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INVESTIGATIVE JOURNALISM 
MET EEN RODE KLEUR 

De krant Vooruit en een moordzaak te Aalter 

Peter LAROY 

In 1927 maakte de Amerikaan Charles Lindbergh faam door als eerste vliegenier de 
afstand Amerika-Europa te overbruggen zonder tussenlanding. In luchtvaartkringen 
wordt dit vaak beschouwd als het afsluiten van het pionierstijdperk en het begin van 
de intercontinentale vluchten. Lindbergh genoot van zijn triomf en was meteen een 
bekende wereldburger. Vijf jaar later kwam de man opnieuw in het nieuws. 
Lindbergh was intussen getrouwd en het gezin had een zoontje van 20 maanden. 
Begin maart 1932 verdween het kind uit zijn bed. De zaak zette Amerika op zijn kop. 
Niets werd onverlet gelaten om zowel het kind als de dader op te sporen. Baby 
Lindbergh werd inderdaad gevonden maar was dood. De dader daarentegen bleef 
lange tijd onvindbaar. Pas na maanden intensief speurwerk werd Bruno Richard 
Hauptmann als dader opgepakt I. In september 1934 begonnen de hoorzittingen. Het 
nieuws haalde overal ter wereld de voorpagina. Ook in Vlaanderen was dit het geval. 
Maar op de bladzijden met binnenlands nieuws verscheen een andere zaak waar de 
lezers een flinke kluif aan hadden: een mysterieuze moord te St.-Maria-Aalter. Dit 
werd geen klassieker in de misdaadgeschiedenis maar desalniettemin heeft dit voor
val ook een aantal interessante kanten. Dit is zeker het geval wanneer we dit vanuit 
pers-historisch perspectief bekijken. 

Op zondag 23 september 1934 was het kermis te Aalter. Feest voor iedereen en mis
schien wel wat wild in de pot. Zeker voor de betere burgerij was dit het geval. In de 
bossen rondom het dorp hoorde men de dagen ervoor meer dan eens schoten die erop 
wezen dat een aantal heren aan het jagen waren. Het voorbeeld werkte inspirerend 
voor een aantal stropers. In de nacht van zaterdag op zondag waren Maurits Van den 
Bussche, zijn broer Gust Van den Bussche, Cyriel Verniest, Emiel Meersman en 
Robert De Meyere van mening dat het ogenblik gunstig was om te pensen. Rond één 
uur 's nachts trokken ze naar de bossen van St.-Maria-Aalter met lichtbakken in de 
hoop een aantal konijnen te kunnen verschalken. Het regende een beetje. Zoals steeds 
bleef het pensen een avontuur en voelden de mannen de spanning. Verniest had een 
slecht voorgevoel en het duurde niet al te lang of dit werd werkelijkheid. 

Vanuit een sparrenbosje klonk opeens een schot, gevolgd door het afschieten van een 
lichtpijl en opnieuw twee schoten 2. De getroffenen hoorden de schutter duidelijk 
:r.cggen: "Nè, I{odver .. ". De dader had inderdaad zijn werk goed gedaan. Verniest 
kreeg 7H hagelkorrels in zijn been en Gust Van den Bussche werd op een vijftal plaat-
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sen geraakt. Het slechtst was evenwel Maurit .. Van den Bussche eraan toe. omdat een 
aantal zaadjes zijn longen had doorboord. Kermend stortte hij neer. Zijn makken. 
namen hem vast, trokken hem door een haag en vluchtten zo goed en zo kwaad als 
dat kon. Het bloed dat uit zijn mond stroomde voorspelde niet veel goeds. Toen ze bij 
zijn huis kwamen, ontfermde zijn moeder zich over de 3 I-jarige vrijgezel. Twee dok
ters kwamen de kwetsuur nog bekijken. Het mocht niet baten. Maurits Van den 
Bussche bleef de hele dag in doodsstrijd. Rond negen uur 's avond~ gaf hij zich ver
loren en overleed. 

De affaire werd meteen het gesprek van de dag en zette een domper op de kermis
sfeer. Het nieuws haalde ook de nationale dagbladen. Vooral het dagblad \'oorllit 
besteedde heel wat aandacht aan wat eerst nog werd genoemd "hel jacJllongeraf' 

maar later werd vertaald naar "de moord te Maria-Aa/ter". Deze belangstelling van 
de socialistische krant lijkt vrij merkwaardig en trekt de aandacht. 

Om te beginnen is dit een nieuwsfeit met een eerder regionaal belang. Tijdens het 
interbellum hadden de nationale kranten reeds meer dan vroeger aandacht voor regio
nale gebeurtenissen maar het bleef in de regel toch beperkt tot een aantal lijntjes. Op 
basis van verschillende onderzoeken kan men overigens stellen dat AaIter als 
gemeente meestal buiten het gebied voor nieuwsgaring viel. De Gentse kranten 
beschouwden het als dell huilelI en de weekbladen uit Eeklo. Tielt of Brugge kamp
ten zo al met plaatsgebrek om een gemeente die juist op de rand van hun gehied lag 
veel aan de orde te laten komen. 

Vervolgens was er het voorval zelf. Het ging 0111 een jachtongeval. Scherp gesleId 
gebeurde er iedere week wel zo eentje ergens in Vlaanderen. Toegegeven, er was een 
drietal jaar ervoor wel een andere stroper gedood te SI.-Maria-Aaller zonder d,l( de 
dader ooit gevonden werd. Maar dit alles was tod1 niet te vergelijken meI dt' myste
rieuze zaken die zich bijvoorbeeld in het aanpalende Beenll'lll haddl'n \'oorgedmm 
enkele jaren ervoor. Vandaar dan ook de vraag waarom \ 'ooruil hl'l nu plots nodig 
vond reeds de dag na de feiten een jourmllist te stuft'n. De man, die: lijn stuUen 
ondertekende met 11.. heperkte zich overigens niet tnl et'n obje~:tie\'C Wl'ergave \"lUl 

de feiten. Meteen na zijn aankomsl ging hij /elf op Ondl'r/llel-. uil. Zijn dllonOlsll'nd
heid hlijkt uit de inhoud van de artikels. 

Zoals alle goede speurneuzen hegaf de redacteur zh:h eerst rumr dl' g('"d,lm"'r;c' om 
de naam van het shu:htoffer Ie vernellll'n. Vervolgens spoeddl' hij zich naar dl' llUlkr
lijke woning van Maurits Van den Busschc. Dl' moeder van lll't sl~ll'hlOnl'r l'n lijn 
hroer ontvingen hem hartelijk muar al vlug merl-.lcn lij dat dl'le man nil,t l'lI1mm 
gekomen was. Honderduit steldc hij hl'n vmgl'n: "11"('1illlj g('.'\ll'Otlpl? .. .II,lclllli \'Ii
olldell ? .. , Wclar/ g(' lIi('/ 0Ilg(,1'IIsl? ... Waar :011 111'1 111"111'" k/ll/l/"" g('/l(',ml :ljll :' .. ," En 
uiteindelijk kwam de hamvraag: "Wi,' :011 dl' dali,'/' kw",,'" :Îj,,? lila :\\'c',~('" 411/(1/. 

En dit· s/il/(' WlIS Oll.\' /c pijl/lUk. d/ll/ da/ wc:c (/,,111('/00.\' k.",d,'" /,11('11 \·f .. ),.hU.~IIIl""\ 
De mun vrocp. dan maar vcnk'" rond cn vcrnal1l uitdnlklij\.. dl' nnam vun dl' \'l'nmx'· 



delijke dader. Het was een naam die Maurits Van den Bussche tijdens een verhoor 
door de rijkswacht had laten vallen. De speurneus liet het daar nog niet bij en trok 
vrank en vrij naar de man die door de stervende was aangewezen, een jachtwachter 
uit Knesselare: 
"De jachtwachter ontving ons minzaam en beantwoordde kalm al onze vragen. 
-Hoe staat ge tegenover de verdenking? begonnen we ons gesprek. 
-'t Is erg, maar ik ben dezen nacht niet uit geweest. Woensdag, Donderdag en Vrijdag 
deed ik mIjn ronde. Doch zaterdag heb ik heel den dag de heeren meegeholpen om 
kermiswild te jagen. 
-Rond welk uur kwaamt ge thuis? 
-Rond zeven uur 's avonds. Ik heb me nog wat gewasschen en rond negen uur ging ik 
slapen. 
-En zijt ge 's nachts niet opgestaan? 
-Ja, rond drie uur, om aan een natuurlijke behoefte te voldoen. Het was helder weer. 
Ik ben dan terug in bed gegaan. 
-Tot welk uur? 
-Tot zes uur 's morgens. 
-Ge beweert dus niets te zien te hebben met het drama en juist heel dien nacht te zijn 
thuis gebleven? 
-Volstrekt. 
-Maar hoe weet ge feitelijk dat Van den Bussche geschoten werd? 
-Personen vertelden het me, toen ik naar de hoogmis ging en ik vernam daar dan ook, 
dat sommigen mij verdachten" 4. 

De journalist was evenwel nog niet volledig overtuigd van de schuld van de ver
dachte. Toen de dag erna bekend werd dat het slachtoffer was overleden, en dit de 
lead van het artikel was, waarschuwde de auteur voor overhaasting: "Een vergissing 
is gauw gebeurd en een onschuldige mag niet gebukt blijven gaan onder een stilzwij
gend vermoeden. Doch anderzijds mag zoo' n moord niet ongestraft blijven en moet 
er volle klaarte komen" 5. Vooruit deed in het stukje dan ook een oproep tot de stro
pers die Van den Bussche vergezelden om zich kenbaar te maken. Er werd op aan
gedrongen dat zij hun verhaal zouden vertellen aan Luysterborg, die het onderzoek 
leidde. 

Eigenaardig genoeg had deze aansporing succes! De ooggetuigen meldden zich aan 
bij Vooruit. De krant kon meteen uitpakken met "Sensationeele onthullingen over 
den moord te Maria-Aalter" 6. In de editie van 26 september stond er van naaldje tot 
draadje beschreven wat de stropers hadden meegemaakt. Gemakkelijk was het zeker 
niet gegaan: "een hunner hield zich zelfs in een kamer verscholen terwijl ons zijn 
vrouw meedeelde dat hij niet thuis was. Dit leugentje om bestwil hield echter niet 
lang steek. We wisten alras de 4 pensjagers over te halen de volledige waarheid te 
bekennen. Ze lieten zich ontroeren en toen we op hun geweten beroep deden, deins
den ze niet langer meer terug en wilden ze, zooals het mannen betaamt alles trotse
ren om de gerechtigheid te dienen" 7. Het gevolg van dit staaltje investigative jour-
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nalism 8 wa:; dat Aalter en St.-Maria-Aalter in rep en roer !.tonden: "/Je Vooruit werd 
er om zoo te zeMMen uit de handen gerukt der verkoopers" 9. 

Bovendien insinueerden de pensers ook dat er twee dade~ waren. Een van hen had

den ze met zekerheid herkend. De naam was bekend maar werd niet genoemd. Dit 

gebeurde terwille van het onderzoek, zo leest men meermaals. Achteraf be~houwd 

mag dit best met een korreltje zout genomen worden. Iedereen in de streek noemde 

reeds man en paard en dat was in grote mate op basis van de artikelen in de Gen~ 

krant. Toch bleef Vooruit volhouden het onderwek niet te willen hinderen ... 

Van zodra de mannen bekend hadden, werden de namen voluit gepubliceerd. Ook de 

naam van de vermoedelijke schutter verscheen: Adolf fiers, jachtwachter van de heer 

Jules Maenaut. Vooruit drong zich echter opnieuw in de rol van buitenstaander: ·'.\Ien 
begrijpt dat we deze beschuldiging mededeelen met het IIoodige l'Oorbehoud elJ dal 
we ze niet tot de onze maken. Dat is overigens onze taak niet. En met opzet /rehbelJ 
we tot nog toe den naam verzwegen van dezen persoon, dien we reeds J 2 ur!"1J 110 dl' 

feiten interriewden over de verdenkingen die op hem wogl''', We wilde" /rel gert'chl 
en de openhare opinie in niets heïn\'loedel/ el/ tot ee" campagne tegell dt''' Ir. 
Maenhout Mesteund op loutere ge:l'Mdel/ wildelI we OIIS e\'el/mi" lee"e,," JO. 

Maar was dit nu juist niet wel de hedoeling? Dit zou meteen een verklaring hil-den 
waarom precies Vooruit zoveel aandacht had voor het jachtongeval. Julcs Macnaut 

was immers een niet onaanzienlijke figuur te Aalter. Hij maakte dt.'t:1 uit van l'en 

groep figuren rond pastoor Maurits Van Caeneghem die een christelijke. sociaal-tla
mingantische koers voerde en hij de gemeenteraadsverkiezingen van I Q32 de C'onser

vatief-katholieke strekking buitenspel zette. Door toedoen van dele figuren wl'ni de 

plaatselijke vleugel van het A.C.V. uitgehouwd, kwam cr een Christl'n \'olkshuis en 

een maatschappij voor gocdkoJX' woningl'l1, Een neVl'nd'fl'l't van dit alles WHS ti"t he:t 
socialisme de pas werd afgcsneden, Bijna lk volledige arl'x'idersgnx'p nmd immers 
onderdak hij de christelijke zuil 11. 

De socialisten begrcpen dit maur al tl' goed: ze krq!l'n ~el'n voet mUl dl' gnmd. 
Ongetwijfeld grepen I.ij nu hun knns. kdeTCl'n in Aaltl'r ell llm~eving wist dut Juks 
Maenaut een vcrwoed jugcr was. Hij had l'en nntarisJ..antnor ~l'olX'nd tl' Brussd mUlu 
kwam veel naar Aaltcr, zeker in hel jadnsei/ol'n, I kt on~evul ml'! dl' stf\lpc.'rs W:ls 

geheurd op wut IlI't Moed MaC'II(lIIt werd gl'lHx'nui. liet weJ..1 dan \l(lJ.. weinig Vcr\\ l)n
dering dat meteen na lll't ongcval het ~l'rul'ht lil' rondl' dl'l'd dal Vun dl'l\ !iussl'hl' \I\'II.lr 
een van de II(,l'clI was neer~l'kogeld, I kt lijkl er dus stl'l'ds mindt.'r (,'n mil\lkr op d.lt 
de journalist zijn onder/.(}t.'k allel'n maur in 11IHIl11 van dc' I'('C""',/cllèlig"t'ici lk\"lt. 
Vooruit was, wals ovcrigens ulle J..rantl'n in dk lll'ri\ldt." slt.'rJ.. idl'\llll~iM:h ~l'tinl. l kl 
lijkt cr sterk op dal 1ll'1 brl'l'd uitSl1ll'I'l'n vun dC.'ll' /lUIk l'r \lp ~l'rkhl \\'us ,lUl ('('" l""h
tieke tegcnstandl'r in diskrl'dicl tl' hn.'l\~l'l\, 



Ook andere motieven speelden mee. Vooruit probeerde zich een weg te banen op het 
katholieke platteland. Een vleugje mysterie, schreeuwerige koppen en wat sensatie 
zouden de mensen moeten aanzetten om de krant te kopen en misschien dat wel te 
blijven doen. Dit liep niet van een leien dakje en er kwam, niet geheel onverwacht, 
reactie: "In den beginne was de nieuwsgierigheid voor Vooruit' s onthullingen niet te 
stelpen en iedereen in het Aalstersche (I) kocht ons blad, op straat, onder de oogen 
van al wie het maar zien wilde. Nu begint de invloed tegen de slechte gazette stilaan 
te werken. Onze lIerkoopers komen in elke straat de geestelijkheid tegen: er dreigt 
gevaar voor de zielezaligheid! ... en een deel der bevolking dUlft haar nieuwsgierig
heid niet langer meer bevredigen. Toch zijn er nog velen, die om welkdanige intimi
datie niets geven en ons verder lezen en steunen" 12. 

Vooruit ging er dan ook keihard tegenaan. Op 27 september verscheen een foto van 
Vemiest op de voorpagina. Niets ongewoons, behalve dat hij poseerde met de broek 
op de enkels om de hagelinslagen duidelijk te laten zien ... Het katholieke platteland 
zou voor minder geschokt zijn! 

Na de opheldering van het jachtongeval pleitte Vooruit openlijk pro domo: "Vooruit 
was voor den 23n Sept. voor vele lieden van het Aaltersche een 'slechte gazette' , 
maar is hun oordeel daarover nu ook niet een beetje gewijzigd? Laten we het hopen. 
Aan onze propagandisten er gebruik van te maken" 13. 

Die ideologische geladenheid blijkt overigens maar al te duidelijk uit de teneur van 
de artikels. De reporter schetst de sociale tegenstellingen in termen als "festijnen op 
de kastelen" 14 en "het alibi van den kasteelheer" 15. Na hun bekentenis werden de 
pensers overigens uitgenodigd naar de redactie van Vooruit. De dag erna prijkte hun 
foto op de frontpagina. Als helden van de dag zullen zij er zich ongetwijfeld niet van 
bewust geweest zijn dat zij ook deels om populistische, en ja, zelfs propagandistische 
redenen ten tonele werden gevoerd. 

Het is goed om met deze bedenkingen in het achterhoofd opnieuw de draad op te 
nemen. Vooruit mocht dan wel bijbedoelingen hebben, men moet toch toegeven dat 
de krant kort op de bal speelde. De officiële instanties trokken er eveneens hun con
clusies uit. Op 26 september besloten commissaris Luysterborg, substituut van de 
Procureur des Konings Van Houdt en onderzoeksrechter De Sloovere tot de actie 
over te gaan. Rond twee uur in de namiddag werden de voornaamste getuigen uitge
nodigd om naar het gemeentehuis van Aalter te komen. De bevolking stond meteen 
in rep en roer, wat erop wijst dat het jachtongeval wel tot de verbeelding sprak. 
Wellicht niet geheel zonder overdrijving meldde Vooruit dat door de samengetroep
te nieuwsgierige massa de circusvoorstelling ter gelegenheid van de kermis een tijd
lang diende uitgesteld te worden ... 

Op basis van wat ze vernamen waren de onderzoekers van mening dat er voldoende 
grond was om jachtwachter Fiers als verdachte aan te wijzen. Ze besloten dan ook de 
man mee te nemen naar Gent. "Toen hij buiten werd gebracht werd hij door een 
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opeengepakre menigte uitgejouwd. Moordenaar! Lafaard! riepen de menschen ( .... 
Zoo iets had men te AaiIer nog nooit gezien! De ontroering was algemeen en bewees 
hoe her volk deze mysterieuse zaak meeleeft" , zo meende de joumali 1 16. Hoe Ie 
ook bleef loochenen , het hielp geen zier. De peurder (en met hen ook quasi ieder
een die zich voor deze zaak intere eerde) waren er immer van overtuigd dar hij bij 
de zaak betrokken was. 

"' 1111" I' 11111'''' /1" 1111" " I' 111' /"""'" 111111"""""""""""" ti" "" I''' '''' ' I" 1111111 

- 6 .... i de moord 
V ..-. 'aD Plarla-Aau.:r 

. · ... ; ,. · . . • . 
'. 1 .. . , .. 

. o. 

.0 

, n .... r ZIJn 
ontlloooploll ? 

Het parket doet 
een 
massa· ver hoor 
op het 
gemeentehuis 

De vermoedelijke 
dader, uitgejou ld 
door gansch de 
bevolking, n ar 
Gent overget" ehf 

(' /'/I;eSI aa/':elde "ic' l 0 /11 1'(lO/' dl' 1010.11 /'11 if I ' 11/ \ ' (1(1 /'11 ;1 :ijl/ .~ tI' I 
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Intussen was het wel niet helemaal duidelijk wie de tweede man kon geweest zijn. 
Vooruit probeerde nog even notaris Maenaut naar voor te schuiven. Een deel van de 
publieke opinie zag inderdaad in Fiers nog altijd maar een stroman. Zij konden even
wel niet om het feit heen dat de notaris een sluitend alibi had. Op het ogenblik van de 
feiten was hij immers thuis met twee vrienden. Een beetje verhullend schreef de krant 
hierover: "Het alibi is dus volledig. Het is onze taak niet het te kontroleeren, maar 
aan een konfrater zou M. Maenaut gezegd hebben - en we maken hierbij het noodige 
voorbehoud: 'Wat zou er gebeurd zijn indien ik dit in den grond toevallig alibi niet 
had gehad?' M. Maenaut mag dus van geluk spreken, al is het alibi er geen gewoon, 
vermits het toevallig is. Het is misschien deze toevalligheid, die zooveel praatjes ver
wekt en we begrijpen dan ook goed zijn woorden wanneer hij beweert dat het een 
jammerlijke zaak is, waarmee hij slechts van ver iets heeft te maken" 17. Daarom ook 
bleef men aandringen dat de tweede dader zich zou bekend maken. 

HEI SIIlOOPEIlSDlltll'ltl i~ ' tlalifr 
Fiers trachtte zich door leugens te redden ... -

nieuwe konfrontatie maar een 
verpletterende bezwaren aan 

bracht 
ft licht 

G'.stennorgen werd op het ju..Utle. 
puÏ6 te Gent het onderzoek in de 
zaak van het wJld.stroopersdrams te 
Aalter door den h . onderzoeksrech
ter De Sloovere vcort«ezet. De vler 
Dm$jage,~ die het slaclitoffer Maurlce 
Van den Buuche vergezelden op den 
L:aT..scben t.OCht van 22 op 23 Septem
ber werden eerst één VOOr één onder
hcord. 

Bun verlIlaTImen waren eensluidend 
en zijn Ident!.>ch dezelfde, d ie .Voor
wh een pur dag-en na de telten reeds 
publlcee.de. 

Een schot werd gelost. gevolgd d.oor 
~n vuurtlfjl en dan vielen weer twee 
~:offe:l op de Vlucht. Maur!ce Van 
den B1L'!Che W:uI er btt e~ aan toe. 
ch~ n. Vler stroc,!,!rs werden ge

Drl" zUna- makkeu sleepten hem 
"'el:. 

DE VERDEDIGING 
VAN FIERS 

De a~eb'ouden jachtwa.chter Adolt 
flers, meende z!ch Le kun~n VCTde
dlgen door te liegen. Bij beweer!le 
namelijk cat de 6trOO~" cerat op hèm 
hadten gerebot.en. 

Ma ... de pen..Jag-ero verklaarden van 
hu" kant dat ze 0\1 dIe welde nog nle~ 
fle)l'\'lI6jaa.;d en dus nOf! mInder ge
"'hOtell h3dden. 

(Zie verder op blz. 3) 
De (/ckwet.te peru/agerl Ve'lIle./, Mcerlman. Glt,,! Vall den BI/ase/I a 
en De Mel/cre (van I. naar r .). gekickt op ollce redale!te. IJII rted. 

fl/nk aan de beterhand. 200a/. het IIUn olimlaell verrrnofl 

De stropers waren de helden van de dag . Vooruit nodigde ze uit naar Gent en plaatste hun 
foto op de frontpagina. 

(Foto AMSAB) 
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Dat zou niet lang meer op zich laten wachten. Een van de getuigen die naar Gem werd 
geroepen, was de jonge onderwijzer Frans Ycrbauwen. Yerhauwcn behoorde tot de 
intieme vriendenkring van Jules Maenaut en was ook flamingant. Ook nu weer liet 
Vooruit niet na om eventjes dieper in te gaan op de betrokkenheid van deze figuur. In 
1932 immers was precies een gemiste promotie van deze man een van de aanleidin
gen waarom er een Ylaamsgezinde katholieke, christendemocratiM:he M:heurlijst 
opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen. En zoals reeds aangegeven konden de 
socialisten dit maar matig appreciëren. De kans om Yerbauwens betrokkenheid bij 
het jachtongeval te insinueren lieten ze niet liggen. 

"Verhauwen ging dikwijls met Fiers op ronde en het was dus heel natuurlijk dal 
Verhauwen iets meer over de misdaad zou hehhen kunnen welen. Den Zondag na dl' 
feiten zat de jongen in een herherg met ge:::wollen oogel/ el/ lichtjes aangedaan. 
-Geef mij een glas pompwater ... vroeg hij ergens. 
Den Woensdag daarop, toen Fiers 's al'Onds op het gemeente/wis werd aangeholldl'll. 
was Verhauwen ook onder de toeschouwers en scheen hij ten :::eersle geïmerresSl'l'rd. 
Dergelijke kleine details gaan meestal onopgemerkl voorhij. maar in zlIlke ooge,,
hlikken zijn er toch soms oogen die waarnemen. Zaterdag 1.1, (oen we o"s nogmaals 
naar de plaats der misdaad hegaven. vestigden personen onze aandacht op 
Verhauwen . 
-llij is er zeker hij geweest, die wille .... zei ons iemand. met de ",iue denjo"ge" b/m,
den onderwijzer hedoe/end. Maar als we al die geruchten wilden geloOl·en. da" ZOIl 

notaris Maenhallt zelf er hij geweest :::ijn! amwoorde/t'n Wt' spottend. 
liet kwam geen ogenhlik in OI1.\' op Verha/lwen I/och d('1/ jac"the('1" Ie \'erc/e"ken eIJ 
ons door praatjes te laten leiden" IH. 

Op die manier voedde de krant natuurlijk juist wel de geruchten die de mnde dedt.'n, 
Yerhauwen wist inderdaud meer. want hij noemde de tweede man dit.' hij dt.' Inak 
betrokken was. liet ging om Ilcnri Martens. schoonvader vun fier.;, l'n hijgl'nmund 
l.apscheure, naar de gemeente waar hij (XliI lXlswachter was gewl'est. Ik olilk mun 
bevestigde zijn betrokkenheid en ook die vun l.ijn SdllXlJl/lXlfl, Dil' hk·t.'!' aml\'unkt.·
lijk loochenen maar liet in een visuele cOllfrontnlie 1.i.in gevoelens lus en ging onlkr
uit. 

Daarmee was de zaak geklaard en kun \'oortlil trilllllll'rcn: ""'c' zijn t('\'ree/ell ,'n mrt 
OIIS \'()or:ekl'l' cic gOIl.\'ehC' h('\'(Ilkillg \'(lI' //('I Aalt('rsc"c 0\'(',. de" \'Iugg('" (." go('e/C'II 
galig I'llll het ollt!t'r:ot'k. nt' dader is olltmaskt,,.d. ( ... j Ik 1""",.IIt'iel "C'('ft Mrr e/rll 
schrik (J\'('rWOII/l('/I. Zoo it'ts gf'lwl/rlllh'1 gt'makk"'ijJ. ill h(,t gd,dm:i",,;g I,II/d W"ell' 

\'jcr jaa,. gelt'clclI IlOg t't'" jOllgc'/I i" dt'" peu,. I'clll :Ij/l k\'('" ollg('\'('('" (li' ,/(:rl/clr 
wij::c als Vall clcl/ !lusse"t' (lIIg('SII'C{{t \\'ad \'('r",oord, Ik lijde" \'C',w/dar". I>r 
geheime i",'I(I('cJclI wordt'II g,.hrokt'lI, 1~'t'lI "i('/I\\,(' gast brc'('Áf :ich ,\(,/,IlI" 'ltl«m, 
mo('i::aal1l, lied, /It'd traag. doch :t'Ác,,." 11

), 

Dil betekende el'htl'r nog niet IWll·indt'. Il{' lllllllnll:lllk vun St.-t\1mi,,·:\ahl'r "as mUl
leiding om dk-pl'r op dt, !\tro)lt'rsprohil'mlllid in tt' ~m\ll, Enkl'll' ,,~'k~'n 1\:1 lk 1'd1~'1\ 
sturltl' \'(loruit 11ll'1 l'l'll vrij provlll'CI\'IHk' 1\'lxlrtap.l' llVl'r PI.'llsjll!o!\'1'S \n dl' sll\"\'k '1II\ 
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HET STROOPERSDRAMA. 
VAN AALTER OPGEHELDERD 
Aten /eze op de 7e bh : 

DE BEKENTENIS 
VAN FIERS 

. L • . d 13-jdrlgc l fa rlen. JChoontader van jach/waeh ter Fier!. df~ >net hCl!, In de mi_daad be/Tokken i •. 
mKI. • Ree/lU: Adoll F ió" , die na krachtig loocllene", vI. tora.om! eindelijk bekt.men ?!toest. 

Jachtwachter Fiers wordt door de gendarmen weggeleid. 

, I 

(Foto AMSA B) 

Beernem en Aalter onder de titel "Een menschenleven voor een konijntje" 20. De 
reporter toonde opnieuw zijn speurderstalent en slaagde erin mee te gaan met een 
groep stropers. Het verhaal is opnieuw doorspekt met duidelijk ideologisch geladen 
elementen. Het komt er ongeveer op neer dat stropers sociaal onderdrukte figuren zijn 
die stropen uit noodzaak en op die manier in conflict komen met de eigenaar van de 
gronden en hun handlangers, de jachtwachters. Die laatste zijn meestaJ gewezen stro
pers, zo weet ook Vooruit: "Er is dus geen reden om te denken dat de stroopers een 
slechter karakter zouden hebben dan de jachtwachters en omgekeerd. Ze zijn elkan
der waard. Aan weerszijden zijn er menscheLijke en onmenschelijke. Beide kampen 
staan tegenover elkaar. Beide vechten voor een konijntje, voor een beetje geld, voor 
een stuk brood. Het zijn de "heeren" en de sociale wanorde die het zou willen. We 
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staan hier feitelijk voor een der primitiefste uitingen van klassenstrijd. die ons uil den 
feodalen tijd zijn overgebleven. Pensers zijn besle maten ondereen. echte broeders. 
die elkander in uren van doodsgevaar bijstaan en verdedigen. Maar eens dat een "an 
hen jachtwachter wordl keerl de genegenheid in een doodelijken haat. HeT belang 
scheidt hen voor altijd en stelt hen tegenover elkaar als doodsvijanden" 21. 

In diezelfde geest richtte Vooruit zich ook tot de landbouwers. De krant vroeg hen 
samen met de socialisten te streven naar een nieuwe jachtwet. Die zou het mogelijk 
moeten maken dat het wild dat op het land loopt. geschoten mocht worden. Met de 
bestaande wetten kon wel schadevergoeding gevraagd worden, maar heer en jager 
waren meestal dezelfde, zo luidde het 22. En de reeks besloot: "Welnu. denk dan eens 
goed na wie uwe belangen werkelijk verdedigt. Leer inzien dal 'de roode bandieTen' 
meer menschelijkheid en meer rechtvaardigheidsgevoel beziuen dan vele zoogezegde 
kristelijke heeren" 23. 

Bij het begin van het proces tegen Fiers (eind februari 1935) tapte Vooruit uit het
zelfde vaatje. In de grond was niet zozeer de jachtwachter schuldig. Was hij niet een 
radertje in een machinerie? Was niet de jachtwet de grote schuldige? Zou de procu
reur niet beter ageren "legen een regime dat zelf de misdaad /... .... eekl. door ellende en 
slechte wetten" 24? 

Dit was trouwens niet de enige constante die terugkwam. Vooruit probeerde nog maar 
eens notaris Maenaut bij de zaak te betrekken en blokletterde: "Het jachtdrama \'On 
Maria-Aalter voor het Hof van Assisen van Oost-Vlaanderen. Werden er twee scho
ten gelost op de stroopers of drie? Terwijl boscl/wachter Fiers loochende de dele/er It' 
zijn, trachue zijn jachtheer notaris Jules MaenllOut. hel gerecht op een dwaalspoor 
te brengen!" 25. Alles draaide erom dat notaris Maenaut reeds vrij vroeg "an het 
voorval zou geweten hebben. Dit was gezien zijn verhouding tot Fiers niet verwon
derlijk. Het was evenmin verwonderlijk dat hij zijn jachtwachter in beschenning nam. 
Minder begrijpelijk is echter het feit dat de jonge notaris de "mk op een dwaalspoor 
wilde brengen. Maenaut gaf immers de naam op van een andere persoon die hij per
soonlijk verdacht. Precies op dat moment stelde hij zich k welshaur op, nkt alll~n 
voor justitie maar ook voor zijn politieke tegenstanders zouls \ 'ooruil: "Ot' jongt' /"'eIS

teelheer MaenhaUf kon h(,t cr ook \'001' dO('I/! HU clit' al/t'S wist ,'cln hU ht't ht-gin cl('/" 
zaak trocl/ue nier al/een dell moord il/ dCI/ doofpOl It' stoPPt'l/ - Welt 11/('1/ nog I)('fn'/.:
kelijk menschelijk zou kunnen 1I0e11/ell - maar dt'c'cJ :dfç :ijll hl'st om "t't o"dt'r:o(/'" 
op een dwaalspoor (t' breI/geil" 2(" 

Zoals verwacht trokken heel wat AultemaHrs naar Gent om het pfOl'es hij IC \\"\)ncn. 
Een proces dut overigens niet zonder spektakel verlil'p, Zo lx'gun IIlh'(x'uat RonSl' 
zelfs voor te lezen uit de artikelcnreeks die in \'oortli( verschenen WHS. El'n kntll\)lid, 
die voorlas uit een socialistische krant was voor die dn~t'n l'l'n nil't 1.0 ~C\\"l)nl' ~dx'ur
lenis, Fijntjes merkte Vooruit op: "Au fond was IlIj Iwt'l (t',n'c/t''',' 0"'" Mild "<lc,,,;('1 
al/l'en de Rere('htigl1eid gt'dil'lId, maar ook door dil "roet'S dt' !'ortt'lIIo""u 1'111' mijlt
heer dl' adl'okaaf. Zijn rl'klalllt' \'(Jor "Voortlit" IlI'l1It'l/ I\'(' 1"'" Ot'/... cll.\· Uil 'l("ddl 
'merci' op" 27 , 
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Nadat de jury geantwoord had op twintig vragen veroordeelde het hof Adolf Fiers tot 
zes jaar gevangenisstraf. Er kwam meteen een einde aan de zaak. 

De bundeling van deze feiten impliceert ook een aantal conclusies. Om te beginnen 
ziet men hier duidelijk een staaltje van de journalistieke technieken die werden aan
gewend tijdens de vooroorlogse periode. De lezer voelde zich veel meer aangespro
ken door een levendige reportagestijl dan wel door een objectieve weergave van de 
feiten op zijn Angelsaksisch. Men trok bijna met de reporter mee op stap en ontra
felde als lezer op een filmische wijze de zaak (een New Journalism avanl-la-lettre?). 
Enige overdrijving werd niet vermeden en was eigenlijk zelfs een beetje gewenst. Het 
gebeuren was daarbij soms maar een aanzet tot verdere beschouwingen over actuele 
onderwerpen. 

Dit komt meteen tot uiting in de band tussen journalistiek en ideologie. Na lezing van 
dit alles mag het wel duidelijk zijn dat Vooruit ook en vooral gehoopt had een poli
tieke tegenstander voetje te lichten naar aanleiding van dit jachtongeval. Uiteindelijk 
diende men bakzeil te halen en de onschuld van de notaris te bevestigen. Maar intus
sen was men er toch in geslaagd bij heel wat mensen twijfel te zaaien. 

NOTEN 

I. Zie hiervoor H. LIEPMAN, "De zaak Lindhergh", in Mysterieuze misdaden. 
Utrecht-Antwerpen, Prisma-Het Spectrum, 1960, pp. 7-56. 

2. "De zeden wil/en dat een jachtwachter. wanneer hij een strooper op zijn gehied ontdekt. eerst 
roept of eenfusée afschiet. Dadelijk slaan de pensjagers dan op de vlucht". 
Voor Allen. 30 september 1934, p. 4, kol. 3. 

3. Vooruit. 24 september 1934, p. 3, kol. 6. 
4. Vooruit. 24 september 1934, p. 3, kol. 7. 
5. Vooruit. 25 september 1934, p. I, kol. 6. 
6. Vooruit. 26 september 1934, p. 5, kol. 3-5. 
7. Vooruit. 27 september 1934, p. 5, kol. 5. 
8. "/nvestigative journalism" of onthullingsjournalistiek is een apart journalistiek genre dat heel 

wat meer redactionele inspanningen vraagt dan de gewone journalistiek. Zie hierover bijv. 
U. NIMMEGEERS, Achter de frontpagina. Een cahier over het hrede journalistieke spectrum. 
Antwerpen, 1990, pp. 21-25. 

9. Vooruit. 27 september 1934, p. 5, kol. 5 
JO. Vooruit. 27 september 1934, p. 5, kol. 7. 
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11. Voor deze ontwikkelingen kunnen we verwijzen naar 1'. LAROY. /::./1. Maurits Van 
Caeneghem. Petit l'icaire te Aalter. Aaher. IY93. 110 p. Over luie" Maenaut ü een en ander 
terug te vinden in R. DEFRUYT. "Mijmeringen bij een grafstun. VI" familie MaenoUl te 
Aalter" , in Land van de Woestijne. jg. 16 (11)1)3). nrs. 3-4. pp. 35-61. 

12. Vooruit, Yoktober 1934. p. I. kol. 1-2. 
13. Vooruit. 11 oktober 1934. p. 7. kol. 2. 
14. Vooruit. 24 september 1934. p. 3. kol. 6-7. 
15. Vooruit. 28 september 1934. p. 3. kol. 6-7. 
16. Vooruit. 27 september IY35. p. 5. kol. 7. 
17. Vooruit. 28 september 1Y34. p. 3. kol. 6. 
18. Vooruit. 11 oktober 1934. p. 7. kol. 1-2. 
19. Vooruit. 11 oktober 1934. p. 7. kol. 2. 
20. De stukken verschenen op 29 november, 1 december. 2 december, 4 december, 5 december 

en 6 december 1934, telkens op p. 3, kol. 3-5. 
21. Vooruit, 6 december 1934, p. 3, kol. 3. 
22. Voor Allen. 7 oktober 1934. p. 4. kol. 3-5 : "Voor die jagers is het un notuurlijk ieu dot 

konijnen. ha:enJa:anten en patrijzen de vruchten "an het w:ld afknagen of het :ooigroan 
uitpikken. De arme boerkens. die het reelrt heb/Jen schadeloosstelling te ,·ragen. mlnen :ullJ toch 
niet! Ze durven het niet wegens de moeilijkheden met dell het'r. dit' un groot I"igt'noor is-

23. Voor Allen. 7 oktober 1934, p. 4, kol. 5. 
24. Vooruit. 27 februari 1935, p. 5 kol. 2. 
25. Vooruit. 27 februari 1935, p. 3. kol. 5-7. 
26. Vooruit. 27 februari 1935, p. 3, kol. 4. 
27. Vooruit. 28 februari. 1935, p. 3, kol. 5. 
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Rechtsbedeling en bouwpolitiek 

DE BOUWGESCHIEDENIS 
VAN HET VREDEGERECHT 

IN EEKLO (1877-1899) 1 

Karel VELLE 

Ondanks talloze wettelijke bepalingen was het met de huisvesting van de Vlaamse 
vredegerechten in de 19de eeuw slecht gesteld. De overheid, die gaandeweg meer oog 
had voor een efficiëntere rechtsbedeling, voor een betere werking van de griffies en 
niet in het minst voor een optimale archiefbewaring2 , kon het vanaf het laatste kwart 
van vorige eeuw niet langer meer aanzien dat de wettelijke taak van de gemeenten 
t.a. v. de huisvesting van vredegerechten, zoals vastgelegd in art. 131, 8° van de 
(oude) Gemeentewet van 30 maart 1836 3 , flagrant met voeten werd getreden. Op de 
kabinetten van de procureurs des Konings, die ambtshalve toezicht uitoefenen op de 
vredegerechten van hun rechtsgebied, waren klachten schering en inslag4 . Zo klaag
de de vrederechter van Eeklo, A.M. Everard, er in november 1877 over dat de situa
tie "onhoudbaar" was geworden. De procureur begaf zich ter plaatse en moest vast
stellen dat de zittingszaal "se trouve dans un état de malpropreté et de délabrement 
qui dépasse toute imagination; pour tout mobilier une table boi!euse, recouverte en 
partie par les débris d' Ul1 tapis préhistorique et cinq chaises en mauvais état; aux 
fenêtres ni store ni ridaux; dans la salle ni balustrade destinée à séparer Ie prétoire 
du pub/ic, ni barre ou doivent se tenËr les avocats, ni bancs pourles inculpés" 5. De 
zittingszaal deed naar verluidt ook dienst als toneel- en feestzaal. Ook de werkrech
tersraad en de militieraad hielden er regelmatig zitting. Indien de zaal niet vrij was, 
zag de vrederechter zich genoodzaakt zitting te houden in de herberg op het gelijk
vloers. Er was geen ruimte voorzien noch voor de rechter, noch voor de getuigen, 
noch voor de griffie of voor het archief. De noodzakelijke documentatie van de rech
ter (wetboeken, rechtspraak- en wettenverzamelingen e.d.) werden opgestapeld 
"dans un couloir étroit, humide et malpropre" op de tweede verdieping van het stad
huis. De procureur noemde de toestanden op het vredegerecht van Eeklo ronduit 
schandalig. Eeklo was zeker geen uitzondering. Ook de zittingen van de vrede
gerechten Kaprijke, Waarschoot, Hamme en Nederbrakel grepen in moeilijke 
omstandigheden plaats "tegenstrijdig met de belangen en de waardigheid van het 
gerecht" 6. 

Ernstige verwaarlozing 

Ondertussen stuurde de gouverneur op 14 oktober 1877 het schepencollege een brief 
van de minister van Justitie T.De Lantsheere van 5 oktober betreffende de drama-
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tische toestand van het gebouw van het vredegerecht. De minister drong erop aan dat 
de gemeente behoorlijk uitgeruste en onderhouden gebouwen ter beschikking zou 
stellen van het vredegerecht. Aan dit schrijven werd vruchteloos herinnerd op 14 
december 1877 en op 3 juli 1878. Het verzoek van de minister leverde weinig resul
taat op. Zijn opvolger, J. Devolder, maande het schepencollege terug aan op 7 janu
ari 1886 en benadrukte nogmaals .. f' urgente néeessité de meftre fin à f' état déplora
bie des locaux de la Justiee de paix". De gouverneur verzocht enkele dagen later het 
schepencollege om een uitvoerig verslag en om een ontwerp van herstellingswerken. 
Het gemeentebestuur liet de gouverneur op 3 februari 1886 weten op de bijzondere 
kredieten van dat jaar het schamele bedrag van 817,44 frank te hebben ingeschreven 
voor het onderhoud en de uitrusting van het vredegerecht. Het gemeentebestuur vroeg 
de gouverneur begrip te hebben voor de "bekrompene middelelI \'all de:e staö' en 
stuurde aan op een substantiële geldelijke tussenkomst van het Ministerie van Justitie. 
De vraag van het gemeentebestuur werd op 6 februari aan de minister overgemaakt. 
Alvorens over subsidiëring te praten wilde de minister eerst een kostenraming7 • Hij 
wees er tevens op dat volgens het verslag van de Procureur des Konings van 9 janu
ari eerst grondige aanpassings- en uitbreidingswerken dienden plaats te vinden alvo
rens aan de meubilering kon gedacht worden. "1/ fl' est pas admissible", liet de minis
ter op I maart 1886 de gouverneur weten. "que la Justiel' de paix fle dispose qlle 
d' une salie d' audience .. /'installotion doit au moins comprendre CII oUlre IIIJ gr~ffc. 

un cabinet pour Ie Juge et ulle chambre pOllr témoins". Indien het gemeentehuis over 
onvoldoende ruimten beschikt om aan deze eisen te voldoen. zou het gemeentehe· 
stuur naar een andere bestemming voor het vredegerecht moeten uitkijken of lokalen 
moeten bijbouwen. De gouverneur vroeg het gemeentehestuur tot driemaal toe om 
een kostenraming van de herinrichting en meuhilering (6 en 31 maart en 3 april 
U~86). De kostenraming en de plannen werden op 17 april door het schepcnçollege 
goedgekeurd en op 21 april aan de gouverneur overgemaakt. ""'ij drukke'" ,h' IIoop 
uit", liet het schepencollege hij die gelegenheid de gouverneur weten "ddt ("('IIl" mimt' 
subsidie uit dl' doart()(' /,estemde fondsen ons i" dir ollt\l'C/'p :allt'g('mot"1 koml"II, 1(" 
meer derwijl ('I' I/Og I/ooit "OOI' dergelijk Ol/d('lwl'r" suhsidit> delll 0":(" Sleld is ,'("rs
trekt gcwcest", De plannen van de gemeente en dl' kostenraming vnor olldc..'rhouds
werken en meubilering van de zillings/.uul, het kantoor van lil' griflïcr en vun de l~ml 
van de getuigen, ten hl'lope van CH. 1500 frank, wcnkn door lil' \'n.'lkn.'dlter lllndc..'r 
enige opmerking aanvaard x, De..' olltlc..-rhoudswerkc..'n aan dl' lokalt.'n nlll het :-.wdhuis 
van Eeklo waar de diensten vun 11I.'t vrl'lk'geft't'ht onlkrgc..'bradll \\' .. ",'n. stond Olllh.'r 
het toezicht van hoofdingenÎc..'llr-dift'l'tl'ur Th e..'Ol.iOl'l' Iklpnin.· l'n van in!!l'nÎl'ur 
Vundenstcen van de provindale tl'l'hnisl'he..' die..'nst, 

Dl' tussenkomst van 11l,t I\linistl'ril' nlll .Justitie 

Dl' minister van Justitie liet dc gouwrtleur op 10 juli 1 KXtl \Vl.'h,'1l :I:ln dl' sllbsidil'rin~, 
ten helope van 2/5 van de..' totak' kostprijs vlln dc \\'t'rkc..'1l l'n \'Hn dl' Il\t'll\likrin~, dl' 
voorwaarde tc koppl'len: "(/111' 111 ,\'CI/lI' d' IIlIdit'I/(,(' 1/(' .H'/'I'c' plu.\' .Ic> sIII/c> 1/(' ('(111,'("1'1, 

rhéû/I'/' ('r.fh/'.\' /'r 111It' M,/I' ;11,1:1' dl' /)lIi.\ ,\'oi/I'/'(Î\'(''''I /) /'1I1'11I/('(' !r)I'.\'I/U(' /(' 1'('",\('1/ ./c> 
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prud' hommes et Ie conseil de milice devront y siéger" 9. De voorwaarden van de 
minister werden in de gemeenteraadszitting van 27 december 1886 aangenomen. De 
werken zouden wel in regie worden uitgevoerd i.p.v. bij openbare aanbesteding. Ook 
de aankoop van de meubelen zou op dezelfde manier gebeuren. Tegen deze gang van 
zaken had de Bestendige Deputatie geen bezwaar. Het schepencollege nam echter 
geen concrete maatregelen om de sereniteit van de rechtgang in het vredegerecht te 
waarborgen zoals de minister van Justitie op 7 december 1886 had gevraagd. Het was 
de minister en de procureur-generaal nl. een doorn in het oog dat bepaalde ruimten 
van het stadhuis die aan de zittingszaal van het vredegerecht paalden als herberg 
dienst deden. Burgemeester Dewachter gaf op 16 mei 1887 aan de gouverneur toe 
"dat inderdaad het onderdeel van ons stadhuis tot tapperij wordt gebruikt", maar 
verzekerde "dat deze geheel afgezonderd is van de lokalen des vredegerechts en dat 
er, zoowel langs binnen als langs buiten, een bijzondere toegang tot deze lokalen 
bestaat" . 

De intenties van het stadsbestuur waren lovenswaardig maar het dossier betreffende 
het vredegerecht vorderde moeizaam. De gouverneur drong er bij het stadsbestuur 
herhaaldelijk op aan (8 februari 1887, 5 mei, 13 augustus en 22 december 1888, 18 
april 1889)10 de definitieve kostprijs van de onderhouds- en uitrustingskosten over te 
maken, opdat het Ministerie van Justitie de procedure voor betoelaging zou kunnen 
opstarten ("ten einde dezen hoogen ambtenaar in staat te stellen het beloop van het 
voorgezegde werken beloofd hulpgeld te bepalen") I I. De Eeklonaars stelden het 
geduld van de provinciegouverneur en van de minister erg op de proef. Op 25 janu
ari I 889 vroeg het gemeentebestuur "nog wat geduld te oefenen": de meubilering 
was nog niet voltooid, en de technische aspecten van de werkzaamheden werden naar 
verluidt nog "aan het onderzoek van 't provinciaal bestuur onderworpen", op 3 mei 
verzocht het bestuur "ons te willen oversturen de noodige afdruksels (= voorgedruk
te formulieren) tot opmaken van den staat waartoe de herinrichting der 
Vredegerechtzaal in onze stad heeft aanleiding gegeven". De "staat" en bijhorende 
bewijsstukken bereikten het provinciebestuur op JO mei 1889. 
De onderingenieur H. Dutordoir maakte in zijn verslag over de uitgevoerde werk
zaamheden van 31 mei 1889 echter enkele belangrijke opmerkingen. Eén belangrijke 
rekening was niet nauwkeuring opgemaakt; gegevens vermeld op de globale afreke
ning kwamen niet overeen met de uitgevoerde werken: "zekere werken die gerekend 
staan, zijn niet uitgevoerd geweest; zekere andere zijn uitgevoerd geweest en staan 
noch in deze rekening noch in de andere gerekend" 12. Op 16 juni ontving de pro
vinciale technische dienst de verbeterde rekening, waarna de gouverneur op 21 juni 
eindelijk de minister kon meedelen dat de werkzaamheden aan het vredegerecht ach
ter de rug waren. De gemeente kreeg van Justitie een tegemoetkoming in de gemaak
te kosten van 606,50 frank, d.i. 2/5 van de totale uitgaven van 1516 frank 13. 

De bouw van een nieuw vredegerecht 

Op IS april 1891 sprak de Eeklose gemeenteraad de wens uit "om het onroerend 
goed, vroeger gediend hebbende tot kazerne der Gendarmerie J4 te verkoopen om de 
opbrengst eraan later te gebruiken lot werken van openbaar nut" en vroeg, conform 
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art. 76 van ;';e Gemeentewet. voor de verkoop de loeMcmming aan de BC"lendige 
Deputatie. De Deputatie ging niet onmiddellijk in op dit verwek. Hel ~hepcncolle
ge v,m Eeklo werd herinnerd aan haar plannen van 3 april I HH6 tot herinrichting van 
het stadhuis en werd erop gewezen dat noch de werkrechler .. raad en de burgerwacht. 
noch de stadspolitie en de militieraad over geschikte lokalen bel>chikten. "Indien 
zekere inlichtingen echt zijn" • schreef de gouverneur op I1 juni. "is de afgezondere 
plaatst, waar tot het lichamelijk onderzoek der milicianen moet O\'ergegaan worden, 
meer dan gebrekking, strookt niet met de betamelijkheid". De Deputatie .. uggcreerdc 
de rijkswachtkazerne als vredegerecht in te richten: "immers de afstalul welk hedoeld 
gebouw \'an het stadhuis scheidt is weinig aanzienlijk. In menig andere plaats is de 
afstand tusschen gemeentehuis en vredegerecht veel grooter zonder tot eenig het mi,,
ste be::waar aanleiding te geven" en er wordt aan deze redenering toegevoegd "dat 
eene volkomen afzondering van het ITedegerecht I'lm tapperijen meer dan wellsc"e
lijk is en in volkomen overeenstemming met de in::ichten l'llll "et lwoger hest/lur" 15. 

Aan deze suggesties van de provinciale overheid hadden de Eeklonaren geen bood
schap. Tijdens de gemeenteraadszitting van I juli werd het standpunt van 15 april her
haald. 

Om zich van de toestand ter pla .. \tste te vergewissen stuurde de Deputatie op ~O 
augustus I H91 twee afgevaardigden naar het Eekloos stadhuis I~. Hun "c",lag was, 
voor wat de huisvesting hctrof van de verschillende organisaties die van de lokalen 
van het stadhuis gebruik dienden te maken, ronduit vernietigend. De Deputatie wa!'
van oordeel dat het pand hest niet verkocht werd, maar IOU kunnen dienl'n om dh'er
se diensten in onder te hrengen en ze lichtte op 1 ó n"tnher haar standpunt tOl' in l'en 
schrijven aan de minister van Binnenlandse Zaken en Opt'nhaar Ondl'f\\ijs 17, 

Anderhalve maand later drong het schepencollege er hij de gouverncur op .um aan 
"dl' hedoelde zaak gl'l'olg IC lI"illl'1I gCI'CII" lil. Na m;u\lltkn ~l'pala\'Cr (lP din'",c 
hc~tuurli.ike nivcaus hesliste de gemeenteraad op ~7 juni I St)~ tot a;lIl~tdlin~ \an l'en 
hijzondere commissie hl'last met hl't onder/ot'''en van dl' plannt'n hIt ht'rinridllin!! 
van het stadshuis en het verlcnl'n van l.'l'n andl.'n.' hl'stl'mlllin~ aan th,- oml!..' rijb
wachtkal.ernc. Ilierhij werd eraan gl'dal'llt "oJkd dl' /('g('III\·(I(ln/i.~t' lokcl/f"II \'clll "(,, 

l'rc'dl'gl'f"l'cllI gCI'ol'gdUkcr Ic hcr,\chik/.:('II, (~f"wl'l ('CII gt'l/f('/ "it'UI\" 1(' 1J(lulI"t'l/" IQ, 

liet stadshestuur werd vall hngl'r hand hij dl' uit\\'l, .. "ing van huar p!;lIlnl'n flIt ~Illll.-li 

aangemaand "1111 dl' /illcJIIlicc/c 1(J('sICIlld \'cllI UII'C .\·fclel :icll il/ ('('IIf"1/ :Cf"r gIlt/SI;'.:,"" 

tOl'stallcll1t'l'ilU/" :!(). Ik kwestie van de lll'rÎnrÎl.:htin!! \'un hl't ~tadhuis l'n van ~k l'vcn
tuelc nieuwe hl'~Il'lllll\illg van IK't vn.'lkgl'n.'l'ht hkl'f dl' gl'mCt'nll'lll1Iitid.. gl',hlR'ndl' 
de Iweede helft van hl'ljaa .. IHlJ,2 :!Il'n vl'rmol'lklijk ook hl'l hdl' janr I~l),~ Ill'f\lI.'n.'n, 

Op 23 decemher I H9) paktl'n dl' 1'\'''lonaaTh llll't l'I.'n wl'll'rg amhilku~ plm\ UIl. D\: 
gemeenteraad stemde tOl'n in nwl de houw vl\n nil'lIwl' I"k:lk" \'01.\" /ll\\d IWI \'n.' , 
degerecht als voor dl' hurgl'rwadll l'n \'001' dl' \\'l'rkl\'l'htl'rsmad, 1'1:11\1\('1\, 1'l(.'~tl'kkl'l\ 

en lastl'llkllhicr wl'nkn slIllll'ngl'sll'ld door dl' 1I1\'IlItl'l'tl'll I knd \",H'r\\ Yl'k ('1\ Ft;U\~ 
Van WassenhoVl'. I kl pri.iskllHrljl' vall dl' houw vlln dit Illllyhlll\'tlt1l\l'd !!d\\\u\\, ,'\'n 
polychrol\1l.' hak~ll'l'I\l'OllSlnll'til' Illl't 1\1\11Iur~tl'lll'n l'Il'llll'lltl'n ,'1\ kll'U dak ~':,lx'\lf\lI.·!-! 
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45.6 I I fr., verhoogd met een bedrag van 20.000 frank, zijnde de waarde van de grond 
waarop de oude rijkswachtkazerne was gebouwd en die diende te worden afgebroken. 
De stad zou een lening aangaan, terwijl ook op financiële hulp van de Staat werd 
gerekend. Aan de plannen van de architecten werd op vraag van de provinciale tech
nische dienst enkele wijzigingen aangebracht alvorens deze aan de Bestendige 
Deputatie ter goedkeuring werden voorgelegd 23. Op vraag van de minister van 
Justitie van 21 juni en I augustus raamde de provinciale technische dienst op 17 
augustus 1894 het aandeel bestemd voor de bouw van het vredegerecht in de totale 
kostprijs van de geplande nieuwbouw op ruim 1/3 (d.w.z. 20.800 frank). 

