 
een duidelijk worden dnl dil l'l'll Uill.'I1lHlIl' inll.'I'l'SSllllll' hi.idm~l' is. Pus Ihl~ l'l'n llun
rader, En i'I propos, ook lil' ilh .... traIÏl' Illllg l'r lijn, 

Na tkzc IWCl' olllVllllgrijkl' kll'PIll'fS hil'lkll Wl' ah. n'rl'll/ill~ l'l'1l k\ll1\' 1'l,Idnr~1' .1.111 
vlln 2 Illllllll'ur-hisloril'i VIlIl fllflluwl. n1\.'I IHlIl1l' dl' \"\ldgl' \llldl'rHl\lrllll\'f '.111 "tl/\' 
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vereniging, Achiel De Vos, en zijn opvolger Luc Stockman. Zij hebben het over een 
gebruik van vóór de godsdiensttroebelen, nm!. Boden met rijven op bezoek in de 
Sint-KristofTelkerk van Evergem 0500-1564). 

De volgende bijdrage is getiteld: De Kaprijkse schepenen tijdens de 18de eeuw: 
een demografische en socio-economische verkenning. De auteur is Roger Buyck. 
In een brief aan hem schreef ik eens dat we bij Appeltjes graag zijn artikels tegemoet 
zien vanwege de gedegenheid en de uitwerking tot in de puntjes, waarbij niet zelden 
vanzelfsprekende zaken eens duidelijk worden getoetst. De Kaprijkse schepenen ... is 
daar opnieuw een staaltje van. En voor wie met ons jaarboek vertrouwd is, zegt dit 
vermoedelijk reeds genoeg. De behandelde punten zijn natuurlijk het schepenambt 
zelf, maar daarnaast was het eigenlijke studieonderwerp ondermeer de kinderrijk
dom, familieverwantschap, de veestapel, het onroerend goed enz. Enkele families 
worden zelfs wat meer uitgewerkt en genealogen zullen een flinke kluif hebben aan 
de talrijke tabellen. En we wisten het zogezegd wel dat de schepenen uit een iets 
ander hout waren gesneden dan de rest van de bevolking, maar dit vertaalt zich nu 
ook duidelijk in de kinderrijkdom, de levensverwachting enz. 

En oef, we zijn reeds 200 p. ver. En dus tijd voor een licht tussendoortje. Wilfried 
Steeghers is ook een vaste waarde in onze jaarboeken. Dit jaar brengt hij een lijst 
van Personen uit Nevele overleden in het Bijlokehospitaal te Gent 0651-1799). 

Ook onze ondervoorzitter Hugo Notteboom is weer van de partij. De laatste tijd 
spreekt de Maldegemse familie De Lille enorm tot zijn verbeelding. Voor Appeltjes 
schetst hij Het politieke leven van Victor De Lille. De man (De Lille dan) verwielf 
vooral bekendheid door het zich vastbijten in de moorden van Beernem en door 't 
Getrouwe Maldeghem, waarbij het ene niet los te zien is van het andere. Media en 
propaganda nemen dan ook een belangrijke plaats in bij zijn verkiezing tot volksver
tegenwoordiger. En dat die weg nu niet bepaald over rozen liep, wordt duidelijk als 
de tegenstanders worden belicht en als ze na de onverwachte verkiezingsuitslag in 
de recente familiegeschiedenis gaan grasduinen. Ik hoop dat de interesse gewekt is. 

En alhoewel Achiel De Vos ons reeds ruim 3 jaar geleden verliet, is zijn invloed nog 
steeds merkbaar. Want het artikel van Luc Stockman over De molens van 
Lotenhulle 0533-1545) is deels gebaseerd op documenten die door hem werden 
gesignaleerd. Eén van de pachtcontracten is in bijlage opgenomen. 
Aansluitend volgt een korte bijdrage van de molenspecialisten Luc Goeminne en 
Paul Hesters : Een oude windmolen vermelding te Wachtebeke in 1248. 

De artikelenreeks wordt afgesloten door Marc De Vleesschauwer Over het ont
staan en de ondergang van de "Swarte sluijs". De publikatie "Over den vier 
Amhachten" heeft dus ook voor ons positieve gevolgen. 
In een poldergebied zijn water, dijken en sluizen van kapitale betekenis. Maar 
ondanks dat het overleven op het spel staat en stond, impliceert dit niet dat de ver
schillende belangengroepen steeds gelijkgestemd zijn. Dit was alvast niet zo rond 
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een 17de eeuwse zeesluÎs op de Albcrtpolder. De touwtrekkerij rond dit kunstwerk 
wordt in deze bijdrage uitvoerig uit de doeken gedaan. 

Hiennee zijn we dan aan hel einde van de nieuwe historische weten!oowaardigheden 
over ons Meetjesland en belanden we bij de vaste rubrieken. Vanaf nu in het ml.'er
voud. daar de Kroniek het gezelschap krijgt van een werkinstrument. 
Want Appeltjes \'an het Meetjesland moet in feite en mag zeker cen wat meer weten
schappelijke uitstraling hebben dan de heemkundige tijdschriften uit de regio. Een 
wetenschappelijk werkinstrument, in de vonn van een bibliografie. ontbmk nog voor 
onze streek. Andere historische kringen of streken zoals Gent. Aalst. Ronse enz. 
hebben er bijna allemaal één. Wij nu ook. zij het nog beperkt. Voonaan nemen ",e 
een lopende bibliogratie op in de hoop ooit eens een grote. retrospectieve te kunnen 
publiceren. Er wordt alvast aan gewerkt. 

Traditioneel sluit de Kroniek ons werkstuk af met allerhande infomlatie omtrent het 
Genootschap en de lokale geschiedenis. 

En een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Het ·Bste Appdlje l.al op 
geen enkele hoekenplank misstaan. want het mag daarenboven ook gezien worden. 
Met dank aan drukkerij Van Hoestenberghe uit Maldegem. 

Na de voorstelling leidde voorzitter Luc Stockman Fn:ddy Pille in dic IOU spreken 
over het archief Achiel De Vos. Van Luc vernamcn wc d.lt dc l"Chlgenole nUl 

Freddy Pille niet graag heeft dat hij al dat Evergemsc stof in haar" oning hinnen
hrengt. maar Luc troostte haar en zei dat een goed a("(:hief nu cl'nmaal stof nodig 
heeft en Achiel De Vos had een goed archief want cr zit hlijkhm1r \'l'd Slof in. lener
lijk en figuurlijk. Dat hcwijst de inventaris die Kristien Ik Vu!'> van hl'l ardlid V.lIl 

haar vader opstelde. Luc vOl'gdc cr nog aan lOL' dal FR'lidy PiJk l'cn Illan was dk hl'l 
Nederlands zeer goed kende. want hij had dal R'eds aan den lijvI.' llmkrvondl'n loc'n 
deze Neerlandicus zijn artikel voor de geschÎl'lknis van El.'kln \'c.'rhclcnk : "IA :011 

gehuisd :ijll "OOI' mUil (,'\"tl/1/C'1I hij dc:c ,\'II'(,I/ge /eractl' Wlim I-'I"('dc/y Pil/e w;/ "ie', 
al/c('1J dal wC' :olldC'1' rf/UIOI ,\'('II1'ij"('I/. maar dali II'c' horc'f/die'l/ O()~ f/og \'('n/cldf/-. . 
haal' :out!CI/ .Çchrij,'cl/ !" . 

Volgens Freddy Pille had til' gewelcn voor/illl.'r maar ~~n gf'\)ul g.l'hR'J.. : hij J..nn 
nooil nee zeggeIl. Vandaar dnt hij lil' gl'sl'hÎl'lknis van Ewrgl.'Ill, \\ anman uu 1.'c.'U 
werkgroep hl'/ig il'>. nooit J..OIl Vl'rsdlijnl'Il, \Vl'l had AI.'hkl al I.'l'n gn'llll "",'hkr 
opgehouwd van l,ijn gl'lllcenle. Alles slaJ.. in mapjcs, slund up hril.'I]l'S, \\ ,1:-' \l'r/,l
meld in omslagelI. stond geschreven in Oc' ZaaÎa-Sdll'iftjl's, l'l1/. Er shlndl'll unl"'s 
op dc al'lllcrknnl V!l1l Engl'lsl' tOl'tsl'n. op kSSl'll van l't.'n \.111 lijl1 J..indl'",'n, \lp 1'1\.'1" 
sonnlijkc hril'VCIl. op hrÎl'Vl'1l uil lijn sdwol . ... '11/, Kul'lOIll : IWI \\l'nll'c.'11 hdl' J..mdll
Iocr om uil ui die gegcv""lls lil' gl'Sl'hklknis vnn E\'c.'rgl'lll V:1Il \,"lr IWI .-\ndl'n 
Régil11l' Il' kUIlI1l'1l dislilkrl.'Il, ooJ.. ui omdat d ... , hrol1l11'11 11h.'1 WHI\'n h'mll'ld. ".1111 

Achiel had Cl'nl'Il0lln gl'l'l'ugl'n. 
Frcddy Pilll' Iwsl'hiJ..1 l'l·ht ... 'r OVl'1' Illl'l'l'lkl'l,' 1l-Wlls (,,'1\ d\l~ slaa!!.dl' hiJIll li,in \ll'/('ll'1\ 
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is zijn aandeel in de Evergemse geschiedenis zo goed als klaar. Alhoewel Freddy 
Pille Achiel niet persoonlijk heeft gekend, waart onze gewezen voorzitter toch als 
een goede bekende door diens huis. En hij besloot met een citaat van Isaac Newton: 
"Als ik rerder heb kUllnen kijken, dan komt het omdat ik op schouders \'an reuzen 
heb getaan". Achiel was in vele opzichten een reus die vele mensen verder heeft 
helpen kijken ... 
Burgemeester Van Parys verklaarde tenslotte dat de meeste gemeentebesturen tuk 
zijn op de voorstelling van het Jaarboek omdat er altijd een uitgelezen publiek op 
afkomt. Hij dankte Freddy Pille voor zijn lezing over de "geschiedenis van de 
geschiedenis" van Evergem en schetste de historiek van de Evergemse werkgroep 
die het geestelijke en historische testament van Achiel De Vos volledig zal uitvoe
ren. Een gezellige receptie, aangeboden door het gemeentebestuur, sloot de namid
dag af. 