De Gentse parketrnagistraten, de Procureur des Konings C. Würth (benoemd op 
augustus 1879) en de Procureur-generaal ridder E.D.G. Hynderick (benoemd op 22 
december 1890), alsook vrederechter Everard (benoemd op 20 september 1874), ble
ken niet erg ingenomen met de bouwplannen die hen via hun voogdijminister bereik
ten. "Ces magistrats sont d' avis", schreef minister Jules Lejeune van Justitie aan de 
Oostvlaamse gouverneur op 6 november 1894, "que les 10CGlLl projetés laissent à 
désirer sous Ie rapport des dimensions, et qu' établis dans ces conditions Us ne répon
dent pas aux nécessités du service" . De magistraten adviseerden nog een nevenstaand 
pand aan te kopen om "ruimere en beter geschikte zalen te bouwen". Voor de onver
mijdelijke verhoging van de kostprijs van het globaal project zou het departement van 
Justitie tussenkomen 24. In Eeklo was men van oordeel dat, gelet op de aanzienlijke 
verhoging van het prijskaartje, niet de gemeente maar de Staat maar moest opdraaien 
voor de nieuwe kosten. De gouverneur kon enigszins begrip opbrengen voor de argu
menten van het stadsbestuur en vroeg de minister op 24 december 1894 met aandrang 
in de subsidiëring van het project "zich voor een vast percentage te willen engage
ren" , opdat Eeklo de bouwplannen definitief zou kunnen goedkeuren en uitvoeren 25. 

Minister Begerem nam geen beslissing en hield op 12 januari 1894 "de boot af': 
Justitie zou pas het aandeel in de kosten bepalen "qu' après que [' administratiofl com
munale de cetle ville aura fourni des propositions qui donnent satisfaction aux 
besoins des services judiciaires". Om de wensen van de rechterlijke macht nogmaals 
kenbaar te maken liet de minister de gouverneur de adviezen van de vrederechter en 
de parketmagistraten te Gent toesturen 26. De gemeente kreeg van de gouverneur de 
raad druk uit te oefenen op de eigenaar van het nieuw aan te kopen pand: indien de 
verkoopprijs van het aanpalend gebouw te hoog ligt "zult gij uwen toevlucht (kunnen) 
nemen tot de gedwongen onteigening" 27. 

De inrichting van een archiefruimte 

Het nieuw ontwerp, alsook het gewijzigd bestek en lastenkohier werden op 9 febru
ari 1895 door de gemeenteraad aangenomen en op 24 maart ter goedkeuring aan de 
provinciale technische dienst overgemaakt. Na het rapport van deze laatste instantie 
(15 juni) besliste de gemeenteraad op 25 juni de nieuwe plannen goed te keuren zon
der evenwel in te gaan op de aankoop van het pand naast het nieuw op te richten 
gebouw. De nieuwe kostprijs van het project bedroeg 54.379 frank, waarvan 32.873 
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frank voor de bouw van het vredegerecht moest dienen. Het departement van JU!.lÎlie 
zou 1/3 van dit laatste bedrag, d.W.z. 11.000, voor haar rekening nemen, "sous réser
ve qu'une place soit appropriée au dépot des archives de la jus/iee de paix er que. 
d' autre part, aucun local du bêLtiment ne pourra être affecté à un débit de bOls
sOlls"28. Na het langverwacht fiat van de minister kon de openbare aanbe!.leding voor 
de bouw van een nieuw vredegerecht in Eeklo plaats vinden. Aannemer Raymond 
Vrombaut werd door de provinciale technische dienst betrouwbaar en solvabel 
bevonden en ontving de opdracht. Vrombaut kon de klus klaren voor 42.821 frank. 
verminderd met 1100 frank "voor de weerde der af te breken malerialen" 29. De sub
isidie van het ministerie van Justitie werd ingevolge de verlaging van de ko!.tprijs 
proportioneel aangepast en zou 8.500 frank bedragen (d.i. ongeveer 1/3 van 25.273) 
30. De aanvangsdatum van de werkzaamheden werd echter uitgesteld. Op 9 januari 
1896 moest de gouverneur aan de minister meedelen, in antwoord op dien!. vraag van 
23 december 1895, dat de werken nog niet waren gestart. De bouw van het vrede
gerecht liep niet van een leien dakje ingevolge geschillen met de aannemer. Pa, op 
het einde van de maand maart van het jaar 1897, anderhalf jaar na de goedkeuring van 
de openbare aanbesteding door de Bestendige Deputatie. werd met de bouw van het 
nieuw vredegerecht definitief een aanvang genomen. Op 29 maart kon het stads
bestuur de gouverneur schrijven dat "het metselwerk tot het pUlli gebracht is, dar er 
welhaast tot het dakwerk ::al kunnen overgegaan worden" 31. De werken werden eind 
1897 hernomen maar begin 1898 terug stopgezet 32. De minister van Justitie werd 
over de problemen met de aannemer van het vredegerecht van Eeklo pas op 8 juni 
1898 in kennis gesteld, Voor de niet uitgevoerde werken van het lastenbod .. ten belo
pe van 19.500 frank, werd op kosten van de vorige aannemer een rauwaanbesteding 
(réadjudication) uitgevoerd 33. De finna Louis Heene-Van Acker en loon uil Eeklo 
mocht de werkzaamheden voltooien .~4. Dc nieuwe aanbesteding werd door de 
Deputatie op I juli goedgekeurd. Op 14 februari 1899 liet het schepencollege de gou
verneur weten dat de bouw van het nicuw vredegerecht voltooid wa. ... De provinciulc: 
technische dienst keurde de werkzaamheden goed. maar kon niet httl'n nog een 
opmerking te maken over de "sanilaire infraslruCluur" van het \'redt'gef\.'Cht, Illt"Cr 
bepaald "dal cll' gemakken ollgl'lIol'g:cwm \'c'r/ic'III ('n \'crluc!1I :ljl/. 1I('/IIW'c' gC"maJ.:

kelijk aan dell loeslell/d \'('rl>el('1"il/g IC' /1rel/grl/ door "el \'('I'groo/('1/ tla \'t'I/Slt'rJ Cl/ 

mi Is hl'1 he/'llieuwell Jel/ bedotTcl/ luclIl Ic 1>('spoc'dig('II" .~S. 1 kt lutrinain' ~ebt'uf\.'n 
droeg blijkbaar ook dc belangstelling weg van de hogere l'I,:hdons in dl' bt'stuurlijkl' 
hiërarchie. want op I mei vroeg dl' ministt'r van Justitk' lil' gOllVl'nll'ur. na onlnmg:;t 
vun een rapport van P.II. Van Iseghem, advol,:aat-gcnl'TlHII hij hl't Hof van lknx'p Il' 
Gent over de pas in gebruik gcnol1lt'n gehouwen door Ill't \'f\.'degeredlt, "cic bic'" \'(111-

loir 11/(' .faire (,o/llwÎlre Ics m('su/,('s tlui ,\'('1'01/1 prise,\' pour ol)\'i('l' ,) [' illco"l'f'nir'", sig
IIalr, terwijl op ."'0 juni de gouvernl'ur ervan op dl' hoogtl' \\'l'l\l gdmtdll lint dl' 
gemeente niet op de beloofde tol'lage hOl'flie 11.' rl'Kt'nl'tl indien de hijkollll'nM \\cr
kenniel werden uitgevol'rd. Ik lol'lage 7.UU uitl'indclijJ... op 4 Sl'ptl'mlx'r t I\l)l) lh\\lr hl't 
departement van Justitie worden toegcKt'lll1 .'h, 
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Tot slot 

De perikelen rond de inrichting en de bouw van het vredegerecht te Eeklo hebben niet 
alleen lang aangesleept, de bewaring van de rollen, van de burgerlijke vonnissen en 
akten en van de vonnissen in strafzaken en bijhorende tabellen heeft ongetwijfeld 
sterk geleden onder deze geschiedenis. De bedenkelijke huisvesting van het vredege
recht is wellicht de voornaamste verklaring waarom de griffie van het vredegerecht 
te Eeklo bij het bezoek, in uitvoering van de Archiefwet, door de toenmalige conser
vator van het Rijksarchief te Gent, C. Wyffels, op 9 september 1959 niet één docu
ment meer bezat dat ouder was dan 100 jaar. De reeks burgerlijke akten nam pas een 
aanvang in het jaar 1867, de voogdijregisters in 1888, de tabellen van de politievon
nissen in 1897, de politievonnissen in 1913. 

NOTEN 

1. Met dank aan de Heer E.De Smet voor het verstrekken van aanvullende inlichtingen 
i.v.m. de bouwgeschiedenis van het vredegerecht te Eeklo. 

2. Meer hierover bij K. VELLE, Archiefvorming bij de rechterlijke macht. Casus: de griffies 
van de Belgische vredegerechten in de 19de eeuw, in "Een kompas met vele streken". 
Studies over Antwerpen, scheepvaart en archivistiek aangeboden aan dr. Gustaaf Asaert ter 
gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, 
Archief- en Documentatiewezen, 1994, pp. 184-192. 

3. "Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes ce lies 
que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les suil'antes: .. 8° Le loyer ou 
[' entretien des locaux servant aux audiences de la justice de paix, lorsque Ie juge de paix ne 
tient pas ses audiences chez lui, et ceux serl'ant au greffe du tribunal de police communale, 
dans les communes ou ces établissements sont situés, et I' aehat ou [' entretien du mobilier des 
mêmes loeaux" (Pasinomie, 3de serie, dl. VI, pp. 60-61). Nog vóór het in voege treden van de 
Gemeentewet somde het Decreet van 30 januari 1811 (Pasinomie, I ste serie, XV, pp. 282-285) 
in de art. 22 tot 26 ("Menues dépenses des cours et tribunaux et frais de parquet") de aard van 
kleine uitgaven op die aan de werking van het gerechtelijk apparaat verbonden waren. Onder 
deze kleine uitgaven vielen o.m. de herstelling aan gebouwen en de meubilering van de 
ruimten. Art. 22 van voornoemd decreet werd bij de Wet van 19 april 1892 (Belgisch 
Staatsblad, 22 april) die de kleine uitgaven van de rechterlijke macht regelde, verduidelijkt. 
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4. Die klach'l.o zouden minstens tot de Tweede Wereldoorlog aanhoulkn. Zic hicrvOOf Ik aanhef 
van de om;r.endbricf van de ministcr van Justitie van 4 juli 11)46 gericht aan de 
Procureurs-generaal te BrusM!l. Gent en Luik betreffende de verplichtingen van de gcmocnten 
en van de Rijksoverheid i.v.m. het onderhoud van de lokalen van de vredegerechten 
(Verzameling van omzendbrieven. dienstvoorschriften en andere beM:hciden door het 
Ministerie van Justitie uitgegeven of dit departement betreffende. 1946. p. 193 e.v.). Men 
raadplege verder Rijksarchief Beveren. Provinciaal Arc'hief Oosl-Vlaandcrm. dos. 2/6599f20. 
voortaan afgekort als RBn, dos. 2/6599{20 (i.v.m. het vredegerecht van Ninove) en 2/6599/17 
(i.v.m. Waarschoot). 

5. RBn. dos. 2/8702/5: brief van de Gentse procureur des Konings Wünh van 9 januari 1886 aan 
de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep. Het provinciaal archief van Oost-Vlaandernl 
bevat tientallen dossiers betreffende de Oostvlaamse vredegerechten aangcljen Ik provincic 
als voogdijoverheid optrad (b. v. bij het goedkeuren van bouwdossiers) en algemeen toezicht 
uitoefende op het reilen en zijlen in de diverse gemeenten. Men raadplege verder Rijk....archid 
Beveren. Provinciaal ArchiefOosl-Vlaanderen. do~siers 2/6599/divcrse ondernummel"!. 
(dossiers betreffende de vredegerechten van Lcdeberg. Oudenaarde. L-Omefl:!em. ÜO!>tenek. 
Evergem. Herzelc. Zele. Nevele. Ninove. Assenede. Lokeren. Waarschoot. Deinl..e. 
Kruishoutem. e.a.), 2/5008/16 (Temse). 2/8702/diverse ondernummel"!. (o.a. Gent. Hamme), 
2/8703/diverse ondernummers (o.a. Ronse en Lokteren) enz. Een andere bron die in aanmerking 
komt voor de kennis van de organisatie van de rechtsbedeling. van de materiële conte~t waarin 
de archiefbewaring plaatsvindt en van de bouwtechnische aspecten van de gerechl'gehouwcn 
in vorige eeuw is het archief van het Bestuur van de Rijksgebouwen van het 19de eeuws 
Ministerie van Openbare Werken. Zie b.V. Algemeen Rijksarchief. Archit'fwlIf hn Bt'.t1l1ur I'On 

Bruggen en Wegen. "BdtÎmellls cÎvils". nr. 229. 
6. Kopie van de brieven van de minister van Justitie aan de gouverneur van 7 december I R86 en 

11 mei 1887; minuut van de brief van de gouverneur lIan het schepencollege van Eeklo van 
22 december 1886 (RBn, dos. 2/8702/5). 

7. De subsidies voor de bouwen het onderhoud van gerechtsgebouwen. werden jaarlijks op de 
begroting van het Ministerie van Justitie ingeschreven onder het hoofdstuk V "Palais dt' 
}ustice" (gewone uitgaven). Deze gewone uitgaven venegenwo(Jrdigden echter een fractie van 
het globale budget van het ministerie. Deze uitgaven dienen uiteraard verhoogd mei de 180· 
"buitengewone uitgaven", die afzonderlijk werden gestemd. Zo gaf de Belgische slaal voor hel 
dienstjaar 1880 slechts 195.()()() BF uil aan gerechtsgebouwen (waarvan 160.000 huilen~"'OOC 
uitgaven). of 1,2 % van de totale begroling van hel departement. Dil perccnll\l,!e daalde naar 
hel einde van de eeuw zelfs tol 0.5 % en tot 0.3 % in hel dienstjaar 1910 (N"on: bUll~elW('nt'O). 

8. Brief van de vrederechler aan de gouvcmeur van 3 mei I R8t-. (R Hn. 00". 2/8702/5). 
9. Brief van de minister van Juslitie van JO juli alln de gouvemeur (RHn. 00 ... 2/8102/5t 

10. Zie ook de brieven van 30 lIpril 1888 en 13 april I R89 vnn de minisIer van Ju~tille aan de 
gouverneur waurin gevraagd werd "IIOI'I't'r dl' gt'nrt'l'n11' IIIt't haelr I"mrnt''''' ~Iond (RUn. 00". 
2/8702/5). 

11. Brief van 22 december 1888 van de gouverneur IIlIn hel !1etnl'Clllebc ... luur vall Eeklo (RBn. dl1.'. 
2/8702/5). 

12. Minuul van de brief van 14 juni 1889 VUil de gouvemeur 111111 hel sdlCpem.'ollege tRlill. do,". 
2/8702/5). 

13. Betalingsbevel vlln 16 uugusllIs 1889 vun de sccftlaris-gcllenllll Vllll Justllie ell nunuul vlln dl' 
brief van 23 augustus VIII) de gouvemeur lIun hel Sllldsbcsluur (RUn. du. ... 2/8102/5). 

14. S. DERCX) en E. DE SMET, /1('( Erklo ,~'" 1111''', BrulQlC'. 198~. p. 74, 
15. Minuul van de hrief vlln 11 juni 1891 Vlln de gouvcmeur I\lUl hel ~dlCpel\\.'ollegC' van Ecllo 

(RBn. dos. 2/8702/'5). 
16. Minuul vun de brief vlln 17 lIuguSius 1891 vun de gouvemt'ur IIII1l hel M'hcpel\\.'<llIegC' van 

Eeklo (RBn. dos. 2/8702/5). 
17. Minuul vun de brief vlln 16 uklober 1891 vall tic gUllvemeur 111111 de millislef Vlill IhnncIIIIII"1-..(' 

Zaken en Opcnbllur Onderwijs (RBn. dos. 2/8702/'5). 
18. Brief van '5 jallullri 1892 vlln hCI schepcnnlllege 11111\ de llollvenlCur (RHII. Ik"" 2/N102f.'i\. 
19. Brief 1'1111 hel stadsbestuur Vllll 16 juli en vlln 13 lIull"SIUS 1892 1'1111 llc bufJICIlIl'CSICf. I'('ulen 

gerichllllln de gouverneur (RBn. dos. 2/R702J'5), 
20. Brief vlln de 21 ok loher 1892 vlln de l!u\lvenlCUf IIII1l hcl ~l·hl'I)(,I\\.'(lIlCJ:c \ RHII. Ik"" .uN1O:!r.I \. 
21. Cr. de hrief vlln hel schepclll'()lIcgl~ IIII1l de IlIlUVenll'ur 1'1111 31 0lo.11I1)('{ IR92 (RUn. ,kl.,. ,uN1t"l.!/.'l), 
22. Zie vc«ler J. VAN CLHVEN, Nro,qolisrh 1:"t'A:/o t''' fit' ":t'I:,Ic~{t' 1)(',10:11"'1/1)/.",,',\.1\('''10. I\NI). 

hfdst. 7 "V'·rtlt'J(f'rrl'llI". 
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23. Minuut van de brief van 24 april 1894 van de gouverneur aan het schepencollege; het 
antwoord van het stadsbestuur van 12 mei (met verschillende bijlagen (plannen) die uit het 
administratief dossier zijn verdwenen); brief van 1 juni van de hoofdingenieur-directeur' 
H.Dutordoir van de technische dienst van de provincie aan de gouverneur (RBn, dos. 2/8702/5). 

24. Brief van 14 november 1894 van de gouverneur aan het schepencollege, waarbij de adviezen 
van de magistraten aan het stadsbestuur werden overgemaakt (RBn, dos. 2/8702/5). 

25. Minuut van de brief van 24 december 1894 van de gouverneur aan de minister van Justitie 
(RBn, dos. 2/8702/5). 

26. Brief van 12 januari 1895 van de minister van Justitie aan de gouverneur, en minuut van de 
brief van 18 januari 1895 van de gouverneur aan het schepencollege (RBn, dos. 2/8702/5). 

27. Minuut van de brief van 18 januari 1895 van de gouverneur aan het schepencollege (RBn, dos. 
2/8702/5). 

28. Minuut van de brief van 3 juli 1895 van de gouverneur aan de minister van Justitie en brief van 
de minister aan de gouverneur van 24 juli (RBn, dos. 2/8702/5). 

29. Proces-verbaal van de openbare aanbesteding ten stadhuize van Eeklo op 28 augustus 1895; 
brief van 20 september 1895 van de hoofdingenieur-directeur Dutordoir aan de gouverneur; 
minuut van de brief van 22 oktober 1895 van de gouverneur aan de minister waaruit blijkt dat 
de Bestendige Deputatie in haar zitting van 27 september de openbare aanbesteding heeft 
goedgekeurd (RBn, dos. 2/8702/5). 

30. Brief van 5 november 1895 van de minister aan de gouverneur; minuut van de brief van 
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500 JAAR ONDERWIJS IN KAPRIJKE 
(15de - 20ste eeuw) 

Roger BUYCK 

INLEIDING 

Een dergelijk onderwerp - en dit over een tijdsspanne van 500 jaar - is niet alleen fas
cinerend door de evolutie die dit aspect van de maatschappij ons biedt, het wekt 
tevens een gevoel van ontevredenheid door het besef dat zoveel van de vroegere 
onderwijswereld aan onze waarneming ontsnapt. 

Zelfs wanneer we ons beperken tot het niveau van het lager onderwijs, worden we 
geconfronteerd met een evolutie van een totaal vrij naar een algemeen velplicht 
onderwijs; van een onderricht dat aanvankelijk geheel in handen van de geestelijkheid 
evolueerde naar een onderricht waarin naast de Kerk ook de Staat zijn verantwoor
delijkheid opnam; van een opleiding die verstrekt werd in de privé-woning van de 
onderwijzer naar een op kosten van de gemeenschap betaalde, grootschalige bouw
constructie, waarin plaats geboden werd voor diversificatie naar leeftijd en aanleg. 

Deze grote wijzigingen die zich in de loop van enkele eeuwen hebben voltrokken, 
maken het voor de hedendaagse onderzoeker zeker niet makkelijk om een waar
heidsgetrouw beeld op te hangen. Komt daar nog bij dat een eerste voorwaarde de 
beschikbaarheid van revelerende bronnen veronderstelt, wat niet altijd - we zeggen 
wellicht beter zelden - het geval is. 

Voor de 15de en 16de eeuw zijn we inderdaad bijna uitsluitend aangewezen op enke
le losse, verspreide gegevens in de stads- en kerkrekeningen. Ook de 17de en de l8de 
eeuw bieden weinig houvast voor een mooi chronologisch en gedetailleerd relaas: 
enerzijds zijn kerkrekeningen en prochierekeningen uiterst summier in hun vermel
dingen van onderwijsaangelegenheden; anderzijds zijn eventuele gegevens uit de sta
ten van goed té beperkt om die leemten te kunnen opvullen. Enkel in het geval van 
weerspannige of uit de band springende onderwijskrachten werpen procesbundels 
nog enig licht in die eerder wazige periode van het ancien régime. 

Pas vanaf de 19de eeuw wordt de informatie wat omvangrijker. De gegevens uit de 
archivalia van het Scheldedepartement (periode 1795-1815), van het Hollands Fonds 
0815-1830) en van het Provinciaal Archief (vanaf 1830), aangevuld met de versla-
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gen van de gemeenteraadszittingen en de her en der verspreide weten .. waardigheden 
in regionale kranten. bieden in elk geval meer houva"it voor een duidelijker beeld van 
het toenmalig onderwijs in Kaprijke. 

I. Het onderwijs tijdens de 15de en 16de eeuw 

Zoals gezegd berusten onze gegevens in hoofdzaak op losse vermeldingen uit de 
stadsrekeningen. Niettegenstaande wij pa,> vanaf 1473 een duidelijke aanwijzing krij
gen voor een sm/asterie te Kaprijkel. werd klaarblijkelijk reeds heel wat vroeger 
individueel onderricht verschaft. Onderwijs was tijdens de Middeleeuwen een aange
legenheid van de Kerk; ook wanneer leken het onderwijsambt uitoefenden. wa, het 
akkoord van de geestelijkheid een noodzaak. Toegegeven dat dit eerder in grole sle
den aan bod kwam. maar toch leveren de archivalia voldoende slof om. l..elfs in een 
kleine middeleeuwse stad als Kaprijke. conflicten tussen de geestelijke en de wereld
lijke overheid te zien opduiken. 

Zo was er tijdens de periode 1473-1475 een conflictsituatie ontstaan tus...en de loka
le geestelijkheid en de magistraat. Op advies van de ouderlingen ging halju\\ J(X)S 
Blanckaert. vergezeld van de schepenen Lamsin Vrombaut. Comelis Lampaert. 
Berthelmeeus Ruebins en Jacop de Wint. naar een notaris te Genlom de nodige infor
matie Ie verkrijgen over wat hen te doen slond in verband met een mandt.'menl v~U1 
Passchier vander Meersch. priester • ..... llllgllcnde dc' Sco/llsler;(' \'(]Ir capr;ckt'.,:' '1. 

Hoe beperkt de gegevens uil de sladsrekcningen ook zijn, IlKh wordt duiddijk tint hel 
dispuut zich afspeelde rond de vraag wie er scoclmc'c'sl('/'S m(Khl aanstellen. (n.~n van 
beide parlijen bleek tot onmiddellijk loegeven hereid en de nak werd voorgelegd aun 
de schepenen van de KC'lm' Ie Gent. Uil de stadsrekt'ning van 14RO·' hkd. d~lt dt.' '~lHk 
grondig werd aangepakt. De hisschop van Doornik wt.'rd 1llt.'C'nnaals gt'r.,,\(.tph.~gd t'n 
ook de Kaprijkenaren lieten zich niel Ollbctuigd. N it't enkel dc scht'lx'Jlt'n maHr (lok 
de ouderlingen togen naar (jent om voor tIL' scht'lX'nt'n vun dt' Kt'ure Ic vt'rkharen 
..... lgIIl/ellt dal :ij \'clll o/ldc'" II/clc'" gc':;c'" ",'h/WIJ, \'tlll snwlmt't'.'ilrrs ft' ccl/,riek(' f(' 

Slcl/cl1(' .. ."4. Uiteindelijk werden dc Kaprijksl' sdlt.'Jlt'nen in Ill't geJij"- ~cstdd: in hl't 
Gentse schepcnregislcr werd de heslissing gl'!lotcl'nt\ nu"- lk Kaprijkst.' sl.adsn'kc
ning van dat bewuste jam vennclddc dut .. ,., elt' Wcl \'Cm cal'r;d.c' "/Iijl ... :orlflrn ",og
ht'lI sll'Ilcf/ .'î('(}clmc'c'.\·It'rS flut ('fielt· oorhoor/ic dt'" ki"tln'" \'tm,lr,. \·oors(,.\"clr sh-d(' 

... "6, In 14H I werd mees1er Jun l.ijlll'Jl door de wel nis selwlt/slrr It' Kaprijke mUl!o!l" 
stcld7; hlijkhaar was dil niet naar (k zin vun dt' pas ht'nut'llldt', wanl hij wd~l'nk lil' 
aangehoden plaats. Voor de znvt'c!stc mal\llrok Illt'n Ilaar dt' sl'llt'lX'llt'n van dl' Kt'un' 
te Gent om Ic vernemen wal er mOt'st ~t'dal\!l wordt'n, indien lllt'l'sll'r Jan l.ijnt'u li.in 
toevlucht I.OU nClllen tnt dt' ('('.\' (= Ill't wl'i~cn.'n van ((ll'(lil'lll'n \'lIn (k Sl1l'mlllt'ull'U). 
Over de annop vun dit l'ontliet ~t'vt'n dt' hrolllll'n ~t't'n vt'nkr l'(llllllll'llllmf. 'l\ll'h 
hleef het onderwijs te K aprijkc ecn vllslt' WIIIII'lk, Wllnl in 14X~ ImUl'U lil' sl'honl· 
kinderen van Kaprijke, nlHkr Icidin~ van hUil hi.'iCtll' , op :\l/rrA",clrr,.,tc"'g mam 
Eeklo, waar ze door (Il- wel wl'nkn ~l'tfllkt('l'nIN, 

2K 



In tegenstelling tot de 15de geven de stadsrekeningen van de 16de eeuw af en toe ook 
aanwijzingen over het schoolgebouw. Tijdens de ambtsperiode 1552-1553 was dit 
laatste blijkbaar aan restauratie toe, want een zekere Jacob Weytssins kreeg het werk 
aan de school toegewezen voor een bedrag van 106 pond parisis9. Ook in februari 
1556 werden reparaties verricht en dit voor een bedrag van 43 pond parisis lO. En de 
kosten stapelden zich verder op: in 1558 werd 35-9-0 pond parisis betaald "van de 
schole deser stede van nieu te paveerene, tmateriael, handghedaet voor een nieuwe 
plate ende tlegghen van diere inde voors. schole jeghens tcalchuus ... "ll. In 1561 
werden de werkzaamheden beëindigd met "het maecken van eenen sluetele anden 
slote vande schoolduere deser stede ... " 12. 

Het schoolgebouw was klaar en heer Jacob Zuerynck, preshiter en schoolmeester te 
Kaprijke kon aan het werk; naast de betalende leerlingen diende hij ook de arme 
schoolkinderen onderricht te geven. Uit erkentelijkheid kreeg hij daarvoor vanwege 
de wet een bedrag van 12 pond parisis uitbetaald 13. Zijn verblijf was echter van korte 
duur, want reeds op 20 december 1563 trokken de baljuw, de burgemeester en sche
pen Daneel Hughe naar Aardenburg om daar een zekere meester Nicasius, school
meester binnen die stad, over te halen om zijn ambt te Kaprijke te komen uitoefenen, 
"mids dat de schole alhier doe vachierde l4 . Meester Nicasius beloofde dat hij eerst
daags naar Kaprijke zou komen om de zaak te bekijken; hij stuurde echter zijn kat en 
er bleef de Kaprijkse schepenen niets anders over dan hun geluk elders te beproeven. 
Op 12 januari 1564 gingen de baljuw en de burgemeester in Brugge onderhandelen 
met meester Franchoys de Meyer over het aanvaarden van de openstaande betrek
king. Meester de Meyer vroeg echter nog wat bedenktijd; toen men na enkele dagen 
nog geen antwoord had ontvangen, gingen onze beide onderhandelaars op 19 januari 
opnieuw bij hem aankloppen. Deze maal hadden ze meer succes: Franchoys de 
Meyer aanvaardde de betrekking en een contract werd opgemaakt 15. De installatie 
van de nieuwkomer had nog heel wat voeten in de aarde: Cornelis Wittoghe zou eerst 
het huis waarin de scholaster zijn intrek zou nemen, een schoonmaakbeurt geven en 
de wagenlieden Jacob Staes en Pieter de Grove kregen van de schepenen de opdracht 
om de inboedel van Franchoys de Meyer naar Kaprijke te brengen. Niet minder dan 
vier en een halve wagens huisraad werden naar zijn nieuwe woning overgebracht. 
Toen hij uiteindelijk arriveerde, waren de schepenen zo tevreden dat zij hem als wel
kom een bedrag van 3 pond parisis uitbetaalden. 

Het opvoedingswerk kon opnieuw van start gaan. Maar weer hadden de schepenen 
met tegenslag af te rekenen, want in 1566 brandde het schoolgebouw af en meester 
Franchoys de Meyer zei de onderwijswereld te Kaprijke vaarwel 16. 

Een niet nader genoemde meester Jan werd op I november 1567 als nieuwe scholas
ter door de schepenen aangenomen. Een grote invloed kon ook deze op de Kaprijkse 
jeugd niet uitoefenen, want reeds op 15 augustus 1570 werd Matheus Wolperdinck 
als scholaster aangesteld l7. Blijkbaar was het schoolgebouw nog niet optimaal afge
werkt, want voor een omheining, glazen vensters en diverse andere kleine reparaties 
werd een bedrag van 8-8-0 pond parisis neergeteld IX. Nauwelijks was een jaar verlo-
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pen of een nieuwe scholaster verscheen op het toneel. Voldeed Mathew. Wolperdinck 
niet? Of ging hij uit eigen beweging weg? De bronnen geven geen nadere uitleg. doch 
zeker is in elk geval dat in oktober 1570, Marten Calf voor het onderricht te Kaprijke 
werd vergoed, Ook voor hem waren twee voerlui aangesproken. die "alhier brochlen 
tgoet van meester Marten Calf, scholaster jeghenwordich van deser stede"19. 
Marten was afkomstig van Maldegem en het was precies vanuit deze plaats dat de 
schepenen Geeraard van Ooteghem, Jan de Pape en Gheleyn Pit de schola~;(er naar 
Kaprijke escorteerden. 

Het ging de schepenen bepaald niet voor de wind in hun bemoeiingen met de onder
wijskrachten, want in de loop van 1572 verwisselde Marten het tijdelijke voor het 
eeuwige. Een nieuwe functionaris was niet direct beschikbaar en de schepenen kon
den zich gelukkig prijzen dat Jan Dalum, presbiter en kapelaan te Kaprijke. bereid 
was tijdelijk de taak over te nemen. Zij waren dan ook zeer erkentelijk voor ":ij,,~n 
ghetrauwen dyenst dye hij doende was der scholen in de absemie \'On den scholaster 
der voornoempde stede dye overleden was" , en schonken hem daarvoor 2 pond pari
sis20. 

Hoe kortstondig het verblijf van Marten Calf ook was geweest, toch had hij zich ern
stig van zijn taak gekweten. Naast het gewone onderricht had hij tien weken lang 
"tsolldaechs ende tshelichdaechs \'Oor de ghemeene prochiaenen. jonc (,l1de oud, 
schole ghehouden omme hemIieden te decereerne thefjch kersten g"elo()\·('''21, Ook 
aan het schoolgebouw waren heel wat wijzigingen aangebracht22, zodat het onderwijs 
te Kaprijke een mooie toekomst tegemoet kon gaan. 

Wat waarschijnlijk weinigen toen verwachtten. gebeurde: de nieuwe plaatsver'\'anger 
was een vertrouwde figuur; Mathias Wolperdinc deed opnieuw zijn intn>de en dil 
blijkbaar tot grote vreugde van de schepenen. kerk- en dismeesters en andere notabe
len van Kaprijke, want hij zijn aankomst kreeg hij een premie vun 36 pond purisis. 
wat overeenkwam met de toenmalige jaarwedde van een sc!wlasf('/". Met ingang vall 
I mei 1572 nam hij zijn taak weer op en ditmaal hJeef hij ononderhrokt'll tot 158()l·\ 
Voor Matheus liep het leven niet van een leien dakje: onderricht ge\'t'n nmn heel wnt 
tijd in beslag; noodzakelijke reparaties aan hl.'t huis 1.'11 dl.' school vereisten ht'el wut 
geld en het uithreken van de pest tijdens de lOmer van 1574 verplkhtlC' hem in dal 
bewuste jaar de schooldeur te sluiten 24. Toen hij 1.ich hij dt' schept'nen owr lijn 
financiële moeilijkheden beklaagde. konden del.t' daar wd hl'grip voor (lphren~cn en 
beIaaIden zij hem 144 pond purisis; hierhij wl.'rd t'chter wel IX'PUllld dat ""dil eli ddt 
all de sc/wie, /1I1YS.WI8"t' Cf/dt' "of Clt'l't\'ClSf ('1/(/t' f/c1ghd\'clSf .\'1/l(,f/cI(' rs. ,·olglt(·" :clJ clr 
\,OOl'SCI'('\,('11 stede" 25. 

Naar de precieze inhoud vall het tOI.'Jlmulige lugl.'r omkrwijs 11.' I\.aprijkc kunlll'u \\'l' 

alleen maar gissen; heel wnarsl'hijnlijk ht'Jx'rktc tkh dit tllt dl.'lllclltnin.' tx'~riplx'n 
van lezen. schrijven en rl.'kent'll. met uitt'nuud l't.'1) hdangrijkl' kk'lllhw.ln IIp lil' ~lW.ts
dienst. Ook de regelmaat WIllIrmee dl' I<.'t'rlingt'll dae k'ssl'n Vl,l~dl'n, Ix'ant" ll\ll\tl 
zeker niet aan Oll/.c huidige mautstnVI.'Il. maar Hwh bkkl'll l'nkdl.' \'Ull \ln/t' H'1Tt' \'lXlr-
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zaten achteraf zo begaafd dat zij - voortbouwend op deze eerste basisbeginselen - zich 
verder bekwaamden en uiteindelijk de stap naar de universiteit konden zetten. 

Uit een boeiende bijdrage van H. De Ridder-Symoens26 excerpeerden wij de 
Kaprijkenaren die tijdens de hier behandelde eeuwen universitaire studies aanvatten. 

Voor de 15de eeuw zijn slechts twee namen bekend: Adriaen Wittoghe, die in 1480 
ingeschreven was in Leuven, en Boudewijn van Gent, die in 1425 studeerde aan de 
universiteit van Keulen27. Voor de 16de eeuw is Kaprijke heel wat beter vertegen
woordigd, zoals blijkt uit onderstaande tabel. 

1512 : Franchois Hercke 
Joannes Hercke 
Pieter Hercke 

1514 : Jacobus Herckere 
1515 : Christiaen Masureel 

Christiaen de Boodt 
1520 : Joannes de Coorebyter fs. Joannis 
1530 : Adriaen Danckaert fs. Joannis 
1535 : Joannes Hulendonck fs. Adriaen 
1539 : Joannes Feauwles 

Jacobus de Clerck 
1545 : Nicolaas Tirentinus 
1546 : Jooris vander Beke 
1547 : Broeder Joannes Hercke (benedictijn) 
1548 : Joannes Theodoricus fs. Andreae 
1550 : Pieter Maes 
1559 : Nicolaas vande Woestijne fs. Gillis 

Zoals H. De Ridder-Symoens terecht aanstipt, is deze lijst ver van volledig. Niet alle 
gegevens bleven bewaard en daarenboven zijn sommige inschrijvingen op de lijsten 
zo beknopt, dat de namen niet in hun juiste geografische context gesitueerd kunnen 
worden. Uit een recente bijdrage 28 waarin het kerkelijk en parochiaal leven in 
Kaprijke nader onder de loep werd genomen, kwam trouwens duidelijk tot uiting dat 
heel wat van deze universitairen tot de geestelijke stand behoorden. Dit hoeft ons 
trouwens ook niet te verwonderen: heel wat universitairen profiteerden van de een of 
andere studiebeurs, die meestal de opleiding tot het priesterschap viseerde. Ook 
Kaprijke vormde hierop geen uitzondering. Nicolaas vande Woestijne, priester en 
kanunnik van de Sint-Donaaskathedraal te Brugge, een geboren Kaprijkenaar, was de 
stichter van een fundatie die dergelijke doeleinden nastreefde. 

Nicolaas vande Woestijne fs. Gillis werd te Kaprijke geboren in het jaar 1536. Zoals 
hoger reeds vermeld, stond hij op de matriculae van de Leuvense universiteit inge-
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schreven in 1551} en op 4 oktober 1562 droeg hij zijn ecrMe H. Mis op 2'J; vanaf maart 
1572 behoorde hij als kanunnik tot het kapittel van Sint-Donaa. .. te Brugge. Hel wa. .. 
trouwens in deze functie dal hij het plan opvatte om een !>tudiencur!> te stichten die 
zou voorbehouden blijven aan afstammelingen "\'an het 1(eslach/e der fondo/ellrs 
ende anders 1(eene ... met conditie \'an hequoemheyd tot '/dienenl'oll d' 11. Kerckl", 500 

in 't geestelijk oft in 't wereldlijk.. ... 30. Deze studiebeurs wao; meer in het bijzonder 
bedoeld om aan arme. onbemiddelde familieleden de kan!> te geven univef!>Îtaire !>tu
dies aan te vatten. Het reglement van deze fundatie. zoals hel lot vandaag is bewaard 
gebleven. is het werk van twee geestelijken. aanverwante familieleden van het 
geslacht van de stichter Nicolaas 'lande Woestijne. met name Anthoni!> Maeye en 
Marten de Ruddere. 

Anthonis Maeye studeerde te Leuven aan de faculteit van de Arles. waar hij in 160n 
\ 

de titel van magister behaalde; in 1613 bracht hij hel zelfs tot licentiaal in de theolo-
gie. Na zijn studies te Leuven werd hij aangesteld als pasloor en deken te Hul!>t. \\ aar 
hij tot 1622 verbleef. Toen werd hij benoemd tot kanunnik bij de Sint-Maartcn!>ken.. 
te Aalst en uiteindelijk belandde hij in 1634. als kanunnik. in de O.-L.-VroU\\ kerk te 
Brugge. Marlen de Ruddere eindigde zijn geestelijke loopbaan als kanunnik en ",ho
laster van de collegiale kerk Sint-Walburga te Veume. 

Dank zij deze beide neven beschikken wij over een gedetililleerde genealogie teind 
16de-begin 17de ceuw). die ons voor die periode een over.licht geeft van de auO\'er
wante families dic in aanmerking kwamen voor een eventuele studiebeur.\·l •. Alleen 
reeds voor dc eerste helft van de 17de ceuw kondcn niet mindcr dan 12 families daar
op aanspraak maken32: 

de families BOCHAUT, DE BACK ERE. DE MEESTER. DE RUDDER. DE SEYN. 
DE SMET. DIIONT. MAEYE. OBRECHT. OLBOS, STEY AERT en VAN DE 
VOORDE. 

Met de afstammelingen uit het geslacht 'lande WOl'slijne lijn dl' l'\'l'nIUck f\.'dllhl'l'\· 
hcndcn op een studiel)Curs echler niet volkdig. In het hq~in van d .. , I7lk l'l'U\\ kwam 
hij de fundatie Nicolaas 'lande Woestijnt' nog eens et.'n Ix'dm~ van (l pond gr. l'oumnl, 
geschonken door Franchois 1.ul'k. oom malt'me'cI van Nkohms \':llllk \\'tx'stijnl'. 
Vanzelfsprckend kwamen nu ook de verwantl'n van de lak l.lICK daur\'oor in mm
merking. 

11. liet onderwijs in de 17de t.'11 IXdt.' t't.'uw 

De oorIogsgchcurtcnissen van het laalste kwart vlln dt' Itxk .. 'CU\'. ~l'k"PIX'hl mm "l' 
godsdienstige legenslellingl'n lussen kutholkh'n .. 'n l'alvini,ll'n, h:lddl'n als f\.'sull;ml 
dat Kaprijke na 15K.~ hel uitl.kht hood vlln l'l'n lksolaut (.'n hijml IUI""I ,'IU\"lkl 
gehied. liet spreekt V!lIlzclr dat. hlt.'1l hij 1ll'1 IX'gin vun lil- I7lk (.'(.'\1W IWI kv!.'n I,' 

Kuprijke geleidelijk aan lijn loop hl'mam, illl'l'll lkf!.!.di.lkt' sillllllk lwllln\kr\\ i.ls nkl 
de eerste kopzorg vall dl' Sdll'lx'nl'n WilS ti. 
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De eerste vennelding van onderricht komt pas aan bod in de kerkrekening over de 
jaren 1613 tot en met 161534. Daarin lezen wij namelijk dat Jan vanden Haute, schol
meester ende costere deser stede, vergoed werd voor zijn werk over de laatste zeven 
maanden van het jaar 1615. Ook tijdens de daaropvolgende jaren tot en met 1626 
bleef Jan zijn dubbele functie uitoefenen. In 1627 werd Jan vanden Haute vergoed als 
coster en in 1628 werd hij in deze functie opgevolgd door Joos de Bo035. Met ingang 
van 1630 kwam Geraard Bocxtael, als eerste van een rij nazaten, het kostersambt te 
Kaprijke waamemen36; naast zijn kerkelijke activiteiten bekleedde hij eveneens het 
ambt van schoolmeester. 

De jaren dertig van de 17 de eeuw waren voor Kaprijke en het omliggende een tijd van 
oorlogsgeweld, uitbuiting en ononderbroken belastingdruk. De bewaard gebleven 
prochierekenigen zijn dan ook een weerspiegeling van voortdurende contributiebe
dragen, waarbij de nonnale vergoeding voor het kerkpersoneel blijkbaar vergeten (?) 
werd. Pas vanaf 1634 krijgen we voor de eerste maal een prochierekening volgens het 
gewone schema opgesteld, waarin wij de bevestiging krijgen van Geraards dubbele 
functie: "Item betaelt Gheeraert Bockstale coster ende scholaster deser stede over 
twaelf maenden pentioen van dezelve costerije ende scholasterije verschijnende 
prima septembris 1634"37. Ook de daaropvolgende jaren bleef de vergoeding voor 
het kosterschap en het onderricht achterwege. Pas vanaf 1646 dook de betaling van 
Geraard als koster én als schoolmeester opnieuw met grote regelmaat op38. Het jaar 
1647 was voor Geraard het einde van een waarschijnlijk zeer bewogen leven; op 27 
juli van datzelfde jaar werd hij met de hoogste dienst te Kaprijke begraven39. 

En het leven ging weer gewoon verder. Vader Bocxtael werd in zijn dubbele functie 
opgevolgd door zijn oudste zoon, Andries. In feite was deze laatste nog een knaap, 
want geboren op 5 december 163240 was hij nauwelijks 16 jaar toen zijn moeder 
Wilhelma van Lokeren voor haar minderjarige zoon het loon van zijn dubbel ambt 
ging ontvangen41 . Toch bleek de leeftijd geen bezwaar, want voor de volgende jaren 
bleef dezelfde werkwijze van kracht. Pas in 1664 werd deze Andries Bocxtael voor 
het eerst met name genoemd en expliciet als schoolmeester venneld42. Op 15 febru
ari 1665 huwde hij met Christina Huyghe43; een gelukkig huwelijksleven was voor 
hem niet weggelegd, want reeds op 26 september 1666 werd Andries ten grave gedra
gen; hij was amper 34 jaar oud. Voor Christina ging het leven verder: zij hertrouwde 
op 1 juni 1669 met Joannes De Bosch44. 

Ook de scholasterije kreeg een nieuwe leerkracht: Jan-Baptist Bocxtael, broer van de 
overledene, nam de taak over. Die was geboren op 22 juli 1641 45 en had dus nog een 
lange loopbaan als schoolmeester in het verschiet. 

Voor de jaren '70 vermeldden de prochierekeningen jaar na jaar een vergoeding van 
6 pond gr. voor het uitoefenen van zijn onderwijsfunctie. Het begin van de jaren '80 
bracht echter op politiek gebied een belangrijke kentering teweeg. Met de Franse ver
overingstochten kwamen vijandelijke legers in het Meetjesland, en ook te Kaprijke 
lieten de gevolgen niet op zich wachten. De brandstichting op enkele hofsteden en het 
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gedeeltelijk afbranden van het stadhuis door Franse soldaten zijn slecht .. een paar uit
schieters binnen die jaren van militaire opeisingen, belastingen en logementen, h dil 
misschien de verklaring voor het feit dat na 1683 de scholasterije niet meer als uit
gavepost in de prochierekeningen voorkwam? Zeker is in elk geval dat Jan-Baptist 
nog als schoolmeester werkzaam was in 1690, want in een Handtboeck der Schole 101 

Capryek. Anno 1690 46 bevindt zich een lijst van de leerlingen die tijdens de maan
den oktober, november en december van hem onderricht kregen47, Hoe lang hij deze 
functie in Kaprijke bleef uitoefenen, is moeilijk met zekerheid vast te stellen, Uit de 
verslagen van de resolutieboeken blijkt echter wel dat in maart 1693 iemand anden. 
met het onderwijs was belast48, Zijn identiteit konden we niet achterhalen. maar dat 
hij tegen zijn taak niet was opgewassen, wordt overduidelijk uit de reactie van de 
magistraat: 

"te kennen gegeven dat men verstaet datter veel dachten commen \'all dese" jegJllm
wordighen scho/meestere, dat hij de kinderen niet en can leeren ghelyck hij scJUlldigh 
is, ooek dat hy die niet behoorelyck en ean doen omsien ende castljden midtsgaeders 
jeghens hem den meester laet speelen ende andere mellichmldighe rede"e" het 
ghemeente bekent ende of het niet rede/yck en waere dat daerinlle werd \'oorsien."49, 

De opmerking in margine van de toenmalige griffier laat niet de minste twijfel 
bestaan dat er hier geen sprake kan zijn van Jan-Baptist: 

"De weth ende notabele hemlieden kenne/yck sijnde de illcclf'assereyt \'all d~" jeg
henwordighen scholmeestal' ende oock de menich\'Uldighe dachtelI aen '"111 ,Iaao
ver ghedaen segghen dat men deh\'Oir sal doen IJ/j deng01l11e die hl't hellOort oflt' (/e,,
gaet om desen scholmeestere texC/lseren \'an dienst ende trachten ('eIU'" al/Jae il/ de' 
plaetse te bemmen die de kinderen \'an dese p/(/(·tsl' wel ollderwijst (·,,(/~ leerl so() 
inder \'reese godts als andl'rssil/ts daatol' dc' nota!>el dt' uW" last ?oufIom tlaailllle 
te doen al tgO/llle sij sullt'n noodigh \'indel/ ('IIdc dl' pcrsoOll('II da('rm'C'r tc' 5/)r(·c/.;(,1/ 
die val/de sch'l' scholastt'l"ije despollnl'r('1/ allt's om tge""t'('IIc' I\'('/\'(l('l"t (,I/(ft- tot st;c"
tijnghe VlIII de jOl/ckhey{."50 

Jan-Baptist Bocxtael heantwoordde zeker niet aan het hierhoven gl'sdletste Peeld \'all 

de onderwijzer. Als zoon vun koster Gemard Bncxtm.'I wus hij l'l'n l'l'Thtl' 111 .... 1 in hl't 
huwelijk getreden met Juct)uemijntien C'ruijdl. Toen dele laatste op 11 mcÎ l(l~~ 
overleed 51. liet zij vier kind\.'fen nu, van wk de oudste. Hekna, op 27 juli lM~ 
huwde met Joutllles Spillacl52; in de vcronderstl'lling dat lij bij haur huwc\ij~ \lIlgl" 
veer 20 jaar oud was. mogen wij dat van Jan- Baptist en Jal'l!ul'lllijlllien ('rgl.'lls rond 
t 666 situeren, 

Jan-Baptist was een gegoed Kaprijkennm, Uit dl' S{cllIl \'cll/ gOt'cI lik np 7 ~I.'pll'mhl'r 
16HR uan de schepenen vun Kapfij~e \wnl gl'pR'sentl'l'I\I, bll'I.'~ dut hij hl<.'n R'l't.ls 
beschikte over drie klein\.' hofstl'dl'n It' Knprijkt' t'n o\'er 21 l-!1.'llll't 22 I\'\t'lk hmd. 
naast 2 gemet 265 rot'de hos. versprdd OVI.'1' Sint-LlIlIR'ins, Sint·Jull-in·EI\'Ill\\ "" 
Bassevelde, Tijdens 1.ijn huwt'lijk Illl'\ hOl-!l'l'gt'110l'llllk .Il1l'lIUl'mijlllil'l1 hlld hIJ hlijk-



baar heel wat geld gespaard, want aan bezette renten en obligaties bezat hij niet min
der dan 687 p. gr. courant. Met een dergelijke stevige financiële basis hoeft het dan 
ook niet te verwonderen dat hij voorpachter was van de drie hofsteden die samen het 
Rijselgoed uitmaakten (133 ha groot)53. Diezelfde financiële basis verklaart wellicht 
ook dat hij de functie van ontvanger van de kerk en van de armendis waarnam54. 

Weduwnaar op 47-jarige leeftijd met drie minderjarige kinderen was een weinig 
benijdenswaardige situatie. Nauwelijks een jaar later, op 22 mei 1689, ging Jan
Baptist dan ook een tweede maal scheep; de uitverkorene was Livina de Smet fa. 
Guillaeme55. Ook ditmaal werd het een kinderrijk huwelijk: niet minder dan 6 telgen 
zagen in de periode 1689-170 I het levenslicht56. Met de kinderen kwamen ook de 
zorgen. Zijn sociale positie vereiste een aangepaste opvoeding voor zijn kroost; het 
lag dan ook in de lijn van de verwachtingen dat een van zijn zonen universitaire stu
dies zou aanvatten: Jan-Baptist junior stond in 1695 als student aan de Leuvense uni
versiteit ingeschreven57; Franciscus, diens oudste halfbroer, koos voor een geestelij
ke roeping en werd later pastoor58. Financiële moeilijkheden kende vader Jan-Baptist 
wellicht niet. Uit de staat van goed die naar aanleiding van zijn overlijden op 14 sep
tember 1719 werd gepresenteerd59, bleek dat tijdens zijn tweede huwelijk zijn bezit 
sterk was aangegroeid: 29 gemet 263 roede land, 18 gemet bos en 3 gemet 150 roede 
meers waren slechts een deel van die aangroei; daarnaast had hij nog eens 9 woon
huizen, 5 behuisde en beschuurde hofstedekes en een eigen woonhuis verworven, 
"met de schuere ende stallen daermede gaende wesende thuys daer den overledenen 
vuytghestorven is staende op een 180 roeden eJfcheyns die men heeft van den Edelen 
heere deser stede, oost den heere deser stede, suyt het Velt ofte mert deser stede, west 
lenaert daris ende noort den voornoemden heere"60. Zeker geen gering bezit en dit 
in een periode van oorlogstroebelen en bedreigingen allerhande. Uit de aanhef van 
zijn staat van goed bleek trouwens ook dat hij "procureur deser stede ... " was; ook dat 
beroep zal wel geld in de lade hebben gebracht! 

Op welke manier het onderwijzersprobleem te Kaprijke werd opgelost, is uit de bron
nen niet af te leiden. Zowel de prochie- als de kerk- en armenrekeningen uit die perio
de zwijgen in alle talen over een vergoeding voor de onderwijzer; alleen de verslagen 
uit de resolutieboeken lichten af en toe de sluier op. 

Zo vernemen wij dat op 21 mei 171261 Franchois de Brauwere overleed en moest ver
vangen worden. Was deze Franchois de door de wet gewenste nieuwkomer in 1693? 
De kans bestaat, maar zekerheid hebben we niet. 

Zeker is wel dat Franchois de Brauwere een allesbehalve zachtaardig man was; dit 
laatste kwam maar al te duidelijk tot uiting tijdens een proces in het jaar 1709, een 
proces dat wij om zijn schilderachtige details en de extreme gedragingen van de 
onderwijzersfiguur, graag even ter sprake brengen62. 

Het verhaal begon op 24 mei 1709, toen Joannes Gheerts, zoon van de baljuw van 
Kaprijke, schreiend en klagend uit de school terugkwam, omdat - zo beweerde de 
knaap - de meester hem gestampt en geslagen had. De afstraffing was zo erg geweest 
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dat hij uit een oor bloedde en dat dit bewuste oor 7..elfs zeer gezwollen wa ... 
Bovendien beweerde de moeder dat hij verscheidene dagen doof wao; geweest en dal 
zij zich alleen door luid roepen verstaanbaar had kunnen maken. Een dergelijk optre
den tegenover schoolkinderen was misschien wel uitzonderlijk, maar tegenover een 
baljuwszoon was het zeker gewaagd als onderwijzer zo hardhandig op te treden. Wat 
men kon vermoeden, gebeurde: vader Gheerts maakte er onmiddellijk een rechL<;zaak 
van en op 3 december 1709 was het zo ver dat een enqueste ende beleedt werd gehou
den om de ware toedracht van het gebeurde te achterhalen en te boekstaven. 

Naast de dienstmaarte en de echtgenote van de baljuw - die uiteraard de behandeling 
van de jongen zo erg mogelijk voorstelden - kwamen op die dag ook de ouders van 
twee andere schoolkinderen aan bod, die door hun getuigenis het ongehoord gedrag 
van de onderwijzer nog meer in de verf moesten zetten. 

Vooreerst was daar Joannes Dupon fs. Pieters die "ten twee diveirsscJle stonden \'an 
de schole naer huys is ghecommen al crijsschende ende lamenterende. segghende dat 
hij vanden voornoomden brauwere soo onghenadich was gheschlaeghetr dat den 
voornoomden Dupon ter causen van tvoorseyde slaen ende smijten bijnaer uulsinllich 
ende doof was midtsgaeders in sijn ansicht seer dicke gheswollen valide bloell.vnckl"If 
die hij in het selve sijn ansicht was hebbende." 

Ook voor de zoon van Joannes Van Acker was het schoolgaan een kruisweg. Op 21 
november van hetzelfde jaar kwam hij na de lessen eveneens schreiend en kermend 
thuis. Na herhaald aandringen van zijn ouders zei de jongen uiteindelijk dat de mees
ter hem zo hard had geslagen en aan zijn oren getrokken dat hij als gevolg daarvan 
"ses daeghen ende nachten vaste te bedde heeft gheleghen melle corlsell g"e"u! 
sieck ende niet veel beter als doodt," 

Op 11 december 1709 kwam echter de klap op de vuurpijl. Als eerste mocht Carel 
Drieghe, procureur te Kaprijke. als getuige verklaren dnt zijn zoon Joannes. geweun 
leerling van De Brauwere, zo ongenadig was geslagen en mishundl'ld dut hij met geen 
stokken naar de school te krijgen was. zodat dal er voor de procureur niets anders 
opzat dan hem hij een onderwijzer in Eeklo te latcn ondcrrichten. 

De verklaring van Joannes Droeshcke. een 22-jurigc jongeman die neht j.lar te vOI'Cn 
als leerling hij De Brauwcre de lessen had gevolgd. tnrtte echter elke vl'rhedding. 
Toen Picter de Clcrcq. een van zijn klasgenoten. op zekere dag uit een emmer aan hl,t 
drinken was, had Joannes Droesbeke er niets beter op gevonden dan de emmer watl'r 
over zijn hoofd uit te gieten. Meester De Bruuwcre wus huilt,tl l.ic:h/.l'lf \/tUl "'Ot'til' 

geweest, en toen hij bovendien van de medeleerlingen hoorde dat Joanncs Drocsbekl'. 
toen hij naar zijn plaats terugkeerde. gezegd had: "lek selll mU" :;f'lr goclls "oc" 
doen," was de mant vol. De Brnuwerc hull hl'm "\'lIslr g"r/klckl r1/dt' ght'smnt"1I 
onder sijne voeten, mitsgaders Rheseyt tot Iwc'(' cl d"'l rrysn., dort 11 hro('cJ. Illrw('/ck 
hij, Droeshekl' refu.\'l'l'rde te doetI, "('t'/I dt'" sr/l'rtl l'rrl\'t't'rdc'I'(, (l)c Bnmwt'rl') !Ir 
nroeck onldoende ('nde dllt'r,wer g"t'gt'C'sst'lt "'t't C'('" I'ordr tip si)" II('II1rrsl('. als-
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wanneer hij, Droesbeke, lIut colleire hem verweerdere heeft ghebeten in zijn been." 
De Brauwere had hem "alsdan vaste ghepackt bij sijne handen ende met eene coor
de tsaemen glzebonden midtsgaeders hem met deselve coO/·de omhooghe ghetrocken 
ende opghereept soo sterck als hij conde ende hem alsoo aen eenen naeghel vast ghe
maeckt." Totaal weerloos had hij dan 16 slagen met de roede op zijn achterwerk 
gekregen, zodat de strepen in het vlees stonden en het bloed door de huid te voor
schijn was gekomen. Nu - acht jaar na de feiten - had schoolmeester De Brauwere 
nog het lef om bij Joannes Droesbeke te komen vragen om op het proces geen bezwa
rende elementen naar voren te brengen. Hierop had Joannes alleen geantwoord: "!ek 
sal de waerheyt segghen." 

Hoe het vonnis van de schepenen luidde, is uit de bron niet af te leiden. 
Waarschijnlijk waren er te Kaprijke weinig leerlingen die treurden om het heengaan 
van meester De Brauwere, toen deze op 21 mei 1712 overleed. 

Met Egbertus Hemeryck begon voor de Kaprijkse schepenen een periode van onder
wijsproblemen. Egbertus was een zoon van Erasmus Hemeryck en afkomstig van 
Torhout63. Na enkele maanden te Boekhoute het ambt van onderwijzer en koster te 
hebben waargenomen, postuleerde hij na de dood van Franchois de Brauwere naar 
diens dubbele ambt. Op 9 december 1712 werd hij in een akte van admissie door 
deken Jan Frans Kerremans bekwaam bevonden tot het bekleden van de vacante 
plaats. 

Egbertus was allesbehalve een plichtbewuste en nauwgezette schoolmeester. Deze 
indruk krijgen wij althans uit het conflict tussen hem en de wet van Kaprijke bij het 
begin van de jaren twintig. Op 6 juli 1721 noteerde de griffier in zijn wetsverslag o.m. 
"dat men daeghelyckx ondervindt dat Egbertus hemeryck scholmeester ende organist 
hem niet en is quytende naementlyck in sijne fonctie van scholmeester ghelyck een en 
scholmeester verplicht ende verobligiert es, jae dat hij selfs gheene kinderen in syne 
schole en is hebbende ende nochtans ghebruyckt het huys deser stede ghedestineert 
tot de schole van de woonste van een ervaeren scholmeester ende over hem veel 
dachten syn ghedaen tgonne aen Ved. bekent ende aende ghemeyntenaeren ende ins
etenen deser stede d' incommoditeyt ende ooek dat daer doore veele kinderen nae
mentlyek de gonne van aerme lieden moeten ongheleert blijven vuyt reden hun ont
hreeckt de middelen omme hunne kinders elders ende in schollen huyten dese stede 
te doen leeren, soo wort gheheden daerop eensaemdelyek ooek te resolveren dat men 
in dit cas tot het ghemeene welvan'en moet f!,hetraeht worden vuyt te wereken, synde 
oock hij de voorschreven presente ghemeentenaeren ahsolutelyek gheresolveert van 
alle moghelycke middelen in het werck te lef!,ghen omme inde plaetse vanden voorn. 
hemeryek te worden ghestelt eenen anderen hahelen ende eapahelen seholmees
ter ... " 64. 

Egbertus was daarenboven geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. 
Ontzetting uit zijn ambt betekende immers dat hij ook de woning die hij als school
lokaal gebruikte, zou moeten verlaten. Aangezien hij tevens organist was, vroeg hij 
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eerst een jaarvergoeding van 12 pond gr. "ter causen ende over het spelen met den 
orglzel glzeduerende den goddelycken dienst ghelyck hij tot hiertoe in \!oeghe is van 
te proffiteren"65; pas daarna was hij bereid de plaats te ruimen voor een !>Chool

meester "die gheoordeelt sal worden hahel ende capahel te syn tot het hedienen 
vande voorn. schole."66 De magistraat wilde de verantwoordelijkheid niet alleen dra

gen en belegde daarom op 8 oktober 1722 een algemene vergadering, waarop 319 
Kaprijkenaren werden uitgenodigd; 31 personen gaven gevolg aan de oproep en kre
gen van de burgemeester te horen dat "Eghertus Hemeryck hem was ahsentereIJde uy( 

de stede van Caprycke" en dat hij ook "noyt en was houdende eelle exacte ende glre
reguleerde scholle"67. Reeds op 8 juli 1721 had men aan Egbertus meegedeeld dat 

hij zijn woning moest ontruimen en dit binnen een bepaalde termijn. Egbertus had het 

huis verlaten maar er nog enkele van zijn meubelen in achtergelaten, zodat een nieu
we onderwijzer er zijn intrek niet in kon nemen. De schepenen wilden de zaak voor 

het gerecht brengen, doch botsten op de tegenkanting van de notabelen en de grote 
gelanden, die hierin een zoveelste bron van financiële lasten zagen opduiken. 

Ondertussen had de Heer van Kaprijke een nieuwe schoolmeester aangesteld "500 (o( 

het houden van de scholIe als ter hedien.vnghe vanden orghele denwelcken alsnll oaek 
difficulteert van over te commen omme dieswi/le het ,'oormelde sclwlllllYs "iet ijdel 
en is omme alsoo hij hem te nemen sylle lihere woonynghe ende possessie''6S.. Om aan 
deze verwarde situatie een einde te maken wilde de magistraat van de Kaprijkse 

bevolking de goedkeuring krijgen 0111 van rechtswege de nieuwe schoolmeester aan 
te stellen en Egbertus met of tegen zijn wil te doen opstappen. De raadpleging van de 

Kaprijkenaren viel nochtans niet in goede aarde bij de notabelen en grote gelanden. 
Die waren van mening dat een dergelijk probkem nict door een volksraadpleging 

moest worden opgelost; indien het dan toch tot een rechts/~lak moest komen, dan 
waren zij zelfs bereid 0111 de financiële kosten volledig voor hun rekening te nemen. 
Het eerste wat moest gedaan worden, wus het ontruimen van hl't schoolgdx)U\\ en het 
opnieuw openstellen van de school. Op 12 oktoher 172'2. ging de dienstmeid van pas

toor Vorst - op verzoek van dc schepenen - de meuhelen VUil Egbertus HCnll'f)'ck 

weg-halen en overbrengen naur l.ijn nieuw verhlijf. 

Indien de magistraatsleden dachten dnt daanlll'e dl' luak WUS llfgdlanddd, dan h:ld
den zij toch zonder Eghertus gerekend, want op 3 maart 1723 onlyingl'n lij l'en Sl'hriJ
ven van de lieren Burgemeester en Sdlepl.'lll'll vall 111.'t Bmgse Vrije, vanwege 
Eghertus Ilemeryck. ""C/1/ alsI/oci/ 100'c'"d(' scl/oll1/('c'sfc'r ('"dc' orgal/ist tla ' .. oor ... ('.\'
de s/ec/e \'(11/ Cap,..vC'kc' tot Iw/at'lYI/gi/c \'/11/ 3()-(}-() lb. g/'. tsiac·r ... OI'a s/'(/('I, tip d(,11 

org"l'IC' tlc·st(· \'ClI/ dic'u "/'I'scll/'I/(,I/ july /722"ClIJ, Er hlcl'!' de Sdll'lll'nen uitC'Ïnddi.ik 
niets anders uver dan Ic hl.'lall.:n, uls ml'n dl' nÎl.'uwe ollderwijler eftl'l.,tief "ildl' lat('tl 
starten 70. 

Met de komst van Jacohus Emanuel Wi.idoll~he, sdlnl}lml'l'stefl'llllr~anist, "\11\'11 ,ie:' 
pedagogische problemen voorgoed van lil' hnan. Ik instalhltk van dl' llil'U\\t' Il'('r
kntl:hl hrm:hl edller wc:l wal verho\lwin~swl'r""'n Illl'l" /ollls "kl'" uit (.'('n \'l'f/lll'k· 
sduift van Jacohus. waarin hij o.m. Sdll\'l'f: 



"dat hij, scholmeester ende organist binnen deser stede is woonende in het stads ende 
scholhuys Melck teenemael vervalt naementlyçk het cleen keuekentien ende dat hij 
gheen ander plaetse en heeft noch te can hebben om te stellen syne meubelen midts hy 
de schole int gheheele noodigh heeft tot het placeren van syne kinderen ter scholle 
commende dewelcke oock se er nauwe ende cleene is, waeromme hIJ aen desen colle
gie heeft versocht dat hij aen de heeren ghelande ende notabIe souden ghelieven te 
declareren dat den selven Wydooghe is biddende dat het voornoemde keuckentien 
soude moghen velwijdt worden vijf voet tot tstellen van sijne casse ende andere meu
belen ende verhooght worden met drij laeghen steen daervan de becostynghe aen den 
metser met de reparatie in de scholIe over synen arbeyt soude bedraeghen tot 3-3-4 
lb.gr. ende den ghonnen van Jaecques van Herreweghe met de leverynghe van vijf 
balcxkens ende een veynstercassijn tot 4-6-8 lb.gr. Voorts datmen alleenelyck 
noodigh soude hebben tot het doen van de voornoemde reparatie twee duyst careel
steen ende vier à vijf hondert vloersteen, neghen à thien sacken calck ende viere à vijf 
delen plancken die evenwel als hedent tot het doen van de noodighe reparatie moe
ten gheemployeert worden, soo dat hetselve soude bestaen in toto tot 15 à 16 lb.gr. 
ende over het heuvelwerck in ontrent de 6-0-0 Ib.gr." 71 

De magistraat ging hiermee akkoord omdat hij zich zeer goed van zijn functie kweet, 
maar beperkte wel de tussenkomst tot een bedrag van 18-0-0 lb. gr. 

Jacobus Emanuel Wijdooghe was geboren omstreeks 1691 72. Of hij reeds vóór zijn 
komst te Kaprijke gehuwd was, konden we niet achterhalen. Wel ging hij op 27 
november 1734 scheep met Ludovica Albertina Ferniau73 . Het huwelijk bleef kin
derloos en reeds op 20 juni 1736 verwisselde zij het tijdelijke voor het eeuwige; zij 
was nauweljks 24 jaar oud74. Precies op dezelfde dag en maand, maar wel vijf jaar 
later, hertrouwde hij met Christina vanden Broecke75. Weer bleef het huwelijk kin
derloos en opnieuw moest hij zijn 11 jaar jongere echtgenote op 15 oktober 1748 ten 
grave dragen76. Jacobus was nu 57 jaar oud en bleef weduwnaar tot aan zijn dood op 
25 maart 1761 77. 

Hoe lang Jacobus zijn ambt als schoolmeester uitoefende, is niet meteen duidelijk. 
Wanneer we ons mogen baseren op de gegevens uit de prochierekeningen, dan blijkt 
dat hij in 1749 voor de laatste maal vergoed werd als organist ende schoolmeester78 ; 

vanaf 1750 - en dit tot aan zijn overlijden - werd hij steeds gehonoreerd als organist 
deser stede 79. De vergoeding van 12 pond gr. die hij voorheen als organist en school
meester genoot, bleef ook na 1750 ongewijzigd; over het schoolmeesterschap werd in 
de prochierekeningen met geen woord meer gerept. De veronderstelling dat de grif
fier het vanzelfsprekend vond dat hij naast het orgelspel ook schoolmeester was - en 
hem dus niet langer als schoolmeester bestempelde - wordt nochtans tegengesproken 
door enkele uitgaveposten uit het begin van de jaren vijftig. Zo vernemen wij uit de 
rekening over het jaar 1751 dat rgnatius van Crombrugghe, koopman te Eeklo, voor 
acht schellingen groten kalk leverde die zou verwerkt worden aan het schoolhuys 
deser stede ... alsdan hewoont hij Gregorius Bovijn."80 
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Schoolmee~~~r Gregorius Bovijn was omstreeks 1718 geboren te AltM!nedeX I . In 1749 
huwde hij Isabella Theresia van Poecke82, die aan 12 kinderen hel leven zou schen
ken83, Vreugde om de komst van nieuw leven werd meer dan een~ getemperd door 
een vroegtijdig overlijden: Carolina, de eerste telg binnen het jonge gezin. was nau
welijks JO maanden oud toen de dood haar op 17 ~eptembcr 1751 uit hel ouderlijk 
milieu wegrukte84, Een zelfde lot was Libcrius Albertu~ be~choren. toen hij - nau
welijks drie maanden oud - op 26 juni 1755 de laatste adem uitbliesK5, De man met 
de zeis bleef een trouwe bezoeker: op 27 maart 1758 stierf de 5-jarige Jan-BaptiltleX6 

en op I december 1760 bezweek Angela Judoca reeds na 14 dagenK7 , Nauwelijks 
veertien maanden later stierf een kind van het vrouwelijk geslacht bij de geboorteKl<. 
Het noodlot bleef het gezin achtervolgen; in nauwelijks drie weken tijd verloor 
Gregorius nog eens twee van zijn dochtertjes: Catharina Francisca op 15 juni en 
Regina Francisca op 7 juli van hetzelfde jaar 176789, Na de dood van Engelbenu~ op 
17 augustus 17739{) - het laatste kind uit een lange rij - verdween de gesel van het 
onheil uit het gezin Bovijn; van de twaalf kinderen bereikten er uiteindelijk slechts 3 
de volwassen leeftijd. 

Hoe zwaar het gezin ook beproefd werd. toch bleven zij verder bouwen aan de loe
komst van hun kinderen; pas op 1 I mei 1795 zei Gregorius voorgoed vaan\eI aan 
deze wereld in de respectabele ouderdom van 77 jaar')), 

Zoals voldoende duidelijk wordt uit de hiervoor besproken onderwijskr,l\:ht~n. kan 
men zich moeilijk uitspreken over het niveau van het leerprogramma ~n evenmin 
over de interesse van de ouders en kinderen voor een intellel'lueIe \'onning. En todl 
blijkt bij nader toezien dat tijdens de 17de en I ~de eeuw Ic Kaprijke l'en relatief tal
rijk aantal studenten aan de universiteit de basis legdcn voor een be tc re" toekomst, Uit 
het reeds vermelde artikel van H. De Riddcr-Symoens~2 wl'~rhieJd~n Wl' de Kaprijhl' 
studenten aan de universiteit van Leuven, Wij geven IC hierondl'r in Chr\lnlllogisdll' 
volgorde van hun inschrijving en - indien mogelijk - mc:t wnncJding "'lil hun g~bl\or
tedatum en sociale herkomst. 

Jaar Naam Ckhorcn Ikrf)l'p \" \" :ukr 

1653 LudovicLJS vander (ioostien '1 'l 
1672 Jan Baptiste de Lact 24/07/1 h5,~ griflïl'r 
1686 Franciscus de Laet 12/0,"\11667 ~rinÎl'r 

1695 Jan Baptiste Bocxtlll'l 22/07/1671 pnx'Uf\'lIr 

1699 Iluncrtus Dhlllsl 21/IO/l6~ 1 pnX'lIf'C'Uf 
1701 Emunul'1 de Mcy 17/04/lh~n h;,~iu" 
1704 Jan Baptiste de Mey 2~/0.Vlh~J 1l:1Ij U\\ 

1726 JOHlllles de P"\X' t 2!12/1702 l:\InU"lu\\ ('f 

1726 Franciscus BOlldins 2J/l2/ I 701 h;,lju\\ 

1742 llcnricus Fr. Vlinder Stadt 02/0h/l717 winkdit'r 
1742 JUl'ohus Dhollt 2h/(U/t7~1 "'n\(,ll Î('f 
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1744 Jan Baptiste Dhulst 24/02/1725 ? 

1755 Come1is van der Waerhede 29/03/1736 landbouwer 

1760 Claudius Franciscus de Mey 04/03/1736 baljuw 

1767 FrancÏscus Bemardus de Clercq 16/06/1742 ? 

1772 Jan Baptiste de Mey 24/06/1751 ? 

1772 Jan Baptiste Lebegue 08/04/1752 griffier 

1773 Com. Ant. de Coorebijter 25/11/1752 griffier 

1774 Pieter de Coorebijter 20/03/1754 griffier 

1774 Jacobus Fordeyn 16/07/1752 ? 

1777 J .Fr. de Vliegher 30/12/1754 ? 

1781 Care I Jacobus de Coorebijter 11/04/1760 griffier 

1783 Joannes Dauwe 04/06/1763 ? 

1783 Fr. Xaverius de Coorebijter 07/04/1762 griffier 

1786 Carolus Carion ca. 1734 lic. med. 

1796 Pieter Emanuel van Zele ? ? 

Hogere studies vereisten natuurlijk een stevige financiële achtergrond. Zoals uit de 
hierboven genoteerde lijst blijkt, kwam het overgrote deel van de studenten uit een 
stedelijk milieu. Uit heel wat lokale geschiedschrijving kwam trouwens duidelijk naar 
voren dat het ambt van griffier één van de best betaalde functies was93. Uiteindelijk 
kreeg dus maar een heel gering percentage toegang tot de hogere onderwijswereld. 

Dank zij de fundatie van een studiebeurs door Carolus Jacobus de Bouck, toenmalig 
pastoor van Kaprijke, werden de kansen iets ruimer 94. In de loop van 1765 richtte 
deze pastoor een verzoekschrift tot de bisschop van Brugge, waarin hij de goedkeu
ring vroeg voor de fundatie van een studiebeurs tot de studien, soa humaniora als 
altiara. Tot dit doel stelde hij een rente van 300 pond gr. wisselgeld - ten laste van de 
parochie Snaaskerke - en een rente van 200 pond gr. wisselgeld - bezet op een huis te 
Brugge - beschikbaar. Van deze studiebeurs konden genieten: 

1. de vrienden van pastoor de Bouck (zowel van vaders- als van moederszijde); 

2. de arme studenten van Kaprijke, bij ontstentenis van kandidaten uit I. 

Aan het genieten van een dergelijke toelage waren uiteraard voorwaarden verbonden, 
zoals duidelijk blijkt uit bijlage 4. 

111. Het onderwijs tijdens het Frans bewind (1795-1814) 

Het einde van de 18de eeuw bracht een totale ommekeer in de toenmalige maat
schappij; hierbij moest ook het onderwijsmonopolie van de Kerk plaats ruimen voor 
officiële instanties. Gemeente, Provincie en Staat zouden voortaan - naast de Kerk -
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onderwijs inrichten en controleren. In dit perspectief is dan ook het rondschrijven van 
25 messidor jaar V (13 juli 1797)95 te interpreteren. Voor elke gemeente binnen het 
kanton Kaprijke moest een staat worden ingevuld, waarop het aantal vrije scholen en 
kostscholen - met vermelding van aantal leerkrachten en leerlingen - werd genoteerd. 
Zo vernemen wij dat er te Kaprijke een lagere school was, bestuurd door Francois 
Bovijn, zoon van Gregorius Bovijn, wiens karakter omschreven werd als honnére. 
paisib/e et de bons moeurs, maar die vanuit pedagogisch standpunt maar matig scoor
de: ta/ents médiocres. Leerlingen had hij nochtans meer dan genoeg: 50 tijdens de 
zomer- en een lOO-tal tijdens de wintermaanden. Als speciale randvermelding noteer
de de gemeenteambtenaar dat tijdens de winter leerlingen van 18 tot 20 jaar de lessen 
volgden en dat er dan zelfs een 20 à 25 kostgangers waren. 

Eén school per gemeente bleek trouwens ook voor de omliggende dorpen de algeme
ne regel: dit was o.m. het geval in Lembeke, Oosteeklo. Sint-Jan-in-Eremo. Sint
Laureins. Sint-Margriete. Waterland-Oudeman en Watervliet. Alleen Bassevelde 
maakte hierop met drie scholen een uitzondering. 

Francois Bovijn was een zoon van de reeds hoger besproken Gregorius. Geboren in 
1759 zette hij eerder laat de stap naar het huwelijk. want pas op 5 juli 1796 trouwde 
hij met Carola Heetesonne 96. Wanneer Francois als onderwijzer te Kaprijke startte. 
is niet heel duidelijk; vast staat in elk geval dat hij in 1797 gemeenteonderwijzer was 
en zeker nog tot 1811 die functie uitoefende. Op 6 februari van genoemd jaar werd 
namelijk - in opdracht van de regering - geïnforn1eerd naar de algemene toestand van 
het lager onderwijs97. De door Kaprijke ingediende staat vern1eldde dat op dat ogen
blik het gezin Bovijn. naast de onderwijzersfunctie, ook een winkel uitbaatte. De vak
ken die hij onderwees. beperkten zich tot lezen, schrijven en rekenen: ~O jongens en 
20 meisjes volgden toen zijn lessen tegen een jaarlijkse vergoeding van ~ .. '4 fr. per 
leer! ing( e). 

Het niveau van het lager onderwijs was hinnen de regio van hel Ilmmdiss('lll('nt Eeklo 
zeker voor verhetering vathaar. Het was dan ook in die optil'\.,; dal (."(.'n kantonnak 
onderwijzer werd benoemd. met een lesopdrachl in de hOl.lfdpllluts. wmu hij I.lOl.. dÎt.'n
de te wonen. Voor het kanton Kaprijke werd op dk nmnÎl'r Ix'gin 17Q~ kan Jal'\.'qucs 
Guiltnain aangesteld9H• Hij kwam zich te Kaprijke vestigen en huurde er hij ,,('n inge
zetene een kamer die dienst zou doen uls ondcrwijslokual. Theoretisch wus een hij
komende leerkrncht zeker een verbetering: de pruktiijk \WC'S nochtans Uil dall't.'n lou
ter Franssprekend onderwijzer tlt.' loku\c' hevolking niet din'ct hdnn!!stdlin!! 
inboezemde. Deze indruk krijgl men indenJaad hij ht.'t lezen vun l'l'1l gCllll't'nldijl.. 
schrijven waarin dl' lImhlennar noleerde ".'ItlIlS for",('I' dl's do/llC"s dl' Sd Cel/lcldlt', Ir
défclUl d(' 11(' sC/voir la la/lRllt' j7cm/ell/dt, Cl dO/lilt' df r ohstadC' ,'lU' iI ,,' cl/UI d"'fl/C"I' cllt.\ 

appréalijf les ('xl'limlions rCC/llisf'S clt' ,mrlt' qUt' scs II'eoll'" ,,' 0'" fit /I'I-""(,I/ll's "UC" 
par dix (JU dou:" écolias el ('//('01'(' CJW' PI'Ilclllll1 r 1u','C'r delllS /('S ,çoil~c',t ('f'S .tcl'" 

appare",enl ('('S f'llisons It'sC/lldlt'S 0'" t'"gagl! Ie 1I0n/mt' (i"ilmdill c/'cl/1cmclf'""C"1' cC' 

CCJI/IO/l el eIl' s' flaMir commt' imrillllt'Ur dalls lt' e""',11/ ,'t ,'Oll/m/ll/C' clr' SIr-,~Ii"gC'''\)\); 
vunuf I I mei 17l)H trcfft'll we (iuillllllin dlln ook Il' Skidin~l' 1U1II. 
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Of Kaprijke een opvolger kreeg, is niet uit de bewaard gebleven archivalia te achter
halen; wel vermeldt een analoge staat over de onderwijssituatie tijdens de jaren 1806 
en 1807 twee leerkrachten te Kaprijke. Met hun beiden gaven ze les aan 110 jongens 
en 52 meisjes: een van hen stond in voor de Franse taal en werd door de gemeen
teambtenaar als bebt'aam geëvalueerd; de andere zorgde voor het onderricht van de 
Vlaamse taal. Niettegenstaande geen namen werden vermeld, zou het ons toch niet 
verwonderen dat met laatstgenoemde Francois Bovijn werd bedoeld; eerstgenoemde 
was Francois Pieter Verbiest, afkomstig uit Eeklo lOO. 

Het aantal inlichtingen over en verwijzingen naar de onderwijswereld tijdens de 
periode van het Scheldedepartement is voor Kaprijke wel bijzonder schraal. De 
schaarse gegevens laten ons niet toe met precisie vast te stellen wie, waar en in welke 
omstandigheden, voor het onderricht verantwoordelijk was. Wij moeten in feite 
wachten op de 19de eeuw met haar schoolwetten, met het verschijnen van talrijke 
lokale en regionale kranten, vooraleer we iets ruimer worden ingelicht en ook in de 
mogelijkheid verkeren om de bestaande of nieuw op te richten scholen te lokaliseren. 

IV. Het onderwijs tijdens het Hollands bewind (1815-1830) 

Met de regering van koning Willem I werd o.m. op onderwijsgebied een nieuwe stap 
in de goede richting gezet. Meer nog dan in de Franse tijd werd nu een inspanning 
geleverd om zich aanvankelijk eerst goed te informeren en vervolgens de nodige 
maatregelen te treffen om het pedagogisch probleem op een doeltreffende en ener
gieke manier aan te pakken. 

Reeds op 12 september 1815 werd gestart met het opstellen van de tabel 10 I die ons 
voor de provincie Oost-Vlaanderen een overzicht geeft van het onderwijs, in concre
to de toestand van de lokalen, het aantal onderwijzers en de totale bevolking per 
gemeente. Voor Kaprijke vermeldde men toen slechts één onderwijzer, een zekere 
Jaecques Moens, die omschreven werd als un homme très capable lO2 : niet alleen 
beschikte hij over een basiskennis van de Franse en Nederlandse taal, maar boven
dien werd hem une conduite sans reproche toegeschreven 103. Het ware dan ook jam
mer, vond de gemeenteraad, indien een dergelijke onderwijskracht Kaprijke verliet 
bij gebrek aan leerlingen. De gemeenteraad vroeg dan ook de steun van de intendant 
van de provincie Oost-Vlaanderen om zijn doelstellingen te helpen verwezenlijken, 
met name "/' instruction de toutes les classes des citoyens et que vous voudrez hien 
mettre un frein aux nomhreuses écoles qui par leur peu de précision, sont plutot un 
mal qu' un hien." 104 

De gemeenteraad had reeds op 12 mei 1815 een Règlement po UI' les instituteurs pri
maire de la commune de Caprycke uitgewerkt, waarin de vergoeding van de leer
kracht, naargelang van de aard van de vakken, was vastgelegd 105. 
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Zo werd bepaald dat aan elke onderwijzer een vergoeding van zes stuivers Brabants 
courant zou worden uitbetaald per dag en per leerling voor 4 uur onderricht in het 
spellen en lezen van de Vlaamse taal. Indien de leerlingen bovendien de taal ook leer
den schrijven, dan werd voor 4 uur les per dag een vergoeding voor/jen van 8 stui
vers Brabants courant. Een volledig onderricht in lezen, schrijven en rekenen werd 
gehonoreerd met II stuivers Brabants courant per leerling en per maand. Wilde men 
zich bekwamen in de kennis van het Frans en het rekenen, dan moesten er 16 stuivers 
Brabants courant per maand en per leerling worden neergeteld. Aan diegenen die zich 
tevreden stelden met 1 les per dag mocht slechts de helft van hogergenoemde bedra
gen gevraagd worden. 

In de gemeenteraadszitting van 10 juli 1815 was trouwens uitdrukkelijk ter sprake 
gekomen dat er in Kaprijke heel wat personen zich de titel van meesIer toeëigenden 
- en onderwijs gaven - alhoewel zij niet over de nodige bekwaamheid beschikten. 
Niettegenstaande er geen namen werden genoemd. weerspiegelde de verwoording 
toch een relatief groot aantal Lo.v. de totale bevolking: "flOUS a\'Ons ellSuite fair la 
numéralion des différentes écoles qui se trou\'el1l en eelte commune el a\'OIlS IroUl'1 
que Ie nombre surpassait de beaucoup qui sonl necessaire à raiso" de sa paplllario" 
et que la pluspart des persOfmes qlli se SOlll érigés ell maitres c0l11laissel1l à reine lellr 
langue maternel/e quO ils prélendent enseigller. "106 Tussen al deze onbevoegden wa.<; 

er nochtans de reeds hoger vermelde Jaecques Bemard Moens. die blijk gaf van uit
zonderlijke bekwaamheid en voorbeeldig gedrag. Uit vrees een dergelijke onderwij
zer te zien weggaan bij gebrek aan leerlingen, besloot de gemeenteraad diens verzoek 
tot weddeverhoging van 200 fr. naar 30n fr. per jaar goed te keuren: in een schrijven 
van 3 oktober 1815 gaf ook de intendant van de provincie zijn fiat aan dae gemeen
telijke beslissing. 

Naast de zaak Moens werd nog een tweede onderwijsprobleclll beh,lIldcJd in verband 
met een verzoekschrift van een andere Kaprijkse onderwijzer, met name Dominicus 
de Groote. Deze laatste vroeg dc toelating om verder onderricht te geven in zijn 
school, binnen het centrum van Kaprijke. I lierop antwoorddl' de gcmeenteraad dm hij 
één enkele school - in handen van .Iaecques lkrnard Moens - voor het onderricht van 
de moedertaal cn het Frans, voldoemk vond: deze school bevond zich inllller.; in hl'! 
centrum van Kuprijke. DI.' oprichting van el'n twel'de school op de wijk Ker.;l'Iuf\' 
(ressorterend onder dc jurisdictie van Kaprijkc) ware meer aangcwet.t'n, in aanmcr
king nemend dat dit gehucht primo op .3 km afstund lag vun Ill'! centnull l'll sl'l'undn 
dicht bcvolkt was. Ook in deze aangcJcgenhl'id vlllgdl' de intt'ndant de heslissing van 
de gemcenteraad. 

Iloe goed waren de Kaprijkse onderwijskrachten nu wcl'! In lil' Innp vun juni Il\ I H 
werd door de Commissie van het Opl'nhaar Onderwijs 1.'1.'11 clussitkutil' ,'an dl' Sdlll' 

len in het arrondissement El'klo opgesteld, wanrhij volgl'ns ht't niwHu V/ln hl.'t W\'

schafte onderricht dric klassen wl'rdcn nndcrs~:hl'idl'n 107. Zoab. uit Olllklst:t:lIldl' lijst 
is af tc lezen, sl'oorde Kaprijkt' nog vrij ht'llOorlijk : 
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lste klasse: 
2de klasse: 
3de klasse: 

Assenede, Eeklo, Malde"gern; 
Adegem, Bassevelde, KAPRIJKE, Lembeke, Zelzate; 
Boekhoute, Ertvelde, Kluizen, Oosteeklo, Sint-Laureins 
en Watervliet. 

Met een dergelijk resultaat kon men niet negeren dat er aan het niveau van het lager 
onderwijs in onze regio heel wat schortte. En precies in Boekhoute, een van de 6 
gemeenten uit de laatste groep, liet zich nu een optimistisch geluid horen. Jan 
Baptiste van Peene, schoolonderwijzer te Boekhoute, richtte op 30 november 1820 
een verzoekschrift tot de gouverneur van Oost-Vlaanderen, waarin hij de toelating 
vroeg voor de oprichting van een onderwijzersgezelschap, dat zich tot doel stelde "de 
oefening hunner rijke en vloei jende Moedertael en de daerstelling van eenen gelijk
maetigen schoolregel zoo van spel als waere taelgronden gestaefd volgens de beste 
nederduytsche taelbouwers."108. Tot dit gezelschap behoorden bij de oprichting de 
onderwijzers J.B. Dhondt (Lembeke), G.B. de Coster (Zelzate), A. de Schepper en L. 
de Pauw (beiden van Assenede), J. van Zele (Watervliet) en J.B. van Peene 
(Boekhoute). Deze heren namen de zaak zeer ernstig op en reeds op 15 juli 1820 had
den zij een reglement opgesteld 109, bestaande uit 19 artikelen, waarbij vooral het 9de 
artikel de eenvormigheid van de moedertaal en de verruiming van het leerprogramma 
beklemtoonde. 

In een schrijven van 29 december 1820 vroeg de goeverneur het advies van Les 
Membres dujury temporaire pour l' instruction primaire et moyenne over het ontwerp 
van dit onderwijzersgezelschap en tevens enkele inlichtingen over de stichtende 
leden. Op 12 januari 1821 liet het antwoord van de jury weinig hoopvols verwachten. 
Die was van mening dat deze onderwijzers "doivent encore songer à s'instruire, 
avant de song er à porter à l' instruction actuelle des améliorations qui sont du res
sort des connaissances exactes et de l' expérience"llO. De negatieve toon was waar
schijnlijk in niet geringe mate toe te schrijven aan het feit dat primo deze juryleden 
niet zelf als eersten waren geraadpleegd door de ontwerpers van het gezelschap, en 
secundo deze laatsten zich durfden aanmatigen een leerprogramma te wijzigen dat 
door Zijne Koninklijke Hoogheid op 19 november 1817 was goedgekeurd voor de 
drie graden van onderwijs in de provincie Oost-Vlaanderen. Daarenboven was het 
hen opgevallen dat het decimaal en het metriek stelsel in hun ontwerp niet de minste 
belangstelling kregen. De verklaring hiervoor was volgens de jury niet ver te zoeken. 
In een begeleidende nota schreven zij over Jan Baptiste van Peene, de stuwende 
kracht van het gezelschap, onder meer het volgende: 

"Cet homme qui parait vouloir innover dans [' instruction de troisième classe pres
crite par ['artiele 4 du reglement d'lnstruction du 2 septembre 1718 ... a démontré 
dans un petit calcul qui se rapporte aux premiers elemens de la géographie qu' il 
n' appartient pas à une personne d' enseigner les elemens de la géographie qui don
nerait 360 degrés au quart d' un cercle" 111. 
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Pas op 24 februari 1821 richtte de gouverneur zich tot de commissaris van Eeklo 
i.v.m. de oprichting van dit gezelschap. Zich baserend op het advies van de jury ver
zocht hij deze "de bien vouloir avertir les auteurs de ce projel que je nl' \'Dis allcune 
utilité à /' autoriser" 112. 

Alhoewel geen enkele onderwijzer uit Kaprijke direct bij deze oprichting betrokken 
was, weerspiegelt dit initiatief toch de ivoren-torenmentaliteit van de officiële instan
ties en de beperkte inspraak van de basis l13 . 

Hoe graag men Jaecques Bernard Moens ook in Kaprijke wilde behouden, toch bleek 
uit een schrijven van de arrondissementscommissaris van Eeklo dat de man reeds op 
26 maart 1822 gepermuteerd had met Jean Bernard Geirnaert. schoolmeester in 
Sleidinge l14 . Dat de komst van deze laatste een verbetering inhield voor het niveau 
van het onderricht. valt sterk te betwijfelen, want op 23 december 1825 noteerde de 
gemeentesecretaris in zijn verslag o.m. "dat den openbaren onden~'ij:er 8ernard 
Geernaert begiftigd met eene gemeentejaarwedde van 100 gillden geene behoorlijke 
lessen aan de kinderen geeft en dat hij verscheide reizen afwezig is geweest ten lijde 
als hij had moeten lessen geven en dit buiten de gemeente om zaken \'Oor andaen Ie 

verrigten, denkende het van zijnen pligt te zijn helzelve ter kennisse te brengen, opdal 
hij deze jaarn'edde te rekenen met het be?in mn dit jaar niet meer ell :nllde gt""ietefJ 
en de zelve aan een en anderen schoolonderwijzer die hem :nllde \·eHange". lne te 
reiken"115. 

De verklaring voor zijn afwezigheid was niet ver te zoeken: de hem toegekende jaar
wedde van I 00 gulden volstond blijkbaar niet om zijn gezin te kunnen onderhouden 
en zo zocht hij noodgedwongen een bijverdienste als schrijver voor het gemeentebe
stuur van Sleidinge 116. 

Een eventueel ontslag bleek - althans volgens de gouverneur I 17 - niet din'"\.'t l'en 
ideale oplossing. Voor de aanwerving van een plaatsvervanger moest immer.- ccr.-t 
een aankondiging geplaatst worden en vervolgens et'n wrgelijkend e,amen \\ ordcn 
uitgeschreven, m.a.w. een betrekkelijk langc periode tijdens wdke Kllprijkc /Onder 
onderwijzer zou zitten. 

Ondertussen probeerde Geil1luert het ongunstig tij 11: kt'ren. Op 30 Ilo\"cmtx'r t ~:?6 
richtte hij een schrijven uan de koninklijke commissaris Ic.' Ed,lot IN, w:mrin hij dc.'/c 
verzocht voor hem ten beste It' spreken bij dokter Dt'hnon, t()(:nmalig hUr~l't1l('(.'stl'r 
van Kaprijke. Ilij ging hepaald dt' scnlimenll'1c Iocr op, wanne-('r hij sdll'C'Cf: ""("I ;.'1 
1111 sedert del/ 25 jOl/llori dat ik nl/jll(' \'/"()/lW(' I'rr!oorrl/ Irt'hhc', tlgt("1'/clc'to/c1t" 7 kilt
deren W{lar\'(llI dCI/ O/lt/stc'l/ C) jar('n ('1/ hct jOl/gstc' dclII ('c'IIt'" clelg oucl Wel,". h,cli("1/ iA 
Uwe wr/ Ee/. mogte hitJe/t'l/ WUI il/ mUn \'oordccl ('('1/ l1'oorclrkc'f/ 1(" Slw('("I;.("I/, uw ftl 
G. /leer kont mij gt'i/lkkig makcl/". 

Volgens de commissaris wan~n cr in 1ll'1 vcrlt'dl'n nooil klndllt'n ~('\\ ('(':..1 \\\,('f lijn 
ondcrrkht; alleen lijdt'ns de laatste tWt't' jnn'n WilS dil \wl hl" ~('\"ul ~l·\n'('sl. Dt"l' 
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feiten - samen met de sociale situatie van de onderwijzer - zetten de gouverneur er 
dan ook toe aan om in een schrijven van 18 december 1826 119 aan het gemeentebe
stuur van Kaprijke te vragen zijn jaarwedde verder uit te betalen en door milde aan
pak en de nodige aanmoedigingen, hem terug op het goede spoor te brengen. De gou
verneur had trouwens de indruk dat al de geuite klachten niet voldoende gegrond 
waren. 

Een dergelijke oplossing van het probleem vond het Kaprijkse bestuur helemaal niet 
verantwoord; en in geen geval de opmerking dat de klachten niet gegrond waren. Op 
28 december 1826 kwamen zij dan ook met een uitgebreide argumentatie hun hou
ding verantwoorden: 

"Gedurende de vier wintermaanden (van 1825) heeft het getal leerlingen op zijn 
hoogst geweest van 25 à 30; gedurende de overige maanden van 10 tot 15 wam'on
der 8 à 9 arme kinderen die, op grond van het subsidie, gratis worden onderwezen; 
verre het grootste gedeelte zijn beneden de 10 jaren; de weinige schrijvenden beta
len echter niet meer dan 30 cents, de overigen 21 cents school/oon in de maand en 
dit voor de gemeenteschool een er bevolking van 3809 zielen! Geene verdeeling van 
klassen, geen verbetering van leelwijs word er waargenomen, twee kinderen spellen 
of lezen aan des meesters lessenaar te gelijk en in verschillende boeken; het overig 
leert overluid en overhoop; de rekenkunde is zoo gering dat de beste scholieren de 
getallen van drie cijfers niet verstaan, het geschrift is benedens het gemeen, de taal
kunde is nul. Volgens het gemeen gevoelen, en wel namendlyck dat des gemeente
raads, is de diep gezonken nulliteit dezer inrichting den ondelwijzer alleen toe te 
schrijven. Het ontbreekt den man aan alles wat een waardig schoolondelwijzer daar
steld; zijne kundigheden worden voorzeker best voor de Commissie van Onderwijs 
beoordeeld, doch bij de bezoeken ambtshalve gedaan, hebben wij ons genoegzaam 
overtuigd gevonden, dat Geirnaert geene gronden van taalkunde bezit, dat hij weinig 
bekend is met de rekenkunde en met het tientallig stelsel van maten en gewigten; aan 
kunst van onderwijs en verdere, zelfs bij ons vereischte kennissen is hij ten eenemaal 
vreemd, zijn persoon en school zijn op verre na niet zindelijk, zijn omgang is niet def
tig nocht inwinnend, zijn zedelijk gedrag is niet voorbeeldig genoeg om den huisva
deren vertrouwen in te boezemen; kortom, onze gemeente had voorheen eene goede, 
wel betaalde, wel gefrequenteerde school, hij zelf had in den beginne talrijke en meer 
gevorderde leerlingen; nu zijn scholieren, vertrouwen en achting bij het gemeen weg, 
en bij de grootste opofferingen, bij de kragtdadigste ondersteuning van den kant des 
bes/uurs, zullen die nooit of al te laat terug keren"120. 

AI met al een vernietigend oordeel! En toch waren de gemeenteraadsleden bereid een 
tussenoplossing te aanvaarden. Toen Geirnaert naar Kaprijke overkwam, beschikte 
hij nog niet over het vereiste diploma. Ten voorlopigen titel werd hij toch aanvaard 
en kreeg hij drie jaar de tijd om zich verder te bekwamen. In maart 1826 had hij van
wege de schoolinspectie een plechtige vermaning gekregen, die als enig resultaat had 
dat hij vaker voor de klas stond; van zijn bijscholing was nog niet veel te merken. 
Rekening houdend met de beperkte financiële middelen oordeelden de raadsleden dat 
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zij niet in staal waren Gcirnaert cen eigcn schoollokaal te bewrgen. Daarom ... telden 
zij de gouverneur voor, op een van de wijken een openbare hulpM:hool op te richten, 
waarvan genoemdc onderwijzer dc leiding op zich zou kunnen nemen tegen een ver
goeding van 70 gulden per jaar. 

In hoever was de opinie van de gemeenteraad een objectieve weergave van de wer

kelijkheid? Een algemene tabel met inlichtingen betreffende de ~cholcn in het di!>trict 

Eeklo (schooljaar 1826-1827) 121 doet toch enkele vraagteken!> rijzen. Bij de gege

vens over aantal scholen, ligging, naam van de onderwijzers - waarover verder meer 

-schreef de districtscommissaris van Eeklo eigenhandig volgende voetnoot: 

"Uit de hierbij gevoegde stukken zal men klaar lijk zien, dat een geest mn ,'en-o/ging, 
onvergeeflijk bij een bestuur dat altoos onpartijdig moet ZIjII, in de akten heerst welke 
van de plaatselijke overheid van Caprycke voortkomen. De inlichtingen we/kl' d~ dis
trictscommissaris ter plaatse heeft genomen, en welke overeenkomen met de stuHen 
door den heer Schoolopziener aan Zijne Excellentie den Goe\'ernellr ge=ond~n ~n de 
tabel van den onderwijzer Geirnaert, kennen aan dezen 39 leerlingen toe, terwijl om 
hem Ie vernederen dit getal door de regering slechts op 12 à 15 wordt gebracht. De 
districtscommissaris laat aan de wijsheid vall ZijIIe Excellentie dt'n Hur 
Goeverneur, niet alleen om van deze handelwijs te oordelen, maar om dt' :~/\'t' tt' 
doen verdwijnen." 

Na een dergelijke commentaar hoeft hel dan ook nict te verwonderen dat de gouvcr

ncur weinig genegen was om dc schorsing van Gcimacrts wedde loe Ic staan. 

De problemen rond dczc onderwijzer mogcn echter niet belenen ewn de kijker IC 

richtcn op de overige onderwijskrachtcn. Volgens het hierboven venndd jaarvcn-Iag 

waren er op hel grondgebied van Kuprijke drie scholen. waarvan cr zich tWl't' in h<.'l 

dorp bevonden en een derde te situeren wus op het einde van de Moh:nstrmlt (wijk 
Kerselare). In het centrum van Kaprijkc wus cr - mlHst dl' school van de n;'(.'ds bt'spro

ken Geimaert - nog een tweedl" venm~ld nIs .\1)('('lsdwol. gehouden door l't'n /l'kcn.' 
Adclaïde van den Brouckc: op de Kersehln.' bevond l.kh dl' school van dl' reeds hogl'r 
besproken [)ominiclls de (Ironte. Voor c1k vun dCZl' dril' onderwijskrnl'htcn WilS in 

I R24 een bewijs vun algemene toeluting voor drie jUn.'n ufgdcverd: ulkcn de onder· 

wijzers hadden zich in I H26 op het luatste Cx.Ullll'n uungemdd. 

In hoever wus een dergelijk aantal scholen in el'n gemeentl' nonnllal tl' 1l\X'tnl'n? 
Vunzelfsprckl'nd speelde het bevolkingsllantull'cn hl'langrijk<.' rol: cn'U/t"r \\ lts hl" 
niveau vun het ondcrwijs hierbij l'Cll nk,t tl' Vl'rWIIIlr!O/l'n aspc.'l't. h'" Wfgclijkl'nM 
tabel over het jaar I H26 - binlll'n het district El'Idll - is in dit wrhllnd ICl'r 'l'rlwld('
rem1 122• 
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Gemeenten Bevolking Openbare Bijzondere 
scholen scholen 
KS OS KS OS KKS 

Adegem 3405 3 

Assenede 3919 3 
Bassevelde 3653 

Boekhoute 2051 
Ertvelde 3126 2 

KAPRIJKE 3849 
Kluizen 1651 
Lembeke 3200 
Maldegem 6039 2 
Middelburg 826 1 
Oosteeklo 1867 2 
Sint-Jan-in-Eremo 727 
Sint-Laureins 2741 
Sint-Margriete 706 
Waterland -Oudeman 588 
Watervliet 1773 
Zelzate 3128 2 

(*) KS = kostschool; OS = dagschool; KKS = kleine kinderschool 

Uit een door de gemeente op 4 april 1826 opgemaakte staat over het onderwijs te 
Kaprijke123 vernemen we dat er naast deze instellingen nog een Spinschool was, 
waarin een 30-tal meisjes werden opgeleid in de sector van de textielnijverheid. 

Het bijwonen van de lessen was sterk seizoengebonden. Zo vernemen we dat tijdens 
de zomermaanden heel wat minder kinderen de lessen volgden. Dit verschijnsel 
manifesteerde zich voornamelijk in de school van Oominicus de Groote, waar tijdens 
de zomer van 1825 de lessen werden bijgewoond door 27 jongens en 39 meisjes, ter
wijl tijdens de maand januari 1826 deze aantallen opliepen tot respectievelijk 85 en 
52. 

Een analoge tabel, opgemaakt op 12 mei 1828 124, citeerde nog steeds dezelfde leer
krachten en refereerde tevens aan de eigenaar en de staat van het schoollokaal. 
Geirnaert bleek de enige onderwijzer te zijn die over een eigen schoollokaal beschik
te; de twee overige woonden in een huurhuis. Geen enkel van de drie schoollokalen 
was nieuw en de staat ervan werd omschreven als RerinR en RemeelI. Opmerkelijk 
hierbij is de vaststelling dat Geirnaert op dat ogenblik slechts twee leerlingen in zijn 
school had, tegenover 21 voor Oominicus de Groote. 
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De perikelen met de onderwijzer Geirnaert, gekoppeld aan het lage niveau van de 
leerkrachten en de slechte behuizing van de leerlingen, zette de gemeenteraad ertoe 
aan om zelf het roer in handen te nemen. De bouw van een schoollokaal, op kosten 
van de gemeenschap, en de aanstelling van een bekwame onderwijur waren dan ook 
de eerste objectieven die vanaf 1827 stilaan gestalte kregen. Dank zjj een gouverne
mentele tegemoetkoming van 600 gulden voor de aankoop van een nieuw M:hoollo
kaal en een eigen inbreng van 2000 gulden werd in eerste instantie de herberg De 
Leeuw, eigendom van de heer Praet Dubreucq te Gent, als toekomstig schoollokaal 
aangekocht 125. Verbouwingswerken, aanschaf van schoolmeubelen en hel aanwerven 
van een nieuwe onderwijzer brachten nieuwe uitgaven met zich. Toch kon de 
gemeenteraad bij de overgang van het Hollands bewind naar een onafhankelijk 
België met tevredenheid terugblikken op de geleverde inspanningen: Kaprijke 
beschikte voortaan over een gemeentelijk schoollokaal en Frans Pieter Verbiest. 
onderwijzer 3de klasse voor de Nederlandse en Franse taal te Eeklo, zou voortaan de 
plaatselijke jeugd onder zijn hoede nemen l26• 

V. Het onder\\'ijs in een onafhankelijk België (l830-heden) 

A. Diversiteit en evolutie van het onderwijs (1 ste helft 19de eeuw) 

I. Gemeenteschool ('11 hijzolldere scholen 

De mooie vooruitzichten van 1830 kregen echter spoedig heel wat t~genwind. Reeds 
in 1832 verliet Frans Pieter Verhiest onze gemeente en trok hij zich opnieuw terug in 
Eeklo, Het schoollokaal bleef onbewoond en het gemeentebestuur zag zich genood
zaakt het huis voor een jaar te verpachten l27 . En van één jaur werden het ~r al vlug 
drie, want pas bij het begin van 1835 zou een nieuwe onderwijler zich vuur de open
staande plaats komen aanmclden: Louis Braet, "olldelwlj:a ;1/ dt' fransduo ('" ,'Ia
en/sche tae! en kostschoolhOlu/cr te Bas,\'t','c1dc'" , kwam .lich melden "om dC"1/ s~dt'rt 
n/eflif.W jaaell ;n deC':e gl'I1/C'l'IIfC' 01'('lIst(l('n(/('1I post ,'dil scllO%lldal1'ij:a te" \'('r

\'ollen op "oon1'(/('/"de dat (/('11 hem ook won/c "('rglllll c!t- door clt·" G(·mt·t'III~ Rclt'd 
aen dezel/ post dC'stUds tO('gt','oegcit' ,'oorc/('/('II. "tl~ Zl'cr teYf'l'lkn dat de \"unUuf'l' 
uiteindel ijk werd vervuld meI een Ix' I... wame en nog jonge kracht. belllX'Il11it' de R .. ad 
Louis Braet lot gCl1lcenteolllkrwijzer met een janrwl'lkk van 211.64 fr. 

Louis Brnet werd gehoren te Bol'khoute op IlJ den'mher 1 X07 in hl'l ~elin van 
]oaJlJ1CS en ]oanna Cathurinn Tottcman 12~. Als /.oon vun ('t'n smid kol.)S hij \'(lor l't'n 
onderwijzersloophaan, waarvoor hij in 1825 l'en et'rsll' en in 1 X27 l'l'n t\\'l'\'dl' diplo
ma behaalde. Wanneer wij geloof mogen hedllen nan dl' hingmnsdll' gq~l'wns dil' 
werden afgcdrukt op el'n sOllvl'nir-kaart, afkomstig van J,B,D. IIl'nll'lsnt't tl' (",'nt, 

dan zou dcze l.ouis liraet hed wut ervaring Ill'hbt.'ll llpgl'lhlllll \'öör lijn k\)l\lsl mm .. 
Kaprijkc. Daurop stond nl. olHkr mCt'l" WI"Illl'ld dnt "il (·\(·r(,cllrsfimc'lio" ... ,,'iltstifll-
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teur à BOlJChaute pendant 9 ans, et respectivement pendant un an à Westdorpe 
(Hollande), à Gand, à Lille, à Hambourdin-Jez-Lille; en 1834 ilfonda à Bassevelde 
un pensionnat de jeunes gens qu' i! transféra l' année su ivan te à Caprycke". Of dit 
alles met de werkelijkheid strookt, komt verder nog ter sprake. 

Louis Braet was op 17 september 1835 te Rijsel in het huwelijk getreden met 
Adolphine Joséphine Lecaille, die in dezelfde stad geboren was in 1812. 
Traditiegetrouw werd dit huwelijk gezegend met een talrijk kroost en reeds op 15 
augustus 1836 werd een dochter geboren, die de naam Maria zou dragen l30. Op dat 
ogenblik woonde het gezin reeds in de Voorstraat te Kaprijke; pas enkele jaren later 
zou het verhuizen naar de Vrouwstraat, waar Louis Braet zijn school Pensionnat de 
Mr. Braet-Lecaille zou vestigen. 

Op het geluk om de komst van het nieuwe leven werd vlug een domper gezet: reeds 
op 17 februari 1837 verloren zij hun eerste kind l31 . Het gezin was nog jong en reeds 
op 21 december 1837 kwam een tweede Maria de plaats innemen l32. Twee jaar later 
kreeg die een zusje, Ludovica, dat op 10 december 1839 het levenslicht zag in het 
nieuwe tehuis in de Vrouwstraat l33 . Lang konden zij van elkaars gezelschap niet 
genieten, want reeds op 15 november 1842 verdween zij voor altijd uit het gezin l34. 

De lege plaats werd vlug ingenomen: op 11 juni 1842 werd een eerste jongen, 
Carolus, geboren l35 . En de reeks werd verder gezet: op 27 november 1843 kwam 
Ludovicus 136 en reeds op 25 mei 1845 mocht die zich verheugen in de komst van een 
tweede broertje, Joannes l37 . Op 20 juli 1846 werd een derde dochtertje geboren, dat 
naar de moeder Adolphine werd vernoemd l38. Het lot was het gezin niet bepaald gun
stig, want op 27 december 1846139 verloren zij hun derde kind, nauwelijks drie maan
den oud. Het leven eiste echter zijn rechten op en op 7 februari 1848 kwam een twee
de Adolphine ter wereld 140, die evenmin als haar voorgangster een lang leven 
beschoren was; reeds op 3 juni 1850 sloot het kind voor altijd de ogen 141. Vijftien 
jaar waren verlopen sedert hun vestiging te Kaprijke: 8 kinderen waren geboren maar 
slechts vier hadden het geluk binnen het gezin verder te kunnen opgroeien. De 
geboorte van Franciscus op 26 april 1849 was dan voor de ouders wellicht een zeer 
heuglijke gebeurtenis l42. Met de komst van Emile op 7 augustus 1850143 en 
Valentijn op 8 oktober 1851 144 mocht Louis Braet er praktisch zeker van zijn dat zijn 
geslacht zou verder leven. Toen op 24 februari 1857 145 de reeks werd afgesloten met 
een derde Adolphine, zag de moeder voor de derde keer haar droom in de mist ver
dwijnen, want reeds op 25 juni van hetzelfde jaar werd ook dit kind uit het ouderlijk 
milieu weggerukt l46. 

Deze familiale tegenslagen beletten Louis Braet echter niet om zijn pedagogische en 
intellectuele capaciteiten in Kaprijke aan hun trekken te laten komen. Hij was een 
man die van aanpakken wist en die precies in Kaprijke een terrein aantrof waarop nog 
heel wat te doen was. 

Zoals hoger reeds vermeld, was er na het heengaan van Frans Pieter Verbiest in 1832 
geen onderricht meer in de gemeenteschool; toch waren er 4 onderwijskrachten die in 
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Ook in 1834 bleef de situatie min of meer dezelfde: Angelina Misman, die waar
schijnlijk als hulpkracht bij Adelaïde vanden Broucke in dienst was, werd ditmaal 
niet expliciet vermeld. Toch bleef met 163 leerlingen in totaal het niveau van het jaar 
voordien gehandhaafd. Wanneer we echter het totaal aantal kinderen te Kaprijke tus
sen 5 en 12 jaar vergelijken met het aantal schoolgaande kinderen, dan moeten we 
vaststellen dat slechts 25 % de gelegenheid kreeg onderricht te volgen (163 leerlin
gen op een totaal van 630 kinderen). Veel zaaks was dit onderricht zeker niet, want 
in het verslag noteerde men dat "ces écoles ne sont d' aucune importance; la commu
ne possède Uil local ma is i! n'.l' a pas d' instituteurs digne de !' occuper" 148. 

Het is dan ook te begrijpen dat de gemeenteraad van Kaprijke een zucht van opluch
ting slaakte, toen in 1835 een getalenteerde onderwijzer als Louis Braet zijn diensten 
aanbood. Het resultaat van deze verandering liet zich onmiddellijk voelen: nog tij
dens hetzelfde jaar volgden niet minder dan 132 leerlingen (98 jongens en 34 meis
jes) de lessen van de pas aangeworven onderwijzer. Dominicus de Groote moest zich 
tevreden stellen met 15 jongens en 20 meisjes, terwijl de speel school van Adelaïde 
vanden Broucke zich mocht verheugen in een totaal van 45 kleuters (19 jongens en 
26 meisjes)149. 