F.B. en H.N. 

B. Voordrachten 

18 Jlovember 1992 - Een twintigtal heemkundigen hadden het nare herfstweer getrot
seerd om in Eeklo naar de voordracht van dr. M. Nuyttens, afdelingshoofd van het 
Rijksarchief te Brugge, over de orde van de Tempel te komen luisteren. Spreker her
innerde eerst aan de werken van Lieven Cumps en Paul Rogghé over hetzelfde 
onderwerp en verwees naar de talrijke sagen die in Vlaanderen de ronde doen over 
de Tempeliers. 

Hun oorsprong ligt in de bescherming van de westerse pelgrims naar het Heilig 
Land. Hun eerste vesting was gebouwd op de ruïnes van de tempel van Salomon te 
Jeruzalem. Daarom werden ze de orde van de tempel of tempeliers genoemd. De 
orde werd in 1119 opgericht en onder invloed van Bernard van Clairvaux kregen ze 
in 1128 hun eerste regel. In I 139 werden ze bij pauselijke bulle rechtstreeks onder 
het gezag van de paus geplaatst. 

De jonge orde kreeg veel schenkingen o.m. van Diederik van den Elzas, pas in juli 
1128 definitief graaf van Vlaanderen geworden, die hen op 13 september 1128 het 
verheffingsgeld op de grafelijke lenen gaf. Dr. M. Nuyttens schetste verder de orga
nisatie van de orde, het dagelijks leven en de activiteiten van de Tempeliers. Zij 
waren niet alleen bekwame militairen, maar ook goede beheerders van hun domei
nen. Uiteindelijk groeiden zij uit tot machtige bankiers die aan keizers, koningen en 
graven veel geld konden lenen. Ilun rijkdom werd dan ook hun ondergang. 

Filips de Schone, koning van Frankrijk, bracht de wagen van de vervolging aan het 
rollen. Uiteindelijk kreeg hij paus Clemens V zover dat hij de orde op 3 april 1312 
ontbond en hun eigendommen overmaakte aan de ridders \'an .Ie/ïlsa/enl. In het jaar 
13 I 4, toen de laatste grootmeester van de orde ten onrechte wegens vermeende ket
terij op de hrandstapel stierf, overleden zowel paus Clemens Vals hun vervolger 
Filips de Schone. 
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Daar de graaf van Vlaanderen in contlict was met zijn leenheer Filip\ de Schone, 
werden de orde leden in Vlaanderen niet vervolgd. De bekendste Vlaam!.e tempeliers 
zijn Oste van Sint-Omaars en Zeger /I. burggraaf van Gent. 

De spreker wist door een systematische aanpak van zijn onderwerp, een duidelijk 
beeld te schetsen van de opkomst, de bloei en het verdwijnen van deze raad!.Clach
tige Tempelorde. 

11 decemher 1992 - Archeoloog Guy Van der Haegen wist in de conferentiezaal van 
het gemeentelijk sportcentrum van Aalter een honderdtal belangstellenden te lokken 
voor zijn voordracht over de archeologische vondsten van de prehistorie tot heden te 
Aalter. Die talrijke toehoorders werden voor hun moeite en verplaatsing ruim~hool" 
beloond, want de spreker vertelde op een boeiende en enthoesiaste wijze over zijn 
twintig jaar veldwerk en prospectie op Aalterse akkers en in houwputten. Hij illus
treerde de resultaten van zijn studie van de Aalterse bodem met talrijke dia's die 
door luchtarcheoloog Jacques Semey vanuit de lucht en door hemzelf "anop de 
grond werden genomen. De inhoud van deze brillante voordracht werd in vorig jaar
boek (blz. 5-88) gepuhliceerd. zodat wij hierop niet verder moeten ingaan. 

7 mei 1993 - Slechts een twintigtal belangstellenden waren naar de \n:legere 
schouwburg van de familie De Lille afgezakt om Anne Himpc aan het wOON te 
horen over de Vlaamse hlli:el/. die een waar netwerk vun Vhlams lcven \'onnden tij
dens het interhelIum. De voordrachtgeefster, die daar een hod over schR~ef onder de 
titel "De hewC'!:il/g il/ huis". hegon met haar prohlemen uiteen te letten hij het ver
zamelen van het documentatiemateriaal. Ze startte ml't het verstUft'n van enk\\C'slfor
mulieren naar uitgezochte adressen. Daarvan I-. wamen cr tod1 l't.'tl honlkn.iwl teru~ 
die min of meer volledig ingevuld waren. i\1cer gegl'"ens vond IC l'l'htl'r in hl't 
Bl'I!:isch StoatsMoel. waar sommige \ 'Iaamsf hlli:cll hun statutl'n haddl'n gepuhli
ceerd. en in de Vlaamse volkskalcnders, waar cr lijsten VUil te vinden waren, Zo kon 
ze ongeveer 5.n Vlaamse huizen lerugvindl'n. I kt oudst\.' hlcl'k h.' Brussel ingerkhl 
te zijn op de Cirote Marklonder de Belgisd1l.' naam /:'el/drach, is .\/(/clt, .' El'n andt'ft' 
hckende naam wus die van 1 .. 1 Ilarclo 11.' Anlwl.''1'll'n. Y''I\lr.ll na de El'Nl' 
Wereldoorlog I-. walllen oVL'ral Vluamse hui/I.'n lol sland. Daar I-.on 111.'1 Vlaam~ k\ en 
volledig en ongehinderd hloeien. Daar vond ml'tl 10wl'I I.'l'n gl'la~n\al, l'l'tl NIH.I.'rij 
als lurn- en vergadl'r/.akn. Iiel startl-.apilunl wcrd mccst;!1 hijl'l'n~c\lr.ldl\ 1I,'I\ll' 
inschrijvingen op dc aangebmkn aUlllklcn. Daarbij Iklen Ikh \'I\ll-. dl' lIlilllkr I-."pi
laalkrachligen nÎl't nnhl'llIigd. Zl' drol'gen hUil 1'll'sl.'hl'Ïlk'n sll'c"llIjl' bij h'l Iwt SUl'Çl'~ 
van de kupilaalvorllling. 

Daurna hespral-. dc voonlrachlgcl'fsll'r l'nkl'k' hdlln~rijkl' hui/t'n in ,ktail, Tl' :\al~1 
groeide de vrol'gcrl' drukkt'rij van lk falllilil.' Dm'l1s \lil lOl 1.'\.'1\ l'\,'lltrulll \:tn \'1a.\lllS 
leven, waar ooI-. (k hlmkll van dl' Vhullns-nalÎ\lIIl1k /llil "l'l\kll ~l'drul-.1. l\'l\sltllll' 
bl'Schrl'l'f Il' 001-. dl' illvltwd vun lil' flllllilk Ik LiJk It' ~lHldl'~l'tlll'll Vl'rhalll,k It' 
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de wijze waarop de chouwburg tot stand kwam te midden van de perikelen van de 
Maldegemse dorpspolitiek. Anne Himpe heeft baanbrekend werk geleverd door haar 
merkwaardige studie. Het vormt de tegenhanger van hetgeen over de volkshuizen 
( ociali ti ch) en de gildehuizen (christen-democratisch) verschenen is. Ze had 
be list wat meer belangstelling verdiend. 

c. De zomeruitstap van Appeltjes 
Bassevelde, tussen polder en zandstreek 

L.s. 

Ondanks de dreigende onweerswolken boven Bassevelde op zondag 22 augustus 
1993 kon schepen Gilbert Van Zele, namens het gemeentebestuur van Assenede, 
ongeveer 120 belangstelJenden verwelkomen voor het bezoek aan dit mooie en groe
ne dorp van het Meetjesland. Na een inleidend woord van Karel Van den Bossche, 
voorzitter van het David fonds-Bassevelde, en van de voorzitter van ons genoot-
chap, werd de leiding van deze tocht aan de goede zorgen van onze ondervoorzitter 

Hugo otteboom toevertrouwd. 

Profiterend van de neergutsende regen gaf hij in het gemeentehuis zelf een algemene 
inleiding over het dorpsleven in Basseve lde tijdens de 19de eeuw, die gekruid werd 
met allerlei leuke bijzonderheden zoals bijvoorbeeld een lofrede over dan kunst in 
het jaar 1816 door burgemeester Peers. Na dat overzicht onthaalde het gemeentebe
stuur de aanwezigen op een fris drankje dat goed paste met de natte hemel. 
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Daarna werd het gezelschap meegetroond naar de O.-L.-Vrouwkerk voor een uitge
breid bezoek aan dit bedehuis o.l.v. Filip Notteboom, kerwen. licentiaat in de kun .. t
geschiedenis. Op een beknopte, maar duidelijke manier maakte hij on~ weg\\'ij~ in 
de diverse stijlen van het gebouw. het meubilair en de iconogmfie van de talrijke 
beelden. Op het altaar stond de kerkschat uitgestald. zodat we iet!> konden op,tckcn 
over de kerkelijke edelsmeedkunst. 

Op het voonnalige leenhof van Bassevelde stond schepen GiJnen Van Zelc. huidige 
bewoner van de hoeve, ons op te wachten om fier zijn fraaie voorgevel Ie lonen. De 
toegang tot deze boerderij gebeun langs een dreef van perelaars in plaal .. van de 
klassieke eiken of beuken. Niet ver daarvan staat de Sint-Annakapel die onlang!> vol
ledig vernieuwd werd als gevolg van een aanrijding. Zelfs heiligen zijn tegcll\HlOr
dig niet vrij van verkeersongevallen! 

Alhoewel het kerkje van de Landsdijk pas in 1910 in gebruik werd genomen. dus na 
de bloeitijd van de neogotiek, is het toch een schoolvoorbeeld van de/.e kunstri,h
ting. Dit blijkt zeer duidelijk uit de altaren, de predikstoel en biechtstoelen. Wel zijn 
er enkele sporen van art 1I0U\,('(/U aan de kerk aanwezig. Deze kerk uil hel polder
land had erg te I ijden door de oorlog in 1944, zodat hel ettelijke jaren duurde \'ooral
eer het kerkgebouw opnieuw voor de erediensl kon opengesteld worden. 

Onze tocht eindigde in het klooster van de Bernaniinnen waar "cI111(' Em"",,dlt- ~n 
uitvoerig overzicht gaf van de geschiedenis vun dele hospitllal/uster.; uil 
Oudenaarde. Later werden hun opdrachten uilgehreid en or die manier k" allll'n lij 
te Bassevelde terechl waar zij o.m. de verIOrging van de gehandicapten, l'uderlingen 
en verlaten en arme kinderen op zich namen. Daarna konden unie k'den de ge/dligl' 
par/oir, de kapel, de Vlaamse kamer en de gedt't'llelijk wrlaten klaslokllkn Ol'/OC
ken. 

De 32ste heemkundige tocht van ons (I('l/ools('h<l/' is danklij dl' in/t'l "an lt...' 
No(fe!Joof1/S en ondanks de slechte weersnlllsland ighl'lkn l'en Mll'l'CS gewonkn, 
Ilugn Notlcho(llll schreef in sHl11el1\wrking ll1ellijn InOIl Filip dl' Il'kst nllllk gdt'
gellhcidshrodlllre en Walier NOtll'hllOIll slond in voor lil- 1'010 's l'n dl' laY-lllll. [kil' 

hrodlllre tel t 4H hlz. en omval 2Cl i lIuslralil's. Zij kosl ~()() fr, l'll kUil I".'sield "ol\kn 
hij Walter NOl!l.'hlllllll, Noonlslmat I % Ic T\1l1ldl'~l'm, 

IJ. Collm/II;IIIII (}OSll'llllllllS 'áhollc! \'clll cIc krillg(,11 
,'oor Geschiec!clI;s 

l.Ul' STOCt\. \ 1:\ N 

Ter gele~enht'id vall ht'l hOlHkrd.imi~ lwstIlUIl ,'un dl' ,\lclcIlsc!IIII'I'(i ,'(»(11' 

(/c',\Thict/CII;S ('11 VIlt/ht'je/AIII/tI(, \'(11/ (i('", \wnl hl't Ikndl' 1\\ l'('jnarllJk, ç\llhllillium 
VUil de D, V. K.( I. tl' (klll ~l'OI'~!lIlli!'l'l'nl \lp Inll'l'\tu~ h nO\'l'mlll'l' I \)\),~, In lil' \lllli
l11idda~ wt'nll'el1 "rili'il'hl' halIIn, vun lil' ~l'Sl'hkd,l'IlI'l.i,·in~ nwr (km llp~l'IlUl;'''I. 



Prof. A. Verhuist had het over de periode vanaf het ontstaan van Gent tot de 12de 
eeuw, dr. M. Boone nam de periode van de 12de eeuw tot het einde van het Ancièn 
Régime voor zijn rekening en prof. R. Van Eenoo besprak de periode van de Franse 
revolutie tot heden. 

Daarna volgde de uitreiking van de zesde Frans De Potter-Jan Broeckaertprijs aan 
dr. Jozef Scheerder omwille van zijn jarenlange opzoekingen betreffende de 
Beeldenstorm in de Nederlanden en de Gentse geschiedenis van de 16de eeuw. Hij 
ontving daarvoor een bedrag van 10.000 fr. en een diploma met een pentekening van 
Paul De Doncker met de torens van Gent. 

In de namiddag werden tijdens de academische zitting toespraken gehouden door 
gouverneur H. Balthazar, burgemeester G. Temmern1an, en prof. R.e. Van 
Caeneghem, voorzitter van de jubilerende maatschappij, over de honderdjarige wer
king en uitstraling van deze vereniging die talrijke professoren onder haar bestuurs
leden telde en zo een kwaliteitslabel gaven aan haar publikaties. 

Na elke spreekbeurt voerde de Cappella Pratensis uit Tilburg 15de eeuwse Gentse 
polyfone muziek van de Gentenaar Jacob Obrecht uit. Dat was een waar festijn voor 
de liefhebbers van dit genre. 

Tot slot van dit zeer geslaagd colloquium in de provincieraadszaal, stelde prof. Hilde 
De Ridder-Symoens een gelegenheidspublikatie over de historiek van deze kring, 
met indices op zijn publikaties, voor. 

Met genoegen heb ik vastgesteld dat een tiental leden van ons Genootschap aan dit 
tiende Colloquium hebben deelgenomen. 

E. Stichtinf? Achiel De Vos 
Lovendef?emse toponiemen 

L.S. 

Op zaterdag 24 januari 1993 was het voor alle Meetjeslandse heemkundigen verza
melen geblazen in het stemmige dorp van de lieden van Luhallfos. de lie1hebbende. 
Lubantos, die zich hier zoveel eeuwen geleden met zijn gevolg kwam vestigen, zal 
wel nooit hebben vermoed dat er ooit nog iemand op zoek zou gaan naar de roots 
van zijn nederzetting. Lubantos rekende echter zonder de Stichting Achiel De Vos 
die met de uitgave van de Lovendegemse plaatsnamen reeds aan haar vijfde deel 
toponiemen toe is. Na Adegem, Maldegem en Sint-Laureins, Aalter en Bellem 
kwam eindelijk eens een dorp uit het oostelijk deel van het Meetjesland aan bod. 

Voorzitter prof. dr. Johan Taellleman voelde zich duidelijk in zijn nopjes toen hij 
voor de ruim honderd aanwezigen de nieuwste uitgave van de Stichting voorstelde. 
Hij herinnerde zich dat Luc Stockman hem enkele jaren terug - op een Gentse tram 
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dan nog wel - vroeg of hij geen interesse had voor de uitgave van de Meeljeslandle 
toponiemen. Interesse dat wel. maar tijd. dat was een ander paar mouwen. Tijden~ 
dit tramgesprek sloeg professor Taeldeman bijna twee keer achterover: de ee~te 
keer toen hij vernam welk fenomenaal aantal toponiemen Achiel De Vos en Luc 
Stockman hadden weten te verzamelen en een tweede keer toen Luc Stockman hem 
vroeg die uit te geven. Van het een kwam echter het ander en na enige tijd wa.~ er 
een heuse vereniging gevormd die zich zou ontfermen over de uilgave van de tien
duizenden Meetjeslandse toponiemen. "Allemaal hrave mensen en noeste werkers" , 
aldus de professor. Bij de uitgave werd geprobeerd zoveel mogelijk men~n ,'all 

eigen hodem aan te spreken. Tot nu toe is dit de Slichling aardig gelukt: voor hel 
Ambacht Maldegem klaarde Johan Taeldeman zelf het karwei (dat wa~ hij toch een 
beetje aan zichzelf verplicht...). voor Aalter kon de Stichting beroep doen op dr. 
Magda Devos die ook Bellem voor haar talentvolle rekening nam. 

Voor de Lovendegemse toponiemen was lic. Geert Andries de geknipte man. Door 
professor Taeldeman werd de jonge historicus. tevens zijn oud-student, terecht een 
modem intellectueel genoemd. Zijn werk is erudiet. accuraat en het getuigt van een 
niet-aflatende scherpzinnigheid. Geert Andries toonde zich een waardig naLaat van 
Lubantos want hij werkte met liefde en ijver aan de toponiemen van zijn geboorte
dorp. Kortom: de Stichting kon dankzij mijnheer Andries een nieuwe parel aan haar 
kroon bevestigen. 

Nadat Johan Taeldeman alle medewerkers had bedankt \... wam Geert Andries dan 
zelf aan het woord om enige uitleg te verstrek\...en over :ijl/ Lovendegemse toponie
men. Het moet gezegd dat hij zich met verve uit de slag trok. liet publiek luistcrdl' 
heel geboeid en voor niet-inwoners van Lovcndegelll klonken de topt..lnieml'n als 
poëzie in de oren : de Pe\'illekel/s, de Pallakol/, Luhdhdslraa~i('. de 8" ... 101("1(' 

Walll'kell,\', IJl'kwlIlge, Piltcrstraa(jt' maar ook : Sch(it"clag. Tc'c'nmr", l'n 
Slommeling. Wie wil er nu niets meer weten over AppcI/s\'Otwdc·. over de /)i«:/1'(Jc'/". 
Vel/are, het SemillkC'lhlli:t'kclI, dl' lIilll/cl/('sljt's ? Wie is nÏl'tllil'uws~krig \llll te wr
nemcn wat die plaatsnamcn nu precies hdl'kenen '! Alk l)(lVenst";lIltk' en nn~ en\...de 
andere honderden topollienK'n stmlll al kmaal in hl,t 22h pa~inll's tl'lknde 1)(1(.'\.... IIl't 
zou in elke Lovendegemsc woning op tafel nl(x'tell liggen ! Nau~t dl' toponk'llll'n 
vindt men cr ook een korte historische SdH:ts in tl'rug \wer \k landmlml'. maar van
zelfsprekend wordt cr het meest aandadll hcStl'l'd aan lil' vcrklarin~ vall lil' plalltsna
men. or zoals prof. Ttll'ldemlln hl't zo h'rnadllig uitdru\...tl' : ".f(' ri,,,1t c'r c,lI('s i" 
(eru!: wat je ooit wou 1\'('1(''', maar "ooil durfdt' \'ragt''''', El'tl wrlll'ldt'I\'Il\k uil
necmhun~ kaart achtcrin verhoogl in hoge mate de hrui\...haarlll'id \'un Ill't \\ cr\.... (Ît'l'rt 
Andrics verdient ccnÎl'ders Ill'wondl'ring voor l.ijn hoo~slm"llk Wt'tl'l\~chap,)('Ii.i\...t' 
prestatie. 