In het verslag over het dienstjaar 1836 150 staat de school van Louis Braet aangeduid 
als een pensionaat met externen; dit dubbel aspect van kostgangers en externen weer
spiegelde zich trouwens in het aantal lesuren. Zo telde een leerdag voor de kostgan
gers 9 uren, tegenover slechts 7 voor de externen; bij Dominicus de Groote en 
Adelaïde vanden Broucke waren er dit slechts 4. Ook in de leervakken en de leeftijd 
van de leerlingen manifesteerde zich een duidelijk onderscheid. Zowel Louis Braet 
als Dominicus de Groote kregen als school publiek leerlingen tussen 7 en 20 jaar; 
eerstgenoemde onderwees de Vlaamse en Franse taal, naast Principes de sciences 
diverses; laatstgenoemde hield het bij de Vlaamse taal en rekenen. Adelaïde vanden 
Broucke kreeg leerlingen tussen 3 en 12 jaar en onderwees de Vlaamse taal, naast 
handwerk voor de meisjes. 

In een gemeentelijk verslag van 11 juli 1836 151 was de informatie zo gedetailleerd, 
dat het zelfs mogelijk is de dagindeling van het toenmalig onderricht te volgen. 

School van Louis Braet: 8 u: les 
9 u: onderbreking 

10 u: les 
11 u: middagpauze 
13 u : les 
14 u: onderbreking 
15 u : les 
16 u : namiddagpauze 

18 u : les 
20 u: einde van de les 
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School van De Groot: les van 9 tot I1 u. 
School van Vanden Broucke: les van 9 tot 1I u. 

In korte tijd slaagde Louis Braet erin de school situatie te Kaprijke in po!.itieve zin te 
beïnvloeden. Toen hij als gevolg van het stijgend aantal leerlingen - en vooral die van 
behoeftige ouders - in september 1837 bij de gemeenteraad ging aankloppen om een 
bijkomende subsidie van 100 fr. van staatswege te kunnen genieten. bleek dit hele
maal geen problemen te scheppen. omdat. schreef de gemeenteambtenaar, "cer ilwi
tutelir a continué d' exercer sesfonctions avec Uil talent distingué el Ie plus grand :èle 
et qu' i! est d' une moralité exemplaire et d' une douceur de moeurs qui lui gagne 
r estime générale" I 52. 

Een stijgend aantal leerlingen schiep echter ook huisvestingsproblemen. De woning 
die 1 0 jaar te voren door het plaatselijk bestuur als gemeenteschool was aangekocht. 
bleek niet langer voldoende plaats te bieden. Op 4 december] 838 richtte Loui!> Braet 
dan ook een schrijven aan de gemeenteraad. waarin hij voorstelde zijn woning te ves
tigen in het huis dat toen bewoond werd door de heer de Coorebyter. "hetwelk :00 
door zijne gelegendheid, groote zalen en ruymen moeshof met speelcolIr \'cel heter lol 
Eene kostschool geschikt is, indien de Gemeente hem de ophrengst lief l"tm h('f legell
woord(~ Schoollokaal door de Gemeellfe te \'el11achlen"153. Rekening houdend met 
het feit dat verbouwingen aan de gemeenteschool uiteindelijk veel meer kosten zou
den veroorzaken dan het verlies van de pacht waarde van de gemeenteschool. werd 
dan ook positief op zijn voorstel gereageerd en kreeg de kostschool van Louis Brael
Lecaille vanaf 1839 haar definitieve vestiging in het begin van de huidige 
Vrouwstraat. zijnde de noordoosthoek van het Plein. 

2. Zondagscholen 

In 1838 is ook voor de eerste maal sprake van leerlingen die de londagschool volg
den l54. Naast de reeds vertrouwde namen uit de vorige jaren vennddl dit jaar\'Crsla~ 
nu ook vier nieuwkomers. van wie een drietal zich omil'r ml~r ml."t dit onlil"rridu 
belastte. 

\. Loui~ Braet 
2. Ad. vanden Broul'ke 
3. Christine Sicrens 
4. M.Thérèse Dohhl'lul're 
5. Caroline Van de Voorde 
6. Carolinc Lal'ucysl' 

Totalen: 

Gl'l1lengde 
SdlOOI 

J. tv1. 

\2\ 

\2\ 

Bij/olllkre 
school 

J. M. 

\9 17 
50 tin 
20 H 
24 Itl 

IX 

\27 II~ 

2~O 

IOtI 
~o 

\ .. 
"(lh 



De oprichting van zondagscholen dateerde reeds uit de 18de eeuw 155; pas tijdens de 
eerste decennia van de 19de eeuw werden ze op een ruimere schaal ingericht, met als 
eerste doel het verstrekken van kosteloos onderwijs aan arme kinderen, die op deze 
wijze een elementaire kennis van lezen en schrijven konden verwerven. Uit de hier
boven vermelde totalen blijkt niet alleen het succes van de zondagschool, evenzeer is 
het aantal van 422 leerlingen in de gemengde en bijzondere scholen een niet te mis
kennen element in de groeifase van het onderwijs te Kaprijke. 

Uiteraard waren de onderwijskrachten niet allemaal van het gehalte van een Louis 
Braet; alleen Adelaïde van den Broucke was - naast eerstgenoemde - houdster van 
een schoolbrevet. Ook de onderwijsmethode was verschillend naargelang van het 
niveau van de leerlingen. Louis Braet gebruikte de gelijktijdige of simultane metho
de, waarbij hij alle leerlingen gelijktijdig dezelfde leerstof bijbracht; bij de leeftijds
categorie 3-12 jaar had elk van de hoger vermelde leerkrachten (de nummers 2, 3 en 
4) de individuele methode gekozen. 

3. De kantwerkschool en het lee/werkhuis 

Het stijgend aantal behoeftige kinderen tijdens de tweede helft van de jaren dertig 
was een duidelijke aanwijzing voor de steeds maar toenemende armoede bij de minst 
gegoede klasse. Als gevolg hiervan werd bedelarij een alledaags verschijnsel. 
Volgens het gemeentebestuur was die een gevolg van gebrek aan werk, maar voor
namelijk het resultaat van luiheid. Het besliste dan ook dat "alle bedelarij volko
mentlyck zal worden verboden en ten strengsten beteugelt." 156 Een dergelijk repres
sief optreden was uiteraard geen oplossing voor de werkloosheid; hiervoor moesten 
andere wegen bewandeld worden. 

Een eerste weg daartoe was de oprichting van een spellewerkschool of kantwerk
school in het jaar 1841 157. Het initiatief ging uit van een plaatselijke Commissie tot 
dempen der hedelarij en kreeg de steun en medewerking van de juffrouwen Dehoon. 
In 1844 telde deze school reeds 53 werkende kinderen, die onder de leiding van mees
teres Adelaïde Slock een jaarlijkse winst van 1100 tot 1300 fr. verwezenlijkten. 

Adelaïde Slock was een vrouw van 46 jaar die door de gemeenteraad omschreven 
werd als "célihataire, d' une conduite et d' une tenue exemplaire; dès sa plus tendre 
jeunesse elle s' est occupée de l' instruction en qualité de sous-maÎtresse chez l' insti
tutrice Adelaïde vanden Broucke; elle a fait preuve d' intelligence et possède la 
qualité et les connaissances désirahles pour les fonctions d'institutrice"158. De 
bedoeling van de gemeenteraad was duidelijk: het werk van de in 1841 opgerichte 
commissie mocht niet teloorgaan. Door de toegewijde zorgen van de juffrouwen 
Dehoon had de kantschool in de loop van de eerste jaren een bloeiend bestaan 
gekend, zo bloeiend zelfs dat zij was ondergebracht in een lokaal dat eigendom was 
van de gemeente. De op bevel van de provinciale overheid ontbonden commissie van 
1841 schiep de mogelijkheid dat deze kantschool in vreemde handen terecht zou kun-
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toor stond 100 % achter het plan, daar hij - bij gebrek aan een beter geschikte plaats 
- dit nieuwe lokaal als zondagschool wou gebruiken. Uiteindelijk was de gemeente 
bereid een stuk grond ter beschikking te stellen, gelegen "op het Veld ten zuideinde 
\'Gil den ingang des kerkhafs [. . .] welke zeer geschikt voorkomt tot het daerstellen van 
een ruim gebouw van twee verdiepingen"161. In afwachting zou men het half ver
vallen gebouw der voormalige brouwerij dat op deze grond stond, herstellen en kos
teloos door het Nijverheids-comité laten gebruiken als werkhuis. 

4. De handwerkschool 

Niettegenstaande al de hierboven vermelde inspanningen kon men toch niet verhin
deren dat de armoede steeds dreigender vormen aannam. De werkloosheid nam toe 
door een steeds maar verslechterende conjunctuur in de textielnijverheid en bovenop 
dit alles joeg de mislukking van de aardappeloogst vanaf 1845 de prijzen van de con
sumptie de hoogte in. 

De armoede weerspiegelde zich trouwens ook in het aantal behoeftige schoolkinde
ren: voor het schooljaar 1843-1844 waren er dit 240162; voor het schooljaar 1844-
1845 steeg dit aantal tot 319 163. Rekening houdend met de weinig rooskleurige voor
uitzichten voor de textielnijverheid besliste de gemeenteraad dan ook de 
tewerkstellingsmogelijkheden van de behoeftige kinderen in een andere richting te 
zoeken. Een beroep als dienstmeid bij de rijkere burgerij bood zeker meer kansen dan 
een plaats in een of andere textielfabriek. Op 16 april 1847 besloten de raadsleden de 
Bijzondere school van juffrouw Ursumarine Minet te adopteren als een school waar 
behoeftige kinderen een aangepaste opleiding zouden krijgen: "En faisant choix de 
l' établissement de la Demoiselle Minet, on a en vue de compléter l' instruction d' un 
certain nombre de fiUes pauvres afin de les farmer à l' état de servantes. Ainsi on leur 
apprend les élémens dufrançais et les ouvrages de mains."I64 

Met deze nieuwe regeling werden de arme kinderen nu verdeeld over drie scholen; in 
1849 gaf dit volgend resultaat: 

- gemeenteschool van Louis Braet-Lecaille: 
- kantwerkschool van Adelaïde Slock: 
- bijzondere en geadopteerde school Minet: 

51 
75 
27 

Eind 1852 zei Ursumarine Minet de gemeente vaarwel. Haar plaats werd ten voorlo
pigen titel ingenomen door Ursula Jocqué, zonder beroep en woonachtig te Kaprijke. 
Onder de leiding van organist Carel Claeys mocht zij nu de opleiding van de meisjes 
op zich nemen 165. 
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B. Concentratie en uitbouw van de onderwij Iru tuur 
(2de helft 19de eeuw) 

1. Problemen rond de gemeentelijke meisjesschool 

Aan cholen wa er in de gemeente nu blijkbaar geen gebrek; wel m t men I e-
ven dat al deze onderwij in te llingen - ruimtelij k gezien - geen aaneenge J ten eh 
vormden. Dit was ook de mening van het provi nciaal be tuur, dat aandron p n 
concentratie van al deze cho len onder één en hetzelfde dak. Ge olg ge end aan d 
wen , be li te de gemeenteraad een derge lijk choolgebouw op te richten' op " , 
Veld aen de gemeente behoorende in het midden dezelve gele en en w Inom lijk d n 
noordwestelijken hoek regt over het stadhuis eene ruime. ge:ollae en l' ilig plo I 10 1 

het bouwen dezes gestichts" 166. Op deze wijze zou men de bewa h J d I ere 
chool en de handwerk chool kunnen amen brengen en h t ge u 

gebruiken als zondag chool. 

aarmate de tijd vorderde, veranderden echter de inzi hlen an d gem nt raad, n 
in de zitting van 28 januari 1860 werd be loten hel onl erp I t h t 

mei jes chool le rzijde te leggen en de in verband daarm g n m n 
te annuleren 167. Dit be lui I werd uit 0 rig loeg li hl : 

Plan I 'OO/' dl' (lP (t' /'; ('11(('/1 , do('11 I/(/(/;r lI;r.l!el '(//·/· '" \\'( ' r At' lI I' lil I 111 1111 
11/('1.\) (' ,\'.\'('11001 (N ; , P/,Ol'lll ('/ /(/1 Ar('/lif{. lil', 78./ (/8. () · /87OJ. 
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1. de kosten voor de bouw van een nieuw schoollokaal waren te hoog; 

2. de gemeente bezat sinds enkele jaren een gebouw dat groot en ruim genoeg was 
om als meisjesschool dienst te doen. Dit gebouw was het leerwerkhuis waar - volgens 
het rapport van de plaatselijke besruurders - de linnenweverij die er werd aangeleerd 
niet langer voldeed aan de eisen van de hogere overheid, "die wilt dat men er meer 
soorten mn geweefsels invoere, hetgeen hier volstrekt onmogelijk zoude zijn, al wier
de er daervoor eene groote subsidie door den Staet vergund, aengezien de gemeente 
toch moeijelyck tegen de groote fabrikanten van volkrijke steden in vreemde stoffen 
zoude kunnen concurreren en er nieuwe meestergasten zouden van noode zijn; dat de 
lijnwaden die alhier worden geweven van gesponnen garen, van mekaniek garen 
zouden moeten zijn gemaekt en het bestuer zich ten dien einde in verband zoude moe
ten stellen met stede fabrikanten die ervan de beneficiën zouden genieten"168; 

3. wanneer het leerwerkhuis niet beantwoordde aan de voornoemde eisen van het 
hoger gezag, zou het niet langer een subsidie krijgen; 

4. het werd duidelijk dat men het leerwerkhuis niet langer in stand kon houden, omdat 
men met de opbrengsten zelfs de kosten niet kon dekken: het linnen was te goedkoop 
in verhouding tot de prijs van de grondstof en er waren maar 10 tot hoogstens 12 
getouwen in werking. 

Het gemeentebestuur besliste dan ook met ingang van 31 juli 1860 het leerwerkhuis 
af te schaffen en het om te vormen in een bewaarschool, lagere school, handwerk
school en zondagschooi voor meisjes. 

De nieuw in te richten meisjesschool had natuurlijk ook een nieuwe bestuurder nodig. 
In de zitting van 11 september 1860 werd Carel Claeys, orgelist en gediplomeerde 
leerling-onderwijzer van de Normaalschool te Sint-Niklaas, unaniem als bestuurder 
der school verkozen. In zijn nieuwe functie zou hij een jaarwedde van 300 fr. ont
vangen; het vroegere leerwerkhuis zou tevens onderdak verlenen aan hem en zijn 
gezin; de bijbehorende gebouwen en aanhorigheden stonden eveneens tot zijn 
beschikking en de tuin mocht hij voor eigen doeleinden gebruiken. Bovenop zijn jaar
wedde zou hij nog eens per maand en per behoeftige leerlinge 37,5 centimes ontvan
gen. Wel diende hij op eigen kosten een gediplomeerde onderwijzeres aan te werven, 
die samen met hem verantwoordelijk zou zijn voor het geven van het lager onderwijs 
en het handwerk I 69. 

Hoe goed de bedoeling van de gemeenteraad ook was, de arrondissements-commis
saris was in deze aangelegenheid een andere mening toegedaan: door zijn schrijven 
van 8 oktober 1860 werd de benoeming geannuleerd 170. In een geheime stemming 
werden op 9 maart 1861 benoemd: 

- als gediplomeerde meesteres: Juffrouw Prude nee Amelie Sidonie van Hee 
(0 Deinze, 03 november 1839); 
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- als gediplomeerde ondermeesteres: Juffrouw Victorine van Hee (0 Deinze. 
II december 1 H40); 

- als meesteres van de kantwerkschool: Juffrouw Marie Thérèse Reygaert 
(0 Kaprijke. 2 maart I H29). 

Het gebouw van het afgeschafte leerwerkhuis. dat nu als meisjesschool dienst rou 
doen, zou tevens onderdak verlenen aan de juffrouwen van Hee. Met ingang van I 
april 1861 ging de nieuwe meisjesschool te Kaprijke van start. 

2. Bloei en teloorgang van de kostschool Braet-Lecaille 

Zoals hoger reeds vermeld, was het niveau van het gemeentelijk onderwijs te 
Kaprijke door toedoen van Louis Braet gevoelig gestegen. Naast gemeemeonderv. ij
zer was hij eveneens kostschoolhouder en het was precies in del-c laaNe functie dat 
hij een grote faam had weten op te bouwen. Zo schreef een medewerker van het 
weekblad De Eecloonaar op 21 aprilIHSO: 

"Maandag 14 april prijsuitreiking aan cle leerlingen der kostschool mil JC'If h('C'r 
Braet-Lecaille. Deze plegtigheid wl'lker uitl/oodiging cen talrijk elf kC/lrig ge:elsclrap 
\'all alhier ell elders had \'erl'l'l/igd. werd \'oorgcgacl/ door c('lIig"e lettrrot'/t'lfillgt'II. 
welkc zoo :amcnhangcnd. :00 kllllst\'ol ell hchagclijk werden lIilgc\'()rrJ dal d(':d,'(' 
dc gunstige \'erwochtillg der Cll'l/sclwllwcrs o\'crtrojfe" ('1/ dt' cll.~('m(·1l<· hrtl\'o' s 1('1/ 
volle I'erdiel/dell. Dc el'l'mewlell wcrdell. ollcla dc luidruchtigste ('11 "t'n'rrC'II(/st(, 
toejuichingen, uitgaei/.:t (/en: A, \ 'crml'C'I'sch ,'ClII H'Cl('/"Sc/rool; F. Dc' PelUW "all 
Bel/em; L. Quatae!'t 1'(11/ Heil/l' ell.l. J)e L<'.\'lI l'C111 Lal'scht·u/'(· ... lIe( grool ('11 SI(Xc/S 

aengroeijelld getalleerlillgl''' dit, ollcla h(·t op:ig/ ,'c11l dt'lIlu'('/" nrd('/-Lt'nlil/(' stel('II, 
is dl' klaerstl' hili/.: \'(lI/ dl' meierlUke :orgt'" ('11 IIcl ,'olmaC'c!.:1 ollclt-nnjs. wd/.;,e Olie/cT 

ollc opzigtcl/ (JC'II ciC' I('crlingen :ijl/S geslichls \I'ordel/ 10('g('\I'ijd,"171 

Alhoewel dergelijke lovende.' hewoordingen liefst ml't een korrel lout wONcn geno
men, kan men toch niet ontkennl'n dat zijn inwonendl' 1l't'r1ingcn - uit Ill~1 \\at 
gemeenten vun het Meetjesland en van Zeeuws-Vlnamkn.'n afkomstig - toc.:h ('t'n 
bewijs vormden voor de goede naum vun l.ijn schoo\' 

Wij maakten reeds melding vun dl' oprichting vun ollderwijlcrsgc/clsl.."huppc.'n dk -
zoals dat van Joannes Bcrnardus vun Pt.'ent.' - niel enkcl de klemtoon legden 'lP Ct'U 
beter onderwijs van de Vlaamse \nal. muur ook ruimte vroegl'u voor l't'n Illl't'r nl~C'· 
me ne vorming door het inlassen vun vakken lOuis IInrdrijkskuudl.' l'n ~esdliCtlt'l\is. In 
de lijn van del.e vernieuwing startte Louis Brul't op l:'i oktoh<.'r I ~5(\ c('n ml'is.it.'s
school ondt'r de.' kiding vun lll'mlc1f. lijn vrouw cn lijn dndltcr. Nallsl h('1 nllderrkht 
van de Franse en dl.' Vlaamse Illul werd nok dl.' nodigC' lijd \'(~lr/it.'u \',~lr e/(' ('('Il/(" 

rijksk III1c1l' l' 11 I 'llcll'rlcmclsC'l/(' gt'!I('IIit'd('I/;s 112. 
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Eerste bladzijde uit boekje voor de pn jsuitdeling van het jaar / 847. 
(Bi sschoppel ijk Archief Gent , bundel Kaprijke). 

Louis B raet was niet enke l een goede leerkracht; hij was evenzeer bezorgd om de 
faam van zijn school. En prec ies vanu it deze optiek deed hij de werke lijkhe id wel 
eens geweld aan. Een voorbeeld moge dit illustreren. Naar aanle iding van de jaar
lijkse prijsuitreiking in de maand september 1860 had Loui s Braet een programma
blaadje met het verloop en de inhoud van de festi vite iten kl aargemaakt. Op de vierde 
pagina refereerde hij aan een kantonnale wedstrijd die op 2 mei 1860 pl aats had gehad 
"onder de leerlingen der lagere scholen van het kanton Kaprijke" I 73. 32 van deze 
leerl ingen, niet ouder dan 14 jaar, hadden deelgenomen. De uits lag was - in de versie 
van L. Braet - a ls vo lgt: 

l ste prijs: V. De Hoon, leerlin g van gemeenteschool Bassevelde; 
2de prijs: E. Dauwe, leerling van gemeenteschool Kaprijke; 
3de prijs: H. De Hoon, leerlin g van gemeenteschool Basseve lde; 
4de prijs: Ed . M . Baekeland t, leerling van gemeenteschoo l Kaprijke. 

Deze tendentieuze berichtgevi ng was een van de aanwezigen op het choolfeest blij k
baar in het verkeerde kee lgat geschoten, want prompt kwam een rechtzetting van de 
gebeurtenissen in het regionale weekbl ad De Eecloonaar 174. Volgens de auteur 

6 1 



ervan was de wedstrijd georganiseerd tussen het kanton Kaprijke en het kanton 
Assenede. De werkelijke uitslag was de volgende: 

I ste prijs: Ed. De Rudder, gemeenteschool Assenede, 142 punten: 
2de prijs: H. De Clercq, gemeenteschool Boekhoute, 125 punten: 
3de prijs: L. Stuyvaert, gemeenteschool Zelzate, lIS punten; 
4de prijs: V. De Hoon, gemeenteschool Bassevelde. 107 punten. 

Met heel wat minder glans volgden dan Emiel Dauwe CKaprijke). Ad. De Cocq 
(Zelzate) en H. De Hoon (Bassevelde) met 98 punten. Ed. M. Baekelandt (Kaprijke) 
en Desiré de Rudder (Assenede) met 91 en Sebastiaen Gilson (Assenede) met 76. 

De reden voor de verdraaiing van deze feiten was, volgens de auteur, niet ver te zoe

ken. Immers, zo schreef hij, "De heer Braet is kostschoolhouder. Dat nu die heer 
werke om zijn pensionnaet te doen bloeien, is loffelijk; dat hij ,'el'I penSiOfJllairell 
tracht te krijgen, is natuerlijk; maer dat IlIj om een gedacht te ge"en ,'all de" bloei 
zijner school, om er leerlingen heen te lokken, den uitslag \'Gil een concours "en'al
sche, dat hij daervoor liege en systematisch liegt, dat is onweerdig, cla( is laf, dal is 
laag!" 

Toch had Louis Braet heel wat aanhangers die de lof zwaaiden over zijn persoon en 
zijn school; zo onder meer naar aanleiding van de prijsuitreiking in septemher 1860, 
toen iemand schreef: "het groot aantal leerlingen, zoo kost- als dagsclwlierm WCler
mee de klassen \'Gn MI' Braet, overal waer hij gewool/d hc(1t, IC BoeklwlIIt', It' 
Bassel'elde en nu sedert 25 jaeren te Capr: ... ck Zijll opgepropl gt'Wt'CSI, MWt)':t'1/ clal 
het puhliek hem genegen is en niet zO/ulcr rcden,' cle mo('cI dit· hij (/(/""'t'l/dl t'If ht'1 
onbesproken gedrag dat hij leidt. dl' goedt' ,'oorbl't'ldrll CI/ hrl grO/u/ig (IIu/t'nt'('rp 
welke hij aen zijn leerlillgell geeft, zijn \'oor:cka dl' gl.':ondsl(' "'(lahorg \',111 clt'1I 
goedt'l1 uitslag waermede zijn ol/ophmulelijk pogen worclt hck/'{lond"t7~· 

Niet iedereen echter was zo opgetogen, Zijn vlotte kennis vun dl' Fmnse t:ml - hij wus 

immers met een rranssprckcnde getrouwd - en zijn geestdrift bij hel onderwijs ervan 
werden nict door icdereen in die matc toegejuicht. Zo eindigde hl'l anikl'l van oo\'(.'n
genoemde auteur met de zin: "/Ildiel/ dl' h('cl' Ul'clt't, (('gt'lI Ol/S :,dll")'\'t'" ins mo,~'(' ill 
te hl'engell 1zl'/JbcII, I/lj llell/e/dr \'olgt'Tls zijll gtwdduIIJ.:.c'II. Wij hOpt'" l/fm ddll in " 
kor' wat mcel' tt' Zt'gg(''', =ow('/ (}\'(,I' :ijllt' 11/tlllit'r \'clll e/Ot'", als 0\'('1' :ijll fnmskilhm
nismus"176. 

In het hcgin van dc jurcn zestig manifcsleerde zidl ICl'r duiddijli. lijn in/l'l {'tH Ct'n 
vun zijn zonen in dc functic vlln gl'Il1Cl'nll'lijk hulpondl'rwij/t.'r tl' lak'll tx'n'X'tHcn. llil 
de notulen vlln de gemecntcruad hlcc.'k ovcnluilklijk dat zijn loon, Kun'I, nu nkt 
direct hel evelloecld van zijn valk .. wus, Knrd had vic.'r jllllr in dc.' Illlntmah.dl\'l4.l1 d,l(lr, 
gehracht en had nog slc.'cds gel'l! diplolllU, Tnl'n lijn vmkr Ikh tlltn I\ll lil' ~t"m('t'lltc
raad richtte, ",\'11/t'C'kt'l/dC' om =Um'" :0(/11 A: al'('1 als '/III/,o"('f'I'",I:I:"I' 1(' ~"f~m('"." 
waren de flllldslt'dl'n wt'l hcrc.'id ht'lIl "",ft'dlls \'001' r('" f'"kdiclclr \'1111 I (I(·III/~,. 18ra~ 
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tot 1 october 1863 voorlopig lijk aen te stellen om de plaets van hulpondelwijzer bij 
de gemeenteschool van zijn vader te bedienen en zal den aenstaenden jare ma er 
definitief kunnen benoemd worden dan voor zoo veel hij zich op het examen aenbied 
en eene dip lome l'erkrijgt."I77 Dit laatste was echter niet het geval, want met ingang 
van 1 oktober 1863 werd de 20-jarige Henri Reyniers, geboortig van Adegem en 
gediplomeerd onderwijzer van de normaalschool van Sint-Niklaas, in de betrekking 
benoemd 178. 

Ook voor deze kersverse leerkracht was te Kaprijke geen lange loopbaan weggelegd. 
Beschikte hij niet over de nodige pedagogische capaciteiten? Of werd hem het leven 
te zuur gemaakt door een teleurgestelde vader Louis Braet? De bronnen geven hier
over geen commentaar; wel werd Karel Braet opnieuw - ten voorlopigen titel - als 
hulponderwijzer aanvaard voor het schooljaar 1865-1866, nadat Henri Reyniers tij
dens de maand oktober 1865 zijn ontslag bij de gemeenteraad had ingediend. Deze 
aanstelling was waarschijnlijk het gevolg van een soort morele verplichting. Reeds 
dertig jaar lang was Louis Braet een gerespecteerde en bekwame kostschoolhouder te 
Kaprijke; enkele raadsleden waren zelfs oud-leerlingen van zijn school. Wie zich ech
ter helemaal niet verplicht voelde, was de arrondissementscommissaris, die prompt 
de aanstelling annuleerde en de Raad ertoe verplichtte uit te zien naar een gediplo
meerd onderwijzer. 

Wilde of kon de gemeente geen bekwame kandidaat vinden? De beslissing die in de 
zitting van 20 juli 1866 door de raadsleden werd genomen, doet inderdaad vraagte
kens rijzen. Op de vraag van Louis Braet om zelf van de voorziene jaarwedde van de 
hulponderwijzer te mogen profiteren, aangezien er geen geschikte kandidaat was 
komen opdagen, werd positief gereageerd. Daarenboven kreeg zijn tweede verzoek, 
nl. om in afwachting "als moniteur in zijne school te mogen gebruiken tot 1 october 
1866 aanstaende, den genaamden Napoleon Gi/lis van Watervliet," eveneens hun 
goedkeuring 179. Deze laatste was trouwens reeds vanaf 23 juni 1866 in die functie 
in dienst. 

Louis Braet zelf besefte maar al te goed dat hij over zijn hoogtepunt heen was. Reeds 
in 1863 had hij aan het gemeentebestuur het voorstel gedaan om zijn schoolhuis met 
bijbehorigheden aan de gemeente te verkopen "om er de gemeenteschool voor 
knechtjes van te maken."180. Dit laatste reageerde echter negatief; ook toen hij in 
1865 zijn aanbod hemieuwde l81 , bleef het antwoord ongewijzigd. Op dat ogenblik 
was men namelijk reeds druk aan het onderhandelen i.v.m. de bouw van een nieuwe 
jongensschool. 

Aangezien de gemeente geen kandidaat-koper was, werd dan maar naar een andere 
oplossing gezocht. In de loop van I H66 werd zijn kostschool verkocht aan de 
Broeders van de Christelijke Scholen, die er begin oktober van hetzelfde jaar een 
noviciaat startten; jongelingen tussen 16 en 30 jaar die zich geroepen voelden om tot 
deze gemeenschap toe te treden, zouden er welwillend onthaald worden 182. 
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De komst van deze nieuwe opvoeders betekende meteen het einde van de pedagogi
sche activiteiten van Louis Braet. Eenendertig jaar lang had hij zich met al zijn krach
ten ingezet voor de intellectuele en morele vorming van de in hoofd7-aak Kaprijk~ 
jeugd: dankbaarheid en waardering voor zijn werk waren regelmatig terugkerende 
thema 's in de verslagen naar aanleiding van de jaarlijhe prij~uitreikingen In zIJn 
school. 

Het was dan ook als een slag onder de gordel, toen in juni 1868 in de regionale krant 
De Gazelle van Eec/oo en het district een artikel ver~cheen, waarin tamelijk laatdun
kend over het onderwijs te Kaprijke werd geschreven: 

"Zouden wij er hijvoegel/ dat het onderwijs te Caprycke achtemit is hij dal1:ene \'01' 

andere gemeelllen? Sommige gehuchten toch \'erkeeren er in een diepen slOOI \'011 

wanheschaving, Is zulks niet de oorzaak van de hloedige tonee/en die er in de IIah(;

heid plaats vinden en welke wij'nog onlangs meI afgrijzen in ons Mad moeSll"fI ool'k
staven ?"183 

Een dergelijke tekst kon Louis Braet niet onberoerd laten. en veertien dagen later ver
scheen in dezelfde krant een repliek die wij omwille van zijn strijdlustig karakter hier 
laten volgen: 

"Dit artikel, ofschoon het waarheden hevat, is (Jok he/..waam om I/('Ipllhlid. in ,/Wd
Iing te leiden, Gij doet daar immers \'ers((/(/II dar de gemeel1fc Ccll'ryck, I'oor "','Ilrel 

onderwijs heu'eft, hij andere gemeenten achteruit is, en d;1 is ('('IIC omwdrlrt';c/, Zit' 

slechts den uitslag \'all al die wedstrijd('n d;e Sedt'l'l mul' cld/' 25 .iaar (JI,da clf." I'(nl 

gevorderde leerling ell der (/cht gel1/ecntescllOlt'lI 1'(11' h('1 ('(11/1011 C"pl')'(,1.. "t'I,/""II 

plaats gehad, ell gij zult (}\'C'I'tliigd zijn, dal de Ict'l'lillg('" cler gcmc'('IIIt'.'idwol ,'cm 
C (/pryck, i 11 hct alg('l1/ee" gel/ome", ('1' de h('Slc plaCltS('II in J,d,aald IIc'b!l('''. lil cli(' 

COI/COllr,\'C'n of w('ds/l'ljdt'fI kwam 1100;/ d(' f/,(111,\'('h(' taal h' pas, "('lgC'(" ('('fit' tJI,r(g(

\'aardigheid is, l'Il d(' leel'lil/gc'l/ d('I' g('l1/c'('IIf(,!icilool ,'cm Capryck I.;1IIf11c'1I :,,\\'<,IIr('1 

frallJe" c1all hef "/cwmsch, c1ell'ijl 11111/ ,I'c'dCI't 33 .iaal' dt' ",'('(. lak" 1(' g('/IjJ.;(·rl~icl "'or· 

de/1 aa1lgelet'l'c1, h('tgl'('/1 I1Il'/1 z('kel' ;11 a"c/af' g(''''('('III('1I ,,;('1 "t'lllrc'ft. 1\"", ;11 
C apl':Vck en spr('t'k i" hcf ./hmsch f('gt'lI elf' 3350 i",,'OIwI'S cI(':a g('mc'c'IIIr c''' gIJ :/111 
mt'f \'(,I'",(I//(/cri1lg I/(Iol'('n. clal cr u "'CCl' da" 2000 :/lIIt,,, 1'c'I'S(cWII (" '1111"'O(ln/rll, 
Ous I11(,C'" c/a" de l/l·(tf dcl' ;"'\'01/('1',1' \'(/11 Capryck spn'/..'fll,It-:(" ('" .\'dJl'l)\'(I/ dr /nlll

sel/(' faal; il/ cic \'!cwlI/schc \\'ccl,\'lI'ijd('" II('''h(''' :ij i" h('1 algr"u'c'I/ di( cia emdat' 

gemee,,/c'n (1\ '('I'fl'Of(l'" ; \'c'I',\'cllillt'I/cI(' jo"gdi"gc'I/ dit' dc' lc'('I.;('''''III'5(, h'" mill.~/(' I't')('r 

hef groo/stc dec'I, ;1/ ciC' g('I1I('('l/Ic's('IIool \',11/ Capr.""" gt'/('(rd l,adcl('II, ',('''/)('II ill c/r 
Akadcmië" \'{III h'C'clo(/ C'" zd/~' \'cU' /lmss('1 ('('I'Slc' pl'Ij:('I/ /I(,/,(w/c/; 1'001' \I'dl mI e/( 

Mu:ijk 1Jt'1i<1i, die' kUl/SI "'('I'd (10k g('d/l/'('"cll' II/c'C'I' dali 25 jcln'" ill ('tlP':"'''1.. IUd 1'("('/ 

(jI'C'I' h('(lc1('IIt1, ('1/ l1/('n l'i"cll Cl' o"dc'I's('/lI't'dc'''(' lm,gt'li"g('Il, lI't'/kc' ;11 dil' elcllt,&:('",m,( 

klil/sl ze('I' \'("'/'(' gl'\'ordel'd ZUIl; (jamll/c'r i,l' 11(1, d,lf ciC' /lcl",(igrrsl c/tc' II'elIl.'- ;11 
COfltyck hC'cI',\'t, ciC' MlizickmaatsclwppU II'dkt' cI(',mjds ft'gr'" al/r ,,,,,1(1''' "'c'l c'('I't' 

k01/ wl'C/ijl'('1'(,", h('clt I'c'micligc/). I>il al/t's i" IIdu "r'''WI,,/(, =ull .a:Ij, "c'c'I' ,.".\I,.IIa. 
u g('f1Iakkcl(jk klil/"Nl (I\'('I'I/lig('", dal gij (I"g"'(# 1/('''" 1'tU' CcII,n't'J.C' clb; ;/1 A."",\I(''' 
('/I l1'('/(,II.\'('h"I'''(,/1 11'" ad"I'I' =1),,<1(', Ic' w;/lt'/1 dO(,11 cltlO,.g",lIf"Il\~ 



De opsteller, August Van Acker, wachtte geen week om zijn mening weer te geven 
en in zijn reactie kwam hij opnieuw dezelfde trom roeren; het onderwijs te Kaprijke 
ging achteruit en de reden was niet ver te zoeken: "als men alleen ji-ansch instampt, 
dan hlijft het Vlaams achterwege. Uit officieele bron ook weten wij, dat het vlaamsch 
onderwijs in de gemeenteschool van Capryck 't gebrekkigste was van geheel het 
scllOolgebied."185 

Een dergelijke uitspraak kon niet anders dan kwaad bloed zetten. In zijn wiek 
geschoten reageerde Louis Braet in een vlammend artikel op de onverantwoorde aan
tijgingen: 

"Het onderwijs, de opvoeding, zijn in Capryck ten achter; wie is daar de schuld van? 
Ik voor::.eker, ik, dewijl ik sedert meer dan 33 jaren met het onderwijs te Capryck 
belast ben. Uit Uwe valse beschuldigingen volgt dus, Heer Opsteller, dat ik een weet
niet ofivel een luiaard moet zijn: Omdat gij wel te verstaan, met de hulp van den Heer 
E ... , Opsteller van een Gazet je, vlaamsche dichter en vooral flamingant zijt; drie hoe
danigheden die bezig zijn met u eene schitterende fortuin te bezorgen, heht gij daar
om het regt van mij als luiaard ofweetniet uit te maken? Weet gij niet, met al uw dich
tersverstand dat gij, met mij voor weetniet of luiaard uit te schelden, ook zegt tegen 
de meer dan 5000 verschillige leerlingen die mijn Onderwijs sedert 48 jaar hebben 
hijgewoond, als ook aan al de vaders, moeders, voogden en voogdessen die mij hunne 
kinderen of weezen hebben toevertrouwd dat zij allen hotterikken, dutsen, sullen of 
zoo iets dergelijks zijn? Wat zullen die 10.000 en zelfs meer menschen die mij met 
hunne gunst en toegenegenheid vereerd hebhen en nog vereeren en overladen, Illi 

denken en zeggen? Die priesters, advokaten, notarissen, geneesheren, en al die gestu
deerde mannen die ik onder m~ine oudleerlingen tel; die meer dan 300 jongelingen, 
aan wie ik, zonder ertoe verplicht te zijn, gratis (omdat zij arm waren) de ji-ansclze 
taal heh geleerd en die nu, hetzij in militaire graden, hetzij hij de douanen of gen
darmen, hetzij als garde-champêters, commis-voyageurs, kantoorsc/lI'ijvers enz. uit 
de armoede zijn geraakt en een mooie kazak dragen, zullen zij niet allen mijne partij 
trekken en zeggen dat het schrijvelaarken van het stadhuis van Eecloo gek 
wordt?" 186 

Zoals uit de hierbovenstaande tekst blijkt, ontbrak het Louis Braet niet aan welspre
kendheid. En als hij eenmaal op gang gekomen was, keek hij inderdaad niet op een 
schoonheidsfoutje, wanneer het ging om het aantal gepresteerde dienstjaren. Zowel in 
de functie van gemeenteonderwijzer als in die van kostschoolhouder startte hij in 
1835; evenzeer was 1866 het eindpunt voor beide ambten, m.a.w. niet 33 maar wel 
31 jaren werden uit eif:en initiatief of in opdracht van de gemeente aan het onderwijs 
besteed. 

Volgens het artikel zou hij 48 jaar lang onderwijs hebben verstrekt. Vooreerst werd 
Louis Braet geboren op 19 december 1807; het artikel dateerde van juli 1868. 
Wanneer hij inderdaad 48 jaar onderricht achter de rug had, dan zou dit betekenen dat 
hij vanaf zijn 12de levensjaar voor de klas stond, wat uiteraard weinig waarschijnlijk 
is. 
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Er is trouwens meer. In de biografische schets van Louis Braet wezen wij er reeds op 
dat de respectieve jaren en plaatsen van onderricht voor kritiek vatbaar waren 187. Aan 
zijn komst te Kaprijke in 1835 ging één jaar onderricht te Ba~!o.evelde vooraf; dit laat
ste is een vaststaand feit. Voor zijn activiteiten te Bassevelde zou hij 9 jaar werkzaam 
zijn geweest te Boekhoute. Wanneer we de officiële documenten mogen geloven. 
werd Louis Braet op 10 oktober 1827 te Boekhoute als onderwijzer aangesteld op de 
wijk Hendeken. als gevolg van een vergelijkend examen. Zijn school wa, geen 

gemeenteschool. maar wel een Bij:ondere School. die in werkelijkheid neerkwam op 
een lokaal dat werd omschreven als eigendom van des onderwij:ers ;elfs moeder 1 88. 

Een officiële staat van het aantal scholen en onderwijzers binnen het district Eeklo 
voor het schooljaar 1826-1827 vermeldde voor Boekhoute als onderwijzers alleen 
J.B. Van Peene. J.B. van Daebel en M. Van Loo \89; de termijn van 9 jaar moel dus 

teruggebracht worden tot 7. Over de even-tuele prestaties op diverse plaatsen vóór 
1827 hebben wij geen verdere gegevens ter controle kunnen vinden. 

Deze enkele rechtzettingen doen echter niets af van hel belang van zijn iout te 
Kaprijke. Zijn droom - dat één van zijn zonen de kroon zou zetten op het \'oorberei
dend werk van hun vader - ging niet in vervulling. Geen enkele van zijn mannelijke 
telgen drukte de stappen van hun voorganger; daarom besloot hij dan ook vanaf sep
tember 1868 Kaprijke vaarwel te zeggen en zijn laatste levensjaren door te hrengen 
in Gent. Toen op 24 augustus van dat zelfde jaar de prijsuitreiking plaats had in het 
gesticht Saillf joseph. de vroegere school Braet-Lecaille. mocht Louis Bmet de slo
trede uitspreken. Uit zijn laatste woorden klonk zowel de last van ~n rijk gevuld 

leven als de droetl1eid 0111 een niet vervulde wens: 

"O\'er I'ier jaren heeldde ik mU nog in, dat ik mijn h'\'t'II in CalWYck ;"" dndigC'II, 

maar dl' Goddelijke Voor;ielligheid "('(ft cr elllder 01'('1" fwschikl, TO('11 ,1 :dg d(1f gC't'II 

l'en \'an mijn \'ia ;01/('11 \'oor "c't OIlc/Crll'U;('I'Saml>t g('I/('g('" schUil IC' :ijll, hdl iJ.: 
mijll g('sticht, dat mij ;00 \'('('1 Olll'/ist, ;I\'('('t ('1/ :\I'O('g('" Ildd gl'koSI, ",lil elf' U('\'C' 

Uroc'ders I'('rkocht c'n c~r.~('.\'tclCm. ('1/ ik flI'iift'l I/ict, of dit' /lt'(,I'('II ;"IIt''' "uj 0l' t'C'II 
waardige wi};c I'C/'I'ClI/gCII. "\Q() 

3. UOIIW \,{II/ ('C'I/ 1/;('/111'1' gC'I//('cntclUkt' jOllgt'lIsse/lOol 

Zouls uit de voorgaande kapittels duiddijk w<.'nl, kl'lllk lk g<"tl1<"I.'nh.'s\.'llll('1 \'ll(lr jlln
gcns ccnl.cer heschciden start. Ik aankonp vun dl' n'<.'lis hngl'r g<.'dtl't.'nk' hl'rIx'~ f)( 

L('c/lW in I H2H schiep wcliswuar de lllogl'lijJ...lll'id tntlk nprkhlil\~ \'lUl l'I.'" jlln~l.·ns
school. maar de komst van gCIll<.'enteolllkrwij/er l'n J...ostschoolhuudl'r l.,luis Hmt."t il1 
I H35 maak Ic sncl duidelijJ... dal ,te hl'srhiJ...han' ruimtl' h.' J...kin WlIS \'ll(lr 1.'t.'11 ~11.'t.'\b 

tUlIlgrocicnd lIanlal ll.'erlingen. Vanuf I H3H w<.'nl dl.'l<.' sl'll\l\ll dan ll(lJ... ('('11 l\l\lkl\kd 
van hl.'t /'cl/.\'iol/a/ dc I.o/lis nrllf'f-I.c'('IIi1/c (,'1\ Il' 10U dil hlij\'l'l1 hll Il\M. hl." ,I:mr 
waarin hij l'crvol ontslag 1\ U 11\ , 



Met de komst van de Broeders van de Christelijke Scholen, die de gebouwen van 
Louis Braet hadden overgenomen, was voor gemeentelijk onderwijs aldaar geen 
plaats meer en noodgedwongen werd het lokaal van de vroegere kantwerkschool 
opnieuw in gebruik genomen. Het was een voorlopige oplossing, die echter geen 
genade vond bij het hoger gezag. In een schrijven van 1 en 5 april 1867 drong de 
arrondissementscommissaris er bij de gemeenteraad op aan, onverwijld de nodige 
beslissingen te nemen voor de bouw van een nieuwe gemeentelijke jongensschool 191 . 

Principieel gingen de raadsleden hiermee volledig akkoord, maar de financiële last 
probeerden zij tot een minimum te beperken en daartoe vonden zij heel wat argu
menten: 

1. In 1861 had de gemeente in het kader van een nieuwe gemeentelijke meisjesschool 
verbouwingswerken laten uitvoeren zonder enige tussenkomst van Staat of Provincie. 

2. In 1862 had zij volledig op eigen kosten een uitwatering laten aanleggen voor een 
bedrag van 33.495 fr. 

3. In 1866 was zij tussengekomen in de kosten van de bestrating van een deel van de 
Voor- en Vrouwstraat, en dit voor een bedrag van 4062 fr. 192 

Wel was de gemeente bereid de nodige gronden gratis ter beschikking te stellen. 

Tijdens het verder verloop van de jaren 1867-1868 werd het een touwtrekken tussen 
de lokale gemeenschap enerzijds en de Staat-Provincie anderzijds, waarbij elk van de 
genoemde instanties het been stijf probeerde te houden. Uiteindelijk trok de gemeen
te aan het kortste eind en stemde zij in met de uitvoering van de reeds ontworpen 
bouwplannen. Op 21 oktober 1869 werd het werk in aanbesteding gegeven. Vier 
ondernemers namen hieraan deel : 

- B. Martens, Boekhoute 
- Gabriël Van Kerkhove, Sleidinge 
- Constant en Pieter Everaert, Gent 
- Désiré Heysse, Eeklo 

32.125 fr. 
32.900 fr. 
29.761 fr. 
30.990 fr. 

Het werk werd toegewezen aan de gebroeders Everaert en reeds in mei 1870 werd de 
laatste hand gelegd aan het nieuwe schoolgebouw. Naast de gemeentelijke school 
voor meisjes was er nu ook haar mannelijke tegenhanger, die "als een monument te 
midden het dorpsplein oprijst"193. 

Na het vertrek van Louis Braet werd de functie van gemeenteonderwijzer toever
trouwd aan Felix Dhont, gewezen hulponderwijzer te Nederbrakel, die op 28 april 
1868 bij geheime stemming was aanvaard 194. Op 21 mei echter liet de inspecteur 
berichten dat Felix afzag van zijn benoeming; Gustave de Vaere, hulponderwijzer in 
Tielt, kwam zijn plaats innemen en zou deze blijven bekleden tot 1879, het jaar van 
zijn ontslag l95 . Vanaf 20 oktober 1868 werd hij in zijn ambt bijgestaan door hulpon
derwijzer Charles Louis C1aeys I96. Uit de begrotingsstaat voor het jaar 1868 verne-
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en het hehl'Gamste deel van zijne leerlingen is hen gevolgd. Voor den nieuw henoem
den gemeenteonderwijzer bleef er dan niets over dan de arme kinderen en de begin
nelingen. Daaruit heeft den onderwijzer zijne kampers voor den wedstrijd moeten 
le\'eren. 
De gemeenteraad van Caprycke bestaat nauwelijks Mee jaren: de tegenwoordige 
onderwijzer heeft als 't ware eene nieuwe school ingericht en versche leerlingen 
gevormd. Wedijveren in dergelijke situatie gaat niet."198 

Een tweede kantonnale wedstrijd in I 875 bevestigde voor een stuk zijn visie; bij die 
gelegenheid vielen twee van zijn leerlingen in de eerste prijzen l99 . De vlam van de 
heropstanding zou echter spoedig gedoofd worden; de onderwijspolitiek van minister 
Van Humbeeck zou vanaf 1879 de katholieken tegen de vrijzinnige liberalen in het 
harnas jagen. Ook te Kaprijke zouden hiervan de gevolgen merkbaar worden. 

C. De schoolstrijd te Kaprijke (1879-1884) 

Voor een goed begrip van de onderwijssituatie in 1879 is het wellicht aangewezen -
zij het dan ook bondig - de houding van de Belgische Staat op onderwijsgebied even 
nader te bekijken2OO. 

Tot 1836 was het onderwijs bijna uitsluitend in handen van de geestelijkheid; met de 
uitvaardiging van de organieke wet op het lager onderwijs van 23 september 1842 
kregen de gemeenten nu ook inspraak in het lokaalonderwijsgebeuren. Deze wet 
legde enerzijds de nadruk op het feit dat de godsdienst de basis was van elk onder
wijs; toch moest anderzijds de Kerk het benoemingsrecht van de onderwijzers aan de 
gemeente afstaan. Aan het eeuwenoude monopolie van de kerkelijke onderwijsorga
nisatie werd paal en perk gesteld: de wet gaf nl. aan de gemeenten het recht om open
baar onderwijs in te richten. Daartegenover stond dan wel dat door deze wet de vrije 
katholieke scholen door de gemeenten konden worden aangenomen; ook de materië
le zorg voor het lager onderwijs behoorde voortaan tot de gemeentelijke taken. 

De tegenstelling tussen katholieken en liberalen resulteerde bij de parlementaire ver
kiezingen van I I juni 1878 in een klinkende overwinning voor laatstgenoemden, 
waarbij deze zowel in de Kamer als in de Senaat over een volstrekte meerderheid 
beschikten. Het radicaal-liherale ministerie Frère-Van Humbeeck (18 juni 1878-10 
juni 1884) greep de kans met beide handen aan om in een tweede organieke wet van 
1 juli 1879 hun ideeën te concretiseren. De hoofdkenmerken van deze nieuwe wet 
waren: 

I. de gemeentelijke autonomie inzake lager onderwijs werd heperkt ten voordele van 
de Staat, die voortaan voogdij over dit onderwijs zou uitoefenen: 
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- elke gemeente moest ten minste één officiële staatsschool bezitten: 
- de gemeente mocht geen vrije school 'aanvaarden' of subsidiëren: 
- alle onderwijzers moesten gediplomeerden van officiële normaal .. cholen zijn: 

2. het staatsonderwijs werd een neutraallekenonderwijs: 
- het godsdienstonderricht werd van het programma geschrapt; 
- een priester mocht godsdienstonderricht geven. maar buiten de kla .. uren en op uit-
drukkelijk verzoek van de ouders20I . 

Een dergelijke wet moest uiteraard bij de katholieken kwaad bloed zeilen en de reac
ties lieten dan ook niet op zich wachten. De bisschoppelijke vastenbrief van 1879 was 
o.m. tegen deze wet gericht en schreef gebeden voor die aan duidelijkheid nieLs te 
wensen overlieten: "Des écoles sans Dieu et des maÎtres sans Joi. déli,'re;-IIolis. 
Seigneur!" (Van goddeloze scholen en goddeloze meesters. verlos ons, Heer). 
Woordvoerders van de katholieke partij trokken op openbare manifestaties van leer 
tegen deze - volgens hen - goddeloze wet. 

Ook in Kaprijke bleef men niet ongevoelig voor wat zich op nationaal niveau afspeel
de. Op 8 september 1879 werd een grote meeting georganiseerd in het gebouw van 
de nieuwe zondagschool (de huidige parochiezaal). Bij die gelegenheid zouden de 
heren Beyaert van Brugge en Minnaen van Tielt aan de inwoners van Kaprijke en 
omliggende de slechte gevolgen en de schijnheiligheid van de gCII;('"sc!lll/eIJ aanto
nen202. De bijeenkomst werd besloten met het zingen van een lied. waarbij de woor
den van De Vlaamsche Leeuw als volgt werden aangcpast : 

"Zij zullen haar niet hehhell 
De schoone :il'! ,'cm . t kind 
Ondallks dl' he/sche listelI 
Vall . t gellsche schrikbewind." 

Voor het gemcentebestuur lagen l11ol'ilijke dagen in hl,t wrsl'llit't. Alhoewd dl' nll'l'r
derheid katholiek was, kreeg Ill't toch af te ~kl'nen I11l't \.k tl'gt'nkanting van een paar 
liberaal gezinde vertegenwoordigers. Dl' tegensll'lIingl'n werden ~l'ds duidelijk in dl' 
zitting van 14 mei I H79. Bij die gelegenht.'id Illlll'st l'l'n lllllll'ndhrid vtm dl' minisll'f 
van binnenlandse I.aken, d.d. 7 muart t H79, in verhand ml't de hl'r/iening ,all dl- l"\.'r· 
ste organieke wet op het lagl'r lllllkrwijs, worden vllllrgdl'/en. Enkcil' madsk1.kn 
oordeelden dit niet nodig, andl'J"l'n hl'\Werden het tl'gt.'lllkel. Om lIit 1ll'1 sll'p tl' r.lkl'n 
liet men de beslissing over uan het college van hurgl'l11l'l'stl'r l'n Sdll'pt.'l1l'n: tiil lx'slis
te met 2 stemmen (dl' schl'lll'nl'n Sdlllllaert l'n Tal'lmHn) Il'gt'n 1 (hUfgt'lIll'{'slt'r 
Tysebaert) dat de voorle/.ing niel IOU gehl'Uf'l'n. 

En de sfeer betenlc er nil't op. (>p 21 l'n 2h jllni \\'l'rd l't.'n /iltin~ ~dln'l\kn "aarbij 
respectievelijk slechts 4 en :; klkn op\... Wallll'n. Op t 1 HlI~lIstus l'l\'~l'n dl' m,hlskdl'l\ 
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zich over de voorgeschreven artikelen van de tweede organieke wet van Van 
Humbeeck, minister van onderwijs. 

Aangezien de lokale geestelijkheid weigerde het godsdienstig onderricht te geven en 
de hoofdonderwijzer en -onderwijzeres bereid waren om zoals voorheen deze taak op 
zich te nemen, leverde dit agendapunt niet veel problemen op. Toen echter de door 
de wet voorziene vergoeding voor dit onderricht ter sprake kwam, manifesteerde zich 
opnieuw de tegenstelling binnen de groep van de raadsleden. Geen van beide onder
wijskrachten eiste een vergoeding voor dit onderricht; toch bleek bij de stemming 
over dit punt dat Pieter Tysebaert, Désiré Ingels en Francies Van Vooren de wet strikt 
wilden toepassen en hen bijgevolg ook wilden betalen; notaris Taelman, brouwer 
Désiré Sisterman, Bruno Dauwe en Jan Francies Schollaert verzetten zich daar ech
ter tegen203. Daarmee was de kous niet af, want op 23 september 1879 dienden zowel 
hoofdonderwijzer Gustaaf de Vaere als zijn hulponderwijzer Auguste Melchers hun 
ontslag in204; eerstgenoemde trok naar Zelzate, waar hij zijn taak verder zette in het 
katholiek onderwijs en laatstgenoemde wijdde zich aan dezelfde opdracht te 
Bentille205. Dit ontslag lag trouwens in de lijn van de verwachtingen. Toen de bis
schoppen beslisten de H. Sacramenten te weigeren aan het onderwijzend personeel 
van de staatsscholen, evenals aan de leerlingen van de officiële normaalscholen, lag 
het voor de hand dat heel wat leerkrachten uit gewetensbezwaar hun betrekking zou
den opgeven. Het feit dat elke pastoor verplicht werd om in zijn parochie een vrije 
lagere school op te richten, schiep trouwens ook de mogelijkheid om in deze nieuwe 
vrije scholen hun ambt verder uit te oefenen. 

De benoeming van de nieuwe hoofdonderwijzer, Engelbert De Clercq - te voren 
gemeenteonderwijzer te Mendonk - bracht de vergoeding opnieuw ter sprake. 
Rekening houdend met een gouvernementeel schrijven van 27 september 1879 beslis
te de gemeenteraad op 15 oktober 100 fr. toe te kennen; ook nu weer bleek de eens
gezinde houding van Tysebaert, Ingels en Van Vooren, die met drie stemmen hun zin 
wisten door te drijven, aangezien vijf andere raadsleden zich onthielden. Toen de ver
goeding voor het kosteloos onderwijs aan bod kwam, namen laatstgenoemden echter 
weerwraak: de gemeenteonderwijzer zou voor het schooljaar 1879-1880 voor het 
geven van onderwijs aan de arme kinderen slechts vergoed worden voor de leerlin
gen die effectief de lessen volgden en niet volgens de lijst van de behoeftige gezin
nen206. 