Christiacl1 Ik Wispclucn:. Lovcl1dcgt.'m~ Sdll'pl'n vlln ('ultuur, \"Ol'ldl' Ikh llm I\\l'l' 
reucnl'n een gelukkig mun. Eerst t'n voorni was hij tl'vl\'dt'lI om 10\('1.'1 hl'l'm\...undi
gcn te mogen ontvangen in dl' pnu:hti~l' hihliothl'l'\... v:In l.o\"l'ndl'~l·\lll'll 1('11 I\\l'l'\k 
omdat het el'n dnrps~ello(lt WilS dit' 1.0'11 voor\t\'fldij\... WNt.. l\Vl'r li.in ~l'l1ll'l'nll' had 



geschreven. Wij vonden de schepen onmiddellijk een sympathiek man en wel omdat 
hij verklaarde bij het geven van nieuwe straatnamen voortaan te zullen putten uit het 
werk van Geert Andries. Gedaan dus met de bloemenwijken, sportstraten en andere 
toponymische vervuiling van dat soort. In Lovendegem weet Geert Andries nu ten
minste dat hij niet voor niets heeft gewerkt en dat zijn werk ook een praktische kant 
zal kennen. Proficiat voor mijnheer De Wispelaere ! 

En een tweede proficiat voor onze man achter de schermen, de werker van het elfde 
uur, de toponymist avant-Ia-lettre : Jozef Vandeveire. Jozef lost alle materiële pro
blemen en probleempjes op, onderhandelt met de drukker, zorgt voor de lay-out en 
houdt de duizend-en-één-zaken die bij de uitgave van zo'n boek komen kijken 
nauwlettend in het oog. "Zelfs mij laat hij niet gerust", klaagde Paul Van de 
Woestyne die bezig is met de toponymie van Eeklo. Voortdoen, Jozef, want de 
Stichting moet nog veel Meetjeslandse dorpen van een degelijke toponymie voor
zien. 

Een gezellige receptie, aangeboden door het gemeentebestuur, besloot deze mooie 
en aangename uitstap. 

H.N. 

F. Afscheid van twee bestuursleden 

Georges Van Vom'en, bestuurslid 

Op de bestuursvergadering van 14 juni 1993 te Evergem nam Georges Van Vooren 
uit Aardenburg afscheid als bestuurslid van ons Genootschap. Meer dan 26 jaar 
woonde hij trouw alle vergaderingen bij (van 1967 tot 1993). Hij schreef tussen 
1962 en 1976 12 bijdragen voor Appeltjes van het Meetjesland die allemaal handel
den over Aardenburg, Middelburg en Eede. In 1984 leidde hij ons Genootschap rond 
in zijn geboortestad Aardenburg, waar hij toen als secretaris fungeerde (I). Op 7 
februari 1987 werd hem in het gemeentehuis van Aardenburg een grootse huldiging 
aangeboden door ons Genootschap. Bij die gelegenheid werd de staat van publika
ties van onze vriend Georges Van Vooren in het jaarboek nr. 38 (19H7) opgenomen 
(2). We danken Georges Van Vooren heel hartelijk voor zijn gewaardeerde mede
werking aan de activiteiten van onze kring en persoonlijk mocht ik ervaren hoe doel
treffend zijn hulp was bij het opstellen van mijn artikel over De oprichting van de 
dekenij Aardenhurg (ca. /295) en het rijke Roomse leven in en om de Mariakerk van 
Aardenhurg (966-J 625). Ad mil/los Al1nos, vriend Georges. 

L. Stockman 

(1) G. VAN VOOREN, Op verkenning door Aardenhurg. Aardenburg, 1984. 

(2) Laurine VANDEPIITE, Vlaamse heemkundigel/ huldigen Georges Vall Vooren, In 

Appeltjes van het Meetjesland, jb. 38 (1987), pp. 192-200. 
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Roger Moelaert. secretaris van het Genootschap (1978-1992) 

Naar aanleiding van zijn 60 jaar hadden wij graag Roger Moelaert ah. ~cretari~ 
(197X-1992) van het Genootschap en als vruchtbaar heemkundig auteur willen vie
ren. Hij wou daar echter niet van weten. zodat er van een huldiging niet ... kon komen. 
Toch willen we als blijk van erkentelijkheid even herinneren aan de voomaam~lc 
thema's die hij in zijn artikels aan bod liet komen aan de hand van zijn bibliografie 
die 35 nummers telt. 

Een eerste thema dat zijn aandacht trok was de kerkelijke en parochiale geschiede
nis. Vooral merkwaardig zijn Sillt-Gerolf ill de geschiedenis e1l legende en de Sim
Radegondekerk l'G1l Merendree en haar kunstpatrinlOllium, Ook de Hoegsle 
geschiedenis van Knesselare. Ursel en Hansbeke werden door hem bestudeerd. 

Een tweede thema is de feodaliteit. We vemlelden slechts de belangrijkste artikels 
zoals die over de domeinrekeningen van Ursel, Wessegem en het Kncsselaarsc en 
nog het wapen kabinet van Marc-Antoon de Preud'homme d'Hailly. 

Een derde thema staat in verband met de meidagen van 1940. Zijn laatste vijf hijdra
gen in Appel/jes zijn daaraan gewijd. In zijn lade steekt nog l'en ongl'puhlkl.-enk 
kroniek van de militaire gebeurtenissen in mei 1940 in het Meetjesland. 

De studies rond die drie thema's zijn allemaal gesteund op degelijk archiefondl'r
zoek en zijn stuk voor stuk origineel werk. We danken Roger Moelal'rt voor het 
gepresteerde als secretaris en als heemkundige. 

BIBLIOGRAFIE VAN ROGER MOELAERT 

A, Bijdragcn in Appdtjcs \'Ull Ill't :\Icl'tjl'sland 

I) IJl' kapl'IcIllU OIl:C !.iC\'C "rolll\' tl'I' Pk/I'II tc AallcI', Jh. I.~ ( 1 \)(-.2), 
pp. 199-224 

2) I/ct 1('('11 \'dkegcl1/ /c Ursc!. .Ih. 14 (\ (3). pp, 1O(1·\:? I. 
3) W('s.wgc/II ('11 :UII hl'f"('II, .lh. 24 (1973), pp. 2(}(-.-:?3X. 
4) Ol' grc~klijkc' halj/lll'.\'-fll/t\'lmgcr,\' \'011 (11',\'('/1'11 I\"I'Ss('gcm lII.urll /431 c'" I()~() . 

.lh, 25 ( 1(74), pp, 20H-23.t 
5) /'01'1('11/('11/('1/ ('n \'(}r,~tdUk \'cr/llWte lInt'l (1358·153~ J, .lh. '17 (\~>7(l), 

pp.46-57. 
6) Sint·Gcm({ ill dl' gcs('h;et/ellis CII h'gcl/dl', .lh. ~X ()I>77), PI'. ](l<\·1 :,Q, 

7) Ui/ de dOl1/cillrC'kl'lI;ngclI \'(11/ (11',\"('/, n'I's.\'('gl·'" 1'11 hl't A'IIt'.\'S('/c/llrS(, 

.Ih. 29 ( \97H), pp. 6·56. 
H) /Jc kOlli I/klijkl' /lIl1l1lhoogl1/tltltsclwf!l'ij ,\ïlll·,\i('/>tISfÎcllm If' ,\1('1',.11"1"('(, 

.Ih, JO (llJ79), pp. 73-145, 
t) /Je St-Rtlc!l'golldl'kl'r~ te MI'n'lIc!n'c' c'II hcldl" ~lm'\'/),lfr;II/""Îllm .Ih. J I (IQxm. 

pp.5-IOI. 



10) De bul \'Gn Alexander VII uit het kerkarchief te Merendree en de broederschap 
\'Gn het heilig Kl1lis. Jb. 33 (1982), pp. 142-150. 

11) Heraldiek te Merendree. Jb. 33 (1982), pp. 161-182. 
12) De eerste verkenning il/::ake de vroegkerkelijke geschiedenis van Knesselare. 

Jb. 35 (1984), pp. 206-225. 
13) De Sint-Radegondekerk te Merendree. Addenda et Corrigenda. Jb. 35 (1984), 

pp.249-257. 
14) De heerlijkheid Wulfsberge te Oedelem en te Ursel. Jb. 36 (1985), pp. 112-158. 
15) Oorlogsgebeurtenissen te Knesselare op 27 mei 1940 en hun aanloop. 

Jb. 37 (1986), pp. 5-l39. 
16) Het oorlogsvliegveld nr. 26 'Aalter' . Jb. 39 (1988), pp. 100-167. 
17) Het oorlogsvliegveld 'Ursel' 1939-1947. Jb. 40 (1989), pp. 81-154. 
18) Kroniek van de operaties van de tweede infanteriedivisie 23 tot 28 mei 1940. 

Jb. 41 (1990), pp. 111-186. 
19) De 56° Stormo van het Corpo Aero ltaliano op de vliegvelden van Maldegem 

en Ursel (Oktober 1940 - April 1941 ). Jb. 42 (1991), pp. 153-172. 

B. Bijdragen in Ons Meetjesland 

1) Heemkundige speurtocht door Ursel (in samenwerking met A. Ryserhove). 
Jg. 9 (1976), nr. 2, pp. 42-72. 

2) Een mooi keizerlijk oktrooi uit Wenen te Merendree bewaard. Jg. 12 (1979), 
nr. 1, pp. 16-18. 

3) Getuigenissen uit een beroerde tijd. Jg. 12 (1979), nr. 2, p. 24. 
4) De kerkdorpen Merendree en Hansbeke heemkundig bekeken (in samenwerking 

met Lieven De Ruyck en Alfons Ryserhove). Jg. 12 (1979), nr. 3, pp. 97-144. 
5) Het grondbezit van de O.-L.-Vrouweabdij van Drongen en andere kerkelijke 

goederen te Ursel. Jg. 13 (1980), nr. 2, pp. 68-72. 
6) Ursel 27 mei 1940. De laatste ophoudingsgevechten van het 11 de Bataljon 

Genie. Jg. 19 (1986), nr. 3, pp. 185-192. 

C. Bijdragen in het Land van de Woestijne 

1) liet personaat over de kerk van Lotenhulle, een laat relict uit de tIjd van het 
eigenkerkwezen (ca. 1270). Jg. 3 (1980), nr. 1, pp. 19-22. 

2) Het wapenkahinet van Marc-Antorm de Preud' homme d' Hailly in de 
Sint-Lamhertuskerk te Poeke. Jg. 6 (1983), nr. 1, pp. 3-22. 

3) TUlfontginning in de omgeving van Woestijne te Aalter en Knesselare. 
Jg. 7 (1984), nr. 1, pp. 3-5. 

4) De Pietendries en zijn molen te K nesselare. Jg. 9 (1986), nr. I, pp. 4-15. 
5) De groepering Morel de Westgaver inlegerreserve te Maria-Aalter (/940). 

Jg.9 (1986), nrs. 3-4, pp. 3-17. 

D. Diverse bijdragen 

1) /Je tienden te Ursel, in Bos en Beverveld, .ib. 5 (1971 J, pp. ~ 67-171. 
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2) Uit oude oorkonden over tienden te Ursel. in Bos en BevcrveJd. jb. 12 (1979). 
pp. 129-133. 

3) Uit vijf oorkonden over tiel/den te Hansheke, in Het Land van NeveJe. jg. 12 
(1979), nr. I, pp. 387-392. 

4) De familie Moelaert (niet gepubliceerd). 
5) Kroniek van de militaire geheurtenissen in mei 1940 in het Meetjesland 

(niet gepubliceerd). 

2. Boekennieuws 

A. Boekhesprekingen 

P. LAROY, EH. Maurits Van Caenegllem. Petit Vicaire Ie Aa/rer. Aaher. Or. J. 
Goosenaertskring, 1993, 110 p., ill. 
Te bestellen bij E. Laroy, Stationsstraat 30, 9880 Aalter (250 fr. + port). 

De vrij uitgebreide brochure over de Aalterse onderpastoor M. Van Caeneghem is 
veel meer dan een biografie. Door een beroep te doen op de jonge. Aalterse en gede
gen historicus Peter Laroy, werd het lokale karakter van de studie flink overstegen. 

In een eerste hoofdstuk schetst hij een beeld van de dichtste familieleden van de 
priester, waarbij duidelijk wordt dat Maurits "niet het huit('"heenrj(' \"(1/1 J(' famiJir 
Van Caeneghem" was. Ook hun verdiensten moeten we loeken op het Vlaams\!", het 
sociale en het katholieke vlak. 

In de volgende hoofdstukken komt dan Maurits Van C'nencghelll zelf aan ood op 
deze onderscheiden terreinen. Merkwaardige elementen /.ijn o.a. de sol'iale woning
bouw (via de kredietmautschappij Eigt'll Woon), de lokale pas, lijn Oemoeienissen 
op het politieke vlak enz. 

Ondanks de ondertitel I'ftit dCC/ifC blijkt de invloed van dele priester verre \"lUl 

gering. f lij heeft - voor de tijdgenoot misschien lke1s onlx'wust - flink lijn stempel 
gedrukt op de platll!landsgclllccntc dic Aaltcr tOl'n nog wus. Misschien schuilt oij 
hem wel de oorsprong van de ontsluiting die - o.n. IllCdl' door zijn grr,Hrsg,.lfolc't1 -
een tweetal decennia later vastl' vorm kreeg. In elk gcval Illaakte hij enkele gnX"flt'tl 
meer mondig. 

Het is de verdienste vun p, Laroy om via el'n hiogmfie l'cn hnlk k','ens('dlt~' dl)'1'S
geschiedenis te schrijven. Dl' studie is dallrhoven gehusl'l'nt op l'l'" dl'~("lijk On)/l· 
ncnonderl.Oek - met duidelijke vcrwijlint-t - in cen hevattelijke tnnl en met ccn lldck· 
wate illustfUtie. lIet guut tevens om Cl'tl vcr/ol'~de uilgl,,'e. Ilt' hindwij/c IMt wcl 
wutte wensen over. Ook dl' l'nkck (trnditionl'lc> spl'lli,,~sfllUlel\ ,ullen we nUl:lr vcr· 
geven. 
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Peter, doe zo voort. Dergelijke werken zien we graag tegemoet. Hoe meer, hoe lie
ver. 

F.B. 

R. DEFRUYT, Licht, glas, schilderkunst. Neogotische glasramen St.-Corneliuskerk 
Aalter, Aalter, 1992, met 38 zwart-wit illustraties, 12 kleurenreprodukties van de 
besproken glasramen en 3 plattegronden. Prijs 490 fr. Te bestellen bij R. Defruyt, 
Kestelstraat 65, 9880 Aalter. 

De secretaris van de Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete uit Aalter, Roger 
Defruyt, heeft de twaalf neogotische brandramen van de Sint-Comeliuskerk van 
Aalter grondig bestudeerd. Over het belang en de betekenis van deze uitgave laten 
we graag even het woord aan J.F. Van Cleven, afgevaardigd-beheerder van de 
V.z.W. Bethunianum en pionier op het vlak van de herwaardering van de neogotiek. 

De glasramen in de Sint-Comeliuskerk van Aalter, grotendeels daterend uit het 
begin van de 20ste eeuw, vormen een zeer interessant ensemble van laat-gotische 
glazenierskunst. Gustave Ladon (1863-1942), die het grootste deel ervan tot stand 
bracht, kan als één van de talentrijkste glazeniers van zijn tijd doorgaan. Zijn cre
aties worden aangevuld door ramen van zijn stadsgenoot Camille Ganton-Defoin 
(1863-1946), die eveneens een zeer persoonlijke stijl ontwikkelde, en van het atelier 
Mestdagh, dat vandaag nog dezelfde ambachtelijke traditie hooghoudt. 

In de voetsporen van Theo Mertens, wiens monografie over Ladon een standaard
werk is gaan vormen, laat de studie van Roger Defruyt de rijkdom van het geheel tot 
zijn recht komen. De veelzijdige technische en esthetische aspecten worden door de 
professionne1e fotografie van Lothar Graumann beklemtoond. De complexe icono
grafie, die eveneens belicht wordt, maakt de ramen tot een glazen bijbel, die ook 
vandaag nog kan aanspreken. 

Door uitvoerig in te gaan op de figuren van de opdrachtgevers, over wie originele 
documenten voor het eerst gepubliceerd worden, weet de auteur bovendien licht te 
werpen op de maatschappelijke constellatie van het Aalter van toen. Zo levert zijn 
werk zowel waardevol materiaal voor de kunstwetenschap, als voor de politieke, 
sociale en economische geschiedenis van een nog maar fragmentarisch ontgonnen 
periode. 

L.S. 

J. ART en medewerkers, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? 
Nieuwste Tijden 19de en 20ste eeuw, Gent, 1993, 328 p. Te bekomen door storting 
van 895 fr. (+ 100 fr.) op nummer 448-0722171-07, Uitgeverij Stichting Mens en 
Kultuur, Groot-Brittanniëlaan 43, 9000 Gent. 
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Onder redactie van Prof. Or. Jan Art (R UG). teven~ coördinator van hel Cenlrum 
voor Geschiedenis. verscheen het eerste deel van de reck~ "Hoc !'>Chrijf ik de 
geschiedenis van mijn gemeente? Nieuwste Tijden 19de en 20Me eeuw". Zoal!. in 
het woord vooraf wordt gesteld is het inderdaad reed!o. lang geleden dal er nog een 
inleiding tot de lokale geschiedschrijving werd uitgegeven (o.a. in 196<) en 1980). 

Het eerste hoofdstuk (pp. 15-49) behandelt de belangrijhte bibliografi!'>Che in ... tru
menten. De start van elk onderLOek is immers het opzoeken van de relevante litera
tuur. wat veelal bij lokaal onderzoek wordt verwaarloosd, dikwijls uit ang!.t \'oor het 
werk en bij gebrek aan kennis over de bibliografische hulpmiddelen. 

Het tweede hoofdstuk (pp. 51-7X) behandelt de mondelinge historiografie en is. de 
verwerking van een oudere ADVN-brochure die zeer moeilijk te vinden i~. De prak
tische aanpak staat centraal. zodat men stap voor stap kan volgen wat men in acht 
dient te nemen. Mondelinge geschiedenis is op lokaal vlak zeer helangrijk, niet 
alleen voor volkskundige of dialectologische onderv .. erpen, maar ook en \'ooral 
omdat dit het middel bij uitstek is om de alledaagsheid, die nauwelijks wordl/\\erd 
opgetekend. en de lagere sociale groepen te kunnen reconstrueren. 

Het derde hoofdstuk (pp. 79-15X) heeft oog voor de rel'Onstructic van de \ocio-eco
nomische geschiedenis aan de hand van de verschillende soorten tl'lIingen, registen. 
en statistieken (met start vanaf I7(H), bronnen voor de lx'/irsstructuur, lx'lastingen 
en armoede. liet te gebruiken materiaal wordt geonknd aungl'bmcht en hil"l.1t leh'r 
een aantal onverwachte elementen voor een hl'l'mkundige. 