De oprichting van rijkslagere scholen, zondag- en bewaarscholen moest, volgens 
minister Van Humbeeck, een gezond evenwicht brengen binnen de nationale onder
wijsstructuur. De gouverneurs kregen dan ook de opdracht ervoor te zorgen dat bin
nen de gemeenten van hun ambtsgebied dergelijke instellingen werden opgericht. Zo 
ontving het Kaprijks gemeentebestuur op 31 augustus en 4 september 1880 een 
schrijven waarin op de oprichting van respectievelijk een school voor volwassenen en 
een bewaarschool werd aangedrongen; in beide gevallen was de stemming negatief; 
alleen dokter Tysebaert en Jan Francies Van Vooren waren voorstander207. 
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Ook de opri;.hting van een speciale commissie belast met de controle van de katho
lieke scholen, paste volledig in het kader van de toenmalige onderwij"politiek. 
Daarnaast werden op regionaal plan reeds vanaf 15 december I X79 offtciële comité .. 
voor het lager onderwijs aangesteld; voor het gebied Ba .. sevelde-Kaprijke-OoMeeklo 
bestond dit uit: 

- De Coorehyter, Pollet en Christiaen (Bassevelde); 
- Van Hecke en H. Hamerlynck (Oosteeklo); 
- Ingels en Van Damme (Kaprijke)20H. 

De publikatie van hogergenoemd comité - met enkel maar de vennelding van de 
familienaam - ging in Kaprijke niet onopgemerkt voorbij. De naam' 'all Damme wa~ 
in deze gemeente inderdaad geen uitzondering en Jan Francies Van Damme. over
tuigd katholiek, wenste geenszins de doeleinden van de minister te dienen. Op 30 
december schreef hij de onderwijsminister een emotionele hrief, die elke onduide

lijkheid moest wegnemen209 : 

"Mijnheer de Minister, 

Sedert \'erschillige dagen ,'raagt men mij links en rechlS of ik hl'l II'cl hef/ dit- gij hier 
als lid van het ojJïciecl schoolcomiteit komt aall tc stc/ft·n. Ik, .\fljnhl·cr, iJ;. lid' ddl 
zeker nooit geloofd, maar daar de uitdrukkillg ,'(/n dCII Alof/il(,/lr, .. , 'WI Delll""t'. pelr
tiel/lier à Capryck" hiertoe aanleiding gcc1i (M '/11 11 ea "'0 is koo""'(1I1 .. \11'. Edlldr" 
is hakker en dl' andere \lan Dalllml' zijn lant/hol/H'l'''s) kom ik Ul'd, \'l,,.zo('/.:ell mij i/l 
mijne eer te herstellen ('n door Uw Slaalsh!ad tl' lII('/dl'lI dal hCI gC·l'"..;:;IIJ mij is dic'" 
gij heschikt om als lid ,'WI het schoolcomitl'Î1 on zeil heiligell godse/il''','\1 Ir' /)(·,'\m)'e/('". 

Ik hegeer "ie/s 111('('1' clan clls krisll'll/l' Ic\'clI cn IC Slc'I,\,C", ('11 allUd :0/1 i/.; \d/k" \1'('('1'

tlig h1ij,'('fI dl' /1.//. Sakramclllc'lI (e OIlf\'(lIIgclI CII dclar ddl all('.\' o",,,ogdUA is \'001' 

wil' lid ,'all C('I/ schoolcomitl'i, word/ - gelUk h,'( dc' hi,\',\'clu>"l'c'l/ '/('''''('11 \'c',-A1ddrc/ -
wil ik dus gC'l'lIszills clit CIm'" ui'oc/t'I/('" Cl/ hi('n'o()/", 'I :(j hia, 
" zij i" '{ oll/liggcl/elc door ic'mal/d aall:icl/ wordcl/. 

Aam'lUirel, MU/lhl'Cr cic' 1'.-1il/is/c'r, dl' lIildl'/lÁÁi"g mijl/('/' achlil/g 

Als gevolg VUil dil sl'hrijwll wl'rd pus in juli Il-\l-\(} '·:duan.1 Van \);\11\1\1(', h"tI\klaar, 
als lid vun hl'\ Sl'lHlOh;olllill' hl'nol'l1HI2 I 0, 
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Ook E.H. Pieter Braem, pastoor te Kaprijke, was een verwoed tegenstander van de 
liberale onderwijspolitiek. Niettegenstaande zijn gevorderde leeftijd - hij was toen 65 
jaar - zette hij zich zo onverdroten in voor de katholieke belangen, dat hij zelfs in de 
kamerzitting van 19 mei 1882 ter sprake kwam. Een vertoogschrift, ondertekend door 
20 liberaalgezinden, vroeg dringend maatregelen tegen zijn persoon "ten einde hij 
::.ich met meerdere rechtvaardigheid en volgens de voorschriften van zijn geestelijke 
bediening jegens zijne parochianen zou gedragen"211. Concreet verweet men hem 
dat hij zijn herderlijke taak verzuimde ten voordele van de katholieke partij en dat hij 
een onverzoenlijke oorlog tegen het staatsonderwijs voerde. 

Deze aantijgingen waren inderdaad niet uit de lucht gegrepen, want in 1881 en 1882 
had hij verscheidene kinderen uit de gemeenteschool niet tot de Eerste Communie 
toegelaten. In de katholieke school werd godsdienstonderricht gegeven; enkele leer
lingen uit de gemeenteschool woonden dit bij, maar werden dusdanig behandeld dat 
hun ouders verkozen ze zonder godsdienst te laten opgroeien, liever dan ze verder 
door de pastoor te laten beledigen. 

Met het overlijden van pastoor Braem op 23 mei 1884 verdween één van de bezie
lende krachten in de strijd tegen het rijksonderwijs. Na de parlements-verkiezingen 
van JO juni van hetzelfde jaar verdween ook Van Humbeeck van het toneel. De 
schoolpolitiek van de regering was een zeer dure onderneming gebleken: tussen 1879 
en 1884 werden voor 26 miljoen nieuwe scholen gebouwd; sedert 1872 was de eco
nomische toestand geleidelijk aan verslecht en samen met de heffing van nieuwe 
belastingen op tabak en dranken, waren de electorale vooruitzichten weinig bemoe
digend voor de liberalen. Het resultaat van de verkiezingen was dan ook een ver
pletterende nederlaag voor laatstgenoemden; Van Humbeeck, gewezen minister van 
onderwijs, werd zelfs niet herkozen. Het gehate ministerie van openbaar onderwijs 
werd onmiddellijk afgeschaft en dit departement kwam opnieuw onder Binnenlandse 
Zaken. Reeds op 22 juli werd het parlement in buitengewone zitting bijeengeroepen 
om zo vlug mogelijk de liberale schoolwetgeving door een nieuwe te vervangen. Op 
20 september 1884 werd de derde organieke wet uitgevaardigd; onder de voornaam
ste bepalingen vermelden wij o.m. dat 

1. het lager onderwijs opnieuw in handen kwam van de gemeenten; met goedkeuring 
van de Bestendige Deputatie mochten zij vrije scholen aanvaarden of aannemen (aan
genomen scholen); 

2. de benoeming van de onderwijzers opnieuw vrij was; men moest dus niet langer 
houder zijn van een officieel diploma om in de gemeentescholen les te geven. 

Wat te voorzien was, gebeurde: in de gemeenteraadszitting van 30 oktober 1884 
maakte men dankbaar gebruik van de kansen die door de nieuwe schoolwetgeving 
geboden werden. 

Tijdens de jaren van de schoolstrijd was het aantal leerlingen in de gemeenteschool 
voor jongens en meisjes sterk gedaald; de vrije jongensschool onder leiding van 
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Désiré Claeys en de vrije meisjesschool onder het bestuur van Louise Schollaert ken
den integendeel een gestage groei. Met 8 stemmen tegen I (die van burgemee .. ter 
Tysebaert) werd toen besloten212; 

I. de plaats van gemeente- en hulponderwijzeres van de meisjes af te schaffen en de 
beide leerkrachten in beschikbaarheid te stellen: 
2. de plaats van hulponderwijzer bij de gemeenteschool voor jongens eveneens af te 
schaffen; 
3. de vrije jongens- en meisjesschool van respectievelijk Désiré Claeys en Louise 
Schollaert aan te nemen; 
4. de gemeenteschool voor jongens open te stellen voor jongens en meisjes en dit 
onder het bestuur van de gemeenteonderwijzer Engelbert De Clercq; 

Het einde van de schoolstrijd betekende nochtans niet dat nu alle plooien glad gestre
ken waren. De lokale tegenstelling gemeenteschool - vrije scholen zou nog een 
nasleep kennen door de tussenkomst van de hoofdinspecteur voor het lager onder
WIJS. 

Op 11 januari 1888 schreef deze laatste in zijn verslag over de onderwijssituatie te 
Kaprijke dat het gemeentebestuur op eigen houtje twee klaslokalen van de geml."en
teschool aan de vrije jongensschool van de heer Claeys had toegewezen. zonder voor
afgaande bekrachtiging van dit besluit door de Bestendige Deputatie. Het leerlingen
aantal voor beide instellingen was inderdaad zeer uiteenlopend: de gemeenteschool 
beschikte over drie klaslokalen voor een totaal van 23 leerlingen. bestaande uit I ~ 
jongens en I I meisjes: de vrije aangenomen jongensschool telde 1 RO jongens. Het 
ware dan ook - althans volgens de hoofdinsp<x'teur - verkieslijk dl'le heide scholen te 
laten fusioneren. En hier precies wrong hel schoentje. Ot' lokale hl'\olking "as de 
gemeenteonderwijzer niet genegen en wilde in geen gl'"al van l'en versmelting van 
heide scholen horen, zolang Engelherl De C1erl'lj als officiële hoofdonderwij/er lijn 
taak zou voortzetten. De raadsleden vonden het mel'r aangewe/l'n dat hij met pl.'n
sioen zou gaan, IC meer daar hij reeds 30 dienstjarl'n adlh.'r dl' mg had. ,"oor hl't geval 
hij zou weigeren, waren zij zelfs van plan Ill'lll in dispunihilitc..'it Ie plaalsen, "om 
reclclI dal ciC' (~Oïciëlc' gell/('lIgt/c school hie'" g('('/I(' /"('d('II('1/ h('('ft lol SlllI/ti Ir' h/(h'r'" 
duur ('/' IhallS gcel/e ,willlig ('11 :('/}:\' gcclI li(,11 I//Iismdas cllhil'l' :ijll dir' 11('1 /l('''ou,/ 

of h('1 heSlaaf/ (l1I:e,. hijfW Of/h('I'ol!.:le (~OïciN(' school I'"(I.~(''' of <'is",c"c'"'' ~I.\. 

Uit het verloop van de geht'mtl'nissen hk'l'k l'l'htl'r dal hl'lllll(lo~.'kl'n van ~k onkil'k 
school niet in een handomdraai geheurde. Pas op ::!h apri I I R9ll gaf PrUdl'll1.'l' \' an I kl' 
haar ontslag als ge1llel·nteonderwi.izerl's~ lol. hierin gevolgd dll(lr haar I\lstl'r \ 'h,;I\lrin~' 
op 2H maart I Hl} 121 ~. liet IOU uill'iIHklijk I I juli I!N 1 \Vonkn \'Il(lmkl'r ~k ph';Its van 
(lncl('f'w~i:('r dcr g(''''('f/gclc gCf1/I'Cf/('SCIIOOI wl'nl nfgl'sl.'haft t'n En~dll('11 l"k ('1\.'1'\.'\1 

Ier hes(:hikking kon wonkn gl'Sll'Id216, 

11t'1 eindl' van de 19d1' l'l'UW was voor lil' knlholil'\...l'n in Knprijk~' 1\1' 11Ildl'r\\ i.i'~l'hil'tl 
een volkdig SlIl'CCS: de vri.Îl' sdmkn voor .ion~l'ns l'n IlIl'isjl" k\llhkn \\'1\\11:';\11 I'd,l" 
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nen op de financiële steun van de gemeente, en de bedreiging van rijkslagere con
currentie behoorde met het verdwijnen van de gemengde gemeenteschool voorlopig 
tot het verleden. 

BESLUIT 

In deze bijdrage poogden wij een beeld op te hangen van 500 jaar onderwijs in 
Kaprijke. 

Hoe beperkt de middeleeuwse bronnen over dit onderwerp ook waren, toch bleek 
overduidelijk de monopoliepositie van de Kerk op dit domein; de scholasters of 
seoelmeesters waren in de regel geestelijken, die naast hun specifiek herderlijke taak 
ook voor het onderricht instonden. 

Ook bij het begin van de Nieuwe Tijd kwam hierin weinig verandering; alleen van 
schoolmeester Franchois de Meyer weten we met zekerheid dat hij geen geestelijke 
was. Niettegenstaande het lager onderwijs zich beperkte tot elementaire noties van 
lezen, schrijven en rekenen, waren uiteindelijk toch een relatief groot aantal 
Kaprijkse studenten aan de Leuvense universiteit ingeschreven. Zoals verwacht kon 
worden, was hun studie meestal de voorbereiding op het priesterschap. 

Ook tijdens de 17de en de 18de eeuw domineerde de Kerk de onderwijswereld. Wel 
ging de schoolmeestersfunctie geleidelijk aan - zij het dan onder toezicht van de gees
telijkheid - volledig in lekehanden over; hierbij bleek dat de kosterfamilie Bocxtael 
het schoolmeesterambt gedurende meer dan 90 jaar ononderbroken waarnam. 

Voor de grote wijzigingen in de onderwijswereld moeten we echter wachten op de 
periode van het Frans bewind; op kwalitatief gebied werd aanvankelijk weinig voor
uitgang geboekt, doch met de alles overheersende positie van de Kerk was het 
gedaan. 

Met de onderwijspolitiek van koning Willem I werd een stap in de goede richting 
gezet. De privé-scholen, meestal gehouden door weinig bevoegde onderwijskrachten, 
zouden weldra plaats maken voor gemeentescholen, waarin gediplomeerde onderwij
zers hun ambt uitoefenden. De basis voor een onderwijsvernieuwing was gelegd en 
na de Belgische onafhankelijkheid kon men dan ook verder bouwen aan een meer 
gedifferentieerde schoolstructuur. 

De komst van Louis Braet in 1835 - als gemeenteonderwijzer en kostschoolhouder -
was voor Kaprijke een zegen. Dank zij zijn idealisme en vakbekwaamheid zou de 
Kaprijkse jeugd gedurende meer dan 30 jaar de kans krijgen om een degelijk onder
richt te genieten. 
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De evolutie van de socio-economische situatie tijden!> de eer!>te helft van de 19de 
eeuw had de oprichting van nieuwe scholen voor gevolg. De zondagf.!>Chool brdcht 
aan arme kinderen een elementaire kennis van lezen en schrijven bij: een kantwerk
school. opgericht in 1841. gaf aan de arme meisjes de kan!> een beroep te leren dat 
een interessante bijverdienste voor hun later gezinsleven kon opleveren. Voor de 
mannelijke telgen werd een leerwerk huis opgericht. waarin de basistechnieken voor 
de textielbewerking werden bijgebracht. De crisis in de textielnijverheid rond het 
midden van de 19de eeuw verklaart de oprichting van een handwerhchool. waarin de 
meisjes werden voorbereid op een dienende taak bij de rijkere burgerij. 

De tweede helft van de 19de eeuw stond te Kaprijke in het teken van een bouwpoli
tiek: de oprichting van een nieuwe gemeentelijke meisjesschool in 1861 en van een 
gemeentelijke jongensschool in 1870 bracht niet enkel een concentr,llie van de voor
heen verspreide onderwijslokalen mee. maar was tevens een oplossing voor een 
steeds stijgend leerlingenaantal. 

De liberale onderwijspolitiek van minister Van Humbeerk zette bij het katholiek den
kend publiek in België heel wat kwaad bloed. De hieruit volgende ),choolslrijd (1879-
1884) zou - ook op louter lokaal niveau - voor heel wat animo en tegenstellingen lor

gen. Met de terugkeer van een katholieke regeringsploeg in 1884 werd de 
onderwijswet van minister Van Ilumbeeck afgeschaft en lag voor de gemt-entebestu
ren de weg open om de voorheen vrije katholieke scholen als gemeentescholen aan IC 

nemen. 

BIJLAGE I 

Bewijs der fondatie van wylcnt heer en Jlll'esll'r Nkolaus ""mil' \\\)(.'slijm.', Cutlt'

nynck ende heer fram:hois Luc!-. oom lllaIL'fIlL'l'l. 

A/.wo dl' \'oor.\'C'ycll' ;'('('1'('11 "('''hclI (lC;'f('l'gt'l(ll·ft·" I'('"ig(' got'dl'/'('" (\"111'/'1'111/ dl' dn' 
(/t'e/en ";je/('n se/l'l'n W OCSfYII(' CII heT \'icrdl' hy dl'lI ,'ool'l/o('m(/(o" l.ud' (tI( ,,('( fl"" 
eieren \'(11/ sl'kC'r h"rsell ft'/" ('('rclI "(11/ dl' 1/./1, "rUm/digh(·/jd. ,wo 111'"''(''' ,'«(i by (('.'I

famellf g(,CIllfo/'is(,l'I'd ;'''11 Iwijde ('OSijlls ,,(.(.,. ('I/CIt' m('('sT('/' MdrTc''' .1(' R"clda, ('(lito, 

n;nck \'(11/ Sf. Wo"l>"rgo fof \ '1'/11'1/(' I'lIdc hccr ('lidI' m('c'slt'" .·\III,IIIilU .\I"t"."(", 
ficelltiC/cf ill elC' 11. Goclhcydf, Pelsto,. 1'11 clC~!'1I "(11/ /luisT. ToT '/('T "',Ic'~("" ,',m ('('IJ "b.~o
IUf reglement der sein' h,,/'sc'" clis "(llgl : 

I. Voor/'('I'sf dal uijf hCf ill/.;Oll/!'II tll'r gll/'dl'n'" .\'/111"11 =UII I, ~ I!II 3, s.-.' \'(',.,,(" e.l.\' " 
s('I,'C' ;11/';011/('" hl'l/I sfre/.;(, t'/I'~ h/lr,w' "oor df' sT/It/.'III"" ill 1111111'111"11'1/1".\· (e" ,./,('101' 
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inclus ten hoogsten tot thien ponden grooten, en die sul/en studeren in philosophie, 
godheyt, rechten ofmedecijnen tot Loven, parijs ofdO/jau ten hoogsten van veerthien 
ponden gr. courant t'jaers. 

2. Dat de persoonen willende profiteren dese bltrSen moeten zijn van het geslachte 
derfondateurs ende anders geene, de naeste hebben de praeferentie ende met condi
tie van bequaemhe:vd tot tdienen van d' H. Kercke, soo in 't geestelijk oft in 't were
lijk. 

3. Dat niemand van de::e bW'sen sal mogen profiteren ofte col/ateur wesen, ten zij hij 
en sij go et rooms catholyck sijn, en geensints suspect, oversulks sul/en de col/ateurs 
\'Oor het confereren deser bW'sen doen professie van het catholyck roomsch geloove, 
en doen sweiren met e.\presse intentie van de selve fondatie te weiren van eenige niet 
roomsdI catholyck, ofte suspect van heresie. 

4. Dat de intentie der fondatew's is voor de aerme ende niet voor de rycke der 
geslachte, oversulks moeten de aerme gepraefereert worden voor de rycke ex paribus 
aut fere paribus. 

5. Tot deze bW'se mag niemand gepromoveerd worden ten sij ten minsten in syntaxi, 
ten waere daer geene studenten en waeren, alsdan sal hij die mogen profiteren van 
d' eerste schoole tot de promotie in artibus, ende ist dat hij ten minsten het derde deel 
der promo venten naer hem heeft, sal de selve burse mogen houden om te studeren in 
de Godtheydt in eene van de drij universiteyten tot vijfjaeren, ende in de rechten oft 
medeceynen tot twee of uytterlyck drij jaeren, want de intentie derfondateurs is, per
soonen te queecken die de H. Kercke nut en projïjtig sijn 'tsij met bedienen der pas
torijen of andersints in de ken'ke wa erop de col/ateurs sonderlinge sullen letten. 

6. Indien 't gevielle dat er geene en waeren der geslachte, die hem wilt tot de studie 
begeven, soo zal het inkomen van de collateurs gheemploeert worden tot het queeken 
en leeren der aerme kinderen van het geslachte en dat er ook geene en waeren, zoo 
sal het Încomen bewaert worden om eenige van den bloede te helpen tot staeten, 
bezonderlijck tot den geestelijken staet. 

7. Van dese fondatie sijn bij de fondate/lI's gesteld als proviseurs, administrateurs en 
collateurs heer en meester de Ruddere en heer en meester Anthonius Maeije, om te 
ontjanghen of ontjanger te stellen met salaris naer discretie met authoriteyt om tha
erlieder afscheede twee persoonen te denomeren in haerlieder plaetse, met ge!eyke 
authoriteyt van te kiesen twee andere in hunne plaetse naer hunne dood ofte renun
ciatie en soo voorts, ende waer het saeke daer geene van het geslachte en waeren 
bequaem om te wesen proviseurs van dese hursen, soo sal die geconfereerd worden 
hij den archidiaken van hrugge, hij den pastor ende hurgemeester van Caprycke, die 
in sulek geval sullen wesen ('ollateurs tol alderteyt dat er iemant van 't geslachte sal 
wesen hequaem om collateur te sijn der selve hurse. 
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8. Waer het zaeke dat er eenigen proviseur in de administratie "on dese fondatie 
onrechtveirdig handelde, men sol hem vermaenen, en niet gebeterd zijnde, :al den 
selven bij den archidiaken, pastor en burgemeester ,'oornoemt met communicatie 
ende t'vois der vrienden van de fondateurs afgesteld .. vorden, ende in s)'n plaetse 
eenen anderen gecoren worden, ende oft geschiede dat er maer eenen mn '( geslach
te en wierde bequaem gevonden om collateur te sijn, soo zullen de plaetse "on den 
tweede proviseur bedienen, den Pastor ende burgemeester voornoemt, 

9. De provisew's sullen dat doen ter eeren Godts ende \'an het geslachte en sullen ook 
recompentie hebben na er behooren van dese fondatie en sullen rekenillge doell in 
handen van den archidiaken, archipriester ende penitentier \'all Brugge alle drij jae
ren eens, welke drij persoonen voor hUil toesicht en auditie elker rekeninge sullen 
hebben drij schellingen ende vier grooten coural/t. 

la. Waer het zaeke dat 't geslachte derfondateurs wa ere te niet ende extillct. soo sal 
de collatie van dese burse hebben den archidiaken vall Brugge met den Paslor en 
Burgemeester van Caprycke elk van gelyken en even kragtigen \'O;s, 

11. De proviseurs sul/en sorgvuldig wesen, soo wanneer dar er eenige refllen gelosl 
of landen en goederen verkocht worden. om de pennil/gen danof spruyrende profijre
Iyk te employeren tot vermeerderil/ge val/ de fOl/datie. 

12. Aldus geconcipieerd. vastgesteld ende ge sloten :eve",IIief/de" maerlt' Uff dllyJr 
zes honderd el/ zeventhien. Was onderteekel/d M. Dl' Rllddere. A",II . .\Il1e.\'e. 

Aldus wordenlijk ende letterlijk gecopieerd door m~; DominiclIJ ",,,,IIOf/;/lS ule!.;. 

jongman bil/nen de commul/e \'(1/1 lVaterdyck. pl"Oclli(' 80IlCI/(lIIt(,. tlt'" l\I'imigslf'f/ 
junij duyst achthol/derd el/ viff. 

BIJLAGE 2 

Het geslacht VUil De WOl'stijne CIl IUIIlVt'rwante families in de fundutie NicolclclJ "cm 
/Je WOt'stijl/l', 

(zie schcma hiernaast) 
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BIJLAGE 3 

lIalldthoeck der Schole tot Capryck, Anno /690, 

f. I: Zijn sc/wie Rhecomell den Uell oetohris /690 

Jan Baptiste de Mesele f'l Jans 5 stuyvers ter maendt Jolt den 9 nm'emhriJ, 
den 4 januarij heeft thuys Rehle\'en 
Ahraham en Anna Maria fs Guillaeme 
JOaJlI1es de Prill('e 
Gil/is de Mu.vnck 
HU,vhrecht ell Francies Dhulst fs Frallcois 
Joannes Boc.rstae/e fs Pieter 
Marie de Wulffa Joos 
Jacohus Myle 
Elisaheth de Smet 
Joanl/es van Dahel 
Pieter van Hecke fs Ryckaert 
Anna Marie HUYRhe fa MaximiliaelI 
Guil/aeme Versuyt 
Pieter Lam-kaert 
Elisaheth \'an Daehel fa Lieven 
JOal1l1es \'an Dabel fç Pieter, /Jralldewijnnwker 
Pieter Gal/allt 
Theresia Me)'s fa .Ioallnes 
.loos \'(/11 Eenaeme fç Paesschicr 
Francies f'l Adrial'lls, Kareelmaker 

Catharilla Thyse/Joat 
Ryckaert nomhekc 
.Ioanlles de COllinck b' Ac/riac'lIs 
Made Lallckaert 
Su.wlI/lIl'kcn nauwc 
lJauduYl/, I~'mcll/llel C'I/ Jan ncl/)tislc' c/c !lfcy 
.Ioanlles Go('thalsfç .lans 
AdtiC/C'1/ Thic'l//WIII f~ .laIIs 
I~ïisa/)('Ih lIoochst(/c/fa (illilloc'l1/c 
Anl/ekclI \'lm Mae!e 

AdriaclI, !JOIl(/CWUI/ c'" .Iom"wk(,11 lIuyg/1f' 
Pit'tcr Clcu',\'.\" \'clll l~'cdoo 

.Ial/I/('kell \'(JII /leekt' ./el ChrisfoJJc" 

f. 2: novcm!x'r 

HO 

Ma";c Thrc.\'c' ,'/111 \'O(lrCII 
Frans IJf'(Ic,\'/wkc 



Pieter, Jacobus en loannes Carré Is lans 
Lowijs Hiers 
Elisabeth Sloovers 
Elisabeth Genwert 

loannes Gautiens 
lomznes Bombeke 
lamzeken Sloovers 
Pieter Hamerlinck 
looris Mortier 
Livyneken en Bernardus Maermans 
loosyntken en Pieternelleken Braet 
Frans van Vooren 
Lieven en Marie Anneken van Daebel 
Jacobus Sabot 
Marie Catharina vande Steene 
loanne Causmaeckers 

f. 3: december 

Martyntken Perre 
Gabriel Minne 
Pieter Wauters 
Pieter en lan de Pape 
Marten vanden Bossche 
Adriaen Heyne 
Marie Anneken de Mol 

BIJLAGE 4 

Fundatie Carolus Jacobus de Bouck 

Dese burse sullen moghen genieten de vrienden van den suppliant, soo van vaderIic
ke als moederIicke syde, ende die ontbreeckende, sullen die mogen genieten die van 
Capryck geboortig zyn, op den voet en conditie als hier naer volgt: 

De bloed vrienden van vaders of smoederlicke syde sullen profiteren uyt de goederen 
der burse studerende in de humaniora 
ten tyde van ses jaren, niet langher ter somme van twaelf ponden grooten courant tja
ers. Ende commende tot de philosophie, sal hy in de pedagogie de lelie woonende 
genieten twee jaeren, elck jaer tot vierentwintig ponden grooten courant, soo noch
tans dat hy om geseyde burse voorders te profiteren, moet gepromoveert syn in phi
losophie ante medium ten late. 
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Ende indien iemant, vriend synde, naer den I leer cmMelick gebeden te hebben. mein
de syn roep niet te syn den geestelyken staet te aenveerden, sal hy gepromoveen 
synde als boven de geseyde vierentwintig ponden 't jaers vermogen te profiteren in 
de rechten tot Loven oft wel in de medecine aldaer. ten tyde van ses en denig maen
den. niet langer. profiterende 's maendelicks twee ponden grooten courant. tot welke 
ses en dertig maenden habitatie hy de horse niet langer als vier jaren naer syne pro
motie magh bcsitten: soo nochtans dat hy gedurende heel dien tyd moet woonen in 
een collegie van geseyde universiteyt en het tweede jaer zal moeten gedan hebben syn 
baceliers dispuyt. 
Maer gepromoveert als boven gaende naer de theologie sal hy vrient synde. de gesey
de vierentwintig ponden sjaers mogen genieten tot Loven in het groot oft het Pau~ 
Collegie. ten tyde van ses jaeren, soo nochtans dal hy gedurende de ~s jaeren Syn 
hoogweerdigheyt den bisschop van Brugge, sulks geraedig vindende. een oft twee 
jaeren de geseyde vier en twintig ponden sal mogen profiteren in het seminarie van 
Brugge, 
Ende tot Loven woonende. moet hy het vierde jaer van theologie worden hac/ralall

rus formatus, het vyfde jaer moet hy doen twee dispuyten ad /icl'llliam ah ook I"ee 
dispuyten het sesde jaer, andersints den act van bachalaureus en voorder di~puylen 
niet willende doen, moet hy teynde van het vierde jaer van theologie de burs.e verla
eten, 
Den goon dees burse in theologie is genietende moet sig verbinden en hequaem mal'
ken tot het aenvaerden ziele last. ende moet syn aen de orders van dl'n bisschop van 
Brugge in dit zielelast te aenveerden. wanneer, soo en daer hel den hisschop sal helk
ven, 
Ende aengesien het de intentie is van den fondatellr het hisdom van Brugge heson
derlick hier door van persoonen tot zielclast heqllilel11 tc voorskn, s~ll hy vriem, lioynde 
van een ander hisdom, aleer te becoml11en colIatk van de burse lot de thl'olllgie. van 
zyn overheit, indien het den hisschop van Brugge gemdig vint. moelen hl",'omnll.'n 
zijn exeat 0111 in hl't bisdom van Brugge IC cool11en: \'t,'rtoonende olllkr anden' (kn 
willt: ende dc intentie van den fondateur t'llllc hl'l fawur VUil gl'Sl'ydl' l"IUr.-l', 
Van het hisdom vall Brugge nu synde, 't sy vrÎl'nt of gl'l'n "rient, "lIert \lal hy in l'l'n 
ander hisdom met denominatie van l.oVl:n hl'qUlII.'I1lC l,'I.'n paslllryc nn lllldcr Ix'nl'lï· 
cic, sal hy ten profyle van dl' hursl' 1ll0l'tl'n wl'lkrghl'\'I.'tl vyftig pnndl'n l'llumnt geil 
omdat hy het hisdom van Brugge Ix'rooft van syn dknst: stellendl.' Inl dil'n eyndl' 

h()r~hc ende caut ie gl'nocgsul'lll, 
Ghcen vrient in de slllllien synde, nOl'htl' sig pn'sl.'ntl'n'nlk I\ll lk~dw, \'l'mlll~l'n die 
gehoortigh syn van Capryl'k uyt dl' gesl'Ylk hursl' 11.' prolïh,'n'n ill lil' phill"l'phil.' tl.'l1 
tyde van twee jaeren tot viL'rl'lllwinlig pondl'n gnloh.'n l'oumnt ~elt IjHI.'P,\, M'I\' Il\~'h· 
tans, dat sy 0111 die voorder tl' hlyVl'n p .. ulïtl'n'n sulkn Illlll.'ll'll gl'pnl l1ln\I.'l'rt ,~n ,1111(' 

11/cdium ,\'(I'i('((', vennogendl' dan dk in Ihl.'()lo~Îl' l'lllk nkl andl.'r.- Il' I'nlfill'rt'n Illll.'h 
vyf t,,:htereenvolgl.'nde jUl'rl'n, llllL'l1dl' hun dispU)'ll'l1 uh hll\l'n wnndt. 
Mae .. indien lussl'lll'n die jUl'rl'n l'l'n vrient sig Pl\'~l.'llh,'l'rt hll liL' hur.-l' \'tll dl(, 1(' 
genielen in dl' l'Il'yIH,' sludÎL'n, sal dil'n "I'kllt mlll.'tl.'l1 \\'IIl:hll.'l\ nUl di(' Il' ",,'hll.'n'll I\'t 
dat dien van C'npryd, vil'r jnl.'l"l'll in IIll'nlll~k ,al ~dHldl hl.'bl'l\'II, 1ll.'''Ml'r 1('III,lIlt \.1Il 
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de vrienden sig presenterende tot de hooge studien, philosophie oft theologie, sal den 
goon gheen vrient is, de burse moeten cederen t'eynde der dry jaeren theologie. 
Wel te bemerken nochtans gheen vrient tot de burse sigh presenterende, van Capryck 
gheen en sullen aengenomen worden als van noode hebbende vervolgens de armste 
en bequaemste tot het zielelast, indien sy daer naer bequaem gevonden worden: daer
om versoecke ik den oudsten heer pastoor van Caprycke hy proviseur en collateur 
wilt syn, op dat hy geen vrienden sigh presenterende van de behoeftigheyt en 
bequaemheit van die van Capryck beter oordeele; welcken heer pastor met een van 
de naerste vrienden gesaementlick soo aen vrienden, als aen die van Capryck de burse 
sullen vergheven. 
De collateurs en sullen niet meer moghen profiteren van aen wie de burse geconfe
reert wort, als elck acht schellingen courant voor ieder collatie : te weten elck acht 
schellingen voor collatie van c1eyne scholen, elck acht schellingen voor collatie van 
philosophie en elck acht schellingen voor collatie in theologie, rechten oft medecine. 
Indien eenige moeyelickheyt ontstonde, 'tsy wien den naersten vrient is tot het pro
fiteren der geseyde burse, 'tsy wie soude moeten collateur syn, 'tsy aen eenige ander 
saeck, dees burse oft fondatie raeckende, sullen die beslist worden door den oudsten 
heer pastor van Capryck, ende sal dien, denwelcken hy oordeelt die burse te moeten 
profiteren, deselve absolutelick sonder eenig appel vermogen te genieten, als oock 
den by hem als naersten vrient geoordeelt, sonder eenige moeyelicheit oft proces te 
moghen instellen, proviseur wesen: immers is de absolute wille en begheerte van den 
suppliant fundateur dat alle moeyelickheden die hier jegens souden connen rysen, 
sonder eenigh appel sullen geoordeelt worden en zyn oordeel in alles sal worden 
gevolgt; biddende tot glorie Gods en vermyden processen, hy dat last ghelieve te aen
veerden. 
Indien gheen vrient of vrienden sig en presenteerden om collateur te syn, versoecke 
den heer landtdeecken van het district van Ardenburg collateur te willen zyn nevens 
den oudsten heer pastor van Capryck. 
Voorders en is het de intentie niet van den fondateur de kerck van Capryck ergens in 
ten minsten te beswaeren. Oaerom in cas van reductie der renten geen incommen 
genoeg ware tot het gheven van vier en twintig ponden s'jaers in de hooghe studien 
en twaelf ponden tjaers in de c1eyne studien, sullen sy dees burse genietende, moeten 
sig vergenoegen met te genieten twintig ponden grooten 'tjaers in de hooghe studien 
en thien ponden grooten 'tjaers in de c1eyne studien, immers niet meer als het reven
ue van de renten is bedraegende; ende in cas van baetelick slot, sal het selve blyven 
by den ontfanger der kerck, tot dat hy sal hebben vyftig ponden wisselgeIt, hetwelck 
alsdan sal worden aengheleyt ten profyte van de burse en soo voors om t'allen tyde 
vier en twintig ponden te kunnen uytmaeken. Welke burse tot vier en twintig ponden 
incommen hebbende, sal de excrescentie of baeten van de burse ontfangen worden 
door de heeren pastors van Capryck tot het coopen schoon linwart oft schoon orna
menten ten dienste van de kerck van Capryck : sullende ten dien eynde gehouden 
worden in de kercke rekening een particuliere rubrieke, op dat kan ghesien worden 
wat baeten de burse is hebbende, van de welcke den collateur vrient synde, telcken 
dry jaeren eens sal moghen nemen inspectie. 
Waer het saecke, tgaan den Heer van ons gelieve afteweeren, de stede van Capryck 



quaeme en ~ieve onder het ghcbiet der ketters, ende soo misschien de goederen dcr 
kerck aldaer. tot ander eynde als tot voortghanck der Roomschc Kerck religie 
gebruyckt wierden, sullen in suJck geval. de collateurs vermoghcn de penningen en 
capitaelen der burse weer te eysschen. ende de sorgers der kerck moelen aen de 
geseyde collateurs wedergheven; ende sy ergens ofte in een roomsche univen.iteyt oft 
ergens in een roomsche secure plaets, deselve aenleggen ten besten doenelyck. lot het 
profyt en op de conditien hierboven vermeit van deselve burse. 
Eyndeling reserveert den fondateur geduerende zyn leven het inkommen van de 
geseyde burse, om daervan te disponeren soo in studien als andersins l .... ynen beliefle 
en welbehagen. 
En aengesien sulks niet en kan geschieden sonder prealabel adveu. approbatie en 
aggreatie van UE. doorluchtigste hoogweerdigheid, soo is't dal den supplianIlol UE. 
sig is keerende biddende dees fondatie te approbeeren en aggreeren op conditien 
boven vermeit ende de voornoemde renten te doen en laeten accepteeren van die en 
waer het behoort. Ende in cas misschien de kerck van Capryck de geseyde renten. Icn 
eynde voorseyt, niet en vermochte te accepteren, die Ie laeten accepleren door de 
armmeesters der geseyde stede; beloovende tot indemnisatie van de kerck. indien sy 
dees fondatie vermacht te aenveerden. indien niet, tot indemnisatie van den armen te 
gheven vyf en tseventig ponden wisselgeIt, met voorder Im;t van te laeten doen jaer
licks een jaergetyde met de /ihefll, waervoor dc pastors sullen hehben tien schellin
gen courant. den coster twee schellingen courant, den klockluyder twee schellingen 
courant, den organist met den hlaeser t'saJnen twee schellingen cour.mt en uytghe
deelt worden thien schellingen courant in hroot, t'saemen ses en Iwintig schellingen 
courant. Soo dat noch jaerl icks sal overschieten mei de twee schellingen van segcllot 
quitantie, een pont twaclf schellingen courant. 
Het weJck doende, sult grootelicks verplight houden dien. den wek"en totl'onfinllu
tie end affirmatie van alles hierboven staende, tl'een: heeft te syn, 
Seer hooghwcerdigh heer, llE. doorluchtighste hllogween.tigheit. 
Ootlllocdigsten cn onderdaenigsten dicnaer, Carolus-Jm:obus dl' BllllC". pastor lil 

Capryck. 

BIJLAGE 5 

Reglement voor het onderwij/.ersgt'/.c1sdwp van Jan-Baptist van Pl'(.'lll' (I X.:!()) 

Iiel jaer achttien hOIllk-rd Iwinlig den vijftiL'lllkn der IlHlt'lll1 july, lil' Olllkn.dm.'wnl' 
J.B. \)hondl te Lemheke. ('.B. Dl' Coster It' Zd/lll'tl', A. IlI.' Sdll'Plx'r, l.. Pc.' Pauw 
hcyde Ie Assenl'de, en J. Van Zele tl' Wall'rvlÎl't, nik dral'~l'rs \'Unl'(.'n \llh\\u~llut IWI 
onderwij/.en der jeugd: 

Sacl11en gcrOl'lK'n door .I, B. Van I\'l'nl', lijnl'" Mnjl'!\h'ylc.'r 1""!HlIlsli~"c.·n 
Schoolondcrwy /.l'r It' Boudlllllll', Il'n cyl1lk- in Il' ri~tl'll l'l'U nndc.'rw)' /('n. U\'/\'bdHII' 
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voor oogmerk hebbende de oefening hunner ryke en vloeyende Moedertael; en de 
daerstelling van eenen gelyk maetigen School regel zoo van spel als waere taelgron
den. gestaefd volgens de beste nederduydsche taelbouwers: hebben het gezeyde 
Gezelschap ingesteld op de volgende voorwaerden : 

Art. I: Het bestuer deezes Broederschap zal bestaen uyt twee Leden: eenen Voorzitter 
en Secretarier, te gelijk zal den voorzitter penningmeester weezen; hij heeft ook het 
recht van eene dobbele stem, in de gevallen waer het zoude konnen noodig zijn. 

Art. 2: Den Voorzitter en Secretaris zullen uyt den schoot der Maetschappij met 
meerderheyd van stemmen voor een jaer gekoozen worden. Den eersten keus zal 
onmiddelijk naer de goedkeuring deezer plaets hebben; t'elken jaere zal me.n ook een 
voorzitter en Secretaris eel lid der Maetschappij aenvoegen, die in hunne afwezig
heyd deeze eerste zullen vervangen. 

Art. 3: EIken persoon van goede zeden, zal tot Lidmaet konnen worden aengenoom
en : hy zal zich daer toe schriftelyk moeten aengeeven biy den Secretaris, mits bewy
zende dat hy als onderwyzer wettelyk is aengenoomen. 

Art. 4: Er zullen ook moogen aengenoomen worden, werkende en niet werkende 
(honoraire) leden, zoo binnen als buyten dees District of Provintie woonende, mits 
bewyzende zoo gezegd is in artikel 3. Zy zullen aen geene boeten onderhevig zyn, 
ter uytzondering nogtans van de jaerlysche vergaedering. 

Art. 5: De Maetschappy zal vergaedering houden den eersten zaterdag van elke 
maend : voorloopig zal de zittingsplaets voor elke bijeenkomst in de vergaedering 
bepaeld worden. Elke vergaedering moet ten minsten de helft der leden uytmaeken, 
eer zy konnen overgaen tot eenige werking of stemming. 

Art. 6: De zittingen zullen geopend worden door het hoofd der Maetschappy, naer 
welke opening, den Secretaris de naemlyst der Leden zal afleezen. 

Art. 7: Elk lid is verbonden in alle vergaederingen tegenwoordig te zijn, op verbeur
te van vijftig cents, ziekte of uytlandigheyd zullen eeniglyk hier van bevryden (uyt
landigheyd word verstaen buyten de provintie Oostvlaenderen) met voorloopige ken
nisgeeving aen het naestwoonende lid der Maetschappij, belast met aen de 
vergaedering hiervan verslag te doen. 

Art. 8: De voorzitter en Greffier zijn gehouden indien zij, voor het geval in 6en arti
kel voorzien, de vergaedering niet konnen bijwoonen, de noodige stuks die zij bezit
ten, raekende de Maetschappij, in de vergaedering te zenden, op verbeurte van dry 
guldens nederlands, in diergelyk geval worden zij vervangen, by artikel 2 vermeld. 
Alle de boeten zullen zijn in profyte der Maetschappy, de welke op maening van den 
ontfanger betaelt moeten worden. 
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Art. 9: Naer de opening van elke vergaedering moet ecne of meer van de volgende 
vraegen de werking der Maetschappij uytmacken. te wecten : zoud'er middel zyn om 
eenen gelyken schoolregel aen te neemen, zoo Ja ... welken? - waar er geene moge
lykheyd om eene gelyke spelling in ons onderwys te gebruyken? zoo Ja ... welke? -
Waere het moogelyk in ons onderwys gelyke tael- en grondregels Ie konnen aennee

men'? zoo Ja ... welke? - Zouden wy in ons onderwys nicl konnen gebruyken gelyke 
leesboeken'? zoo Ja ... welke? - Waere het niet prysbaer dat men de Jeugd de 
Aerdrykskunde op eenen gelyken voet onderwees? zoo Ja ... Welke werken gebruykt 
men daer toe? Enz .. 

Art. 10: Den voorzitter zal naer de opening der vergaedering. eene meer, van de vra
egen by artikel 8 aen de leden voordraegen, en er zal met meerderheyd van stemmen 
(indien er stofTe is) beslist worden. of de zelve mondeling of schriftelyk moelen wor
den beantwoord. By geval de vergaedering in voordeele van het schryven beslisl. zuI
len de antwoorden van elk lid moeten ingegeven worden in de eerstvolgende \'ergae
dering. om overzien te worden en met rypen raed en goed oordeel gezeyde \raegen 
te beslissen. om ten deele of in het geheel goedgekeurt of verwoq>en Ie worden. 

Art. 11: Een werk voltooyd zynde. en de maetschappy genegendheyd heh~nde om 

het zelve door den druk gemeen te maeken. zullen er twee \'olmagligde uyl den 
schoot van het Broederschap by stemming gekoozen worden, draegende voorafgaen
delyk eene volmagt van de Weledele Grootachtbaere heeren Gedepulcerue Slaeh:n, 
om ingevolge de wet van den 23 van herstmuend I ~ 14, hellel\'e uyt naem der 
Maetschappy en ten haeren koste te doen drukken, mils hunnen reyskoslen Ie worul'n 
betaelt; zullende de gevolmagtigde gehouden zyn Ier eerst\'olgende vergaedering, 
verslag van hunne werking te doen. De uytgave van alle werken, mOl't gesd1il-den in 
den nacm der Maetschappy, en moeten alleen hekrl.ll:hligt zyn meI hl't handmerk \'an 

den Secretaris. 

Art. 12: Den hoofdbestuenler houd de hriefwisselill~ell, Will'r hl't IOlilk l..onnl'll 
behooren; de verschootell VUil de vrndll der hrkvl'll lulkn he.'l11 wonkn \'oldaen, 

Art. 13: Indien cr huytengewoonl' vl'rgal'lkringl'n, door dringendl' nlll.lI.fighl',kn wr
eyscht wierden (die doch altijd IlHll'tl'1l phll'ts hehhl'n op l'l'nl'n I.atl'nla~ I 1<11 ,kn 
hoofdhestllcrder al'n den Sl'LTl'taris hl'vcekn, alk de kdl'n sd1rifldyk Il' vcr\\ itligl'n: 
dl.' brieven niet vrachtv!"y knlllll'lllk ver/elllkll, lulkn dlll.lr lil- nml"!'>l'happ~ lijul' n'r
schooten worden voidIlen, In huytl'ugl.'WOnnl' wrgal'lk'ring wonl ukl'" \'I.'rh'lIlddd 
dan de reden lkr hijel'nroL'ping. 

Art. 14: Dl.' l11al.'lschuppij lal dlWIl vl'rval'rdi~l'n l'l'llt'll !'Il'mpd, dnll'~l'lldl' V\lI.lr 
opsch ri ft SC'/wol-lIIc/ct,\TlloI'I'U \ 'WI' I I >;S(rI('( I:'t'('/O(l, "1'0\ ';mil' (), 'slI'I"f""c/f"l"": 
waermetle (kil Illagthrid (diplol11) VIII1 il'lkr lid. l'n alk dl' wl'rkl'u dl'! ~htl.'IM:hnppij 
lullen worden ~estl'mpl'ld, 
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Art. 15: Elk is ontslagen als lidmaet deezer maetschappy, met het ingeeven van zij
nen magtbrief (diplom). De uytgaende leden en zullen geen recht konnen voorderen 
op den eygendom der voorwerpen van het Broederschap. 

Art. 16: Den ontfanger zal geene betaelingen moogen doen, op wat voorwendsel het 
zij, zonder van schriftelyk bewys voorzien te zyn, bekrachtigt met het handteeken van 
de meerderheyd der leden. 

Art. 17: Jaerlyks op den eersten zaterdag der maend January, zal den ontfanger in 
algemeene vergaederinge, van zijn handelingen rekening doen. 

Art. 18: Alle de bovenstaende artikelen hebben kracht van wet, verbindende zich de 
leden by hunne handteekening tot het getrouw nakoomen der zelve. 

Art. 19: Deeze zullen door de tusschenkoomst van den WeIEen Gestrengen heer 
Districts Commissaris van Eecloo ter goedkeuring van de WeIEe Groot-Achtbaere 
heeren Gedeputeerde Staeten deezer provintie gezonden worden. 

Aldus gedaen in onze eerste vergaedering, 
ten huyze van J. De Wispelaere te Bassevelde, 
Provintie Oostvlaenderen, daete als boven. 

BIJLAGE 6 

Reglement van de kantwerkschool te Kaprijke (1844). 

Art. 1 : De Spellewerckschool onder het toezicht der Commissie en inwendig bestu
er van Joffrouw Con stance Dehoon wordt bij deze aangenomen tot Gemeenteschool 
onder de volgende bepalingen: 

a. Zij wordt uitsluitelijk bestemd tot het leeren aen kinderen van het vrouwelijk 
geslacht van handwercken tot broodwinningen strekkende, zoo als tegenwoordig het 
spellewerck en bij voorkomende gelegenheid alzulke handwerck als de gemeenteraad 
zal oordeelen daertoe te behooren. 

b. Tevens zullen de kinderen daer onderwezen worden in de Godsdienst en zedeleer, 
het lezen, het Schrijven, het rekenen en de Eerste grondgrondregels der moeclertael 
tot zoo ver als het meisjens van dien stand behoort, ten dien opopzichte wordt dezel
ve onderworpen aen de inspectie door de wet op het onderwijs daergesteld. 

c. Zij zal altoos bij voorkeur aenvaerden de kinderen van behoeftige of weinig begoe
de vaders ingevolge de wetten en reglementen op het kosteloos onderwijs. Indien zij 
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kwam aen t.; nemen betalende leerlingen zal derzelver schoolgeld ontvangen worden 
ten voordeeIe der Gemeentekas. 

d. De winst der kinderen is teenemael t'hunnen voordeele en wordt er ten dien eindc 
nauwkeurig boek van gehouden. Het hooger opzicht en adminiMralie der school is 
aen het gemeentebestuur het inwendig bestuer onder dankbetuiging voor voorleden 
diensten opgedragen aen Joffrouw Constance Dehoon met verwek van in hare goede 
zorg wel te willen volharden. 

Art. 2: Tot Gemeenteonderwijzeres wordt onder agreatie van die het behoort geno
men de thans fungerende meestersse Joffrouw Adelaide Sloek. met eene jacNedde 
van twee honderd vijftien francs en een vrije wooning wanneer zij zal goedvinden hct 
gemeentelokael te komen bewoonen. 

Art. 3: Tot betaling der ondermeesterssen en schadeloosstelling voor de bekwaamste 
spellewerksters als opziensters gebruikt tot het aenkoopen van hoeken en verdere 
schoolbehoeften alsmede tot onderhoud van vuer en licht wordt er door dcn 
Gemeenteraed als toelage voor het onderwijs der behoeftige kinderen op den voet van 
art. 20 $ 4 der wet van 23/09/1 H42 aen de directrice der school betaeld tot drij franc 
sjaers voor ieder behoeftig kind haer ingevolge de beschikkingen van hel koninglijk 
besluit van 26 mei 1 H43 toegezonden. 

Art. 4: De bepalingen van het tegenwoordig besluit ,ullen kradll hebben met den aen
vang des schooljaers 1 H44-1 H45: de gelden tol dien einde benoodigd ,ullen genomen 
worden uit de beschikbare fondsen behoudens regularisatie. 

Art. 5: liet tegenwoordig besluil zal aen dc Pcnnancntc Deputatie ter gllc'dkeuring 
wordcn ovcrgemackl. 

BIJLAGE 7 

A I fabel iSl:he I ijsl van ollderwij/.l'rs l'n hulpondl'I'\\'ij/l'l"S Il' ""prijkl' t ijdl'n~ lil' \'->dl' 
eeuw (Jfo) 

Naam 

Julcs BONQUET 
François BOVIJN l's. Cirq!.orius 
Karel BRAET l's. Louis 
Louis BRAET 
Charles Louis CLAEYS 

KK 

FUIKI ie 

lIu 
Ck 
lIu 
Ck + 1\.\' 
lIu 

Amhhtl'nnijn(l'll ) 

\ ~l)ó. '! 
17'->7· '~II 
I~C'I~· l~h3 

I~U~ • ISC'C'I 
I ~h~· I l"C'I\) 
ISN· 1~7~ 



Désiré CLAEYS Hu 1869 - 1873 
Ho 1879 - 1887 

Emiel CLAEYS Ho 1887 - 1913 
Engelbert DE CLERCQ Ge 1879 - 1892 
Omer DE CLERCQ Hu 1898 - 1913 

Ho 1913 - 1933 
Dominicus DE GROOTE Ond 1824 - 1836 
Gustaaf DE V AERE Hu 1868 - 1879 
Gustaaf DE VREESE Hu 1861 - 1862 
Florimond EECKMAN Hu 1873 - 1874 
Bemardus GEIRNAERT Ge 1822 - 1830 
August MELCHERS Hu 1877 - 1879 
Jules Karel MESTDAGH Hu 1896 - 1909 
Jaecques Bernard MOENS Ge 1815 - 1822 
Henri REYNIERS Hu 1863 - 1865 
Albinus VANDERVENNET Hu 1860 - 1861 
François Pieter VERBIEST Ge 1801 - 1809 

1830 - 1832 
Jozef VERDICK Hu 1875 - 1877 

(*) Gebruikte afkortingen: Ge: gemeenteonderwijzer 
Ko: kostschoolhouder 
Ho: hoofdonderwijzer 
Ond: onderwijzer privé-school 
Hu : hulponderwijzer 

BIJLAGE 8 

Alfabetische lijst van onderwijzeressen en hulponderwijzeressen te Kaprijke tijdens 
de 19de eeuw (*) 

Naam Functie Ambtstemlijn 

Hélène DE CLERCQ Hu 1897 - 1919 
Marie Thérèse DOBBELAERE Hu 1838 
Caroline DU PRÉ Hu 1857 - 1859 
Rosalie DU PRÉ Ond 1859 - 1860 
Ursula JOCQUÉ Onel 1852 - ? 
Caroline LACAEYSE Hu 1838 
Caroline Leonie LECA T Hu 1896 - 1897 
Mathilde MESTDAGH Ho 1896 - ? 
Ursumarine MINET Ond handwerkschool 1847-1852 
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Marie Thérèse REYGAERT Ond kantwerkschool 1H60 -? 
EmmaSCHOLLAERT Hu meisjesschool 1892 - 1934 
Louise SCHOLLAERT Ho meisjesschool ') 

Mathilde SCHOLLAERT Ho meisjesschool 1886 - 1930 
Christine SIERENS Hu 1838 
Adelaïde SLOCK Ond kantwerkschool 1H41 - 1857 
Caroline VAN DE VOORDE Hu 1838 
Adelaïde VAN DEN BROUCKE Ond bewaarschool 1824 
Amelie Sidonie VAN HEE HoGe 1861 - 1890 
Victorine VAN HEE Hu Ge 1861 - 1891 
Sophie VAN ZELE Ond kantwerkschool 1857 - 1860 

(*) Voor de gebruikte afkortingen, zie bijlage 7. 

NOTEN 

I. ARA-RK. ~ladsrekeningell Kaprijke. nr. Jl041l: 
H. DE RIDDER-SYMOENS. SIlIc/{'I/ICI/ U;I hcI M('('ljC'.dcllld I/(I1I El/roprS(' 1/1II1Y'r.ü/r/lt'll. In 

Uhc/' Am;C'tIl'llm Achit'llJe VOJ. Evergcm, 11)1(1). p. I U, \'cnneldl in Ilijla(1.c :! ~ .... h «11 
Balduinus de (Jandllvo de Capcrike "diJ{lI'I/slIIUS I/I/;a "1'('('fI'flI'il ,~I'" .. I.,.~ in C.,prit(''' IU!o.."l"n 
1425 en 1427. 

2. ARA-RK, slndsrekeningcll Knprijke. nr. J.1040. 
3. ARA-RK, stlld~rekcningcn Knprijke. nr. 3H14to. 
4. ARA·RK, ~tndsrekeningen KlIprijke, nr .. U.(146. 
5. ARA·RK, ~tnd~rckcnin(1.en Kaprijke. nr .. U.l14r-. vcnncldt Idfl\ dut de/c )lc,Ii,"'lIIg 11;' Ic/l;'l1 

Mond \lp f. LXXXVI: hdllllS lijn dcn' ~dll'lx'nrc~i~tl'rl'o nil;'lllc\\u:l1\1 gl;'Illl;'wll. 
6. ARA·RK, ~tlldsl\'kcningl'n Knprijkc. nr .. tHl-l6. 
7. ARA·RK. ~tad~rckl"nin(1.cn KlIprijke. nr. :HO,I7, 
K. ARA-RK. stnd\rekcnin~l'n Knprijkl·. nr, J.'.051: """'" 1I1.~ dl'l/ bi,H'tI{1 IWI.I(' .m ... !A"'clrr(,I/ ",rr 

Zijll f{'cJI(' hilI (,l/tll' tic/I hij mrl :ijllcI/ ,~",·.w·/Jn'/'" h.,.Mrll ,II('u·C'r.~/ ,('('d .. . ~/,rl"'/I."I(' ./.1(',,,1(', 
II'(/.~ glrC',w·Ol//.:('/I 111II1'I'1;cd('/' C(l.I·I,'u·w·rl ol ·3-011>. flar." 