De politieke geschiedenis werd gesplitst in el'n dl'el F,."".'iC' Tijd en \ 't'rc·"i.~(1 
Koninkrijk (pp. 159-212) en 1'0.\"1-/830 (PP. 213-2JJ), wat ge/kn dl' lx'langri.lkl' 
gehcurtenissen in die perimIe zeker geen I-.waad I-.an. V\)()[ dl' Ix'rilllk 17Qtl-Il'\I:ï 
krijgt men tevens de nodige gegevens owr dl' Parijsl' l'n Ila,,!!sl' an:hll'wn. \\ al \lllk 
voor het zuiver lokaal ollllerzoeI-. een bOl'Îl'IHIe ,odtndll I-.an lijn. Dl' POJ(·/830 
I'C'I"i{}(/C' heeft vooral oog voor de gl'dl'tai 1 kl'rdl' I.'onstru(\it' van t'l'll hl\l~mtk ,an 
een politil'us. Bij het hoofdstuI-. over dl.' I.'ullun.'k l'n n.'Ii~ieu/l' gl'sdlit'lknis \pp· 
235-2(6) springen de te raadple~l'n 1'l'li~ku/l' an.'hÏt'wn en hihli\llhd,l'n tl'n Il'l'Nl' 
in het oog. liet hoofdstuI-. Prolesl ('1/ .wdalf' IJI'II'l'gil/gr'" \ pp. ~('I7-,~OO) hl'l'ft Ilil,t 
<Illeen oog voor Iw. hel ontstaan van sot.'Ïak OIlII1l\ll'lin~splaat!'\l'n t'n ,I~l~~l'n ,ll~ 
symbool van de sociale strijd, maar ooI-. voor staI-.in~en t'n :Inden.' S\x'iak onnlsl, 
evenals over de hl.'tl'U):!l·1 ingsaSpel'tl'n (wldwndlll'r \lf hur!!t'l\\ ul'hn. lIel IS in It'lkr 
geval een onderwerp dnt op 10I-.nnl \'laI-. nog l11allr \\'l'ini!! (UlIldadll I-.I\"I.'~. N,I k"l.'lUur 
van dit hoofdsluk I-.Ol1lt dam hOlwlijI-. wnllHkrin!! in, 

liet laatste hoofdstuI-. gaat owr dl' TWl't'\k \\\'I\'ldf)orl(l~ \1'1'. JOI·JIOI. IUl'lna.I,1 
een status lJueslionis I.'n dl' tl' l'Ontal'tl'I\'n insldlin~l'n noI-. l'nI-.l'k llnd,'r/lll'l..snhll.kl· 
len die lekt'r 111111 tl' hl'wkn lijn, gl'/il'n lil' nadruI-. op I11l'l '·Hl t'n lil' Ill'\ ntdill!!. 
Allkht is dil tl' Iwnn' I-.o~t \'oor lk dllOl'Slll'l' hl'l'mI-.lIndi!!l' \'11 lijn k/~n.. 

Ik hel'lllI-.undi,L:l' vorSl'r, IOwl'l Ik ,L:l'\'ordl'nk als dl' lll'~inlldin~, ,'n d~ •• ,'",knllsd\ 
gesl'hooldl' hislorkll~ (opfris~illg !) \'inlkn in dOl' inll'hhn~ l'l'n IlwlHa\l~l'h gl'll\ 
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dende voorstelling van het te gebruiken materiaal (bronnen en literatuur), waarbij 
ook een aantal onderzoeksvragen naar voor worden gebracht. Sommige daarvan 
zouden wel eens te zwaar kunnen blijken voor heemkundig dorpsonderzoek. 

Een warm aanbevolen leidraad die in geen enkele heemkringbibliotheek mag ontbre
ken, laat staan in die van de heemkundige vorser zelf. 

Harry Van Royen 

E. VAN MINGROOT, M. OOSTERBOSCH, Doornik contra Rome. Een dubbele 
abtskeuze voor de abdij van Zoetendaele in 1419, in Handelingen van de 
Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van 
België, afl. 33 (1993), pp. 49-98. Ook Historica Lovaniemsia. Studiën van leden van 
het departement Geschiedenis van de Katholieke Universiteit te Leuven, nr. 251. 

Ons medelid prof. Erik Van Mingroot heeft in samenwerking met Michel 
Oosterbosch een geleerd en gedegen artikel geschreven over een dubbele abtskeuze 
voor de abdij van Zoetendaele in 1419. Enerzijds werd Antoon Mil, prior van de 
abdij Eekhout van Brugge tot abt verkozen door de zes leden van het convent van 
Zoetendale en anderzijds werd Vaast de Beugin op dezelfde dag door paus Martinus 
V tot abt benoemd. Dit gaf aanleiding tot een vervelende situatie, want door de 
gebrekkige communicatie tussen Rome en Doornik werd de bekrachtingsprocedure 
van de verkiezing van prior Antoon Mil ingezet. Van zodra de beslissing van paus 
Martinus bekend geraakte, werd deze procedure stopgezet. Daar de paus het voor
keurrecht bezat, werd uiteindelijk de pauselijke kandidaat tot abt van Zoetendale 
gewijd. 

In de twaalf bijlagen wordt uitvoerig de procedure van een abtsverkiezing en de 
bekrachtiging ervan door de bisschop van Doornik beschreven. Uiteraard wordt ook 
de benoemingswijze door de paus belicht. Voor de lokaalhistorici van het 
Meetjesland bevat het artikel enkele interessante namen o.m. die van Arnout van 
Oostende, een van de twee pastoors van Sint-Baafs Aardenburg, die van Willem van 
Hooghelande, pastoor van een van de twee porties van Maldegem, van Arnout van 
Vinc, plaatsvervangende pastoor van de tweede portie van Maldegem zonder de 
naam van meester Bertrand Beverlinc, deken van Aardenburg, te vergeten. Deze bij
drage is een schitterende studie die ook van belang is voor een betere kennis van de 
kerkelijke toestanden in het Meetjesland omstreeks het jaar 1419. 

L.S. 

M. VAN HULLE, Een leven achter kloostermllren ... f()() jaar Arme Klaren in Eeklo 
(1893-1993), Eeklo, 1993, 158 p. Uitgeverij Taptoe: prijs 1145 fr. 

Journalist Marc Van Hulle heeft een prachtig en piëteitsvol boek geschreven naar 
aanleiding van het eerste eeuwfeest van de Arme Klaren te Eeklo en het achtste 
eeuwfeest van het gehoortejaar van de 11. Klara. In dertien hoofdstukken en een slot-
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woord heeft hij wel en wee van honderd jaar KlarissenIeven te Eeklo beschreven. 
Daarbij werd ook de geschiedenis van de bewaarschool ( 1895-1982). verbonden aan 
het klooster, niet vergeten. Naast een heel leesbare tekst valt vooral het overvloedig 
illustratiemateriaal op. Met behulp van de talrijke foto's kan de lezer zich gemakke
lijk inleven in de vroegere en huidige sfeer binnen de muren van dit kJoosterpand. 
Ook de gesprekken die Marc Van Hulle met de zusters voerde. zijn zeer verhelde
rend over de zin en de betekenis van een leven van gebed en bezinning. Onder alle 
opzichten kunnen wij dit een merkwaardig boek noemen. zowel door de originaliteit 
van het onderwerp als de fraaie presentatie van dit boek. Graficus Luc Ven.traete 
zorgde voor een vrolijke noot in dit ernstig boek door het afdrukken van twee car
toons van buitenzuster Liesbeth, die in Eeklo gekend was als slee/u geld. 

L.S. 

P. LAROY, Aan de wieg \'an de Vlaamsche Beweeging. De geschiedenis HlII /rel 
Willemsfonds in Eeklo in het Meetjeslal/d. Gent-Eeklo. 1993. X-WO p., rijk gei11. Tc 
bestellen bij het Liberaal Archief. Gent, 500 fr. 

In opdracht van het Liberaal Archief te Gent en voor het Willemsfonds van Eeklo 
schreef de jonge Aalterse historicus Peter Laroy uitgehreid over de geschiedenis van 
het Willemsfonds in Eeklo en omliggende gemeenten. Omwille van het feit dat onze 
maatschappij maar al te lang aan een al dan niet moedwillig in stand gehouden ver
zuiling heeft geleden - en nog lijdt - zal het voor velen een revelatie zijn te lelcn met 
welke moeite. tegenwerking. maar ook met welke taaie standvastigheid en soms ver
betenheid. het liheraal-vrijzinnig gedachtengoed in het Meetjesland en in het hijlon
der in Eeklo heeft kunnen standhouden. 
In een inleidend hoofdstuk peilt de auteur naar lil' diepe Wllrtds \'an hl't 
Willemsfonds in de 19de eeuw waarhij hij de rol die Karel August \'er\'Ît.'r, Karel 
Lodewijk Ledeganck. Judocus Frans Dl' Iloon, Jm:oh Frans lIen'nHms, Fmns Rl'ns, 
Pieter Ecrevisse en Jan Frans Wilkms spcddl'n. op l'l'n hoekmk mankr Ix'hamklt. 
liet is echter pas in de 19de eeuw dat de lilx'rak- gedadlll' Ikh definitit.'f kon ont
plooien en dat de stkhting van een E<.'klose Willemsfondsafdeling l'l'll It.'it \\eni 
mede dank zij de steun en de ul,tieve I11l'lkwel'king vun l'nkeJt.o amhitkuse Ed...Iosc 
industrieëlen en intellecllll'Il'n. 
liet pleit voor de objectiviteit van de auteur dat hij ook lil' mindl'r nl(lskll'uri~,,' km1-
ten vun dl' vercniging hl'lichlle cn I1K't name over de mnl'ilijkhedl'n om ti.llkn~ hl'l 

Interhellulll te overleven. De lezer maakt ook kl'nnis ml't dl' talrijkl' l'n ~l'\ari&'nk 
activiteiten vun de vereniging. waarbij lil' tl'llditiondl' I(lrg \'ll(lr dl' \'l'f')\pn'iding \an 
goede en gocdkopt,' (niet "goedkopl''') Icl'tuttr wel dl' hdan!!rijbtl' WlIS t'n no~ ~tl~'\1s 
is. Over heel het Meetjesland wenkn Iilx'rak- hihliothl'kl'n op!!\.'rkht dk nu alll'mmll 
vcrdwenen zijn of werden opgellonll'n in PhllltsdijJ..l' 0pl'nblln' Bihlillthl'kt'n, 
De oprichting van dl' Wilk'lllsfondsafdl'lingt.'n \'lIn Asst,'Ill'dl', I.d/uh .. ' t'n \""dl.'~cll\, 
waarbij onze nÏl'uwsgit'righeid uitl'mart! nuur dl' gl'sl'hklknis van lil' hmtlitl' ahklin~ 
uitging. toont dl' helungrijke mI aun dil' pllHltlil'lijkl' Iilx'rakn hij dl.' ~Ildllin~ ,,'n dl' 
instandhouding van nfdclingl'n Spt't,'ldl'Il, nl' I\'(kn WIIIlI'\ll1l dl' l\tllldl').!l'm~l' IIfddill~ 
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vóór de Eerste Wereldoorlog zo'n bloei kende en nadien nagenoeg volledig ver
dween, dient in het ontbreken van zulke notabele liberalen te worden gezocht. 
"Aan de wieg van de Vlaamsche Beweeging" bezorgde mij ettelijke uren leesgenoe
gen, wat niet van om het even welke verenigingsgeschiedenis kan worden gezegd. 
Het boek is rijkelijk én functioneel geïllustreerd en kreeg een heel aparte lay-out. 
Jammer is wel dat de titel van het boek zo klein werd afgedrukt. 
Een aanrader. 

Hugo Notteboom 

"Aan de wieg van de Vlaamse Beweging" 

Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de geboorte van Jan Frans Willems en 
de viering van het 90-jarig bestaan van het Willemsfonds-Eeklo en 125 jaar 
Willemsfondsbibliotheekwerking in Eeklo en in het Meetjesland werden door het 
Herdenkingscomité Jan Frans Willems op zaterdag 25 september 1993 een viertal 
herdenkingsplechtigheden georganiseerd die in verband stonden met de geschiedenis 
van het Willemsfonds en met de figuur van Jan Frans Willems. 
Op de Stedelijke Begraafplaats van Eeklo memoreerde Prof. Edgard Vandegenachte 
de nagedachtenis van Bernard Steyaert, eminent Eeklonaar en stichter van 
Willemsfonds-Eeklo. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar het Jan Frans 
Willemsplein waar gelegenheidstoespraken werden gehouden door schepen Aimé 
De Walsche die merkwaardige zaken vertelde over de (vroeger heersende) francofo
nie in Eeklose bedrijven. De voorzitter van het herdenkingscomité, Arnold Sevenoo, 
belichtte in zijn toespraak het belang van het Eeklose Willemsfonds voor de liberaal
vrijzinnigen en had het meer in het bijzonder over de lectuurverspreiding waarna 
schepen De Walsche het prachtige stedelijke monument onthulde ter nagedachtenis 
van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse. 
Met aan het hoofd de Koninklijke Harmonie St.-Georges en St.-Cecilia begaf het 
gezelschap zich stoetsgewijs naar de Stationsstraat, nr. 44. Na zijn toespraak aldaar 
kon Roger Quintyn, voorzitter van VTB-VAB, slechts met veel moeite en na veel 
getrek en gesleur de gedenksteen van Jan Frans Willems onthullen. Een late wraak 
van Jan Frans Willems tegenover Eeklo !? 
Tijdens de stijlvolle academische zitting op het Eeklose Stadhuis belichtte Paul Van 
de Woestijne op een spirituele en gevatte manier de "Eeklose Tijd van Jan Frans 
Willems", sprak Peter Laroy over zijn boek en had Leo Ponteur, algemeen 
Voorzitter van het Willemsfonds, het over de huidige stand van zaken in zijn vereni
ging. Een receptie aangeboden door het stadsbestuur besloot deze mooie Vlaamse 
dag. 
We kunnen niet anders dan het Herdenkingscomité Jan Frans Willems hartelijk te 
feliciteren met alle genomen initiatieven. 

Hugo Notteboom 

A. DE KRAKER, H. VAN ROYEN, M. DE SMET (red.), "Over den Vier 
Amhachten" , 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk, Kloosterzande, 1993, 1060 p. 
Te bestellen bij Duerinck bv, Kloosterzande (Nederland), 3700 fr. 
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\060 pagina 's tekst, meer dan honderd auteurs, 6 kg geschiedenis, heemkunde en 
folklore, de Gouden Gids van de Vier Ambachten. 

Voor ons ligt het monumentale werk, prachtig uitgegeven, rijkelijk gemu~treerd. de 

Vier Amhachten waardig. Velen luisterden met scepticisme, om niet te zeggen met 
ongeloof naar de plannen die Marc De Smet samen met zijn kompaan Adrie de 

Kraker enkele jaren terug ontvouwde: de uitgave van een monumenraal werk dat de 
geschiedenis van de Vier Amhachten in al zijn aspecten door zoveel mogelijk 
auteurs zou behandelen. En het mocht daarbij niet te dun uitvaJlen. Dat Marc De 
Smet een harde werker is en een talentvol organisator, is bekend. Maar dat hij zo'n 
doordouwer was, had waarschijnlijk niemand verwacht. Want het boek kwam er, 
weliswaar met enige vertraging, maar toch. Veil i , vedi, vici ! 
Het is onmogelijk om ook maar in een nutshell iets zinnigs te schrijven over 1.0 'n 

kanjer. De artikels variëren van strikt wetenschappelijk naar betere vulgarisatie. Een 
voordeel is alleszins dat ze niet te lang uitvallen, want door het gewicht van het boek 
kan men er niet al te lang in lezen. Dat Marc De Smet niet aan een lezenaartje 

gedacht heeft ! 
We kunnen niet anders dan drs. Adrie M.l. de Kraker, lic. H. van Royen. lic. Marc 
De Smet en alle medewerkers proficiat wensen voor de realisatie van zo'n magis

traal werk. Het is een sieraad voor elke bibliotheek en zal een naslagwerk blijven 
waaruit nog jarenlang zal geput worden door elk historicus die over de Vier 

Ambachten zal schrijven. 
En, we hoorden over de radio dat Marc De Smet nu druk in de weer is om olters uit 
te zetten in de Meetjeslandse kreken. Naar we hoorden stuit dit plan op sdtier 
onoverkomelijke moeilijkheden. Maar wij twijfelen er niet aan: olters, of het nu 

Poolse zullen zijn of Russische, otters zullen er zwemmen in de kreken. AJt'd iac/a 
est! 

Ilugo Noltl'l)l.lOm 

B. Nicuwc tUdschr(fll'1I 

/Je Eeklose /Joh!wlgchakk('l/c - Romano Tondat "-an ht't maar nil.'t luten : nOl gt"1.tu

rende 19 jaar ( I %H-19H6) Ol/S M('('~i('sl<l"d 11.' ht'bllt'n uitgcgc.'\'t'n, pn"-t hij I1ll't c.'l'1\ 
nieuw initiatief uit nl. de sti<:hting van t't'll gt'St'hit'd- t'n hl't'lllkundigc.' kring VUil lk 

stad Eeklo. Naar het voorheeld van andt'l\' lo"-alc "-ringen in ht't Mc.'t'tjt'sland /llals 
die van Aalter, Assellede, Ikllem, Bnt'''- hnul~, ~ laldt'gt'lIl, Nt'wk 1.'1\ Waarsc.'lhll.ll 
beslot~n een aanlal Eek Innart'l\ dt' halllkl\ il\ I\wkaar tt' slmlll om op :? I Iln\'l.'mlx'r 
1992 een nieuwe kring hoven de doopvont Ic.' houdt'n. Ik pc.'tl.'rs wal\'n R,lll\atl\l 
Tondal, voorl.itter, José De Busscht'r, se~l\'taris, Fl\'ddy Tolkmlt'l\', 11I.'lmingll\t'l'~Ic.'r, 
Edgurd Dl' (keker, Eri"- Ik Slllt't I,'n Yklor (Joris, bt'stllursklkl\. 

Dl' nieuwe kring wil sterk aanleunen hij 11I.'t stadsul\'hkf. \\:l:Ir lil' ""lllllt'l\ "lI.lr ,ft' 
geschiedenis van h'k 10 opgcstapt'ld 1i!-1~I.'n. Ons IllI.'lkhc.'sIlHIn-lid Frik Ik S!ll(1 "il 
proheren dl' ~tl'ïl1ll,'t'I.'sset'rdc.' hC.'I.'Ill"-lIndi!-1t'l\ il\ Ill't stlldsal'l,:hkf 11.' 1\l'lI.lsl.'lI, In Iq!I.'I\· 
stelling met alle rijkslll'l'hkwn l'n wie sllldslll\'hkvl'Il, dit' sl.'\krl I Juli I\}\)~ Ill' 
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zaterdag niet meer toegankelijk zijn, kunnen de vorsers nog aan de slag te Eeklo op 
de zaterdagnamiddag van 14.00 tot 17.45 uur. Dat is een belangrijke troef die in het 
voordeel van het Eeklose stadsarchief kan spelen. 

Intussen zijn de eerste twee nummers van het tijdschrift De Eeklose 
Dobbelgebakkene verschenen. Het nummer van 1992 is volledig van de hand van 
Romano Tondat dat zijn befYl'iste theorie over het oorspronkelijke of Oude Eeklo 
bevat. Nummer 1 van de tweede jaargang 1993 biedt interessante artikels van R. 
Tondat en E. De Smet met o.m. het bouwkundig erfgoed van de stad Eeklo (R.T.) en 
de zuster spinessen of Jozefienen te Eeklo (1872-1901) (E.D.S.). De kwaliteit van de 
aangeboden artikels belooft voor de toekomst. 

L.S. 