9. ARA-RK, stndsrekeningen Knprijke. nr .. llIOO. 
lil. ARA·R K. stmhrckeninllcn Knprijkl'. nr, 33.1 O.l. 
11. ARA-RK. stndsrckl'ningcn Knl'rijkl'. nr. ,tl. 105. 
12. ARA·RK. ~tlldsrckeningl'n Knprijkc. nr .. \.t IIW. 
U. ARA-RK. stml,rd..l'ningl'n KlIprijkc. nr .. '.lllO. 
14. ARA-RK. stmlsrd.l'ningl'll KnprijJ..l'. nr .. 1.lI11. 
J!i. ARA-R K, stndsrekcninlll'n Knprijkl', nr .. U. I I.::!: ""('11/ 111:,. d .. " 11,1111114 .\. r,.,.II('II ('/tol( I /(,,"1 

IIWlg. dl' 1'11.1111;,..\ ,'/I d,' ACfI·"'I', .. ~I('/'.I· l'IlI/d"1 Arr('A,' 1',," ('",'n~'A(' .t:/, ..... .. ",.,.(',., "".1.1(11 
I/hl'I\"'('.1I ,,/111I/(' 11' .\11'11,'/11', //lilA"",' "/1.1,' tI"rll rl,'('dlrl'(,/I" Inl/llr"l'1 .t:I! .... '~"/("'1I(/('r" 'ti", ho/ 
"('//Ilit'dcII c/ld!' m.'('JI,./, r/,I1" .. h"n d,' ,\lr\'C'rr . . 1. ""/II.IIr,. ... 



16. ARA-RK, stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33.115; vanaf 1568 zou deze Franchoys de Meyer het 
ambt van baljuw te Kaprijke uitoefenen: "Item betaelt franchoys de Meyer. bailliu. wilent 
scolaster desa stede ... " 

17. ARA-RK. stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33.117. 
18. ARA-RK. stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33.118. 
19. ARA-RK. stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33.118. 
20. ARA-RK. stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33.119. 
21. ARA-RK. stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33.119. 
22. ARA-RK. stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33.119: "Item betaelt over tverlanghen ende 

I'ermeerderen \'ande schole. over maken van een pri\'Get ende zwijnscot. Item over tlegghen 
\'Gnden :::older over de schole ::ijnde een camel' omme den scholaster mids dat hij beneden zeer 
nauwe ghehuust es ende cleene plaetse heeft omme hem ende de kinderen te logierne. over 
tmaken ende lel'erynghe I'anden haute daertoe veroirboort ... " 

23. De laatst bewaarde rekening waarin Matheus Wolperdinck als scholaster vergoed werd, 
eindigt op 13 september 1579 (ARA-RK, stadsrekening Kaprijke, nr. 33.126). 

24. ARA-RK. stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33.125. 
25. ARA-RK. stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33.125. 
26. H. DE RIDDER-SYMOENS, a.w., passim. 
27. H. DE RIDDER-SYMOENS. a.w., p. 113. 
28. R. BUYCK. Kerkelijk en parochiaal leven te Kaprijke (I3de-18de eeuw), in Appeltjes van het 

Meetjesland, jb. 44 (1993), pp. 5-77. 
29. Deze biografische gegevens over Nicolaas vande Woestijne zijn afkomstig uit een met de hand 

geschreven document waarvoor geen exacte referentie op te geven is. 
30. Zie bijlage I. art. 2. 
31. Zie Bijlage 2, 'Fundatie Nicolaas vande Woestijne'. 
32. Zie bijlage 2 : dit is een vereenvoudigde versie van de 17de-eeuwse genealogie 

(RAB, notarieel depot). 
33. Een bewijs daarvoor wordt ons geleverd door de kerkrekeningen: op 23 juni 1609 is er de 

auditie over de ontvangsten en uitgaven van de jaren 1604 tot en met 1607. Daaruit blijkt dat 
primo er nog maar 3 pachters het werk op hun land hadden hervat en secundo de 
noodzakelijke kerkelijke diensten verricht werdn door priesters uit andere parochies. De 
ontvangsten waren trouwens beperkt tot de inning van de landbouwpachten; enkele jaren later 
kwamen daar steeds als vaste bronnen van inkomsten bij: de pennincrenten. de losrenten de 
renten \'an de cappelrije van OL. Vrouw en van Sint Nicolaus. de renten \'Gn de 
Coorehitersdienst. de imposten op het hier en de aelmoesen. (RAG, Kerkarchief Kaprijke, 
nr. 29). 

34. RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 31 f. 93. 
35. RAB. Brugse Vrije, nr. 11.716. 
36. R. BUYCK, De armenzorg te Kaprijke (1525-1796), in A.M., jb. 35 (1984), pp. 181-182. 
37. RAG, Fonds Kaprijke, nr. 62, rekening over het jaar 1634, f. 4 v. 
38. RAG. Fonds Kaprijke, nr. 64: "Item hetaelt aen Gheeraert Bockstael. coster ende scholaster 

deser stede over een jaer pentioen verschenen prima septemhris 1646." 
39. RAG. Kerkarchief Kaprijke. nr. 40: "27 julii sepultus gerardus hoxstael custos oppidi de 

Caprycke solemniter cum exequijs summi officii celehratis 11 septemhris ... " 
40. RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 37. 
41. RAG, Fonds Kaprijke, nr. 64, rekening over het jaar 1648: "Item hetaelt aen de weduwe I'an MI' 

Gheeraert Bockstael ter causen ha eren sone heeft hedient de costerije ende scholasterije deser 
stede over een jaer pentioen van thedienen van dezelve ende scholasterije verschenen prima 
septemhris 164/1 ... " 

42. RAG, Fonds Kaprijke, nr. 66, rekening over het jaar 1664: "Item aen Symoen Bocxtael12-0-0 Ih. 
gr. over een jaer pentioen van te hedienen de costerije midsgaders door Andries Boc.rtae{ de 
scholasterije deser stede staende te ~'erschijnen prima septemhris /664 ... " 

43. RAG. Kerkarchief Kaprijke, nr. 41. 
44. RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. 41. 
45. RAG, Kerkarchief Kaprijke, nr. I, f. 42 v. 
46. SAG, Vreemde steden, nr. 57. 
47. Zie bijlage 3. 
48. RAG, Fonds Kaprijke. nr. 648. 
49. RAG. Fonds Kaprijke, nr. 648. 
50. RAG. Fonds Kaprijke, nr. 648. 
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51. RAG. Fonds Kaprijke. nr. 354. f. 194. 
52. RAG. Kerkarchief Kaprijkc. nr. 43. f. 20. 
53. RAG. Fonds Kaprijke. nr. 354. f. 20 e.v.: "llc'm I'inl men ROl'/ aen dil'uuhe padlll'rJ "on hl'l 

Ryssc'/ho!,'('/'schellt'n tol el/de nrl'/lfJXfJ ... 25 pOl/dell grol('n ..... 
54. RAG. Fonds Kaprijke. nr. 354. f. 20 e.v.: "Gh(,I'ende d(,1/ hellider Ie {('III/('I/ diJl aIJiN) hiJ 

ol/tjallgher ;s m'('/' dl' ken'ke f!lldl' Aerll/l'll deser J/f!de ..... 
55. RAG. Kerkarchief Kaprijke. nr. 43. f. 23. 
56. Dil waren: Franciscus (0 7 okt. 16H9 J, Eli~abeth There!>ia (0 28 '>Cpt. 1691 j. 8emarduq' 24 
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KAN LOKALE GESCHIEDENIS 
GROEN ZIJN? 

Bellem in de 19de en 20ste eeuw I 

Ivan HOSTE 

Ruim een eeuw geleden kwam professor Julius Mac Leod, hoogleraar plantkunde aan 
de Gentse universiteit en eminent cultuurflamingant, geregeld op bezoek in 8ellem. 
Ik stel me soms voor hoe hij, gewapend met notitieboek, insektennet en flora, in 
8ellem uit de trein stapte en vervolgens naar de Kraenepoel wandelde. Rekening hou
dend met de extreme geleidelijkheid waarmee vaak in de geschiedenis gedragspatro
nen en denkbeelden veranderen, neem ik aan dat de weinige 8ellemnaren die Mac 
Leod in de toen nog stille omgeving van de Kraenepoel zagen wandelen, dachten dat 
die vreemde bezoeker toch maar een rare snuiter was. Hoe was het in godsnaam 
mogelijk dat zo'n geleerde professor zijn tijd mocht verdoen met het kijken naar 
plantjes en beestjes? 

Julius Mac Leod had inderdaad een bijzondere interesse voor bestuivingsecologie en 
bloembezoek door insekten, m.a.w.: het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Ik 
heb er wel eens aan gedacht hoe aangenaam het zou zijn geweest om die man per
soonlijk te leren kennen. Gelukkig is er door het geschreven woord toch nog iets uit 
die tijd bewaard gebleven. Precies 100 jaar geleden immers publiceerde Mac Leod in 
het Botanisch Jaarboek 1894, uitgegeven door het door hemzelf gestichte genoot
schap Dodonaea, de bevindingen van zijn studie over de bevruchting der bloemen in 
het Kempens gedeelte van Vlaanderen. 

Het is een bijzonder boeiend stuk lectuur. In de eerste plaats biedt de detailrijkdom 
van de door Mac Leod genoteerde waarnemingen telkens opnieuw aanknopings-pun
ten voor korte flashbacks in 8ellems natuurhistorisch verleden. Op 8 mei 1887 zag 
hij bij voorbeeld hoe Erütalis pertinax (een zweefvlieg) zich te goed deed aan het 
stuifmeel van wilgekatjes, en op 7 mei 1890 noteerde hij dat het Oranjetipje (een 
vlinder, behorend tot de witjes) nectar opzoog uit Pinksterbloemen. De eerste waar
neming kan iedereen ook nu nog gemakkelijk elk jaar herhalen; voor de tweede heb 
je anno 1994 veel geluk en/of geduld nodig! 

Mac Leods studie bevat bovendien een beknopte maar erg waardevolle beschrijving 
van de vegetatie van bossen, wegbermen, akkers, hooilanden, enz. in Zandig-

95 



Vlaanderen, die illustreert hoc sterk natuur en landschap in de voorbije eeuw zijn ver
anderd. Mac Leod had zelf gezien hoe die evolutie zich ook al in de tweede helft van 
de 19de eeuw fors had doorgezet: "Voor een dertigtal jaren warel/ er I/OK eel/i1:e 
plekken te vinden die haar antieke Kempische ph,,,sionomie Kmotel/deels behouden 
hadden. maar thans zijn die woeste terreinen hijna alle ol/tgind". schreef hij. Net al~ 
elders in West-Europa begonnen eind 19de eeuw in België geïsoleerde enkelingen 
zich af te vragen of al die ontginningen en veranderingen wel lÁJ onverdeeld gun~tig 
moesten worden ingeschat. Julius Mac Lcod was één van hen. 

Heel geleidelijk won de natuurbehoudsbeweging in de 2(hte eeuw aan krat'ht en 
invloed. Eind jaren '60 echter dreigde ze op korte tijd te worden gepa~seerd door een 
parallelle, jongere beweging. Apollo VIII, de ruimtecapsule die op Kerstmis 196X 
enkele omwentelingen rond de maan maakte, bracht voor de alleree~te keer men~n 
in de verre ruimte. De foto's die tijdens de vlucht werden gemaakt, verwekten sen~
tie. Met verbazing zagen we hoe de woonplaats van de mensheid als een kleine hol 
in de onmetelijke ruimte rondtoert: ontroerend mooi, maar vooral frdgiel en bijna aai
baar klein. 

In die jaren nam de milieubeweging een ongekende vlucht. Vrijwel gelijktijdig leek 
in heel het rijke Westen het besef door te breken dat er veel meer aan de hand ",as 
dan alleen maar het verdwijnen van hloemetjes en vissen, of het definitief \'C~tilh:-n 
van de zang der vogels. Overbevolking, energie- en grondstoffenve~pilling en ver
vuiling werden actuele nieuwsthema 's. De Cluh \'clll Rome rekende ons vonr d;'lt we 
dringend het stuur moesten omgooien, zoniet zou de.' mensheid de.' rd,e.'ning ge.'pre
senteerd krijgen van de roekeloze omgang met haar leefomgeving. Pol/lllie' - lol ll;l 
de Tweede Wereldoorlog volgens woordenhoeken en ellcydopedic.'i..'n niet me.~r dan 
een natte droom - en ecologie wenlc.-n vertrouwde en alom gehoorde.' tx'grippe.'n. In 
1972 dong in Nieuw-Zeeland 's werelds eerste groenc partij ml'C naar dl' gun~t ";lil 
dc kiezer. 

Dc leefmilicuprohlcme.'n en de hijhehore.'ndl.' disl.'lIssÏl's (lwr dl' noodl:tak Olll de wr
houding tussen de mens en zijn let'fomgl.'vin!-!. tusslo'n Illl'ns l'n naluur Ilo' hl'rlil'n, lijn 
heel lang buitl'n het hlikveld van dl' modale hislorÏ<:us g,chk\'l'n. In dl' n.'~l'I hdl'ken 
historici - en zij niet allecn! - llc.- g,I.'sl'hil.'dt'nis in I.'SSl'ntit' als c.'~n "'n~l' OI\l\'Oll~

dillgsstrijd. Doorheen dl.' ee.'uwen waren dl.' olx'l'nvol!-!e.'lllk gl.'nl'rutil'S l'r alsmaar IX'h.'r 
in geslaagd de hept'rkingl.'n opgek'gd door lil.' natuur Ilo' on'rstij!-!l'n, Dil' naluur "as 
een grole voorraadschuur die vol kdig, tt'n dit'nsll' stond van dl.' 1lll'1l!'>, die in Hllk vrij
heid over planten en dit'rt.'n, owr het land t'n lijn grondstl'tTl.'n kon l'l(.'~dli""l'n, 

Dat aan het gehruik van natuur e.'n landsdlllp uo\... e.'t'tl prijs\...:mrljl' \':lsllil, k't'\... dl' his
torÏ<:i te ontgaan ... tol itl lil' jan.'n '70 in lil' V.S. dt' l'l.·olu~i .. dll' uI' kd-mili('u!-!l' 
schil.'denis ontstond. I kelt'l.'nvlludig \lit~l.·dr\l\...1 l\lllldt t'I.'\llo~i~dll' ~l'~dlll'\kni~ Ikh 
hezig Illet de wissl'lwl'rkitl~ tussl'n tlll'tls l'n nllt 11 \lI'. IU'~l'n IHIIUIII' t'l\ t'\lhuur: I !Ix' 
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beïnvloedt de natuur het handelen van de mens? Hoe werken de activiteiten van een 
samenleving in op natuur en landschap? 

Vandaag is leefmilieugeschiedenis goed op weg om zich een plaats te veroveren als 
aparte discipline. In 1992 verscheen Een groene geschiedenis )'Gn de wereld, een 
boek dat pas een jaartje vroeger oorspronkelijk in het Engels was uitgegeven. In 1993 
volgde een Groene geschiedenis \'an Nederland. Dat in beide titels sprake is van 
groene en niet van ecologische of leefmilieugeschiedenis, is wellicht in de eerste 
plaats een gevolg van commerciële overwegingen. Groene geschiedenis wekt bij het 
door de uitgever beoogde lezerspubliek ongetwijfeld eerder belangstelling op dan de 
wat saaie termen ecologische of leefmiliellgeschiedenis. 

In het hoofdstuk Mens. natuur en landschap in de 19de en 20ste eellW in de 
Geschiedenis )'Gn Bellem hebben wij geprobeerd enkele vragen en benaderings-wij
zen uit de grote ecologische geschiedschrijving in ons lokaal onderzoek te integreren. 

Een eerste thema dat leefmilieuhistorici erg interesseert is hoe natuur en landschap er 
in het verleden hebben uitgezien. Met betrekking tot fauna en flora is meestal maar 
heel weinig bewaard gebleven. Soms laat enig puzzelwerk, gecombineerd met wel
overwogen speculatie, toe om bepaalde ontwikkelingen te reconstrueren. Een voor
beeld daarvan is de Middelste teunisbloem, een forse plant met grote, heldergele 
bloemen, die sinds de 17de eeuw uit Virginia (in de V.S.) in Europa werd ingevoerd. 
Volgens betrouwbare bronnen kwam ze eind 18de eeuw reeds talrijk voor in het 
Gentse. In 1873 signaleerde een florist haar aanwezigheid in Bellem, meer bepaald 
op het talud van de spoorweg, dicht bij het station. Ongetwijfeld had de Middelste 
teunisbloem zich na 1838, toen de spoorlijn Gent-Brugge in gebruik werd genomen, 
vrij spoedig langs deze verkeersweg verspreid. Vermoedelijk is deze Amerikaanse 
inwijkeling sindsdien nooit meer helemaal weggeweest uit Bellem. Enkele jaren gele
den werd me verteld dat Alice Lootens, die als kind vóór de Eerste Wereldoorlog 
langs de spoorweg woonde, de plant goed kende onder de volksnaam schone hU 
nacht. Die kennis had ze van haar vader, die heel veel afwist van kruiden en wilde 
planten. Vandaag groeit de Middelste teunisbloem nog altijd op het terrein van het 
gesloopte station en langs de spoorweg; alleen wordt een precieze determinatie nu 
bemoeilijkt door het mogelijke voorkomen van andere, nauw verwante teunisbloem
soorten. 

Een tweede onderdeel van de ecologische geschiedenis onderzoekt hoe de mens tegen 
de natuur aankeek: Wat is de waarde van de natuur? Hoe verhouden zich mens en 
natuur tegenover elkaar? Antwoorden op die vragen zal het historisch onderzoek van 
kleine plattelandsgemeenschappen zelden opleveren. I n de regel is in de bronnen 
enkel de mening van een beperkte elite bewaard gebleven; wat vroegere generaties 
boeren en arbeiders dachten, valt vrijwel niet meer te achterhalen. 

Hel derde deelgebied van de ecologische geschiedenis is tevens het meest omvatten
de. Hier wordt onderzocht welke middelen de diverse sociaal-economische groepen 
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in de samenleving in het verleden hebben aangewend om het hoofd te bieden aan de 
uitdagingen die de mens onophoudelijk door de omgevende natuur voor de voetcn 
werden gegooid. Vanuit die optiek kan de geschiedenis van plalte1and .. gemecn~hap
pen op een nieuwe manier worden herschreven. Pure natuur is in I.o·n agrari~h land
schap nauwelijks aanwezig. Evenmin is het landschap een slar decor voor de ge~hic
denis van de dorpsbewoners. Het door boeren en koewachters. ka .. teelhcren en 
tuinarchitecten. houthakkers en kasseileggers. aannemers en steenbakker... enz. tot 
stand gebrachte landschap is integendeel de steeds veranderende plaats waar natuur 
en cultuur. werk en ontspanning mekaar steeds opnieuw ontmoeten en beïnvloeden. 

Die veranderingen verliepen in Bellem in de 19de en 20ste eeuw stecds sneller. Hel 
economisch weinig produktieve landschap van heidevelden en schrale hak hout bossen 
werd aangepakt en opnieuw herbebost of, indien bodem-vruchtbaarheid en ontwate
ring dit toelieten. omgezet in landbouwland. Voor talrijke typische heideplanten en -
dieren luidde dit het begin van het einde in. 

In het derde kwart van de 19de eeuw werden diverse verbindingswegen met omge
vende dorpen bestraat. zodat de transportmogelijkheden gevoelig toenamen. In die
zelfde jaren bepleitte de gemeenteraad ook de inrichting van een goederenstation. "at 
de handel in vlas. lijnwaad. graan. steenkool. guano. bouwstoffcn. hout, cnz. zou 
bevorderen. De Bellcmnaren wilden koste wat het wil \'ennijden de trein \an dc \'oor

uitgang te missen. 

Van een economisch in grotc lijncn zclfstandige lcvcnsgcmeenschap. die in l'Ssc:ntll: 
draaide op zonneënergie. evolueerde Bellcm geleidelijk tot l~n \\ d\'an.'nd, maar 
energieverslindend eind 20ste-eeuws dorp. Fossiele hrandstoffen steldl'n na de &NC 

Wereldoorlog spoedig het door mensen, trek- l'n lastdieren en windmokns gl'kn'nk 
arbeidsvermogen in de schaduw, Daardoor werd Ikllem steeds milllkr l'l'U in Ikll
zelf gekeerd dorp. Veel mel'r dan een eeuw gelelkn is til' landhllU\\ l'l'n oJX'n s~ stl'l'm 
geworden. We weten allan~ niet meer pn.'l'ÎCs waar 1ll'1 gman \'an ons dagl'lijl..s hn\\\\1 
vandaan komt. en klll1sll11l':-.t l'n Vl'l'VOl'lkrs lijn hl'l Hllll'We." !!,l'Wlll\k'n \'an !!,n\\lt
schaligc economische lletwl'rken, dk dl' hdl' Wl'l\'ldhnllllllspannl'n, 

Dl' tijd onlhred,l 011llkle nl~elt1l'nl' hl'srhllIlWilt!!,l'l1 Il' illll:-.tn.'I\'n 1lll'll'Olll'n.'h,' ~l'!!,l" 
Vl'ltS uil dl' Il)de- l'l1 20sle-el'uw:-'l' ~l'srhil'lknis van Iklkm, Vl\\lr ml'l'r ,klai" \'\ l'r 
lil' Icloof!wng van dl' heidl'llonl l'n ol'\'hidl'l'i.'nrijkL' hllllilandl'n, lil' Ill!!l'lHlamdl' Acm-
1('1/, de kocwachtl'rs, lil' hl'l'rsdmill'n l'n no~ Vl'l'l llll'l'r. Vl'r\\ ijs ik !!r.I:l!! naar dl' 
(icsch;('c/t'n;s "(11/ llel/c'lII, die u slmks kunl anwkn 'lr kopl'n. Binnl'n hl'l k,lrh.' lijds. 
Ix':-.Iek valt dl'/l' leling heh ik l'nkd wilkn aanlnlll'n dal lokak ~I\\\'nl' ~<.'sdul'tknis 
l'en heel hOl'Îl'ml ondl'r/Ol'ksVl'ld kan lijn. Zl' wil IIkl ill dl' l'l'rsll' ph"I" <.'l'U k"'lUl'k 
lijn vun lil' opvalklldsll' dll~l'lijksl' gehl'urtl'nissl'n dk Ikh in élk d'\I1' hl\\' nI"i~ 
ook - ill dl' srhaduw van dl' kl, .. klon'lI nt'spl'll'n. 1111111' IHlIlhlt\\'k\\IlUnCllU' IS 1\('1 
Op:-.porl'n. hl'M:hrijVl'1l l'n \'l, .. klll1'<.'1\ vun lil' Sll'l'tIs \'ari('I\'lIdl' "i:-.,d'H, .. km~ 1\1",'11 dl' 
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mens en zijn leefomgeving, d.w.z.: natuur en landschap in de onmiddellijke nabij
heid, de buurgemeenten, de marktsteden in de regio, en zo verder. Eigen dorp eerst! 
zal nooit haar slogan zijn. Ecologische geschiedenis is altijd een beetje wereldge
schiedenis. 

NOOT 

1. Referaat uitgesproken bij de voorstelling van de Geschiedenis van Bellem op JO september 1994. 
Voor bibliografische verwijzing en bespreking zie de Kroniek, rubriek Boekennieuws. 



SCHENKING VAN EEN STUK GROND 
TE LOVENDEGEM 

AAN HET SINT-ELISABETHBEGIJNHOF 
TE GENT (1305) 

Luc STGCKMAN 

In de verzameling van wijlen Firmin De Clercq, de eeuwige zanter van documenten, 
boeken, foto's, kranteknipsels e.d.m., steekt ook een merkwaardige oorkonde van 
1305. Ze is interessant genoeg om uitgegeven en becommentarieerd te worden. 

Een zekere Volcwijf Bruusch had een stuk land van 1 bunder 41 roede in het 
Lovendegembroek gekocht voor 22 p. 3 s. VI. Deze broek besloeg heel de noordelij
ke helft van Lovendegem en nog grote delen van Sleidinge en Waarschoot I . Het per
ceel werd in 1305 verpacht voor 33 s. VI. per jaar. 

Met de akte van 1305 schonk Volcwijf Bruusch dit stuk grond aan de infirmerie van 
het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof voor het stichten van een jaargetijde. Het Sint
Elisabethbegijnhof kreeg pas in 1242 zijn definitieve vorm door de vestiging van 
vrome vrouwen op een moerassig terrein, ook broek genaamd, tussen de Burgstraat 
en het Overbroek te Gent. In juli 1242 kregen de begijnen de toelating te midden van 
hun huisjes een kapel met kerkhof te bouwen. Ook richtten zij een infinnerie of Jer
merie op, een afzonderlijke instelling binnen het kader van het begijnhof, waarin 
vooral zieke en oude begijnen ter verzorging werden opgenomen2. 

Na de dood van Volcwijf Bruusch zouden de inkomsten uit dit stuk land deJermerie 
ten goede komen. De 33 s. moesten op de dag van het jaargetijde als volgt besteed 
worden: 

- 20 s. voor een pitancie of een glas wijn voor degenen die in de infirmerie verble
ven3; 

- 8 s. voor de arme begijnen van het convent, voor de aankoop van spise (naast rijke 
begijnen woonden ook minder vermogende vrouwen in het begijnhof); 
- 4 s. voor de vier priesters (10 d. elk) en de koster (8 d.) van het begijnhof, die het 
jaargetijde verzorgden. 

In 1305,63 jaar na het optrekken van de kapel, waren er dus al vier wereldlijke pries
ters aan het begijnhof verbonden. In 1455 verbleven er volgens de staat van de ker
kelijke inkomsten in Vlaanderen en het Doornikse "tres vel quatuor mercenarii pres-
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bi/eri" 4 in de begijnhofkerk. Deze drie of vier priesters stonden dus in voor alle 
vrome stichtingen. 

Aan de oorkonde hingen drie zegels, nl. die van de prior van de dominicanen van 
Gent. die van de infirmerie en de derde vermoedelijk van Volcwijf Bruusch zelf, die 
ongetwijfeld uit een gegoede Gentse familie stamde. De prior van de predikheren was 
bij de zaak betrokken omdat hij met de zielzorg van de begijnen belast was5. 

Tenslotte is het voor de naamgeving interessant vast te stellen dat Volcwijf al een 
achternaam draagt. terwijl de verkoper nog met Jan Pieters soene ser Ghise/ijns 
soene werd aangeduid: zijn familienaam (mogelijk Pieters) was nog in wording. Zijn 
grootvader, ser [des heren] Ghiselijn. was te oordelen naar deze titel een geestelijke. 

Deze schijnbaar onbetekenende oorkonde bevat dus toch heel wat interessante gege
vens: over een zeer een vroege stichting. over de organisatie van een begijnhof en 
over de aanwezige priesters. Zij verschaft zelfs een stukje economische informatie: 
Volcwijf Bruusch haalde uit het geïnvesteerde kapitaal. 22 p. 3 S., een rendement van 
7,5 % in de vorm van de 33 s. pacht! 

BIJLAGE 

1305. 20 september 

Schenking van I bunder 41 roede land te Lovendegembroek aan de infimlerie \'an het 
Groot-Begijnhof te Gent voor het jaargetijde van Volcwijf Bruusch. 

A. Oorspronkelijk: Eerst in het bezit van wijlen Finnin IX.' Clerc4, nu in Stadsarchief 
Gent. Fonds Groot-Begijnhof. 

Perkament (23.5 cm h. bij 21 I:m. br.) met oorspronkelijk drie legels, allemaal verd
wenen. 

In de oorkonde worden de zegels van de prior vun de predikheren VtUl Genl en \'lUl de 
!ermerie aangekondigd. lIet derde moet vun Volcwijf Bl1Iusdl gewl."C'st lijn. 

Er zijn driemanl twee splelen in de plkn. 

"liet si con I ende kenleec allen uen ghenl'n die lkse klh,'R'n sulkn sicn llt!l- IlllR'1l 
lesen dnt ie Volcwijf Bruusl:h hehhl' ghecodll el'tl hlilltlR' lants l'ndc.' l'en l'nlil' vief
tech roeden jeghen Imme Pieters SOl'ne ser Ohisdijns SOl'ne d/ll kglwl te 
Lnvendeghe1l1 in {kn hroer hi dl'J' fefllll'rien tllnde um tWl'l' cndc.' IWlIlll",'h Iib, ('tlllc.' 
drie s. dewelke ie ver~nldl'n hl'hhl' l'ndl' hl'lul'l! van IllÎllt'tl p"'PR'tl ghddl'l'llc.k d\\d· 
kc tnnt es verhuurl drie endl' dl'rtcdl s. silll'rs. Endl' dil Vllrsl'idl' 1:\111 ghl'\'l' k lltor ter-

102 



o V
ol

 

i\ :'1 
/
~
 

I 

:,'.
' 

\ 
\ 

) 
(I

 j 
tf

'u
 ".

-.
Á

\-
. 
~l
t'
 

'~~
t ft

'l'l
Ir 

éi\
" 

r~CI
lL~~

 lH
len

 ~C
tJ~

1\C
tl.

l't
c \r

~ [
Ctt

l-C
lt, ~

\H~
n [t

en
 0

ftt
 I,,

:cn
 l~

n it
,t'I

C '
:"t

À\
'"f 

t>:"
lIfc

tJ',
~(t,

~f'C
rJ,t

' 
~ c

~n 
("t

Unt
~ f

tll
l~ 

~!'
 ~m

 ~Il
 '\

.1
c~
~ ~
~~
~~
n 

Itl
llm

<rl
C:t

tl~
 f~

~~ 
rc~J

,tf.
~I",

\.~,
 ro

cn
c)

/lt
" t

c~
t~
r~
~ l

"u
c:

n)
,~

~ 
11

1 )~
It 

l.:
~ [

 .. , \
 Cl"

 ~l
"ll

Cl'
1~n

 ra
n~c

. ~
m-

~\~
~-

O
l 
~\.

md.
,.-

ft:
 en

 ~~
l~;

J' 
k\\

~(~
C' 

Ic
\.
~{
~~
I'
\~
tt
'l
! C

~ t
~J
c:
\m
t 

m
l1t

Cn
 r_

~~r
:c~

"<:
t~~

 ~l
\\~

 \\
\~,

,:~
rtl

nr~
~ \C

\"(J
llll

l1'"
':~;

:lt 
cT

ï \c
t~~

"(f
" n

~l
~.

 cn
')
tf

\o
?Ç
~~
-f

t\n
t;.

.$'
,cl

l~l
f ~
.,
 

~ml
C\"

t~\
\ 11

tl 
tl11

f1\
 f

 LJf
 .lt

l1,
tt 
lt

l~
h)
~1

tl
~~

tt
 ~n
~~

 '~c
t. ~

l"1t
l(!t

lCIl
 tt

 f
ct

nt
tC

lC
ll

 
àt

11
1r

t"
 ./~

. "'
~' )C

ll 
~t\

J, k
c-

-
"'<

t, n
\\~

 1~
~"

')
~ ~

ixl
l f~

!. 
21

;:--
~~,

 !'
~u <

I oc
fèu

 l<$
I''

;;-
~l 

,'1)
«" 

\,o
u~,

 ~J
) ..

 ;f
 \ \ 
'4

:~
 M

 on 
°l

' ~I
l f<

l. <1
\ 

• 
. 

~ d
1f

t~
 el

fte
n 

I'L
1I'C

. tl
~t/

~ •
 \.

tU
t.

 \1
 ct

· 
\,tl

~~lt
 \~

lt 
~\

 !'O
LJc

'(I
~ \

~1
 ro

(h~
. ~

~t
C'

~ '"
11

" '
lA

~t
~n

~C
' m

(~c
-~
 

~~
~ 

'il
l~~

 flC
'·{!

t t'
C

 fc
ttt

tli
,r(

,ct
rc

tt,
 Ct

~'~
~11

 (~
C\c

ct.
\\'

ttc
t"t

 mc
Ct~

: m
-~

Lt
= !

tlI
,~ 

fN~
('C

ILC
 tr

 \~l
." 

~Ml
1Ct

'l~
~' 
~k
-

\.<
r "

":!
tt~

r,,
, f

,l (
 fe<

 m
Lit

;I=
l<n

 \,
,~ 
<i

i-
~,

,~
J~

J.
~~

 aI
r", 

~t
t '

:\~
~,"

U!'
<~~

 \'(
o"

"f.
.l, 

,1.'
{I1r

iH~I
l~ }

_f6
,1~

, / 
,) I~

 ~,
,<

cn
(,

 (,o;
,~'i

" c<
 b

 
It

m
 "
';

' .C
!'I,

<n
r-

te
h

 1\
 <

ft
 \

 (
u

v
 I

n
 )<

f..
-\,

."r
 "'~

c ~
1î.

 <n
 ~

 ....
 j~

. f
~ ct 

\ 
m

 on
 <n

l-o
:."f

J 
)
~
"
 ~
c\
 ~'C

trc
~~-

~-
"'

~t
 .. é
f\
$C
('
)~
 r~

ntc
 ("

"m
cfl

è 1
AC

t-Ir
c:; 

~ fr
 (!' (

(\!
!.~

~ t
1(~

 IC" 
(et

Ie'
· Cl

~ 
flO

 
H

l IJ 
11

 
(ry

F f
 ~ 

['
{A
~~
~ ~

l" 
fC

rtl
lc

t"t
ét

'l 
m~c

t-:
I11

11n
~ét

~tt
 Jl

 r~
r-\

'~l
-rC

tr 
c~·

lfl
 oe

t"
cr

-t
; ((

cl
''' "

 \~(
111 

~Cf
cll

 \!!
i$b

t e
i; \

u
-

[1
 

,t'h
 \.tl

 r~
I~

'I
!~

,,
)e

 (.
,cl,

 \\
tt 

&
fc'

 [é
.tt

l~~
':~

Clt
., 
~(

,c
f~

lt
nc

r 
r\~

2IC
O-e

-k
~t
c \

.tl
11

 ~
t 

rl~
~("

(:C
I"~

n '.
m

t '
 

C-~
,,<

 on
 11

l~'
-,;.

fcl
')..

,.-
fén

n<
rlé

il f
",

~ I
~: 

B
 1

':;
"M-

.sl
,.~

<n 
". 

(a
<

:-
o

M
 I""

·",,
 ~~

, 'n
<tt

 fc
rct

f· \
c,

d
 

ttc
nf

""
IlJ

ct
:t' 

C,1
l \l

ll
e
-'

 ~
t 

l1
C

\C
{k

lt
 ~~

H·b
 rC

ltt
C'·

ttt
t1~

J~A
 ~

tlc
f, .

..
 



merien na n~;jn lijf mijn jaerghetide mede te doene, der fennerien te petantien twin
tech s. op den dach dat men mijn jaerghetide doen sal. Ende den haveloeo.en beghi
nen achter hove achte s. waert spisen op den selven daeh ende eIken pare ticn d. van 
vier papen van den hove, ende den costre aehte d. mijn jaerghetide mede te doene in 
de kerke te Sente Lijsbetten euwelike voerwaert meer. Ende dit lant soe gheve ie der 
fennerien. Ende daer omme soe sal soe mi gheven drie ende dertech s. siaers alsoe 
het verhuurt es Vlaemsch paiments alsulc alse ghemeenlike gaet binnen Gent tcmi
nen live ende dese vorseide drie ende dertech s. sal men mi ghelden van der vorsei
der fennerien goede te sente bamesse jaerlics alse langhe als ie leve. Ende na mijn lijf 
soe blijft het der fennerien in der manieren al soet voerseit es. In oerconscepen van 
desen dinghen ende dat si sijn vast ende ghestade heb[ben) wi dese lettren ghedaen 
seghelen met sprioers seghele van de predekeren van Ghent ende meHer vorseider 
fermerien seghele. Dit was ghedaen in jaer ons Heren doe men screef dertienhondert 
ende vive den naesten dach Sente Mathijs dach." 

NOTEN 

1. A. UE vos. L. STOCK MAN en 0. ANDRIE ...... Mrl"~i(',\'//I"dr "'/I(,mállrll tr', IW(l. ~11ll : 11('1 

Genlse. Bund 2 : Lm'('IIdl'gl'''', LllIllll'~(,I11, 11)1)]. p. 45. 
2. Tl'. 11·IIUYS. Dl' G(''''U hl'g;j"hll\'r" ;" CIIII'Wl'hisllIl'iscl, ,.('rsl'rctirf. in \I á,!;('11 ril Ar""r". 

750 joal'I'I'gijll/wj7/'\'rll 1/' Grilt. Oenl. II)H4. PI'. 17-IH. 
3. Ook Jucob. pnsloor vlln KlIprijke. VOOr/lil! in lijn Il"sll1l11('n1 vun I.'!Q1 5 S. \'\\\\1' h('II\l\nk\'('C'n "all 

wijn le/1 hchocve VII/1 de knSll!lIIljters vun de infintll"ril". l.ie: A. DE VOS ('/1 L. snx ·"'~t·\N. 
H rl Ir.t/cJI/,r,,1 1'1/11 111""" .fll('oh. II/,'drp/lslo"I' I'tlll 1\/I"I'i1'l.;r ( 121)7·' ~WIJ. i/1 ."J'/lI"/or., \~'" /trI 
M(·/·tj" . .I'lm,d, jh. 40 ( II)Hl)l. p. ]5. 

4. 1. WARIClinz.. E/"I h~lIt'fidlll tlr lil 1-'11/11"1'(' rl dil 1'''''I',",i.';.f, 1("11\'(,11, IQI.'!.I' ~t>. 
!'i. B. J)·lll1YS. //.11' .. p. IR. 
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15DE-EEUWSE 
GENTSE BUITENPOORTERS 

UIT ERTVELDE 

Wilfried STEEGHERS 

1. Pieter hacke fs mathijs, van heertvelde, heeft I wijf, woent met lijsbette sMijncke 
zynen swasenede [schoonzuster of schoondochter], "pt heinde vandehuterste 
Meerembrugghe, actum VI julij LXXVII (1477)1. 

2. Jan vande Sande fs Jans, van artvelde, heeft I wijf, gheen kinderen, woent met 
Jacob Sanders buten de Grauwerpoorte, actum lIla septembris LXXVII (1477)2. 

3. Joos Diedolf fs Jans, van aertvelde, heeft I wijf, I kint, woent met Lievin Smet vp 
de mude, wagfhemakere, actum XXXI octobris LXXVII (1477)3. 

4. Jan vanden Zande fs Jans, aertvelde, heeft een wuf, neghen kindren, woont met 
Jacop Sanders buter grauwer poorten, actum lIla Septembris anno LXXVII (1477)4. 

5. Joos Diedolf fs Jans, van aertvelde, heeft een wijf, een kint, woent met Lievin de 
Smet vp de mude, wagfhemakere, actum XXXla octobris LXXVII (1477)5. 

6. Wuyoen Balsaen fs Matthys, van ertvelde, heeft een wuf ende VI kindren, woont 
met Zegher Coolins, smit, buter Waelpoorten, actum XXVIIIa decembris anno LXX
VIII (1478)6. 

7. Heinderic Haec fs Jans, te heertvelde, heeft een wuf, III zonen ende een dochtere, 
te ghend, kerssavont aD LXXX (1480)7. 

8. Lievin Haec fs Jans, woonende te heertvelde, heeft een wuf, eenen zone ende een 
dochtere, te ghend met Janne Haec, tusschen poorten by den Sluzekin, zynen vader, 
den XXVla van december anno M 11// LXXX (1480)8. 

9. Lievin de Zweemerfs Joos, wonende te heertvelde, heeft een wuf, II zonen ende een 
dochter, te ghénd met Jan vanden Damme, tycwevere, wonende in de meersellÎer
steghe, actum den lesten in lauwe aD M 11// LXXX (1481)9. 

10. lIeinderic lIaec fs Jans, van ertvelde, heeft 1 wyf III zonen ende II dochteren, te 
ghend met Marie, weduwe van Jan lJaec, zyn moedere hy de grauwpoorte, actum 
XXVI//en in meye LXXXV/Il (1488)\0. 
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11. Joos Haecfs Jans van ertve/de, heeft I wyf ende 1/ dochteren. te ghend met Marie, 
weduwe van Jan Haec, tusschen poorten, actum XXVI/Ia in may LXXXVII/ (1488)1 I. 

12. Jan vonden Zonde fs Jans, van eertvelde, heeft I wyf, te ghend mer Jan "anden 
Hecke, cupere, inde dondersrrate [Onderstraat], actum Vla decembris LXXXVIII 
(1488)12. 

13. Lievin de Zweem ere fs Joos, van eertvelde, heeft I wyf en 111 :onen ende I doch
ter, te ghend met Jan vonden Damme, Iynmakere vp de coorenmaert. actum XXXII/JO 
decembris LXXXVIII (1488)13. 
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PERSONEN UIT HET MEETJESLAND OVER
LEDEN OP DE PAROCHIE 

SINT-MICHIELS-NOORD TE GENT 
(1736-1796) 

Wilfried STEEGHERS 

In de overlijdensregisters van de parochie Sint-Michiels-Noord vinden we voor de 
periode 1736-1796 een vijftal vermeldingen van Meetjeslanders. 

1. Op 14 juni 1758 is overleden het naamloos kind, in de nood gedoopt, van welede
le heer Emmanuel Joannes Dellafaille, heer van Eeklo, begraven in de kerk. 

2. Op 13 oktober 1789 is begraven met middelbare uitvaartdienst Maria de Vos, 
dochter van Carolus, van Lovendegem, ongehuwd, overleden op 11 oktober om drie 
uur 's nachts, in de ouderdom van negenenzeventig jaar. 

3. Op 14 maart 1793 is begraven Guilielmus Pynaert, van Assenede, echtgenote van 
Anne Livina de Boevere, overleden om twaalf uur 's nachts, in de ouderdom van vie
rentachtig jaar. 

4. Op 15 oktober 1793 is begraven Anna Maria Grypdonck, van Evergem, echtgeno
te van Petrus Joannes de Wagter, overleden gisteren 14 oktober, in de ouderdom van 
zevenentwintig jaar. 

5. Op 26 december 1794 is begraven Rosa van de Voorde, van Hansbeke, weduwe 
van Frederic Schottens, overleden gisteren 25 december om zes uur 's avonds, in de 
ouderdom van vijfentachtig jaar. 

de BOEVERE 3 
DELLAFAILLE 
GRYPDONCK 4 
PYNAERT 3 
SCHOTTENS 5 
van de VOORDE 5 
de VOS 2 
de WAGTER 4 

NOTEN 

I. Stadsarchief Gent, Parochieref?ister Sint·Michiels·Noord, overlijdens 1736-1793, nr. 102. 
2. Idem, overlijden 1794-1796, nr. 103. 
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
IN DE GEMEENTE LEMBEKE 

Christophe VAN THUYNE 

I. Problemen, bronnen en methode 

In dit deel wordt getracht een overzicht te geven van de gebruikte bronnen en de aan
gewende methodes. Alle aandacht dient in de eerste plaats uit te gaan naar de archeo
logische bronnen, waarmee in hoofdzaak het terrein zelf wordt bedoeld. 
Daarnaast zijn er verschillende bronnen en gegevens die een nuttige aanvulling geven 
bij de archeologische aanduidingen. 

Het nadeel van sommige van deze bronnen is echter dat ze werden opgesteld zonder 
archeologische bedoeling. Ze dienen dan ook bijzonder kritisch benaderd te worden. 

Daarnaast worden ook de aangewende methodes uiteengezet. Hierbij wordt specifiek 
de nadruk gelegd op de talrijke problemen waarmee men geconfronteerd wordt in 
verband met het terreinonderzoek 1. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het onder
zoek heeft plaatsgevonden binnen de beperkte tijdsduur van twee jaar. Daarbij komt 
nog dat de resultaten van het onderzoek slechts een tijdelijk karakter hebben: het 
geeft een voorlopige beschouwing weer van het archeologische patrimonium van het 
bestudeerde gebied. 

J. De archeologische hronnen 

Het terrein is en blijft één van de belangrijkste bronnen voor een streekarcheologisch 
onderzoek. Men treft er allerlei sporen en anomalieën aan in de bodem en het land
schap, die getuigenissen zijn van menselijke activiteiten in het verleden. Deze sporen 
kunnen worden ingedeeld in twee grote groepen: 

a. De opperv/aktevondsten 

De oppervlaktevondsten behoren tot de tastbare archeologische sporen. Het gaat om 
artefacten die door landbouw- en dierenactiviteiten aan de oppervlakte komen. De 
toestand van het terrein op het ogenblik van de prospectie speelt hierbij een belang
rijke rol. 

Daarnaast zijn ook de weersomstandigheden een belangrijke factor. Een natte bodem 
(bijvoorbeeld na een fikse regenbui) zal kwantitatief meer materiaal opleveren dan 
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een veeleer droge bodem. De vochtigheid van het terrein heeft ook zjjn weer .. lag op 
de zichtbaarheid van de te recuperen artefacten: zo zijn bepaalde ceramieboorten. 
zoals het reducerend gebakken aardewerk, zeer moeilijk te onden>cheiden bij een 
natte bodem, zodat bij de prospectie - weliswaar onbewust - heel wal over hel hoofd 
wordt gezien. 

Veldonderzoek is dus sterk seizoengebonden. Naar gelang van de aard van het terrein 
werd al dan niet overgegaan tot prospectie. 

Akkerland 

Bij de prospectie van akkerland is vooral de periode oktober-maart het mee~t 
geschikt, omdat de meeste akkers dan braak komen te liggen. De zomemlaanden zjjn 
minder geschikt door de meestal te droge bodem en de teelten op de akken>. Toch kon 

in een aantal gevallen alsnog een prospectie plaats hebben. 

Ook de teelten bepalen in zekere mate de toegepaste prospectietechnieken. 

Weiden 

Daarnaast werden ook - zij het in mindere mate - een aantal weiden gepmspe(.'It.-erd. 
Het niet-behouwde Lemheekse grondgehied bestaat immers hoofdnke1ijk uit \\ei

den. 

De kans op het recupereren van archeologisch materiaal is echter ~perkl. Men is dan 
ook vooral aangewezen op ontsluitingen, plaatsen waar de grasmat is platgct"Ipt door 

het vee, molshopen, enz. 

Behouwde terrcincn 

Bepaalde terrcinen wcnkn nict systematisdl gecontrl.lleenl. Dit gt'ldt \'OOR'l'n;( voor 
behouwde pcn.:l'len. Ondanks het ~rotL'l1lkl'ls landl'lijh' karaktl'r van lil' gCllll'l'ntl' 
Lemhekc hrcidt de moderne hl'wonin~ I,kh in L'L'n ijltL'mpo uit. Indut R'ed~ hl'l" '''It 
(vaak archcologisch inten:ssulltl') tern:inL'11 nil't I11l'(.'r toegankelijk lijn vo\\r \\IHkr
zock. Een uit/.ondl:ring hÏL'rop vormt lil' kl'rk van l.l'mlx'kl', dil' kan \\ on.kn 
heschouwd als een midde1cellwse site. Dit gl'ldl ook voor dl' nog Ix'slaandl' sitl'S uwt 
walgradlI, waarbij in de male van 11\.'1 mogl'lijh' lil' woon/nlK' 'H'rd b(·:c-cl/I. 

Vergraven/opgehoogde lelTL'i nen 

Ook gehicden dil' op dl' hodl'mkaarl \Vonkn IUlIlgl'duid als ,\p~l'h,\(lgd \'1' Sll'"'' "I!:-l" 
graven wcnlcll nil't gl'Pro:-'lwl'll'l'nl: 1ll'1 ophoog1\Hlll'ri:uII is imllll'J":-. 1In..\'m~II~ vun 
cel1 andcrl' plaals. I kt I1wll'daal dat l'r wordl IUlI1~l'In.,ni.'11 is dan nn" 'l,lktti~ ilTd~'
vant. 
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Vergraven terreinen zijn gronden waar op systematisch wijze wit zand werd afgegra
ven voor industriële doeleinden. Het spreekt vanzelf dat ook hier een systematische 
prospectie uit den boze is: de archaeologica zijn immers verloren gegaan. Zo werd te 
Lembeke een niet onaanzienlijk deel van de dekzandrug Maldegem-Stekene afgegra
ven. Toch dient opgemerkt te worden dat de bodemkaart in een aantal zeldzame 
gevallen fouten vertoonde. Percelen die op de bodemkaart staan aangeduid als niet 
afgegraven waren dat in werkelijkheid wel. Dergelijke terreinen zijn trouwens mak
kelijk op te merken omdat ze meestal ca. 0,5 tot I meter lager liggen dan de omlig
gende percelen. In Lembeke werden afgegraven terreinen meestal in de jaren vijftig 
beplant met dennenbossen. 

Bossen 

Ook beboste zones zijn zo goed als waardeloos voor prospectie. Tastbare archeologi
sche sporen zijn er uiterst moeilijk te recupereren door het bladertapijt op de bodem. 
Morfologische sporen worden beter - zij het niet uitstekend - opgemerkt. De pro
spectie van zandige boswegels en dreven daarentegen is in een aantal gevallen wel 
interessant (zie LE 24). 

Braakliggende terreinen 

Braakliggende terreinen zijn als prospectieterrein ook zeer ondankbaar. Het betreft 
meestal verkavelde terreinen, begroeid met brandnetels, struikgewas en onkruid. 

Varia 

Tenslotte zijn sport- en speelterreinen, serres, moestuinen, kerkhofgronden en terrei
nen bestemd voor tuinbouw niet toegankelijk voor prospectie. 

h. De mOlfologische sporen 

Morfologische sporen bestaan uit bepaalde structuren zoals verkleuringen, denivelia
ties, perceelsvormen, enz. die aan de oppervlakte te zien zijn. Vaak echter gaat het 
om sporen die slechts een tijdelijk karakter hebben en dan ook sterk onderhevig zijn 
aan bepaalde weersinvloeden. Soms zijn ze moeilijk te onderscheiden van natuurlij
ke anomalieën of van recente ingrepen (bijvoorbeeld de aanleg van een silo). In veel 
gevallen worden ze geregistreerd met behulp van een hulpbron zoals de luchtfoto
grafie en de cartografie. 

Meestal komen dergelijke sporen vrij bij bepaalde weersomstandigheden en verdwij
nen 7..e dan even vlug, waarbij ze vaak onopgemerkt blijven. Veel van deze sporen 
zijn reeds verdwenen vóór ze kunnen worden opgemerkt. Dit is vooral te wijten aan 
het feit dat bepaalde structuren ofwel hinderlijk zijn. ofwel hun nut in het landschap 
volledig hebben verloren. Zo werden bijvoorbeeld talrijke walgrachten rond hoeven 
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in de jaren vijftig met het huishoudelijk afval van dc gemeente opgevuld of werden 
ze gedempt voor de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen. 

Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat de luchtfotografie hierbij ecn onmi .. -
kenbare rol speelt. 

2. Andere hronnen 

a. Cartograjïsche hrollllell 

De cartografie is bij het archeologisch streekondeuoek een bijzonder imcre"!klJlle 
bron. Kaarten zijn zeer belangrijk voor de kennis van woonsites en het land~hap in 
het verleden. Men moet er wel rekening mee houden dal caJ1ogmfi!M:h materiaal niel 
met archeologische doeleinden werd opgesteld. maar mei specifid..e militaire 
(Ferraris en topografische kaarten) of fiscale (landboeken. kada ... tmk plannen). De 
aard en de ouderdom van het documentbepaall ook in sterke mate de nau\\ keurig
heid. Zodoende vomlen ze reeds een beperking op zichzelf en dienen IC kriti~h Ie 
worden behandeld. 

Voor Lembeke is weinig cartografisch materiaal van vöür de Fmnse Re\olutic \onr
handen. Tussen 15XO en I XOO zi jn reeds kaarten hekend. dodl hl..'1 hl'lrl'ft ml..'\:sl;11 
overzichtskaarten van het Graafs~hap Vlaanderen of hel Bntgse Vrijl'~. D;tama:l,t 
zijn ook kaarten bewaard waarop de goederen van de opdrJchtgcwr WONen "l~rgl'
geven. Hun waarde is echter zeer heperkt: bewoning. wegen. hoe\"1'1l ('111. \\ "Nen lei
den of niet weergegeven. 

De oudste kaart die iets meedeelt owr hel prospt'ctiegehkd is dil' \ an Pil'll'r Pnurhll' 
uit 1562-1571. Van het origilll'el is echter alll'l'n Ill't noordno,tdiJkl' gl'lkdtl' 
bewaard gehleven. Daarom werd gehruik gl'maakl van l'l'tl kopil', lIilgl'nx'rd door 
Pieter CIacissens omstrel'(..s 1600. Dl' kaart is voor haar tijd vrij Ix't rou \\ \laar l'n ~l'lk
tailleerd te Ilm.'men, maar Icvenk pllIktisdl gl'l'll informatie, Skdlls ",,,'r l'l'n ,itl' IIll'l 
walgrachl (LE 120) was lij 1"l'Ievanl. 

liet tweede helangrijke dOl'uml'nt dal \\Tnt !:l.l'hrui\..1 l'n d,lI IWI hl'll' l.l'mlx'l'k 'l' 
grondgehil'd omvat is dl' A:ahil/e/",kallr/ vun dl' Oo~tl'nrijksl' NI.',k-r1andl'n, "p!!l'm";Ikt 
op init ial ief VUil graaf dl' h'rraris. Ill't Ill'trl'fl l'en handsl'hritklij\..l' \..aart, "aanan IWI 
origineel wl.'rd uitgevOl'rd op sdmal 1/11 S:!O, lt' \Vl'rd opgl'nmakl in 1777 uil h\lllt'f 

militairl' overwcgingl'n. Z(lal~ oo\.. vonr andl'l\' gl'hil'dl'll \H'nl Vllstgl',ll'Ilt H'J1,""'1 
de!.e kaart een aanlal onnauw\..I.'uriglll'dl'n'. lIol'wl'l dl' lokatis "'lil dt' Ix'" nnjn~ 
meestal/.eer nauwh'urig is, kOlllll.'l'n vl'l'kl'l'nk' vO(ll'sll'lling vun dl' ~d"\II\\l'nl',\nn. 
guratie regelmatig voor. Ook qua pl'l'l'l'kring b dl'/l' hl'\\1\ \\l'inig Ix'tn\,,\\I,\;InI. 
(ic/.ien dl' groll' continuÏll'it in dl' posl-middl'll'l'UWSl' hl'",\ning j, "l.'Il' \..am1<.'ukd in 
die matl' vun 1ll'lul1g gewl'l.'st dut Wl' van nog hl'woondl' ~ill" l'<.'n ",,,,.,tdlmg kr<.'gl'u 
van een hl.'paald 11l0n1l'nt in IWI wrkdl'l\, 
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Tussen 1806 en 1843 werden voor Oost-Vlaanderen perceelsgewijze kadaster opge
steld, eerst het Frans kadaster (1806 - ca. 1815), nadien het zgn. Primitief Kadaster 
(1834 - 1843), op schaal 1/2500. Men kan ze beschouwen als een belangrijke histo
risch-geografische bron. De eerste kadasterplans van Lembeke dateren van 1821. 

Een andere interessante cartografische bron vormen de kadastrale plannen die door 
P.e. Popp tussen 1842 en 1879 werden opgesteld op schaal 1/5000. Ze werden 
gebundeld in de "Atlas cadastral parcellaiJ'e de la Belgique" . Op deze kaarten heeft 
Popp de kadastrale mutaties ingetekend die sedert 1830-1835 zijn gebeurd. Vaak was 
het interessant om beide kadastrale bronnen te -vergelijken. 

Ook werd gebruik gemaakt van een oude topografische kaart uitgegeven door het 
toenmalige Militaire geografische instituut op schaal 1/20000. Deze werd opgemaakt 
in 1862 en voor het laatst herzien in 191 I . Zij kan beschouwd worden als een belang
rijke historisch-geografische bron: talrijke bewoningsvormen van het type site met 
walgracht worden nog in hun oorspronkelijke staat aangegeven. Wanneer men nu 
deze kaarten vergelijkt met de huidige topografische kaarten, valt vooral de toename 
in bewoning op. 
Wat de moderne topografische kaarten betreft werden de recentste uitgaven gebruikt, 
opgemaakt in 1981 en voor het laatst herzien in 1984. Hun schaal bedraagt 1/10000. 
Ze werden ook gebruikt als basiskaart voor de lokalisatie van de archeologische vind
plaatsen. Deze kaarten zijn een uitstekend werkinstrument en bieden heel wat infor
matie over diverse aspecten van het natuurIandschappelijk en het cultuurlandschap
pelijk kader van het bestudeerde gebied. Daarnaast werd aan de hand van deze 
topografische kaarten de vindplaats exact gelokaliseerd door middel van de 
Lambertcoärdinaten. 

Aanvullend bij de moderne topografische kaart werd gebruik gemaakt van het moder
ne kadasterplan. Dit kan men echter niet beschouwen als topografisch document: het 
werd opgemaakt met administratieve en fiscale doeleinden. De kaarten werden ons 
ter beschikking gesteld door dhr. O. Lippens en dateren uit 1969. Voor een aantal 
dossiers werden de recentste kadasterplannen (uit 1984) geraadpleegd op het gemeen
tehuis van Kaprijke. 

h. De toponymie 

De toponymie kan het best omschreven worden als een hulpwetenschap van de 
geschiedenis die zich bezig houdt met de studie van geografische eigennamen in taal
kundig en historisch opzicht4. Zij kan als hulpbron in de archeologie worden aange
wend, maar moet steeds voorzichtig worden gehanteerd. Wat de oorsprong van van 
een groot aantal toponiemen te Lembeke betreft kon worden vastgesteld dat de 
bodemgesteldheid en de landschappelijke evolutie van grote invloed zijn geweest. 
Geen enkel toponiem echter gaf rechtstreekse archeologische of historische informa
tie voor het verwerken van archeologische gegevens. 
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Tenslotte vennelden we nog dat geen enkel toponiem uit Lcmbeke wordt venneId in 
het toponymisch woordenboek van M. Gijsseling5. 

c. De luchtfotografie 

Bij de studie van luchtfoto's werd zowel gebruik gemaakt van verticale al!. van M:hui
ne opnamen. 

- Verticale foto's tonen ons het terrein zoals het wordt weergegeven op de topografi
sche kaart. Zij kunnen die dus vervangen. Daarenboven laten ze toe een stereo~o
pisch beeld te vervaardigen en zodoende bepaalde niveauverschillen nog meer te 
accentueren. In het kader van een prospectieonderzoek moet men zich doorgaan~ 
behelpen met verticale foto's van minder goede kwaliteit. die zelden of nooit met 
expliciet archeologische doeleinden werden genomen. Wij gebruikten de opnamen 
van het toenmalige Militaire Geografische Instituut uit 1952. Een sy~tematiM:h ste
reoscopisch onderzoek heeft geen andere sites opgeleverd dan die welke door het 
veldwerk bekend waren. Zij waren enkel in die mate van belang dat zij ons een sta
tisch beeld gaven van sommige sites op een bepaald ogenblik. Zij fungeren du~ aJs 
een tijdsdocument. als een momentopname van het toenmalige cultuurlandschap. 
- Schuine luchtfoto's die in het kader van een archeologische luchtverkenning wor
den genomen hebben daarentegen een enorme waarde. Hun nut bij het opsporen van 
sites is voldoende bekend6. 

Omstreeks 1970 werd in Oost-Vlaanderen en vllomamdijk rond Gent bij gelegen
heidsvluchten allerhande op kleine schaal een eerste produktie"e slap gelet. 
Onderzoekers vlogen zonder vaste methode lukraak over de streek en registn.'enkn 
alle sporen waaraan vermoedelijk een archeologische l~tekenis kon wonien gegcwn. 
Deze sporen werden jaar na jmlr. seizoen na seilOcn. opnil'u\\ Ix'kl'I-.l'n. \ ~lor ~\"es
tiging of eliminatie. 

Vanaf de jaren 'XO ontstond een tuIUWl' samenwl'rl-.ing tussen pilOOI J. Seml')' l'n hl't 
Seminarie voor Archeologie. Ilierhij werd voonlllml.'lijk getnu:hl IX'paaldl' opmlllll'n 
op dc begane grond te verkt'nnen en te ondl'r/ol'I-.en (o.a, t\taldegem. Evergl'm, (knt 
Iloge Weg, ... ) terwijl de vlll<:hten geleiddijk aan tol inll'nsÎCve Il~I-.llx·hll'n l'vlllu
eerden. De behaalde resultak'n wl'rden sindsdkn strikIer \\ctensdlaPlx'lijk l'n vol
doende krilisch benaderd. 

Vanaf 19X4 werd als OI1lkrdeel van hl'l door Prof. D ... Nl'nqllin g\.'~t;1I1l' 1'11..'.1\'\'1 

ArchC'ologische ill1'c'lllaris \ '/(/CIllc!('I"C'll overgegaan lot hel systl'llwtisdl \'ndcl"/\l\.'I-.c:n 
van urcheologisch relevante sporl'n. lIel aanlal v ludlll'l\ \\ l'l\.t OP~\·\'\l\.'I\1. (l\ll-. \H'r
den gemeenten die dl'l'l uitmaakten vun el'n prOsIWl'lietll\'~i~ hl'rhaalddi.ll-. l'n n;Hl\\
keurig van uit de lucht verkend. 'ktllndl'r/ol'I-. nam l'l.'n 111\'I.'r inll.'nti'l'il'linllin' \\I.'n
ding: diverse spel'Îlllislen (historid, gcolllgl.'n.lwdllingl.'n, g\.'o~mll.'Il,I.'.a.) ~('!lruil-.II.'n 
de opnamen hij hun studie. liet olHkr/lwbgl'hkd Olll\'atl'l'n ~I\l\ll ~\.'lkdh.· \,11\ 0\"1-
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Zandige opduikingen en depressie in de omgeving van Lembeke Singel. 
( niversiteit Gent, Vakgroep Archeologie en Oude Ge chiedenis van Europa, foto J. Semey) 
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Vlaanderen en een stukje van West-Vlaanderen. Doelbewust werd het gebied klein 
gehouden, zowat 60 bij 60 km7. 

Het Meetjesland en het Houtland kan men zowat beschouwen als de kern van het 
onderzoeksgebied. Het was vanuit archeologisch standpunt onbekend terrein. De 
inbreng van de luchtfotografie bracht een ware ommekeer teweeg. Vooral de droge 
oost-west gerichte, snel uitdrogende zandruggen, werden aan een nauwkeurig onder
zoek onderworpen. 

Schuine opnamen bieden daarenboven het voordeel dat de gegevens op het voorplan 
van de foto gemakkelijker geïnterpreteerd kunnen worden. Verder kan de onderzoe
ker zelf het ogenblik en de ideale omstandigheden voor de opname uitkiezen. Een 
nadeel van de schuine luchtfoto is echter dat er geen stereoscopisch beeld kan wor
den verkregen. 

De methode van de archeologische luchtverkenning bestaat hierin dat een bepaalde 
gebied met regelmaat wordt overvlogen. Deze frequent herhaalde vluchten gebeuren 
op een hoogte van ongeveer 300 meter. Hierbij worden alle anomalieën, zowel op 
naakt land als in de gewassen, gefotografeerd (hoofdzakelijk soil- en crop-marks). 
Meestal betreft het sporen zonder de minste archeologische betekenis: vlekken van 
waterplassen, lijnen van ruilverkavelingen en van in onbruik geraakte landwegels, 
beken en grachten, zaai- of bemestingspatronen enz. Verder ziet men dikwijls trac
torsporen, voedersilo's, schimmelziek gewas, bomkraters, loopgrachten enz. 

In een aantal gevallen echter is een spoor archeologisch. In de Zandstreek werden er 
tot nu toe duizenden waargenomen, zowel crop-marks (gewassenmarkering), soil
marks (markeringen in akkers), damp-marks (vochtrnarkeringen) en in mindere mate 
ook snow-marks (sporen in the sneeuw). Wellicht zijn de snow-marks in onze gewes
ten minder succesvol door de bemestingstechniek die hier wordt gebruikt8. 

Zodra in een bepaald gewas een spoor wordt waargenomen, worden onmiddellijk alle 
velden met dit gewas in het hele gebied op markeringen onderzocht. Op die manier 
wordt ook automatisch het groei- en rijpingsproces van de meest gangbare gewasssen 
vanaf het vroegste stadium regelmatig opgevolgd. De reeds bij voorgaande verken
ningsvluchten ontdekte sporen worden steeds opnieuw geïnspecteerd. Het gebeurt 
overigens dat een eerste interpretatie van een spoor wordt veranderd. Daarnaast kun
nen op een zelfde site meerdere sporen worden waargenomen. 

In onze gewesten worden meestal graan- en grassoorten geteeld. Ook de teelt van 
maïs en bieten is in de Zandstreek dominant. AI deze gewassen komen voor C/'op
markvorming in aanmerking, evenals tuinbouwgewassen. Er werden reeds sporen 
opgetekend o.a. in wortelen en schorseneren, zelfs in bomen en rozestruiken. Vooral 
de raaigrassen, die meermaals per jaar worden geoogst, zijn momenteel als inkuil
voeders in trek. Ze groeien snel en zijn sterk onderhevig aan klimatologische omstan-
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digheden. Reeds bij kleine periodes van droogte tekenen zich anomalieën af. 50m\ 
kan men gedurende maanden dergelijke sporen volgen. 

Wordt een spoor ontdekt. dan gaat men onmiddellijk op zoek naar nieuwe in het hele 
omringende gebied. Het spreekt vanzelf dat de wisselende klimatologische omstan
digheden in onze gewesten hierbij een belemmerende rol spelen. Een ietwat aanhou
dend vochttekort veroorLaakt al snel vage markeringen. die echter even vlug ver
dwijnen bij voldoende neerslag. Een andere hinderpaal in onze gewesten is de ~terke 
versnippering van het landschap in kleine tot zeer kleine percelen. Daardoor kan een 
archeologisch spoor vaak slechts ten dele worden waargenomen. Dit euvel kan wor
den verholpen door herhaalde vluchten uit te voeren waarbij men poogt de uitbrei
dingen in wisselende gewassen en seizoenen af te bakenen. De vrij sterke bewo
ningsdichtheid van het onderzochte gebied ten slotte is evenmin bevorlijk voor de 
archeologische luchtprospectie. 

De impact van deze archeologische luchtverkenning op Lembeke is eerder gering. De 
meeste schuine opnamen hebben betrekking op het zuidelijke gedeelte van de 
gemeente nabij de grens met Sleidinge en Oosteeklo. waar een aantal pedologische 
en/of antropogene sporen werden opgenomen. 

In tegenstelling tot de meeste gemeenten in Oost- en West Vlaanderen en het 
Meetjesland en het Houtland in het bijzonder. zijn de sporen van vroege bewoning te 
Lembeke bijzonder schaars. Voor deze vaststelling. die ook geldt voor een aantal 
omliggende gemeenten als Waarschoot. Sleidinge. Ertvelde. Oosteeklo en delen van 
Evergem. is nog geen verklaring. Het onderzoek op het terrein bevestigde dit: behal
ve op de dekzandrug Maldegem-Stekene waren ten noorden en ten luiden van deze 
zandrug haast geen materiële sporen van menselijke occupatie uit de prehistorie te 
vinden ... 

Hoewel het niet de bedoeling is hier verder op deze mull'rie in te gmm. spden o.i. een 
aantal bodemkundige aspecten daarbij een rol. C. Verbrllggen wijst op hl't feit dnt het 
gebied ten zuiden van de dekzandrllg Maldegem-Stekcne als gevolg van l'en gekidl'
lijke vervochtiging sedert het hegin van het Tardiglnciaal tot een Il1l~ms werd omge
vormd. Zowat bij het begin van het Iloloceen vit'l lklC dc.'pn.'ssic Wl'er hl'kmaal 
droog. De depressie hezat toen hoogstcns een vochtigc hodem cn er wus pmklisdl 
geen aangroei van organisch matcriaal, waarschijnlijk tot in Ill't sllhhoreaai ll• 
Gedurende het post-utlantÎCum trad een niclIwl' vervoduiging op. Illll'\\(,,'1 C. 
Verbruggen een klimatologische factor niet uitsluit, sll'lt hij dat onthossingl'll (dil' hl'l 
gevolg zijn van menselijke ingrepen) lIL- oOrl1H1k lijn vun dal' VCf\·ochtiging. Dl'/t' 
fenomenen werden eYl'neens vastgesteld voor de EdC'-dl'pn.'ssÎl' Il'n luidt'll "UIl 

Maldegem. de Assehroekse Illl'erSen teil luiden van "sSt'hrOl'k en ~k \h'l(,'f\'aart
Kaledepressie ten zuiden van Moerlll'ke ell Wm:htdwke. Ook hk-r wan.'tl l'r ~l'dun'n· 
de gehecl of hijna gehl'el het Laat-glaciaal groll' ondil'Jll' tlH'I(,'m~St'n uI' Illl'n.'n /1,11\

wezig. Daarom waren dele gehieden vanaf dl' vn'l(,'~(,' hn'llslijlV:\llmHiçulll nlll h)t 
zeer nat en dus I.ecl' onaanlrd.kelijk voor (X'l'upatie til. DL \\'rh\'I(,'\'l' ~Idl dul dl' \lnt-

ttH 



sluiting van deze gronden door landbouw en bewoning pas in de late middeleeuwen 
of zelfs post-middeleeuwen mogelijk was, dankzij de opkomst van nieuwe land
bouwtechnieken en grondige drainage. Deze stelling van een late (l8de-eeuwse) ont
ginning wordt bevestigd door A. VerhuIst 1 I. We achten het echter niet uitgesloten dat 
ook andere factoren een rol speelden. Verder onderzoek is dan ook noodzakelijk. 

d. Geschreven bronnen 

Het aantal geschreven bronnen over Lembeke is bijzonder schaars. Vooreerst ver
melden we de Geschiedenis van de gemeenten in Oost-Vlaanderen door F. De Potter 
en J. Broeckaert, uit 1864-187012. Gezien de relatieve ouderdom en de tijdsgeest 
waarin het werk werd geschreven dient het met de nodige omzichtigheid te worden 
benaderd. Toch bevatte het een aantal gegevens die nuttig bleken bij de interpretatie 
van een aantal gegevens. 

Eveneens vermeldenswaard is het geschiedkundige werk van E. Neelemans, De 
Geschiedenis der gemeente Lembeke en der vrije heerlijkheid van Aveschoot uit 
187213• 

Tenslotte verwijzen we nog naar de rijkdom aan gegevens, vooral van historische 
aard, in de goed gestoffeerde jaarboeken van de Geschiedkundige kring van het 
Meetjesland, Apppeltjes van het Meetjesland. 

e. Handschriftelijke bronnen 

De handschriftelijke bronnen leveren soms een interessante bijdrage voor het inter
preteren van gegevens. Gezien de prioriteit van het veldwerk werden de handschrif
telijke bronnen, die zich hoofdzakelijk in de archieven bevinden, niet systematisch 
geraadpleegd. Beheersdocumenten van de heerlijkheid Bardelaere bevinden zich in 
privé-handen en waren niet ter inzage beschikbaar. Een 17de-eeuws landboek, 
bewaard in het rijksarchief te Gent, omvat deels het grondgebied van Lembeke. 
Aangezien echter de figuratieve kaart ontbreekt, kon van deze bron geen gebruik wor
den gemaakt. 

f Gegevens uit haringen 

Om bepaalde interpretatiemogelijkheden op hun waarde te toetsen werden op som
mige sites proefboringen verricht. Het ging hoofdzakelijk om fenomenen waarover 
de bodemkaart geen directe informatie verschafte. 

g. Toevalsvondsten en opgravingsresultaten 

Er is voor Lembeke slechts één toevalsvondst bekend: die van een gepolijste hijl uit 
hardsteen. R. Van de Rostyne ontdekte haar in de jaren dertig, tijdens verhredings- en 
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uitdiepings\' . .:rken van een slooI. Ze wordt than ... bewaard door Mevr. L. De Pacpc -
Van de Rostyne. 

Systematische opgravingen zijn op het grondgebied van Lcmbeke nog niet gebeurd. 

h, Prospecties door amatellr-arche%!:ell 

Reeds in de jaren twintig werd de omgeving van de Antwerp~e Heirweg min of meer 
systematisch afgespeurd door J. Maerlens de Noordhoul. De vondsten werden 
bewaard in het Bijlokemuseum (zie ook g., Gegevens uit musea en privé-vcmune
lingen). 

Eveneens vermeldenswaard zijn de vondsten die werden gedaan in de jaren vijftig 
door Oskar Lippens en Z.E.1-1. Stock, destijds onderpa<;toor te Lcmbeke. Het betreft 
hier noch toevalsvondsten, noch opgravingsresultaten: ze kwamen te \'oolX"hijn bij 
systematische prospecties. Beide amateur-archeologen hebben hun materiaal ter 
beschikking gesteld voor deze studie. 

In het begin van de jaren tachtig recupereerde S. Joos in samenwerking met Jan 
Vanmoerkerke een aantal artefacten nahij de Antwerpse Heirweg. Dele woNen bij 
de heer Joos hewaard. 

i. Icollografische hrollnclI 

De grens tussen iconografische en cartografische hronnen is va~,k 11."t.'r kkin. 
Figuratieve schetsen van gehollwenconfiguraties. walgrachtl.'l1 en mOllutlll.'nll.'n lijn 
vaak interessant om de arl'hitecturale evolutie van de gc1')('u\\en tI.' \'(,lgl.'n, Enige 
voorzichtigheid dient tlKh gehoden, omdat sOll1mig\.' Id.cningl.'n \'1."Ck"t.'r mUl \.ocn idl" 
aalbeeld dan aan de realiteit heuntwoonkn. Tijlkns dl' prosl')(.'I.:tÏl· k",'gen \H' ook dl.' 
gelegenheid hij privé-personen olllk folo's van Illel'slal \'\,'rd\\l'ncn hlll.'wn Ic mad
plegen. Iloewel dergelijk mall'daal/ddell wordl gepuhlkecnl. k;m hl'l IlKh inll'''''s
sant zijn om een IX'eld Ie krijgen van vrol'gen.' hl'wolling. t kt illusl1'\'CrI lk Ix'riol.k 
vanaf de lale 19de eeuw. 

j. MOllddinge' i"/;,,.lIIol;(' 

Bij hel prospl'cterl'n is muur al tl' vaak gd1\Ckl'n dal 11Indhllllwl'('S hl'I.'1 \\ al ,,('11.'11 tl" 

vertellen over hl'l hodel1lgehruik en lil' hll(km~l'sll'ldhl.'id van hun llkk<."('S <."n ll\'t'r 
recenle wijzigingen in dl' Ilt'hnuwin~. 

Daarnunst was dl' lllolHklin~l.· infnnlllllk VUil ()sl..'lIr l.i1'1"-'I1S I~'r 1\\Ilti~ bij hl'l inll.'r
prelereJl vlln dc door 111.'111 g,l'loklllisl.'cnll' SI kx vInllplllUI\I.'11 1-4. 
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k. Volkskunde 

In het werk van De Potter en Broeckaert over de geschiedenis van Lembeke werden 
een aantal lokale sagen en legenden gebundeld. Prof. Dr. S.J. De Laet wees reeds op 
de mogelijke archeologische relevantie van deze verhalen 15. Herinneringen aan oude 
heidense begraafplaatsen zijn heel erg in trek en geven voedsel aan een orale volks
traditie, waarin duivels, heksen, katten, de galg, de hel of andere doembeelden de 
boventoon voeren. Een mogelijk voorbeeld te Lembeke is het toponiem Kattelaar 
met de bijbehorende sage over een verborgen muntschat op de Kattelaarakker l6 . 

3. Methode 

De toegepaste methode omvat drie fasen: de detectie, de registratie en de interpreta
tie. De detectie bestaat hoofdzakelijk uit het terreinonderzoek, eventueel aangevuld 
met de secundaire bronnen. Daarnaast worden de gegevens geregistreerd volgens een 
methode ontworpen door het Seminarie voor Archeologie. In de interpretatie worden 
de gegevens van de detectie op hun waarde gewogen en verwerkt. 

a. Detectie 

Het opsporen van archeologische vindplaatsen vormt de eerste stap in het terreinon
derzoek. We maken daarbij gebruik van de verschillende bronnen zoals die hierbo
ven werden opgesomd. Het terrein is en blijft voor een streekarcheologisch onder
zoek de hoofdbron. Andere leveren soms aanwijzingen, maar deze kunnen steeds op 
het veld worden nagegaan en geverifieerd. 

Het terreinonderzoek gebeurt zo systematisch mogelijk. Vooreerst worden de nodige 
kaarten van het bewuste gebied verzameld en bestudeerd. Aan de hand van de kaar
ten en een eerste terreinverkenning proberen we een overzicht te krijgen van wat het 
te onderzoeken gebied precies inhoudt. Deze eerste verkenning is ook in die mate nut
tig dat zij toelaat het gebied te verdelen in archeologisch interessante en minder inte
ressante zones: men mag niet uit het oog verliezen dat het onderzoek maximaal twee 
jaar duurt, zodat hoe dan ook de meest relevante zonens worden geselecteerd. Voor 
Lembeke zijn dit: 

I. De dekzandrug Maldegem-Stekene 

Deze dekzandrug is in feite een oost-west verlopend complex van SO km lang en I tot 
3 km breed, dat door het zuiden van de gemeente loopt. Bijna overal bleef de roesti
ge B-aanrijkingshorizont van de podzol goed bewaard. Landbouwkundig zijn deze 
bodems ongunstig. Ze werden dan ook vooral behost. De top van deze zandrug te 
Lembeke ligt op 10 à 12 meter TAW. De aangrenzende landschappen liggen enkele 
meter lager. liet terreinonderzoek werd dan ook toegespitst op deze zandrug. Hierbij 
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dient wel te worden opgemerkt dat een niet onaanzienlijk deel van deze rug werd 
afgegraven en bebost en als dusdanig niet toegankelijk was voor prospectie. 

2. Zandige opduikingen 

Ten noorden van de zandrug Maldegem-Stekene ligt een gebied met een uitgespro
ken micro-reliëf. Daarin bevinden zich een aantal zandruggetjes met een overwegend 
(maar niet uitsluitend) oost-west gerichte oriëntering, die worden afgewisseld met 
depressies. Op de bodemkaart worden deze zandruggetjes aangeduid als droge tot 
matig droge gronden (a, b, c - draineringsklasse). Vooral naar het noorden van de 
gemeente toe zijn ze vrij uitgesproken. Bij het geplande diepgaande onderzoek ervan, 
dat jammer genoeg dikwijls werd belemmerd door de aanwezigheid van huidige 
bewoningskernen, was een grondige studie van de bodemkaart vanzelfsprekend 
onontbeerlijk. 

Om geen vals beeld te creëren in het geprospecteerde areaal werden ook andere zones 
zorgvuldig onderzocht. bijvoorbeeld de depressie van de Burggravenstroom ten zui
den van de zandrug Maldegem-Stekene. Ook ten noorden van de dekzandrug 
Maldegem-Stekene kregen enkele zones die op grond van een aantal factoren even
tueel archeologische sporen konden vrijgeven, extra aandacht. 

De volgende stap is het systematische terreinonderzoek. De standaarduitrusting daar
voor bestaat uit speciale steekkaarten. papier, schrijfgerei, plastic zakjes. rolmeter. 
schopje, regenkledij en eventueel een fototoestel. De meest geschikte terreinen zijn 
akkers en weiden. Zoals in het voorgaande hoofdstuk al werd vemleld, levert de pro
spectie van akkers de beste resultaten op. Zij worden systematisch afgelopen in de 
richting van de ploegvoren. waarhij een onderlinge afstand van ongeveer 1 meter 
wordt aangehouden. Het hleek in een aantal gevallen ook interessant de akker in twee 
richtingen te prospecteren. langs de ploegvoren en loodrecht erop, 

Daarnaast werden ook een aantal weiden - zij het dan in mindt.'re mate - mm een 
onderzoek onderworpen. Dit gebeurt echter niet zo systelllutisdl als hij a"'kers: h~'1 
heeft immers weinig zin een weide meter na lllt.'tt.'r IC prospecteren wanneer Ie volle
dig is dichtgegroeid. I-lier rekenl de archeoloog op de natuurlijke medewerking nUl 

de 'graver' hij uitstek. nl. de mol. Molshopen leverden in een aantal gevallen ardlt.'o
logica op. Ook eventuele kleine terreinverschillcn werden gcnotl'l'rd, 

We vonden het ook noodzakelijk om hij de prospcctk aundll\.'ht lt· hl.'st\,'c,il'n mUl de 
controle van ingekuilde silo's. Hoewel het onderl.Ock van silo's tc Lemlx· ... e gl'l'n 
directe archeologische infonnutie heeft gegeven. kVl'rde hl't tlx'h l'cn mmtal intl'l'\'s
sante hodemkundige vaststellingen op (zie hoofdstuk 11. 1. Ck-ologisdll' nphouw), 

Het gevonden materiaal wordt dan IX'r (hl'drijfs)pt'Tl'l'\"1 in l'\,'11 la .... k gl'tll'I'l\'l1t,(,l'\i t'll 

krijgt een nummer per vindplaats. liet gl'Tl'CUlx'I'\'l'rdc tlllltt'rillal dknt /llwd lijdt'lIs 
als na de prospcl'lic afzonderlijk Ix'waard. Dl' fTl'qlll'ntk vun nndl'r/ol'k n'r,.i\,'hilt "un 
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veld tot veld: minimaal één grondige prospectie, maar soms ook verscheidene, naar 
gelang van de rijkdom van het perceel. Naast de akkers en de weiden kwamen prak
tisch geen terreinen voor prospectie in aanmerking. 

b. De registratie 

Eigenlijk gelijktijdig met de detectie gebeurt de registratie van zowel de velden als de 
vondsten zelf: de gedetecteerde vindplaatsen dienen systematisch en overzichtelijk 
vastgelegd te worden. Enkel wanneer dit naar behoren gebeurt, heeft de detectie enig 
nut. Een verkeerde registratie geeft een verkeerd beeld en maakt de detectie zo goed 
als waardeloos. 

1. Nummering van de velden 
Alle (bedrijfs)percelen krijgen een nummer, in de volgorde waarin ze worden gepro
specteerd. Ook velden die geen vondsten opleverden krijgen zo'n identificatie, maar 
ze worden niet opgenomen in de dossiers. Bij elke vindplaats komen de 
Lambertcoördinaten te staan, zodat een exacte topografische lokalisatie kan worden 
gegeven. 

2. Nummering van de vondsten 
Ook ieder archeologisch artefact krijgt een afzonderlijk nummer. Dat is tweedelig: 
eerst het nummer van de vindplaats, gevolgd door het volgnummer van het artefact 
zelf. Na de prospectie worden alle ingezamelde voorwerpen gereinigd en genum
merd. Zij zijn dan klaar voor de volgende stap: de interpretatie. 

Tevens wordt bij de registratie een steekkaart ingevuld, ontworpen door het 
Seminarie voor Archeologie te Gent. Daarop komen een korte beschrijving van het 
materiaal, een eerste appreciatie, een voorlopige chronologie, enz. Per prospectie 
worden eveneens de datum, de weersomstandigheden en de geschiktheidsgraad voor 
prospectie genoteerd. 

We zijn ervan uitgegaan dat alles wat ook maar enigszins informatie verschaft, van 
prehistorisch tot 19de-eeuws, een vindplaats is. Een vindplaats kan een spoor zijn, 
een anomalie in het landschap of een vondst (ceramiek, glas, vuursteen en dergelijke 
meer). Deze laatste vormen de zogenaamde mobiele vindplaatsen, omdat ze niet vast
liggen zoals bijvoorbeeld een woonsite of een bodemspoor. We onderscheiden daar
in drie categorieën: vindplaatsen met verspreid materiaal, losse vondsten en concen
traties. In die optiek vergen termen als vindplaats, site, losse vondst, concentratie en 
toevalsvondst enige toelichting. 

- Vindplaats met verspreid materiaal 
Bij een vindplaats met verspreid materiaal liggen de archeologisch voorwerpen zon
der een wel bepaald patroon verspreid over de hele oppervlakte van het (bedrijfs)per
ceel. Het betreft in de meeste gevallen opgevoerd materiaal, meegekomen met de 
bemesting, de ophoging van hel terrein, storten, enz. Meestal gaat het om post-mid-
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deleeuws materiaal dal op bijna alle akkers verspreid ligt. Dateert het van vóór 15{X). 
dan is het wel interessant, omdat het een aanwijzing is voor menselijke interventiel> 
(meestallandbouwactiviteiten) in een zekere periode. Vindplaatsen met ven-preid 
materiaal krijgen een nummer en worden in het midden van de akker gelokaliseerd. 

- Losse vondsten 

Een losse vondst is een voorwerp dat geïsoleerd ligt. Het vormt daarop op zichl..clf 
een vindplaats. Deze vondsten krijgen een nummer dat overeenkomt met een punt op 
de topografische kaart. In een aantal gevalllen betreffende silexmateriaal gaat het om 
twee of maximaal drie artefacten. Deze vondsten krijgen eveneens een nummer en 
worden in het midden van de akker gelokaliseerd. 

- Concentraties 

De concentratie kan men beschouwen als de belangrijkste vindplaats. Concentraties 
kunnen enerzijds uitgedrukt worden in termen van het aantal scherven per m2 17. 
Deze definitie lijkt ons inziens niet toepasselijk bij een archeologische prospectie in 
de Zandstreek. We denken veeleer aan een relatief grote hoeveelheid voof\\erpen op 
een vrij beperkte oppervlakte. De grens tussen een concentratie en een amalgaan van 
losse vondsten is echter niet gemakkelijk te trekken. Ook het onderscheid met een 
vindplaats met verspreid materiaal is niet altijd eenvoudig, Meestal is er een gmdueel 
verschil in kwantiteit en oppervlakte. We kunnen stellen dat een l'oncl'ntmtie als het 
ware 'instinctief' wordt aangevoeld. iets wat pas na de nodige terreinervaring kan 
worden bereikt. 

- Vindplaats 

Onder vindplaats verstaan wij iedere plaats waar archcologica en/of spon:n "orden 
aangetroffen. 

- Site 

De term site hanteren we enkel wanneer dl' gevonden ufl'heologka en/of spofl'n in 
situ worden aangetroffen I lol, 

- Tocvalsvondsten 

Tocvalsvondsten tenslotte groepcrl'n alk- vondstl'n gcdaun nlllkr lllllstandighl'\kn dit
met de klassieke prospect ic geen uitstuulls Ill'hlx'n, 

Tcnslolle dicnt nog tc worden vermeld dnt dl'le ternll'1l sterk ulllang\.'11 ,'tlll dl' situatÎc." 
in de regio, Concentraties zijn in dl' Znndstfl'l'k hijvoorlx'dd llpnll'rkdijk lIrnH,'f d:11l 
in de polders wat hijvoorl1Ccld Romdns nHltl'rillul Ix·trl'l't. 

Bij dc fl'gistratic worden ook kaartl'n opgt'steld, gallnd\.' vall\.'\'II"tl\ldi~l' tl'ln'illsdwt· 
sen tol slippl'nkaarten, Bij Ill't opmakl'n van dil.' kllnrtl'n \\'1II'\,'n Wl' !x'IX',ll d\l\lI' tlll/l' 
uitrusting. die slechts Ct'n tl'kt'ning hij hl'nUlkrin~ Inl'lil't. V'l\)f ,k stiPlx'nkuartt'1I 
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maakten we gebruik van een denkbeeldig raster, dat een nauwkeurige optekening in 
kleine vakken mogelijk maakte. De stippenkaarten van verspreid materiaal zijn inte
ressanter dan die van concentraties. De juiste ligging van het voorwerp heeft daarbij 
minder belang dan de oppervlakte die het materiaal in het geheel beslaat. Bij een con
centratie werd gepoogd zo precies mogelijk de ligging van van de voorwerpen ten 
opzichte van het rasterplan vast te leggen. We merkten dat er bij een concentratie 
meestal een kern voorkomt. 

Stippenkaarten geven enerzijds een goed beeld van de bewuste concentratie, maar 
hebben ook hun beperkingen. We zijn er ons terdege van bewust dat een stippenkaart 
steeds een subjectieve interpretatie inhoudt. Het is dan ook van wezenlijk belang voor 
de veldonderzoeker dat hij geen concentratie creëert. 

Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat een concentratie vaak moeilijk te her
kennen is in het geheel van de vondsten. We nemen aan dat in sommige gevallen een 
aantal vindplaatsen die sterk fragmentarisch naar voren komen, mogelijk deel uitma
ken van één grote concentratie. Door tijdsgebrek was het echter niet mogelijk dit 
fenomeen aan een nadere controle te onderwerpen. 

c. Analyse 

Nadat de artefacten en/of sporen werden gedetermineerd en geregistreerd, worden ze 
aan een zorgvuldige analyse onderworpen. Deze analyse of interpretatie gebeurt in de 
dossiers. 

IJ. Fysisch kader 

Lembeke ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, op ca. 25 km ten noordwesten van 
Gent en op ca. 6 km ten oosten van Eeklo. Het grenst in het westen aan Eeklo, in het 
noorden aan Kaprijke (waarmee de gemeente Lembeke in 1977 fuseerde), in het oos
ten aan Bassevelde en Oosteeklo en in het zuiden aan Sleidinge en Waarschoot. 
Lembeke is een nog hoofdzakelijk agrarische gemeente met een totale oppervlakte 
van ca. 1900 ha. In het noorden wordt ze doorsneden door de expreswep- A 'ltwerpcn
Knokke (N 49). 

Het fysische kader waarbinnen het onderzoek plaats had werd uitgebreid bestudeerd. 
Het studiegebied vertoont immers een grote geologische, pedologische en landschap
pelijke verscheidenheid, waarmee bij de interpretatie van de vondsten terdege reke
ning moet worden gehouden 19. In dit tweede hoofdstuk besteden we aandacht aan de 
diverse aspecten van het landschap en de wisselwerking tussen mens en natuur. 
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I. Geologische ophouw 

Morfogenetisch gezien valt Lembeke binnen het gebied van Zandig-Vlaanderen en 
meer precies in het noordelijke deel van de Vlaamse Vallei. Het Vlaamse
Valleilandschap is een laag en vlak gebied met een eigen microreliëf en hydrogra
fisch patroon. 
De Vlaamse Vallei is een glaciale erosievallei. die zich tijdens het onder- en midden 
Pleistoceen 20-30 meter diep in het tertiaire substraat <Eoceen: Assiaan. Lediaan. 
Paniseliaan) heeft uitgeschuurd20. De Vlaamse Vallei vormde de verbinding tUllosen 
de rivieren van het Scheldebekken en de Noordzee. waarvan het zuidelijke deel droog 
lag. 

Tijdens het Riss-Würminterglaciaal (Eemiaan) begon de opvulling van de Vlaam~ 
Vallei vanaf de zee met estuariumsedimenten (assise van Oostende). In hel 
Würmglaciaal werd ze verder landinwaarts gekolmateerd met niveo-eolisch en 
(niveo-)f1uviaal zandig en lemig materiaal. dat zich eveneens buiten de Vlaam~ val
lei afzette. Het lemig-zandig en fijnzandig eolisch materiaal van de Wümlijstijd. oud 
dekzand genaamd. werd afgezet door overheersende noordweslenwinden. 

Na de Würmijstijd veranderde het klimaat geleidelijk, meI een afwisseling van I-..ou
dere en warmere fasen. het laatglaciaal. Het huidige mkroreliëf onlwil-..kelde lkh 
voornamelijk gedurende deze periode. De zanden die toen werden afgelet liJn icb 
grover dan het oude dekzand en staan lx'kend als het jong dck/~tnd of I ol-.. aal del-../and. 
In het Laat-Glaciaal koml een belangrijke wannen: periode \'oor, dt' Alleri1d (l)~OO-
8900 v. Chr.). gekenmerkt door een begroeiingshorizont, de lIsseloiaug, mt'l Illt'e~tal 
veel Pinus-houtskoolresten, en die plaatselijk horizontaal aansluit aan t'l'n wnige of 
glyllja-achtige formatie. Dit bodemkundige fenol1leen werd te Lemlx'l-..e aangctn,llt:-n 
ter hoogte van het gehm:ht Ileihoek. Ten lllidt'n van de gt.'tllt.'l'nte went l'Il\k'r l'en dil-.. 
pakket lokaal dekl.and (I - 1,5 meter) l'en wenlaagjl' nangd'l'l'nt. d~ll tnl de 
Allerödperindc hchoort 21 , Dit laagje was eVc.'nc.'t.'ns Ikhthaar in dl' gmdll van t'l'n 
maïssilo nahij het gehucht Singel. Dc.'le silo \wrd ondc.'r/l'l.'ht in hl'l I-..adt.'r van dl' 
vlakhij gelegen silexeonl'entratie (1.c.'l11lx'l-..e Singel), Ik Alkröd ~Iuit de oUlk 
Dryaspcriodc ( I () 400 - l) HOO) af. gl'kc.'nlllc.'rl-..l door het j()n~t' lkl-..umd I, af~l'/l'l ,h'llr 
overheersendc weslnoordwestt'nwindl'n. Na dc.' ,\Ikrüd \\"<.'nl lijdt'u:, dt' Jl.lngt' Ol)"~ 
(H l)()() - H 300 v. Chr.) hl't jongt.' lkklulld 11 afgt'/l'I dl'llr o\"l'rht.'l'l"Sl'lllk \H'St/lIid· 
weslenwindcn22, 

Ook lijdens hct Ilolm:cc.'n (vooral in hl'l Bon..'aa\) haddl.'n langs Ix'l-..c.'IlI.'u \ll' \il' dn\l.'~ 
ste delen van de lundrtlggen Ilog 11IIlllwrstuivillgc.'n plaats. VmHIr hc.'t :\tlatllkum I-..\ll· 
matcl.'rdl.'n beek vallc.'il.'n en lkpn.'ssics nll't It'rrigl'l'n n. kii~, "ullllt'mi~) l'n tl'n dt'k 
Illl.'t orgnrlogel.'n (wnig. mer!!l'lig) matl'l"ianl. 

Snlllcvallend kunncn Wt' dus ~lt'lkn dnl in dit ~t'hÏl'd ~kdlh dt' Pki~hX't'nt' t'n 
Iloluecnc formlllil.'s van rc.'c.'htsln.'\.'ks hl'lnn).! lijn ~l'" l'l'~t \ \\I.\r dl' l'l\l.ktll\ \'nnitl).!, 
alHlgl.'/.icn hl.'1 tc.'rlillirt' slIh:.trnal Ikh OJl111l'l'" dan twinti).! tlwtl'" dll'l'll' Ix" md!. 
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2. Reliëf 

De gemeente Lembeke kent een uitgesproken microreliëf. waarin verschillende enti
teiten onderscheiden kunnen worden. 

Ten zuiden van de dekzandrug Maldegem-Stekene. nabij de grens met Waar.chool en 
Sleidinge. ligt de omvangrijke depressiezone van de Burggravenstroom. Hel is een 
uitgesproken laaggelegen gebied, dat nauwelijks een hoogte van 5 à 6 meter TA W 
bereikt en zich uitstrekt van Eeklo over Waarschoot en Sleidinge tot in Ertvelde. Hier 

dagzomen op de laagste plaatsen venige en mergelachtige sedimenten: in de iet" 
hoger gelegen zones komen vochtig zand of zandlemige gronden voor. Del-C ~di

menten zijn overwegend fluvatiel. Op het einde van de Weichsel-IJstijd. voordal de 
oost-west gerichte dekzandrug Maldegem-Stekene werd afgezet. gebeurde de afwa
tering in noordelijke richting. De dekzandrug betekende een barrière voor de noorde
lijke drainage en deed het grondwaterniveau ten zuiden ervan aanzienlijk stijgen. 
Hierdoor werd de vorming van waterzieke gronden in de hand gewerkt. In de Bde 
eeuw werd in deze depressie de Burggravenstroom (ook Schipgral..'ht genoemd) 

gegraven. 

Ten noorden van deze depressie zone ligt de dekzandrug Maldegem-Slckene. Dele 
rug is oost-west georinteerd en heeft een asymetrische dwarsdoorsnede: een steile 
zuidrand en een zachter hellende noordflank. Het zuidelijke talud van dele rug is dui
delijk in het landschap zichtbaar en kan wnder onderhreking gevolgd worden \'an:lf 
Eeklo, ter hoogte van de Hoge Zandweg (vandaar helloponiem). lOl aan de grens meI 
Oosleeklo, ter hoogle van het gehucht Singel. Hel mkroreliëf op dele rug heslaaI 
vooral uil oosl-west gerichte ruggeljes, die 70 dkht hij elk<lar liggen dal 1e nagenOt'g 
een aaneensluitende hrede I..'omplexe rug met sporadische dllinljt's vonnt'll. IX hoog
te van de zandrug varieert van H tot 10 mek'l" TA W, 50(} mek'r It'tl westt'n ";1Il hl't 
gehucht Singel hcreikt de rug een hoogte van 12 ml'k'r TA W. nel uls tl'r h\'ogle vall 
De Warande. I lel zijn de hoogsle punll'n van de ge n1l'l'll It.'. Opvalknd hkrhij is dat 
zij worden verhonden door een landweg, dl' Antwl""psl' Ikirweg. r}t,' nn4.

'
ntdijkl' 

rand van dcze rug valt ongeveer samen I11l'l dl' El'kloslranl l'n de Ll'\kslrmll <ge\\l'sl
weg Eeklo-Zel/.ate N 44H). Buiten dl' gl'l1ll'l'nle is dl'/l' lundnl~ in h\.'1 \\l',ll'n mw 
Eeklo, Maldegem, Brugge tul in Olllknhurg Ic vulgen. Tl'n n4.1slen \'lUl tl'mlx'h' is 
deze rug over Oostl'eklo, El"tvt:ldl'. Wadlldx'h', Stel..l'lll' lot in hl'l Land 'an Waas 
zkhtbaar. 

De zone teil noorden vall deze I.andrllg is l'en hUIg gl'hic..'d I1\l'll'\.'1l uik'not ,hIk 'lpl)(.'r
vlak, dat hijml geen mkrorclii:f Vl'rlnnnl, l'n waarvan de h nog Il' 'luii.'t'rt ,.1Il l'a. 1 
meter tot cu. 5 meter TA W. Dit noordl'lijke dl'l'II"l.'ikt tnl aan dl' 1l\\ldl'fgn'ns, l'lt, l\ km 
tcn nOOl'dl'n van l.l'mlx'ke. Dit laaggl'kgl'n gl'hkd is Inpngratïsl'h It.'l'f h\lllll'!!l'\'n, 
met een IllHxill1aul honglc..'wrsdlil VUil l'a . .:! llll'll'r (lwr gWk afsland, I kl lo!d1ll'\llwlt 
Ikht af naar de poldl'rs toe, Tl'n noordl'n van dl' dllrpsklllll daall dl' Illl\l!!I\' h'Il'U. 5. n 
4 meter TA W nabij til' ~n.'ns nWl I\.nprijk\'. 

12K 



3. Waterlopen 

Wegens de lage ligging van het gebied is de natuurlijke waterafvoer zeer gebrekkig. 
Bovendien verkeert het grachtenstelsel dat instaat voor de ontwatering doorgaans in 
zeer slechte staat. Sommige grachten zijn zelfs plaatselijk gedempt. In het zuiden van 
de gemeente, in de depressie van de Burggravenstroom, ondergaan de gronden een 
sterke kunstmatige drainering. 

Het gebied kent geen georganiseerde afvloeiing. Ten noordwesten van de dorpskom 
zorgen twee kleine beken, de Isabellawatergang en een kleinere beek, voor de afwa
tering van het gebied. De Isabellawatergang "ontspringt" ter hoogte van het gehucht 
Kerkakker aan de zuidelijke tlank van de dekzand rug Maldegem-Stekene, en stroomt 
in noordelijke richting. Ten oosten van de dorpskom vormt deze beek een komvor
mige depressiezone, die wordt omgeven door zandige opduikingen. Ter hoogte van 
het Krommeveldgoed stroomt de beek verder naar het noorden. Bij de grens met 
Kaprijke loopt zij, parallel met de Beekstraat, in meer noordoostelijke richting. 

De tweede beek "ontspringt" ten westen van de Kaprijkestraat en stroomt eveneens 
noordwaarts, langs het Duiversgoed. Ter hoogte van de Wouterakker, in de noord
oostelijke punt van de gemeente, mondt zij uit in de Isabellawatergang. 

Ten noordwesten van de dorpskom zorgen twee middeleeuwse kanaaltjes, de 
Sleepdammewatergang en de Zuidakkerbeek, voor de afwatering naar het noorden. 

In het zuiden van de gemeente vormt de Burggravenstroom de gemeentegrens tussen 
Lembeke en Sleidinge en Waarschoot. De Burggravenstroom is een klein ontwate
ringskanaaltje, dat van Gent via Ertvelde naar Eeklo loopt. De oudste vermelding 
dateert uit 1251 23 . De burggraaf spreekt in het bedoelde document van "Fossa nos
trum", wat erop zou kunnen wijzen dat hijzelf de Schipgracht had laten graven24. 

Tenslotte vermelden we nog het Kaprijks Vaardeken, een kanaaltje dat in de 17de 
eeuw werd gegraven als verbinding tussen Kaprijke en de Burggravenstroom25 . Het 
raakte in de 18de eeuw volledig in onbruik en werd in de loop der jaren gedeeltelijk 
gedempt. Enkel ten zuiden van de dorpskom en ter hoogte van de dekzand rug 
Maldegem-Stekene is een gedeelte bewaard gebleven. 

4. Bodemf?esteldheid 

Pedologisch gezien valt het grondgebied van Lembeke binnen het gebied van Zandig
Vlaanderen. Voor de interpretatie van de bodemgesteldheid van het bestudeerde 
gebied werd gebruik gemaakt van de bodemkaart van België, uitgegeven door het 
J.W.O.N.L.26 Het grondgebied van Lembeke is verdeeld over 4 kaartbladen: EEKLO 
(24 E), BASSEVELDE (25 W), ZOMERGEM (39 E) en EVERGEM (40 W). 
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De bodemprofielen werden bestudeerd door middel van boringen (ca. 2 per ha) en 
profielkuilen tot op ca. 125 cm diepte. 

We kunnen stellen dat het grondgebied van Lembeke een grote verscheidenheid van 
bodems bezit. 

De zone ten zuiden van de dekzandrug Ma1degem-Stekene is een depre~siezone met 
hoofdzakelijk natte tot zeer natte lemig-zandgronden tot lichte zandleemgronden. 

Ten noorden van deze depressie ligt de dekzandrug Maldegem-Stekene. met zeer 
droge tot droge zandgronden met duidelijke humus- en/of ijzer B-horizont. Ze wer
den grotendeels afgegraven en bebost. 

Ten noorden van de dekzandrug Maldegem-Stekene ligt een overwegend vlak en 
laaggelegen gebied met een eigen microreliëf. Het bestaat uit een mozaïek van hoofd
zakelijk matig droge tot matig natte gronden met een verbrokkelde of duidelijke 
humus- en/of ijzer B-horizont. vaak gepaard gaande met ijzerconcreties (= prepodso
len). Deze gronden vormen afwisselend kleine zandige opduikingen en depressies. 

5. Wegennet 

Het grondgebied van Lembeke wordt doorsneden door tal van wegen van sterk ver
schillend belang. De meeste worden door lintbebouwing overheerst. 

Het noorden van het grondgebied Lembeke wordt doorsneden door de expresweg 
Antwerpen-Knokke (N 49). Deze verbindingsas tussen de Westkust en de haven van 
Antwerpen werd in het begin van de jaren 'XO aangelegd. Er zijn plannen om de weg 
om te vormen tot autosnelweg. 

Daarnaast wordt het grondgebied van Lembeke doorsneden door tWl."e gewe:o.t\\ egt'n: 
de N 456 (Gent-Watervliell, die het dorp vunzuid naar noord doorkruist. en dl' N 44~ 
(Zelzate-Eeklo), van oost naar west. De/.e laatstl' ligt grott'ndeds op de noorttelijke 
rand van de dekl.andrug Maldcgem-Stckenc. 

Buiten deze grote verkeerswegen kent Lembckc een vrij dicht net van gt'asfaltt't'Nt' 
gemeentewegen van overewegend lokaal lx'lang. Vooral tt'n oosten en It'n lll'll.lrtkn 
van de dorpskom hebben ze een onregelmatig t'n kronkeknd \'t'rlnop. Op\'alknd is 
het verband tussen de ligging van deze wegen en de botkmgt'sll'ldhl'id: IC 10pt'" bij
zonder vaak op zandige ruggen. Dil kon worden vastgt'sldd Vl'll.lr lil' \\\'ststnlllt. dl' 
Kaprijkestraat. de Gentstrnut. de Kerkstnllli. de Knprijh'strnnlt'll in mindt'f\.' tllllh.· \'I\.,k 
voor de Krommeveldstraal en de Westermolenstraal. Wt' adlh.'n Ilt.'l dan \'11.'1.. nkt uit
geslolen dal deze wegen rclat ier oud I.ijn. Over de ahSllhllt' llulknllllll \' an hl" \\\.'gl'''· 
nel hebben we echter zeer weinig gegl'Vt'IlS. 
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Ten westen van de dorpskom hebben de gemeentewegen een meer rechtlijnig ver
loop. Dit min of meer kwadratische net is typisch voor het Meetjesland. De gehuch
ten liggen telkens langs de oost-west gerichte wegen. Langs de noord-zuid gerichte, 
die parallel lopen met de hoofdrichting van de percelering, komt op wat zeer recente 
bebouwing na, geen bewoning voor. Populieraanplantingen langs deze wegen zijn 
vrij algemeen. 

Naast de geasfalteerde wegen nemen tal van grotere en kleinere zandwegen een 
belangrijke plaats in. Ze worden door de lokale landbouwers gebruikt om hun lande
rijen te bereiken. Verder liggen rond de dorpskom een aantal kerkwegels die bij de 
lokale bevolking goed bekend zijn. Tijdens de prospectie werd van deze weggetjes 
dankbaar gebruik gemaakt om een aantal akkers te bereiken. Vooral in het zuiden van 
de gemeente, op de dekzandrug Maldegem-Stekene, komen haast geen geasfalteerde 
wegen voor. Deze zandrug wordt doorsneden door tal van zandwegen. De belang
rijkste is de Antwerpse Heirweg, die vrijwel rechtlijnig van oost naar west loopt. Hij 
kan gevolgd worden vanaf de grens met Oosteeklo, waar hij ter hoogte van het 
gehucht Singel het grondgebied van Lembeke bereikt. Hij is dan verder westwaarts 
te volgen tot de residentiële wijk De Warande, waar hij soms moeilijk herkenbaar is 
tussen de grootschalige recente bebouwing. Waarschijnlijk boog het oorspronkelijke 
tracé iets naar het noorden af. Ongeveer 200 meter meer naar het westen duikt de weg 
weer op en is hij geasfalteerd. Hij loopt dan verder richting Eeklo. De relatie tussen 
de ligging van deze weg en de bodemgesteldheid is duidelijk. 

In de literatuur wordt de Antwerpse Heirweg zeer oud genoemd27 . Niet één archeo
logische vondst kan deze veronderstelling kracht bijzetten, ofschoon een Romeinse, 
zelfs prehistorische oorsprong a priori niet uit te sluiten is. 

6. Percelering 

Het studiegebied vertoont een grote verscheidenheid van percelering. Hoewel het 
vaak moeilijk is een grens te trekken, kunnen we grosso modo twee types onder
scheiden: enerzijds is er repel- of strokenpercelering, anderzijds komen ook meer 
blokvormige percelen voor. De landindeling is meestal georinteerd op wegen en 
greppels. 

Vooral op het oostelijke deel van de dekzandrug Maldegem-Stekene zijn de meer 
blokvormige akkers dominant. Het westelijke deel van de dekzandrug vertoont voor
al repelpercelering. De zone tussen de Gentstraat en de Weststraat en ten zuiden van 
de Vroenhoek bestaat uit een mozaïek van afwisselend blokvormige en strokenper
celering. Ten westen van de dorpskom, naar de grens met Eeklo toe, is de repelper
celering dominant. 

Het rechthoekige patroon van deze percelering gaat terug tol de 13de eeuw, toen dit 
laaggelegen en vlak gehied op een systematische manier werd verkaveld om in cul-
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tuur te worc"n gebracht. Deze strookpercelen zijn een typi~ch landM:happclijk relict 
van het Meetjesland. De indeling in stroken is een proce~ dat later op gang komt dan 
de verkaveling en ontginning in blokken, en vermoedelijk in verband ~laal met de 
overgang van een extensieve veeteelt naar een meer inten~ieve vorm van land
bouw28. Tot omstreeks 1950 waren alle stroken afgezoomd door een nel van trek
sloten, waarlangs een houtkant groeide. Dit gaf aan hel landschap een Merk gesloten 
karakter, dat nog geaccentueerd werd door de populieren langs de wegen. In de laat
ste decennia is het landschapsbeeld grondig gewijzigd onder invloed van de mecha
nisatie en de schaalvergroting van de landbouw. Stroken werden samengevoegd tot 
blokken, waardoor grachten werden opgevuld en het lineaire groen verdween. Dit 
gebeurde door de landbouwers zelf, zonder dat de ruilverkaveling tussenkwam. Het 
resultaat is een sterk geopend landschap, waarin perceelsmndbegroeiing nog maar 
sporadisch voorkomt. De opgaande wegen langs de populieren zijn evenwel groten

deels behouden, omdat niet de boer-pachter maar de grondeigenaar met zijn plan
trecht over deze bomen beschikt. 

7. Agrarisch hodemgehrllik 

Het spreekt vanzelf dal het bodemgebruik nauw samenhangt met een aantallopogr.l
fische en pedologische factoren. We kunnen stellen dat het bodcmgebruik te 
Lembeke sterk gediversifieerd was en is. Ondanks dl.' gestage toename van de Ocwo
ning na de Tweede Wereldoorlog blijft het gebied voorlopig nog agmrbch gl'Oriën

teerd, met een belangrijk aandeel voor bosbouw en tuinbouw. 

8. Bewoning 

De bewoning te Lemhcke is vrij verspreid en gmddc "ooml na lil' TWl"t'tk 
Wereldoorlog enorm aan. Desondanks heeft de gemeente huar ugmrisl'h kamkter gro
tendeels weten te hehollden. Dl' owrwcgend landelijke hewoning volgt het dkhte 
wegenpatroon, met gehlll.'hten in lintvorm. Ze is volledig in dit stmutdorp- c-n gehudl
tensysteem opgenomen, met als gevolg dat l'f aan lil, hoeven dik "'ijls geen of te \\ d
nig weiden grenzen, wat voor de strcd, landhollw-economisdl/ccr naddig is. Dl' stu
die van de FerrarisklltJI'f en dl' P0I'I'-liClor, maakt duiddijk dat de \x'woning - op d ... • 
recente hehouwing na - weinig drastisclll' verundl'ringen hl'l,n unlk'r~aan, 

111. Synthese van dc onderzot.'ksn'sultah.'11 

J, Laat-palcolithicUIII 

Over hl:t lant-pa\colithklllH, dat l'a, XO{)O v, ('hl'. l'illdi~.t, lijn \'l\(W het llnlkrll"ll.'htl' 
gebil:d geen gl:gl:vcns hl'kI.'llll. Iietl.'pipnknlithklllll \\llrdt al~l'llIl'('n !otl'sÏllIl·\"I'1.! mlwi 
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Tardiglaciaal (14 000 - 10 000 BP.). Gedurende deze klimaatsfase vinden de noord
waartse terugtrekking van de ijskap, de geleidelijke stijging van het zeeniveau en de 
insnijding van het huidige rivierennet plaats. Daarnaast treden eveneens definitieve 
wijzigingen in fauna en flora op. De typische fauna bestaat uit het rendier en kleine 
knaagdieren. De flora wordt gekenmerkt door een toendra- en steppevegetatie, waar
in zich enkele bomen ontwikkelen, zoals beuk en eik. 

a. Archeologische gegevens 

Een aantal artefacten kunnen onder voorbehoud worden gedateerd in het epipaleoli
thicum. Vooreerst is er de steentijdconcentratie LE 21 29. Het materiaal kan waar
schijnlijk tot het vroeg-mesolithicum worden gerekend. Twee stekers wijzen met het 
nodige voorbehoud in de richting van het epipaleolithicum. Ongeveer 150 meter ten 
oosten van deze vindplaats trof dhr. Lippens een concentratie steentijdmateriaal aan, 
die in het vroeg- of midden-mesolithicum kan worden gesitueerd. Een aantal artefac
ten van deze verzameling, waaronder een aantal stekers en een kernrandkling, zouden 
onder yoorbehoud uit het epipaleolithicum kunnen stammen. 