De Twee Ambachten - Op 12 mei 1993 werd in de fusiegemeente Assenede een 
Heemkundig Genootschap opgericht met als bedoeling "de plaatselijke historie te 
doen herleven,het nog aanwezig historisch patrimonium te conserveren alsmede het 
historisch bewustzijn van de bevolking te stimuleren". Daarom werd besloten het 
heemkundig tijdschrift "De Twee Ambachten" uit te geven. Zoals de naam het zelf 
zegt richt dit tijdschrift zich tot alle inwoners van de voormalige ambachten 
Boekhoute en Assenede. 
De aard van de bijdragen zal eerder vulgarizerend zijn om het grote publiek te berei
ken. Het eerste dubbelnummer telt 72 pagina's en bevat 13 zeer gevariëerde artikels. 
We wensen van harte dat het nieuwe tijdschrift goed onthaald zal worden door de 
inwoners van Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo, want met het ver
schijnen van het monumentale werk over de Vier Ambachten is nog niet alles gezegd 
over de historie van dit gewest. 

L.S. 

3. Heemkundige nieuwsjes uit het Meetjesland 

A.ln memoriam Jozef De Wilde 

In zijn zevenentachtigste jaar overleed op 27 juni 1993 te Zele onze oud-pastoor 
Jozef De Wilde, die volle zestien jaar (1959-1975) te Lembeke werkzaam was. 

De Wilde werd geboren te Sint-Amamlsberg en toonde reeds zeer vroeg belangstel
ling voor sociale kwesties, de Vlaamse ontvoogding, letterkunde en geschiedenis. 
Na zijn priesterwijding was hij achtereenvolgens onderpastoor te Doel (1929), 
Vrasene (1933) en Sint-Niklaas O.-L.-Vrouwparochie ( 1935) en vervolgens pastoor 
te Semmerzake (1950) en Lembeke (1959). Vooral in de eerste jaren toonde hij zich 
hier een ondernemend zielzorger die de kerk liet herschilderen en nieuw inrichten, 
de ongemakkelijke kerkstoelen verving en de vervallen feestzaal omhouwde tot een 
nieuw parochiecentrum met alles wat daarhij hoort. Hij was voorzichtig in het door-
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voeren van de liturgische hervormingen uit de jaren zestig, maar zorgde ervoor dat 
de nodige aanpassingen gebeurden met smaak en met respect voor het bestaande 
kerkmeubilair. 
Gentenaar van afkomst en Waaslander bij adoptie, toonde hij ook veel belangstelling 
voor het Meetjesland en zijn geschiedenis, in het bijzonder voor de Lembeek!>e 
parochiegeschiedenis. Dat bleek onder andere uit de historische artikels die hij vele 
jaren lang elke week liet verschijnen in het parochieblad. 

In 1975 ging pastoor De Wilde op rust en keerde terug naar zijn geliefde Sint
Niklaas. Daar werkte hij verder aan zijn sinds lang beloofde boek over het middel
eeuwse dierenepos. Van den Vos Reynaerde waarvan hij met grote ijver de histori
sche wortels opspoorde. De bekroning van zijn levenswerk werd gepubliceerd in 
1989. Vorig jaar verhuisde hij naar Zele waar hij eind vorige maand overleed. 
De uitvaart vond plaats op 2 juli in de O.-L.-Vrouwkerk te Sint-Niklaas. waar hij als 
onderpastoor zijn mooiste jaren had doorgebracht. Hij werd begraven naa .. t ,'cle 
grote Vlamingen op het Campo Santo te St.-Amandsberg, vlakbij zijn geboortehuis. 

Pastoor De Wilde was beter met de pen dan met het woord. maar als hij hij een 
sigaar aan het vertellen ging, kon hij uren doorgaan. Niet zovelen in Lemhd.e had
den echt weet van zijn literaire, historische en artistieke verdiensten. Vooral in het 
Waasland werd hij gevierd en herhaaldelijk onderscheiden.m.lar ook Ie Lc:mhl'ke 
werd hij niet vergeten. Tien jaar na zijn vel1rek liet hel Davidsfonds-Lemhl'ke l'en 
aantal van zijn artikels uil het parochiehlad hundelen onder de tilel Uil d(' krcmid,c'll 
van Lemheke. 
In een feestelijke zitting op de mei-kl.'rtnis van 19R5 werd dil hc.x'k hl'Jll aangehc.lI.kn. 
Hel blijft getuigen van zijn verdiensten voor deze parochie. 
Daarin hangt hij een kleurrijk hel'ld op van het reilen en zeilen "nn hel g(lI.tsdknstig 
gebeuren in de 17 de en I Rde eeuw. Vooml de figuur van pllslnnr Willem Kl'ffi'nmns 
(1693-1722) intrigrel.'rde hem omdat die (krtig jaar lang IUl'l \'usle hand lijn kuddl' 
hoedde. 

Na overhrenging van dl' hihliothl'l'k van hl't IIc(,l1lklllldig (lc'''OOIJC''clp (\P 5 ml'i 
1984 naar het stadhuis van El'kln, stond JOld Dl' Wildl' dat lkt:! van ,ijn dllCullll'n
tatie, dat over Lemhl'kl' handl'ldl" aan het (lt'I/OOISc!WP af. Dil ~l'IlI.'lIntl' in I q~5 
naar aanleiding van lk prt'sel1tatil' van zijn hock O\'l'r Lt.'mlx'kl', 

B. Sil1l-LaurClIliusk('/'k Ic' Silll-Laurt'ÎlIs 

Bij het bezoek aan de h'rk van Sint-Lnurl'Ïus "kl 1ll'1 ons Il'lkl'lls ('p dat l'r !o!lx'n 
schi Iderij te zien was in IK,t port id.altanr van Ill't hnl\~"nor. Ilnanmn hl'l,n lil' i.!' l'ri
ge pastoor Eric DllOnt iets wi I kn d(x'll t'n hij ~iu~ dalll'\\1ll l\P Ilx'k IlIUlr lX'U \duldl" 
rij dat i".Oll kllnlll'n paSSt'n hij dit hnrnHl' portil'''. Wk l(lI.'''t, dit.- "Indl, 1.'11 l\P PaSt'n 
I Q()2 kon l'l'n s<:hilderÎj "taria lt'" IIt'mr/opgt'I/omt'" in ditlllx'n 1\(\1'11\'" llp~d';1I1~l'l\ 
worden. (}p dil' manier wl'nll'CI1 glll vall llll'l'J' dan houdl'nl .111111' (\\1\\ ~I.'\hdll, 
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Pa t~oi- Eric Dhont bezorgde ons wat achtergrondinformatie over dit schilderij . In 
het po.rtiekaltaar van het hoogkoor (gemaakt door Rijkaard Brouckman) bevond zich 
tot 1888 een merkwaardig schilderij, voorstellend De Verrijzenis van Christus, 
gepenseeld door Jacob Van Oost. Om ongekende redenen verdween dit schilderij uit 
het hoofdaltaar en het werd nooit teruggevonden . 

Een mooi barokschilderij , uit dezelfde tijd waarin het portiekaltaar van Sint-Laureins 
werd vervaardigd (midden 17de eeuw), werd aan de parochiekerk geschonken door 
de Zu ters Franciscane sen uit het erombeen te Gent. Dit schilderij is afkomstig uit 
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de kunstschatten van het oude Cisterciënzerklooster Hemelsdale te Brugge, en had 
een plaats in het oude klooster van de Franciscanessen te Vrasene. Het werd geres
taureerd door het atelier van Daniël Cru I uit Ruddervoorde. Deze restaurateur 
beschrijft het op volgende wijze. 

Het schilderij stelt O.-L.-VrollW ten Hemelopneming voor. Het is een doek van de 
17de eeuwse Vlaamse school, vermoedelijk van Jacob van Oost de Oude (1601-
1671). Van Oost behoort tot een stijlrichting die in Antwerpen ingang had gevonden 
en teruggaat op Caravaggio. Vooral in Brugge kende het Caravagistengenre een 
duurzaam succes (Grote contrasten van licht en donker en het realisme in de type
ring van de figuren). De belangrijkste vertegenwoordiger van die richting is Jacob 
Van Oost, die ook faam verwierf als portretschilder. 

Het doek is prachtig van opstelling ... meetkundig bijna. Het geheel is in diagonaal 
opgesteld, de snijlijn valt juist in het middelpunt van de moederschoot. Het geheel 
wordt ondersteund door een symmetrisch geheel van lovende engeltjes. 

De Christuszoon reikend naar zijn moeder en het zegenende gebaar van God de 
Vader, vormen terug een diagonaaloptrekpunt naar de hemel toe. De kleuren duiden 
hier heel leesbaar op een Rubensepigoon; te weten het kenmerkend kleurenpalet van 
de Antwerpse 17de eeuwse schildersschool. Centraal boven verschijnt de H. Geest 
in een apotheose van een helflitsende nimbus. 

De God, de Vaderfiguur, draagt de tiara of de driekroon, drie boven elkaar geplaats
te gouden kronen, priester, koning en leraar, en de aardbol met kruis. De koorkap en 
houding wijzen op het patriarchale. De mantel van de Zoon is in helrood en symbool 
van de liefde tot de mensheid en zijn onuitputtelijke goedheid. 

O.-L.-Vrouw houdt de handen beminnend over de borststreek, de ogen ten hemel 
gericht. Haar kleed is van rijke paars-kobaltkleur, symbool van rijkdom en adel. 
Boven haar hoofd wordt een adelskroon gehouden zoals een moeder past! Kortom 
een rijkdom van beeldspraak, kleur en de kunde van een 17de eeuwse Vlaamse 
schilder. Tot daar de beschrijving van restaurateur Daniël Crul. 

We wensen pastoor Eric Dhont en zijn kerkfabriek hartelijk geluk met dit mooi ini
tiatief. Deze Sint-Laurentiuskerk met haar talrijke kunstschatten is opnieuw een 
kunstwerk rijker! 

L. Stockman 
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