Naast deze vrij nauwkeurig dateerbare vindplaatsen werd een reeks andere van ondui
delijke ouderdom gelokaliseerd. Hoewel we opteren voor het mesolithicum, werden 
ze vooralsnog bij de niet-dateerbare steentijdvindplaatsen ondergebracht. Het betreft 
LE i, LE 8, LE 9, LE 33, LE 4i, LE 42, LE 47, LE 55, LE 58, LE 61, LE 65 en LE 
i33. 

Het is niet uitgesloten dat zich bij het andere gerecupereerde lithische materiaal (epi
paleolithische) artefacten bevinden, die echter niet als dusdanig herkenbaar zijn. 

h. interpretatie 

In het kader van het huidige onderzoek kan de vraag gesteld worden in hoeverre deze 
artefacten representatief zijn voor de mogelijke epipaleolithische bewoning in het 
geprospecteerde gebied. Het lijkt ons inziens nogal voorbarig hiertoe te besluiten aan 
de hand van deze schaarse vondsten, die overigens met het nodige voorbehoud zijn 
gedateerd. Niettemin is het epipaleolithicum in de zandstreek vrij goed gedocumen
teerd. Ten oosten van Lembeke, bij de opgravingen op de abdijhoeve van Klein
Sinaai (Stekene) kwam een epipaleolithische site aan het licht, behorende tot het 
Tjongeriaan30. Verschillende activiteitenzones konden duidelijk worden onderschei
den. Verder signaleren we de site van Maldegem - Veldhoek31 , en het onlangs bestu
deerde materiaal van de in 1914-191X ontdekte site aan de Gentse Port-Arthurlaan32. 

Beide vondstenensembles worden door M. Otte aan het Chresswello-Hamburgeriaan 
uit het Tardiglaciaal toegeschreven (Bölling-einde Dryas [J). Verder werden bij pro
specties in de Kale-Moervaartvallei een aantal epi paleolithische artefacten gerecupe
reerd33. De meeste vindplaatsen zijn te situercn op zandige gronden, in dc nabijheid 
van waterlopen. 
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2. Mesolithicum 

Traditioneel laat men het mesolithit:um aanvangen met de definitieve klimaatweran
dering omstreeks 10 000 BP, met het aanbreken van het Holoceen. De !'>teppevegeta
tie, typisch voor het Tardiglaciaal, moest nu voorgoed wijken voor een gemengd loof
bos. Deze klimatologische veranderingen hadden op hun beurt een ween.lag op de 
fauna en de flora. De rendierkudden, gewoon aan een open steppevegetalie. trokken 
noordwaarts, naar de minder beboste en koudere gebieden. Het hert. het everzwijn en 
klein wild werden nu de belangrijkste dieren in onze streken. Voordl de jacht. de vis
vangst en het verzamelen van kleine ongewervelde dieren en gewa .. sen speelden een 
rol in de voedselvoorziening34. Typische elementen in de materiële cultuur \'an de 
mesolithische mens zijn kleine. zorgvuldig vervaardigde stenen werktuigjes. de zoge
naamde microlieten, die als pijlbewapening of weerhaak in een houten schacht wer
den gevat. Bepaalde microlieten vertonen een kenmerkende geometrische vonn. 
zoals driehoeken, segmenten, trapezia, enz. De mesolithische jager-verzamelaar 
zocht immers zijn voedsel in een boslandschap, waarin pijl en boog uibtekend 
geschikt bleken voor de jacht op klein wild. De "nederzettingen" uit deze periode 
bestonden uit tijdelijke kampplaatsen op de drogere zandgronden. die een uitsteken
de uitvalsbasis vomlden voor de rijke en sterk gevarieerde fauna en flor.! in en langs 
het water. De mesolithische levenswijze heeft zich aldus meer dan 4000 jaar gehand
haafd. 
In Vlaanderen werden er de laatste jaren talrijke mesolithische sites ontdekt; een a~lIl
tal van hen werd door de Universiteit Gent opgegraven·'5, 

Vooreerst zijn er de vroeg-mesolithische sites van llrsd 3to• Vinderhoute-Moknhmgn 
en Oudenaarde-Donk Meso 113M. Daarhij werden via prospectie nog talrijke sites uit 
het vroeg-mesolithicum ontdekt in de vallei van dt' Kak-Moervaart W• 

Voor het midden-mesolithicum vermeldt'n we nog de sitt' van t\kndllltk 1"°, llit ht't 
laat-mesolithicum k wam eveneens een auntal sites mUl hl'l Ikhl. wa"flllllkr 
Oudenaurde·J)onk Meso 141 , Sinl·Kruis·WillJ...l'\ Spanjl'\'Ct'r~ en Eb"'Iflk
Fondalie43. 

(J. A rc//('o/(lg;s('ht' gt'g('\'t'I/.\' 

Ik meeste sleentijdvondstt'n dit' door Illidlk\ vun wldprosPt'l'lil' in hl'l \lnlkr/\X'hl,' 
gehied werdt'n gcrecupcl'l't'nt. Ix'horen tol dt'/t' pl'rindt'. 

Een eerste grocp kan vrijwl'l mt'l Il'kcrhl'id in dl'/l' I"'ril"k w\lnil'n ~t'),llIIt'\'nt. 
V ooreersl I.ijll er dt' t'Ollt'l'nlral ies I.F 2/, I.H 28, I.F //2, I./:' I r..'\, IJ; FO l'n IL 17~, 

Vindplaals I.F 2/ ligt op dl' 1.1Iilklijkl' nUld van \kk/al\dru~ M.,llk~l'm·SI('k(',w ,'11 I), 

de groot!'.le geloklllisct'nk l'OIll'l'nlrallt', 2H I arleful'll'n \\\'nkn ('f ~l'm'uIll'n'\'1\1. 
waarondcr 7 kl'fllt'll. I kl'l1\ral\dllbln~ t'n l~ Wl'lkluip,l'n. \\,,'ml dl' )'l'hmhtll'" 11.111 
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3 

LE :U/5 

Silexmateriaal afkomsti/j van de mesolithische site te Lemheke Singel; kernen (fif(. 1-3). 
schrahhers (fif(. 4-6) en microlieten (fif(. 7-8) (schaal: I/I. 

135 



2 

3 

Sill'I/IIlIfcriIlIlIIl/X(lIII.I'f;g lI;f til' C(llIt'dit·/.IJI!'!·".\. Aal/rl/ (/I.t.:. I .lIl.\( 1t",,111 j 



5 

9 

7 
10 

Silexmateriaal ajkomsti~ uit de collectie Lippen,I'; kel'llen (fï~, 5-7) en geretoucheerde 
microklinxen (fï~, H-j()) (sc/wal!I!), 
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12 

Si/l',/II(//I,,.ill(/I a/kIJ/lIJfi...: lI;f dl' ('011('('(;1' /.'1'1'1'11,\; ,\('''''11/1/1('1'.\' (ji,t:. I I~~j ",1'1"",' 1,1, 



Silexmateriaal afkomstig uit de collectie Lippen,I'; schrahhers (fig. 23-27) en horen (fig. 28-
30) (schaal J / J J. 
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311 1 32 ~ 

37 1 1 39 

Silexmateriaal afkof11.\'tiK lIit d(' col/('CI;(' Lippens : microli('tc" (jig. 3/-39 j (sc/well /. i ., 

goed vertegenwoordigd. Een aantal artefacten waaronder stekers lijkt Il' situl'l'\:'n in 
epipaleolithiclIlll of vroeg-mesolithicum. De afwezighl'id van typis~:he anct~\('lcn uit 
het midden- en laat-mesolithicum versterken dezc hypothese. 

Uit een tweede concentratk (l.l~' 28), ongeveer I km ten noorden \'un dal' vindrl~"'h. 
wcrden 29 silexartcfacten waaronder een mkrokling in microkwartsil'l van 
Wommersom gerecupereerd. De mkrolding, de kl'1'IWIl, dl' afslagl'n en "ndl'n' micro
klingen wijzen in de richting van het mesolithiculll. (k'l.Îl'n l1l't gerin,!!. aantal \\l""'

tuigen was een prel'iezere datering l'l'htl'r nÎl't mogl'lijk. 

Ten noorden van de dek landrug Maldegclll-Stl'kl'nl' \wnt skdlls "'l'n l'llnl'(.'nlnllÏl' 
steentijdl1lulL'riual aangctroftè..'n: IE //2, gdl'gell op l'l'n landigl' opduiking nahij \k 
depressie van de Isahl'lIahl'l'k. Er k waml'n in totaal .~5 artl'fm:Il'n 11..' Vlllll"dlijn, \\ aar
onder 3 werktuigen. I kt afslagmatcriaall'n dl' sl'llaarsl' Wl'rkluigl'll wi,ill'n in M rkh
ting van het mcsolithicum. Eén arlt.'fal·t (/./~· //2/3 j kan ondl'r Vlll.lrhdH1ud in hl't Ill'n
lithicul1l worden geplaatsl (lil' Vl'nk'r). Ook liL'/l' l'olll'l'nlratk IX'V;tll'dHl'r tl' \\l'inig 
diagnostisl'llc stukkt'J1 om l'en prel'k/.en.' datering Il' \wnigl'n, 

Teil zuidweslen van hel gl'pmslll'l'll'l'nk grondgl'hkd, l'\'l'lll'l'ns \11' lil' luilkliJl..l' Wild 
van de dd,/andrllp. Mllldl'gt'I11-S1l'kt'I1l'. \wnll'l'n vknk l'lllll'l'nlmlk. I,. /(),,'\. lllll 
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dekt. Onder de ca. 28 si[exartefacten bevonden zich 2 werktuigen. Ook hier wijzen de 
bijna uitgeputte kernen, de aangetroffen schrabber en de microk[ing met afgestomp
te boorden in de richting van het mesolithicum. Een preciezere datering is alweer 
onmogelijk. 

Ongeveer 150 meter ten oosten van LE 21 lokaliseerde Oscar Lippens door middel 
van ve[dprospectie een vijfde vindplaats, LE 170. Hij bewaart ook de vondsten. 
Hoewe[ de betrouwbaarheid en de precisie van deze prospecties vaak de wensen 
overlieten, hebben we alsnog deze collectie bij de steentijdsites opgenomen. Het gaat 
om ca. 787 artefacten, waaronder zo'n 47 kernen en een 40-tal werktuigen. Er is een 
duidelijke dominantie van kernen met verscheidene s[agrichtingen. In het werktui
gengamma zijn de schrabbers het best vertegenwoordigd. Verder werden drie stekers, 
drie boren en drie geretoucheerde artefacten gerecupereerd. Onder de 12 microlieten 
werden vooral spitsen en microk[ingen met afgestompte boorden aangetroffen. De 
site werd in het vroeg- of midden-mesolithicum gedateerd. Een aantal artefacten 
waaronder een aantal stekers en een kernrandking kunnen onder voorbehoud naar het 
epipaleolithicum verwijzen. Andere, o.a. een grote kling, behoren mogelijk tot het 
neolithicum. Een afs[agfragment van een gepolijste bijl kan tot het neolithicum wor
den gerekend (zie verder). 

Tot slot vermelden we nog LE 172, via ve[dprospectie ontdekt door de heer J. 
Rogiers. De vondsten, ca. 230 artefacten waaronder 9 werktuigen, worden te Leuven 
bewaard. De vindplaats was exact te lokaliseren in het overzicht van de steentijdsites. 
LE 172 ligt op de zuidelijke rand van de dekzandrug Maldegem-Stekene. Deze con
centratie werd eveneens in het mesolithicum geplaatst. Hoewel het aantal werktuigen 
ook hier te klein is om een preciezere datering toe te laten, zouden we wegens de 
afwezigheid van trapezia en driehoeken het laat-mesolithicum kunnen uitsluiten. 
Voorlopig blijft dit echter een hypothese. Een terze[fdertijd aangetroffen pijlpunt kan 
op basis van vergelijkingsmateriaal in het midden-neolithicum worden geplaatst (zie 
verder). 

Naast deze concentraties werden tal van [osse vondsten gelokaliseerd, waarvan som
mige met zekerheid in het mesolithicum kunnen worden geplaatst. 

Vooreerst zijn er de [osse vondsten op de dekzandrug Ma[degem-Stekene: op vind
plaats LE 4 een spits met afgeronde basis in microkwartsiet van Wommersom. Een 
laat-mesolithische datering kan worden vooropgesteld. 1,2 km ten oosten daarvan, op 
LE 24, kwam een Tardenoisspits te voorschijn. Dergelijke artefacten worden door
gaans in het oud- of midden-mesolithicum gedateerd. 

Ook een aantal vondsten ten noorden van de dekzand rug Maldegem-Stekene is wel
licht mesolithisch. De marebladspits afkomstig uit LE 71 werd in het midden- of laat
mesolithicum geplaatst. De spits met geretoucheerde rechterboord uit LE 78 (onge
veer 300 meter ten noordoosten van de vorige) kan algemeen in het mesolithicum 
worden geplaatst. 
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Andermaal zijn er vindplaatsen van moeilijk te bepalen ouderdom. Hoewel we opte
ren voor het mesolithicum. werden ze vooralsnog bij de niet-dateerbare ... tecntijd
vindplaatsen ondergebracht. Het betreft LE 1. LE 8. LE 9. LE 33. LE 41. LE 42. LE 
47. LE 55. LE 58. LE 61. LE 65. en LE /33 (zie verder). 

Daarnaast vermelden we nog de collectie Maertens de Noordhout (LE 171 J. 55 arte
facten waaronder 5 werktuigen. in de jaren twintig nabij het gehucht Singel gerecu
pereerd, Indien we aannemen dat deze collectie betrouwbaar is. dan kan 7.J! in het laat
mesolithicum worden gedateerd, 

Ten slotte is er nog de collectie Joos (LE 173 J. eveneens via veldprospectie gerecu
pereerd. Hoewel deze vondsten strikt genomen buiten het geprospecteerde gebied 
vallen. werden ze alsnog opgenomen in het geheel der steentijdsites. Op basis van de 
schaarse werktuigen kon een datering binnen het mesolithicum worden \'ooropge
steld. 

b. Interpretatie 

Uit de verspreiding van deze vindplaatsen valt af te leiden dat de dekzandrug 
Maldegem-Stekene voor de prehistorische jagers-verzamelaars vanaf het epi-pak-oli
thicum een aantrekkelijk gehied vonnde, We achten het niet uitgesloten dat de gTO<lt
ste concentraties. waaronder LE 21. LE /70 en LE 172. restanten zijn van (tijdelijkl'l 
kampementen van deze nomaden. 

Mede door een tekort aan typische. precies te dateren artefacten kunnen \\e voorlo
pig geen verhand leggen met hekende prehistorische culturen, Het onderloek van slij
tagesporen (microwear analysis) geeft soms enkele aanwijzingen o\'er de- activiteiten 
van een prehistorische groep. Hoewel werktuigen soms l1lultifum:tionl.'I.'1 lijn. hlijkt 
dat zij vaak voor specifieke dodeilllkn werden gl'hruikt, lonlk-r dat mHkre dlX'kin
den daarom uitgesloten zijn, Boren. hl'kken l'n stekl'rs lomkn \'ooml/ijn 'HlIlge\\l'nd 
hij de hewerking van heen en huid. Klingen en Illkroklingl.'n wonkn doorgaans als 
messen heschouwd. waarhij het snijdende deel (lil' afgestompte hoontl hl't \wrkendl' 
deel van het artefact zou vorml'n, MÏl'roscopisdl ondl'r/lX'k \,lp artl'fm:II,'n uit ~kl'r 
heeft niettemin uangetoond dat l'en aantal klingl'n niet Illl't dl' sdlel,.~l'. maar \'l'('Ic''l'r 
met de stompe hoord wl'rd gehruikt""'. Op mkroklingl'n lIit Pinl'C'vcnt I..,'n ,,,'nkn 
vastgesteld dat dele ook als pijlht'wnlx'ning dÎl'nden"'~. Sdmlhht'rs Illudl'n Hloml lijn 
aangewend hij het afschrapl'n vun huilkn, I kt mkn'sl'Opisdll' nndl'l'/llc,'k "p "rdlis
torische artefacten staat nog in l.ijn k ilHkrschol'nl'n en l'll.'lll\,ft \'ll\'r dt' I..olllt'ndt' jan'n 
nog heel wat relevantl' informatie op tl' leVl'ft'n. 

Samenvattend kunnl'l1 we dus stl'lkn dlll in I.l'mlx'kl' I.'nkdl' \'indpl:lat!'>l'n li.in \'lIsl
gesteld uit hl'l mesolilhicum dit' Ikh hlijkhaar I'OIll't,'ntn'n'l1 0l' dl.' hn~l'r ~dt'~t'n ,kk
lundrug Mllldegclll-Stt'kl'IlI.', Dil verspn'illin~sll\'l'ld sluit lIlIJl hij ~I.'dallt' ',\!'>I!'>ldlin, 
gen Ic Ml'ndonk4h• Sint-Kruis-Winl..l'Il'l1 Wndlll'lx'kl.,47 l'll Iwi hl.'u\'t'lI,md!'>\'hul' \'.\11 
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Oedelem-Zomergem-Adegem48. We mogen veronderstellen dat de ligging van de 
vindplaatsen op de dekzandrug Maldegem-Stekene nabij de toendertijd moerassige 
Sleidingse meersen voor een deel kan verklaard worden door het belang van de 
waterfauna en -flora voor de voeding. Dit beantwoordt aan het algemene beeld van 
mesolithische sites in Vlaanderen, waarvoor het milieu (duinen) en de aard van de 
bodem (zand) dikwijls, zo niet steeds bepalend zijn49 . 

3. Neolithicum/vroege Bronstijd 

Het neolithicum dateert men traditioneel tussen ca. 6400 BP. en 3800 BP50. Dit tijd
perk kan worden gesitueerd in het Atlanticum (7800 BP - 5000 BP.), dat globaal 
gekenmerkt wordt door een gematigd klimaat. Hoe de overgang van mesolithicum 
naar neolithicum is verlopen, is vooralsnog niet duidelijk. 

De vroegste (schaarse) sporen van de neolithisatie in de Zandstreek werden aange
troffen te Melsele - Hof ten Damme en dateren uit het vroeg-neolithicum51 . 
Aanduidingen voor midden-neolithische bewoning kwamen aan het licht te Gent
Port-Arthurlaan52. Het laat-neolithicum is beter vertegenwoordigd en werd aange
troffen o.a. te Kruishoutem53, Asper54, Vinderhoute55 en Klein-Sinaai56. 

a. Archeologische gegevens 

Slechts op 3 plaatsen werden artefacten aangetroffen die met zekerheid in het neoli
thicum kunnen worden geplaatst. Het betreft losse stukken. Daarnaast komen tal van 
niet-dateerbare vindplaatsen en losse vondsten voor, die slechts algemeen in de steen
tijd kunnen worden geplaatst en eventueel in deze periode thuishoren. We nemen ech
ter aan dat er verhoudingsgewijs meer kans is dat ze uiteindelijk uit het mesolithicum 
blijken te komen. Ze werden dan ook bij deze periode behandeld. 

Vooreerst vermelden de vondst van een geretoucheerde kling, aangetroffen in een 
mesolithische concentratie (LE 112) in het noorden van de gemeente. Het stuk kan 
zowel op basis van zijn typologische kenmerken als op basis van de gebruikte grond
stof onder voorbehoud in het neolithicum worden geplaatst. 
Dezelfde situering kan ook gelden voor sommige door Oscar Lippens gelokaliseerde 
stukken (LE 170). Gezien de relatieve betrouwbaarheid van deze verzameling werd 
ze globaal opgenomen in het geheel van de steentijdvindplaatsen. Vooreerst vermel
den we het afslagstukje van een gepolijste bijl die waarschijnlijk uit een ingevoerde 
silexsoort werd vervaardigd. We nemen aan dat de oorspronkelijke bijl opnieuw werd 
gebruikt nadat ze stuk was gesprongen. 

We weten dat in een aantal mijnbouwcentra silex "industrieel" werd gexploiteerd. De 
prehistorische ontginners worden algemeen aangezien als de bevoorraders van half 
afgewerkte produkten, waaruit dan gepolijste bijlen werden vervaardigd. De vondst 
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bewijst alleen dat er contacten zijn geweest tussen de plaatM!lijke bevolking en de/.c 
mijnbouwcentnl. Daarnaast bevat de collectie een grote kling die onder voorbehoud 
in het neolithicum kan worden geplaatst, en twee afslag!o.tukjes die mogelijk al~ mijn
silex werden gedetermineerd. een silexsoort die algemeen in het neolithicum werd 
gebruikt. 

In de collectie Rogiers (LE 172), die eveneens exact werd gelokali!o.eerd. verwijst een 
pijlpunt ook naar het midden- neolithicum. 

Tenslotte signaleren we de vondst van een gepolijste stenen bijl in het oostelijke 
gedeelte van de gemeente (LE J 6). Aangezien het hier gaal om een toevalsvond!o.l. is 
datering of toeschrijving aan een bepaalde archeologische cultuur erg gewaagd. Op 
basis van het vergelijkingsmateriaal hoort zij misschien lot de Michebbergcuhuur. 
De gebruikte grondstof. grofkorrelig kwartsiel. wekt het vermoeden dal dit stuk door 
(overzeese) handel tot hij ons is gekomen. Over de functie is geen eensluidende con
clusie mogelijk; gepolijste bijlen worden doorgaans in verhand gebr.lChl meI houtbe
werking. 

h. Interpretatie 

In tegenstelling tot het mesolithicum zijn sporen van het neolithicum in hel bestu· 
deerde gehied uiterst zeldzaam. lIet vondstenmateriaal verschaft weinig duidelijk
heid. Het is dan ook onmogelijk op deze hasis iets voorop te stellen in \'c:rhand ml't 
de menselijke occupatie van het gehied in deze periode. De hardstenen gt'polijste hijl 
uit LE Jó en het afslagstuk van een gepolijste bijl uit tE J 70 wijlen mogelijk op acti
viteiten in de regio gedurende het neolithicum. De pijlpunt uit de l'olkelk Roegiers 
hewijst wel dat cr toen in de regio werd gejaagd. De vraag kan el'hlt'r gl'stcld \\'onkn 
in hoeverre deze schaarse vondsten representatief zijn voor dl' nl'{)lithi~llic: V'lll hl't 
gebied. Ze kunnen worden gedateerd vanaf het midden-nl'olithklllll. de fX'ri('C,k waar
in de zandige gronden werden gekolonisl'enl ml't dl' intredl' \.Hl dl' 
MichelsbergclIltlillr, Bij deze knlonisUlÎC mogl'n contuctl'n ml't de ulIt\lI.'htone meso
lithische bevolking zeker niet uitgeslotl'n wnnkn, ,odut het Ill\.'solilhklllll in nn/l' 
gewesten langer heeft geduurd dan Iraditiol1l'cl wordt Vl'C,lroP!-!l'Stdd. ~kn IOU kun
nen spreken van een" l/t'olithis('/'('"cI n/('solitltit'um". 

4. Niet Ie clali'rcll lithi,\'ch matcriaal 

Talrijke vondslen kunnen nict prcdl'S in l'l'n wdht'paallk Pl'ril'C,k' vun Ill't sll'eillijd
perk worden ondergehradll. vooral wegens hun lI-typisd\l' kurakll'r. Z\.' kumwll \H'I 
niet veel ouder I.ijn dun het cpipakolilhkulll. in dl' \.'l'rstl' plaals ontl\:l1 twl n'l:ltkf 
kleine afslllgproduktl'll, kt'f1ll'\l cn wl'rklui!-!l'll Ix'trl'l't. dk \'(ll!-!l'ns l'C,'n n'l;Ilid' n'lo!t'\
matige ufslagtl'chnit'k lijn gl'vllnllll. Ook dl' grolllll' vun d\.' nrtd:ll.'h.'n, lik Iddl.'ll ... k 
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40 mm overschrijden, sterkt dit vermoeden. Daarenboven is het gebruik van silexar
tefacten niet beperkt gebleven tot de steentijden57. 

a. Archeologische gegevens 

Dergelijk materiaal werd aangetroffen op LE 1, LE 8, LE 9, LE 33, LE 41, LE 42, LE 
47, LE 55, LE 58, LE 61, LE 65, en LE 133. 

In het zuidwesten van de gemeente werd op LE 1 twee afslagen en één microkling 
aangetroffen. Ten oosten van deze vindplaats, werd vindplaats LE 33 gelokaliseerd. 
Er werden drie afslagen gerecupereerd. In het zuidoosten van de gemeente werden 
eveneens een aantal niet dateerbare losse vondsten gedaan. Vooreerst is er vindplaats 
LE 55: er werden 4 afslagen gerecupereerd. Ten westen hiervan, ter hoogte van het 
gehucht Heihoek ligt vindplaats LE 65: er werden 9 afslagen gerecupereerd. In de 
omgeving van het gehucht Singel werden drie vindplaatsen gelokaliseerd die even
eens steentijdmateriaal opleverden: het zijn LE 8 (I afslag en I microkling met gere
toucheerde boord), LE 9 (I afslag en I kern) en LE 47 (l afslag en I schrabber). Nabij 
het gehucht "De bevende Hazelaar" werden eveneens enkele losse vondsten gedaan: 
vooreerst is er vindplaats LE 58 (I afslagschrabber) en LE 61 (3 afslagen). 

AI deze sites zijn gesitueerd op de dekzandrug Maldegem-Stekene. Ten noorden van 
deze zandrug werden drie niet dateerbare losse vondsten gedaan: het betreft LE 41, 
LE 42 en LE 133. Elke van deze vindplaatsen leverde telkens één afslag op. 

b. Interpretatie 

Hoewel de waarde van deze vindplaatsen beperkt is, vervolledigen ze toch het beeld 
van de steentijdoccupatie in het geprospecteerde gebied. Ze vormen vooral een aan
vulling in het verspreidingsbeeld van de vindplaatsen. Net zoals de gedateerde vind
plaatsen zijn ze hoofdzakelijk te situeren aan de rand van of op de dekzandrug 
Maldegem-Stekene. Ten noorden van de dorpskom werden eveneens enkele losse 
vondsten aangetroffen. We zijn niet in staat deze vondsten in een chronologisch kader 
te plaatsen. 

5. De metaaltijden 

De Bronstijd is voor onze gewesten te situeren tussen 1800 en 1100 vóór Christus58. 
Hij kan worden gesitueerd in het Subboreaal (5000 BP - 3000 BP) en het 
Subatlanticum (3000 - heden)59. In het Subboreaal heerst een gematigd droog kli
maat, waarbij het gemengde loofbos domineert. Tijdens het Subatlanticum wordt het 
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klimaat iets vochtiger. Fauna en flora lijken sterk op de huidige. voor wver nu nog 
sprake kan zijn van een natuurlijk milieu. In deze periode ziet men eveneens een uÎt
breiding van het heidebestand in de zandstreek. Hel gebied wordt bijgevolg sterk 
onderhevig aan erosie. 

Voor Zandig-Vlaanderen was de Bronstijd slechts bekend door een reeks bronzen 
voorwerpen, meestal buiten archeologische context bijeengebracht. Door luchtfolO
grafische prospectie werden het laatste decennium in Binnen-Vlaanderen tientallen 
circulaire structuren ontdekt6o. Deze funeraire monumenten worden in de Vroege en 
Midden-Bronstijd gedateerd. Ze zijn bijna allemaal op de hoogste "toppen" van tar
diglaciale zandruggen te vinden. De sites houden verband met de begrafenisrilus en 
duiden aldus op een bevolkingsaanwezigheid die vrij aanzienlijk moet geweest zijn. 
Opgravingen gebeurden reeds o.a. te Gent (Hoge Weg)6l, te Evergem62• te Vrsel63 

en te Aal terM. 

De Late Bronstijd (ca. 1200 - 700 v. Chr.) zal worden ingevuld door de 

Urneveldencultuur. 

Bewoningssites werden tot op heden niet aangetroffen. Een uitzondering vormen 
schaarse vondsten te Aalter-Woestijne. die wijzen op mogelijke hewoningt\.''i. 
Ook in verband met de IJzertijd was men tot voor kon voor het Meetjesland slecht 
gedocumenteerd. Uit de literatuur waren enkele schaarse vondsten hekend. Ook hier 
bracht de luchtfotografische prospectie nieuwe perspectieven. O.a. in Ur..dbb en 
Evergem67 kwamen sporen uit de IJzertijd aan het licht. 

a. Archeologische gege\'ells 

Geen enkele vondst van tijdens de prospectie wl'rd als Bronstijd- of IJ/l'nijdnmlerÎ<lal 
herkend. We achten het echter niet uitgcsloll.'n dal een uanlal sik\anefaclen lol in 
deze periode werd gehruikt. Vooreerst 111 oeI dl' pijlpunt lIil dl' l'lllk'l'lie Rogiers, 
hcsproken in dossier U:' 172, evcntueel tol in de ml'laullijdl'n ~1l'daleCrd \\ onkn, Ook 
het afslagstuk van een gepolijstl' hijl aangetroffl'n in hl't vl'rJ:Ullddl' m:lIeri.ml \,Ul 

Oskar Lippens (LE 170), kan ook nog tnt in dl' Vn)(.'ge Bronstijd wOT\kn gl'lhul'l'T\1. 

nl. tot ca. 3500 BP, 

h. /lIlcr[lfï'llllil' 

Net zoals voor het Nl'olithÎl'um lijn sporen van de ~ ktaaltijlkn in hl'l lx'~tudl'l'nk 
gebied uiterst leldl.aam, lil'! vondstl'nmatcriaal vl'rsrhafl \winig duiddijkl' ~l'~l" 
vens. liet is dan ook onmogelijk op hasis van l'nkt'll' losse \'ond~ll'll il'1~ HlI.lT\\P Il' 
stellen in verband met dt' toenmaligl' Illl'nsl'lijkt' ()(.·rupatic \'atl Ill't ~d,k\t. 

Dat cr gcen sporen uit dl' Mt,tllultijlkn wl'l'lkn gl'''I'nlk'n, twtl'kl'nl nkl tl.lll'r in ,kil' 
periotk gl'CIl ml'nsl'lijkl' 1Il'tivill'it in hl't ~l'hkd kun ~l'\\'l'l'St I(in. On~l'\t'\'r" km tl'n 
noordwcsll'n vlln dl' gl'llll'l'ntl', tl'r tl\lo~tl' \'lIn tWI ~d\Udll Ik Wmll ~~I'\'n~ 

I"h 



Eeklo/Kaprijke), werd door middel van luchtfotografische prospectie een circulaire 
structuur aangetroffen, vermoedelijk uit de Bronstijd68. Ook ten oosten van Lembeke, 
op het grondgebied van Eeklo en ook verder naar Adegem toe, op slechts een 12-tal 
km ten oosten van Lembeke, werden een tiental circulaire structuren ontdekt die ver
moedelijk uit de Bronstijd- dateren69. 

We verwachten dat de recente resultaten van het luchtfotografisch onderzoek in 
Zandig-Vlaanderen een nieuwe stimulans zullen geven aan het onderzoek van de 
Metaaltijden in de regio. 

6. De Gal/o-Romeinse tijd 

Traditioneel vangt de Romeinse periode in onze gewesten aan met de veroveringen 
van Julius Caesar in 57 v. Chr. en eindigt ze in het begin van de 5de eeuw70. Een 
lange periode van romanisering moet zeker in acht worden genomen. De eerste teke
nen van een effectief romaniseringsproces zijn slechts merkbaar vanaf het tweede 
decennium vóór onze jaartelling, en op het platteland zet zij zich slechts door omst
reeks 50 na Chr. Ook het einde van de Romeinse aanwezigheid is niet strikt te bepa
len. Na de grote invallen van de 3de eeuw zal de Gallo-Romeinse cultuur sterk terug
vallen. De militaire aanwezigheid zal duren tot het begin van de 5de eeuw. 

Tot voor kort was de Gallo-Romeinse aanwezigheid in het Meetjesland slecht 
gekend. Zowel De Base! als het bibliografisch repertorium van Bauwens-Lessenne72 

geven praktisch geen vermeldingen van Romeinse vondsten of bewoningssporen in 
het gebied. Het bewijs van Romeinse aanwezigheid beperkte zich tot enkele toevals
vondsten en de opgraving van het Gallo-Romeinse grafveld van Balgerhoeke 
(Eeklo)13. 

Het staat nu echter vast dat de Romeinse aanwezigheid in het Meetjesland (en de 
onmiddellijke omgeving) veel intenser is geweest dan tevoren werd gedacht. Zowel 
de luchtfotografie en de prospectietechnieken als opgravingen bevestigen dit beeld. 
Recente opgravingen te Aalter74, Maldegem75 , Ursel76, Asper77 en Evergem78 

brachten een aantal nieuwe gegevens aan het licht. 

a. Archeologische gegevens 

Voor de archeologische studie van de gemeente Lembeke was er over deze periode 
in het gebied niets bekend. Nergens werd er een duidelijke concentratie van Gallo
Romeins materiaal gevonden die wijst op een bewoningssite. Slechts één enkele 
vondst, een fragment aardewerk, kan met zekerheid in de Romeinse tijd worden geda
teerd. Het werd aangetroffen op de vindplaats LE 79, aan de rand van de dorpskom, 
en is een wandfragment behorende tot de groep van het lokaal aardewerk. 
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b. lnterprett:.ie 

De vondst van één enkel fragment Romeins aardewerk wettigt onmogelijk be~luiten 
in verband met (verdwenen) occupatie gedurende de Romein!.e periode. Eventueel is 
het een aanwijzing dat het perceel gedurende de Romeinse tijd in gebruik is geweest 
voor landbouwactiviteiten. Dat er zich bij dergelijke landbouwarealen een kleine 
nederzetting of woonsite kan bevonden hebben, lijkt niet uitgesloten. doch daarvoor 
hebben we geen enkel bewijs. Deze kan eventueel ook buiten Lembeke gelegen heb
ben: ook in de Vroege Middeleeuwen vonnde het akkerland van een nedcrLCuing 
immers geen aaneengesloten geheel79• We dienen de schaarse vondsten dan ook te 
zien in een ruimer kader. Op 9 km ten zuiden van Lembeke werden op de tardigla
ciale zandrug langs de Kale te Evergem een aantal Romeinse bewoning~sporen ont
dekt80. Vrij recent werden door middel van luchtfotografie enkele Romeinse sporen 
ten westen van Eeklo vastgesteld81 , langs het tracé van de Antwerpse Heirweg. Dit 
lijkt aan te tonen dat ook in dit gebied sprake is geweest van een (zij hel misschien 
geringe) verspreide bewoning. zoals in het noordelijk deel van hel Land van Waas8~ 
of de regio tussen Leie en Schelde83• die vooral gericht waren op de landbou\',. 
Verder archeologisch onderzoek kan hierin meer klaarheid brengen. 

Tenslotte vennelden we nog de Antwerpse Heirweg, die volgens een aantal litera
tuurbronnen zou teruggaan tot de Romeinse tijd. Hij werd reeds besproken in het 
tweede hoofdstuk, onder 'Wegen'. 

7. Vroef!.e en volle middeleeuwen 

Deze periode is chronologisch te situeren van de 5de eeuw na Chr. lol omstT'Ceks 
12UO. Het fysische milieu van Lemhcke mOt't gedurende de \'ol1e Middek-euwc:n 
bestaan hebben lIit een heidelandschap omkrhrokt'n door enkde rcstmllen hos, 10als 
het grafelijke bos Aalschoot. Ten zuiden van de dcknmdrug Maldt'gt'I1l-Stc.-kc.-nl' 
overheersen onvruchtbare en moerassige meersen. I kt uiukht hc.'IHllil'rt nog It.'l'r 

sterk dat van hl't natuurlandschap. Pas vanaf lil' late middl'1l'l'U\Wn, met de systema
tische ontginningen van de heidegronden. l.al daar Vl'I1\11lkring in komen. 

a. Arche%RiscllC' R('R('\'l'IIS 

Slechts drie vindplaatsen leverden matt'riaal op dnt op hasis \'an lijn tt.'l'hnisdll' kl'n
merken lot in dl' volle middeleeuwen knn wonkn ~l'datl·el'd. I kt ~aat \\m ('t'n stl'rk 
verweerde scherf van een nnhekendl' cl'ramieksuort uil 1.1:' ('15. l'n tWl'l' sdll'rn'" n'ltu
cerend gebakken allnkwcrk lIit LE /0<) l'n LH I ~8. 

h. Illtcrpr('{(I(ic 

Dele losse oppl'rvlakll'vondstl'" la\l'" llÎl't tOl' \Oll'l'll \'\\rln van wnh\cnct\ hl'\n\l\ll\~ 
te besluiten. We IIl'men lI11tl dllt dele sdll'rwll l'l'll al\l\d\lidill~ lijn \':In tl""Ilc.'rklc) 
InndhollWIll'tiviteill'n uil de/t' periode. 
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8. Late middeleeuwen 

Voor deze periode zijn we zowel ingelicht door de archeologische als door de histo
rische bronnen. Gedurende de laat-middeleeuwse periode werd het Lembeekse 
grondgebied systematisch ontgonnen. Deze ontginning maakte deel uit van de derde 
fase van de middeleeuwse ontginningsgolf gedurende de 13de en 14de eeuw, waarbij 
het weinig vruchtbare heidegebied in noordelijk Binnen-Vlaanderen werd ontslo
ten84. Door misoogsten, epidemien en oorlogen kwam aan deze ontginningsactiviteit 
een einde en werden vele in cultuur gebrachte marginale gronden weer prijs gegeven. 

In deze periode kwam ook Lembeke aan de beurt, dankzij de ontginning van het gra
felijk domein Aalschoot (1220-1250), dat delen van Eeklo en ook Lembeke omvatte. 
Lembeke behoorde aanvankelijk tot tot de Keure van Eeklo, dat stadsrechten kreeg in 
1240. Bij de bevestiging van de Keure in 1271 werd het aantal schepenen van 6 op 9 
gebracht, waarvan steeds drie keurbroeder van Lembeke moesten zijn. Tot 1626 had 
Lembeke op bestuurlijk gebied dezelfde geschiedenis als Eeklo. Het is een periode 
waarin het landschap grondige veranderingen heeft ondergaan. De 13de-eeuwse ont
ginningsgolf kwam er vooral op initiatief van grote hoeven, waartoe ook enkele 
kloosters kunnen worden gerekend. Het natuurlijke landschap wordt bijgevolg gelei
delijk omgevormd tot een cultuurlandschap. Toch bleven grote delen van Lembeke in 
deze periode onontgonnen. Dit was o.a. het geval voor de depressiezone ten zuiden 
van de dekzandrug Maldegem-Stekene. 

a. Archeologische gegevens 

Voor de laat-middeleeuwse periode leverde de veldprospectie een beperkt aantal 
gegevens op. Dit hoeft ons eigenlijk niet te verwonderen, aangezien de huidige bewo
ningskemen zich hebben ontwikkeld vanuit de laat-middeleeuwse, en zo de archeo
logische sporen uit deze periode ontoegankelijk maken. 

We kunnen stellen dat een aantal vindplaatsen ten noordoosten en ten zuidoosten van 
de dorpskom laat-middeleeuwse archeologica heeft opgeleverd. Deze kunnen echter 
moeilijk als relevant voor verdwenen bewoning worden beschouwd, omdat ze wel
licht vaak via bemesting op het land terecht zijn gekomen. Daarbij komt nog dat ze 
vaak werden vermengd met min of meer grote hoeveelheden opgevoerd post-middel
eeuws materiaal. Ze geven echter wel een aanduiding van bodemgebruik in d~ze 
periode. Ondanks deze beperkende omstandigheden komen ze hier toch aan bod. 
Vooreerst werden er 7 concentraties laat-middeleeuws materiaal gelokaliseerd, nl. op 
de vindplaatsen LE 13, LE IS, LE 41, LE 42, LE 95, LE 108 en LE 141. LE /3 lever
de 14 scherven op. De 13 scherven uit LE 15, ten zuid westen van de vorige, stammen 
uit de late of de post-middeleeuwen. Op LE /5 werd eveneens een post-middeleeuws 
muntje gevonden. 6 scherven komen uit LE 41, ten noorden van de dorpskom. De iets 
westelijker gelegen LE 42 was goed voor een 8-tal scherven die in deze periode kun
nen worden gesitueerd. Op LE 95 werden 14 scherven gerecupereerd. In het uiterste 

149 



oosten van de gemeente, werd een vindplaats met een zestal scherven gelokalj~rd. 
Tenslotte vennelden we nog vindplaats LE 141, met 7 scherven uit de late of de po!it
middeleeuwen. Er is een mogelijk verband met vindplaats LE 102 (site met wal
gracht). 

Een beperkt aantal scherven (2 tot 6) kwam te voorschijn op vindplaatsen LE 5, LE 
43, LE 65, LE 78, LE 96, LE 133, LE 150 en LE 158. Het gaat meestal om reduce
rend gebakken aardewerk. 
Losse vondsten grijs reducerend gebakken aardewerk uit deze periode werden aan
getroffen op LE 8, LE 55, LE 71, LE 109, LE 128 en LE 146. 

Tevens werden de sites met walgracht in deze periode opgenomen. Met deze lenn 
duiden we een hoeve aan waarvan de bebouwde zone of woonzone gedeeltelijk of 
volledig door een walgracht wordt omgeven. Taylor omschrijft deze sites als volgt: 
UA moated site may be defined as an area of ground oflen occlIpied by w;de ditch, 
which in the most cases was intended to be filled wit" water, rhe wllOle IIslIally daling 
from the later part of the medieval period" 85. Waarschijnlijk dienen we deze wal
grachten te beschouwen als statussymbolen, zoals te Veume-Ambacht werd \'a5tge
steld86. 

Zeven dergelijke sites werden gelokaliseerd: LE 20, LE 48, LE 59, LE 82. LE 102. LE 
I/I en LE 120. Hoewel onze studie van deze bewonings\'omlen geen laat-middel
eeuwse datering vooropstelt, worden deze vindplaatsen naar analogie mei andere 
grondig bestudeerde exemplaren in de genoemde periode gesitueerd. De ml'este lijn 
nog steeds bewaard en doen dienst als hoeve. Door de alsmaar uitbreidende n."eteeh 
in Lembeke werd hun oorspronkelijke staat lllaar al te \'aak \'enninkt. bij\'. door tal 
van recent gehouwde varkensstallen. Hoewel het o()~pronkelijke uitzicht daardllor 
sterk verstoord werd. kunnen ze vanuit archeologisch standpunt worden bemldenl. 
Een overzicht van deze sites lijkIons dan ook verantwooni. Dl' indeling gehcul\k 
volgens de typologie van F. Verhaegell7 . In zijn studie venkcllk dele de sites in 
Veume-Ambachl volgens hun vonn in 5 klassen. die clk. nmu gelang vun lil' \'onn 
van de walgrachl en op basis van o.a. de oppl'rvlaktl'verhouding IUSSl'n dl.' Wllon/ll

nes bij de meerledige sites. verder in grol'pt'n \Wrdl'n ondl'I'\'l'l\kcldlll\. Daarbij \\'l'n1 
geen rekening gehouden I11l'l posl-midddl'euwse sill'S louIs lusthoven I.'n 1111':("11 \'d1l 

plaisancÎe uil de/.e periodell\'!, S\cdllS één van dl' 7 Lemlx'l.'kse sill's meI w"l~mdll 
kon op basis van prospl'ctic wonkn gedall'erd in dl' lah.' milhkk'l'UWI.'1l (LE J(J~), 

h. /II{C'/,pl'l'{Cltic 

Uil deze archeologisdll' gegevens lijkt ons in/.kns dl' laat- midddl'l'u\\ SI.' ll'\I!!innin~ 
van hel hesludeenlc gehied Ikh vlloraltoegl'spilst Ilo' ht'hlx'n op hl'l llllSII.'\ijk !!1.'l.t«l
Ic van de gemeenIe. Op één site nll'1 wulgmdll lUI (/.F 5<J) Iig!!I.'U \'indplmusl'n Il'n 
noordoosten van de dorpskom. El'n dil'cl'Ic vl'rk lari,,!! dann 'lllf b niel Hlllrhmllkn. 
We nemen HUil dal dl' lluhijhl.'id van WUll'dopl'n lOUis lk Is"bdl:\\\ :\ll'11wn~ l'l'" I\ll 
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speelde bij de inplanting. Op twee na (LE 48 en LE 111) liggen alle sites in depres
sies of aan de rand ervan. Dit is logisch wanneer men aanneemt dat men streefde naar 
een constante waterstand in de grachten. Bij drie sites (LE 20, LE 48 en LE 111) staat 
de walgracht rechtstreeks in verbinding met een beek in de nabijheid, wat eveneens 
in dezelfde richting wijst. Bijgevolg is drainage als specifieke functie van een wal
gracht onwaarschijnlijk, omdat men de gelegenheid had zich op de nabije hoger gele
gen, beter gedraineerde zandgronden te vestigen. 

Hiermee zijn we aanbeland bij de functie van dergelijke grachten. Wegens de meest
al geringe breedte konden ze evenmin een militaire functie hebben. Uiteindelijk blijft 
maar één verklaring over: ze waren een statussymbool, afgeleid van de gracht rond
om de oudere castrale mottes, die natuurlijk een hoger sociaal aanzien hadden. Dit 
werd o.a. in Veume-Ambacht vastgesteld90. Verder wijzen we nog op een mogelijke 
functie als vis- of eendevijver, waterreserve bij brand of als afsluiting91 . Te Laame 
werd vastgesteld dat de gracht ook kon worden gebruikt als rootput voor het vlas. 

Op het eerste gezicht lijken grote verschillen voor te komen wat betreft de opper
vlakte van de woonzone. 

Net zoals voor de sites in Veume-Ambacht92 blijkt nergens uit dat de woonzone bij 
deze sites in de late middeleeuwen werd opgehoogd. 

Steunend op het cartografische materiaal nemen we aan dat de meeste hoeven 
behoorden tot het open type. Bij de meeste bestond de woonzone immers voor een 
groot deel uit weiland of akkerland. 

Structuren in hout of steen om inkalving te voorkomen werden bij de thans nog 
bestaande grachten niet aangetroffen. Ook bermen aan de binnen- of buitenzijde van 
de wal gracht komen niet voor. 

Van de 7 sites zijn er nog 5 bewoond, dit in tegenstelling tot het gebied van Veume
Ambacht, waar een groot deel van de bestudeerde sites werd verlaten93. Twee sites 
zijn volledig verdwenen. Merkwaardig genoeg leverde de luchtfotografie geen bij
drage bij het interpreteren ervan. 

Tenslotte hebben we ook een vindplaats bestaande uit een rurale bewoningsvorm 
zonder walgracht als post-middeleeuwse site opgenomen (LE 14). 

De depressiezone ten zuiden van de dekzandrug Maldegem-Stekene bleef grotendeels 
onontgonnen gebied. We nemen aan dat deze waterzieke gronden wel w~rden 

gebruikt voor begrazing. Hiervoor zijn we aangewezen op laat en post-middeleeuw
se toponiemen uit het gebied, zoals meers en velt. Een meers was grasland dat regel
matig werd gehooid; na het hooien kon het ook als grasland worden gebruikt. Ook 
velt wijst in dezelfde richting: met dit toponiem duidt men gronden aan die werden 

151 



afgegraasd. ~Ieestal waren het gemeenschapsgronden. We kunnen zelfs stellcn dat dit 
gebied pas in de 19de eeuw, met de komst van de moderne technieken, in landbouw
gebied werd omgezet. 

9. Post-middeleeuwen 

Tussen de 15de en de 18de eeuw onderging het landschap in Vlaanderen geen gron

dige wijzigingen94. Gedurende de Oostenrijkse periode werd de hcidezone op de dek

zandrug Maldegem-Stekene hoofdzakelijk met pijnbomen beplant. In 1846 waren 

nog 143 ha woeste grond en 294 ha bossen. In 1959 waren de woeste gronden verd

wenen maar restte er nog 163 ha. naaldbos, dat nu een belangrijk recreatiegebied 

vormt95. Vergeleken met de toestand in 1846 was in 1959 de weidegrond ~terk toe
genomen, namelijk van 149 tot 381 ha. 

In archeologisch opzicht is relatief weinig geweten over deze periode, omdat ze lange 

tijd weinig aandacht heeft gekregen. Toch kan precies deze periode het hest heslU

deerd worden, omdat van dan af talrijke historische bronnen voorhanden zijn, 

Tot 1626 had Lembeke op bestuurlijk vlak dezelfde geschiedenis als Eeklo. In dal 

jaar werd het in leen pand gegeven aan Jan Stalins, die het in 1642 verkocht a.1n 

Lodewijk van der I-Iaegen. In het begin van de I 8de eeuw bcl.at dl' familie Keingiaert 
Lembeke, dat in 1750 verkocht werd aan de familie van den Hccke. [k,e behield de 

heerlijkheid tot het einde van het ancien régime%. 

Ook Lembeke ontsnapte niet aan dc godsdiensttroehekn van de I (xtc eeuw (hel her

bergde immers hervormingsgezinden), en evenmin aan die van de 17de en de 18de 

eeuw. In 1796 tenslottc wcrden onze gewesten ingdijfd hij dl' Fmnsl' fl'puhlil'!... 

Net zoals in de omliggendc gcmccnten cisten ook te Lemhe!..e dl' Eerste.' en dl' TWl'l'tk 

Wereldoorlog hun tol. 

Gedurcndc dc 16dc eeuw !..cnde de hloeiclllk textÏl'IIIijVl'rhl'id dClelfdl' nntwiUeling 
als dic te Eeklo. Ze ging teniet in de Ihde eeuw It'n gl'vulge vun dl' gndsdil'llsloorlo

gen, maar k wam later weer vall de grond. I n dl' !wriodl' 176H- 177H wl'flk'n I\lSSl'n dl' 
148 en 189 getouwen geteld en in de heerlijkheid A Vl'SdlOot tussl'n dl' 36 l'll lk ~(). 
Volgens F. Dc Pollcr en J. Brocckaert WilS één lknk vlln dl' ht'vnl!..ing ;Ktid' hc.'lfllk

ken hij deze vlasnijverheid. maar in I H96 hleet' ef niets Illl'l'f van llVl'rQ7• 

In de telling vun 19'!t7 staan l'nkc\e fahrieken vlln \...ll<.'kjl'S. sp<''l'ul:ms l'n ;Iun\'l'rW:\I\tl' 
produkten. Zij waren dcccnnillllln~ typisch voor l.c.'m Ix'!.. !.', mUUf tlmus blijn c,'f nop. 
maar één ()ndernelllin~ ()Vt~r: dl' N. V. Cnrona·l.(lllls. dil' in I l17fl I ~6 IX'I'l\(lIlt'n 

tewerkstelde. 
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a. Archeologische gegevens 

De meeste vindplaatsen leverden naast laat-middeleeuws aardewerk grote hoeveelhe
den post-middeleeuws materiaal op: rood gebakken al of niet geglazuurd aardewerk, 
wit gebakken aardewerk met geel of groen glazuur, steengoed met een grote variteit 
aan glazuur en recent aardewerk. Scherven met slibversiering en majolica werden niet 
aangetroffen. Aangezien het materiaal volledig intrusief is, moet men er rekening 
mee houden het soms van verre afkomstig kan zijn. Geen enkele vindplaats lijkt 
expliciet een vorm van verdwenen bewoning te suggereren. Uitzondering hierop 
vormt vindplaats LE 141, waarvan de gerecupereerde scherven vermoedelijk in ver
band moeten worden gebracht met de verdwenen site met walgracht LE 102. 

Naast het post-middeleeuwse aardewerk werden op praktisch ieder geprospecteerd 
veld pijpestelen en -koppen gevonden, vervaardigd in witte pijpaarde. Sommige 
waren zeer dik, vermoedelijk 17de-eeuws. 

Iets minder gewoon is de vondst van drie geweerkeien. Deze kleine vuurstenen arte
facten hebben meestal een vierkante of rechthoekige, vlakke vorm. Twee van de vier 
hoeken zijn normaal gezien door retouches afgerond. Een scherpe rand blijft behou
den. Dergelijke stenen werden gebruikt als vuurstenen voor geweren en pistolen die 
met buskruit werden bediend. Ze waren in gebruik vanaf de tweede helft van de 17de 
eeuw tot ca. 1850. 

Vuurstenen met verbrijzelde boorden werden eveneens sterk verspreid over het 
geprospecteerde gebied aangetroffen. Het betreft dikke vuursteenafslagen of klingen 
die werden vervaardigd uit een grove silexsoort. Ze werden gebruikt voor het maken 
van vuur met een tondeldoos98. Ze kunnen dateren vanaf de Romeinse periode tot de 
19de eeuw99. 

Ten slotte vermelden we nog LE 14, dat gedurende de post-middeleeuwse periode is 
ontstaan. Het betreft een rurale site zonder walgracht, vermoedelijk uit de 17de eeuw. 
Opvallend daarbij is het uitgebreide gebouwen bestand. 
h. Interpretatie 

Gedurende de post-middeleeuwen krijgt het landschap zijn definitieve vorm. Een blik 
op de kaart van Ferraris toont dat het in de 18de eeuw duidelijk een gesloten karak
ter had. Na de Tweede Wereldoorlog is er een evolutie naar een open landschap. 
Vooral na WO 11 neemt de bebouwing gestadig toe. 

De meeste sites met wal gracht blijven bestaan en breiden hun gebouwenbestand soms 
uit (LE 20, LE 48, LE 82, LE 111, LE 120). Andere verdwijnen nog vóó het einde van 
de 18de eeuw (LE 59 en LE 102). Gedurende de laatste honderd jaar is een duidelij
ke degeneratie van de oorspronkelijke bewoningskernen zichtbaar, wat het oude cul
tuur- en bewoningspatrimonium volledig teloor doet gaan. 
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INLEIDING 

DE ST.- JANSCAPELLE 
IN ASSENEDE-AMBACHT · 

NIEUWE FEITEN 

Marc DE VLEESSCHAUWER 

In het najaar van 1979 werden in kavel 12 van de Albertpolder (gemeente Sas van 
Gent) archeologische sporen teruggevonden van wat later de laat-middeleeuwse St.
Janscapelfe bleek te zijn. 

Opgegraven werden het (vermoedelijke) koor, drie bakstenen gemetselde grafkelders 
en gedeelten van de fundering. Wat de datering betreft werd de late 13de of vroege 
14de eeuw vooropgesteld. 

Bij gebrek aan bronnenmateriaal opperde Omer Pauwels dat de Sint-Janskapel een 
uithof (ontginningshoeve ) kon zijn geweest van de een of andere grote abdij die in de 
streek aan (veen)ontginning zou hebben gedaan. Deze hypothese bleek bij het ter 
beschikking komen van nieuwe gegevens niet meer houdbaar2. 

Cartografische en andere bronnen 

Aanvankelijk was het bestaan van de Sint-Janskapel alleen bekend uit enkele 16de
en 18de-eeuwse cartografische bronnen. Zo staat ze onder meer op een kaart van 
François Van de Velde uit 1549. Deze kaart geeft een vrij exacte plaatsbepaling, 
namelijk ten noordoosten van het Asseneedse dorpscentrum. Op een kaart uit 1747 
getekend door D.C.W. Hattinga, die de 16de-eeuwse toestand van de noordelijke 
gedeelten van Boekhoute- en Assenede-ambacht weergeeft, lezen we in het rand
schrift links de volgende tekst: 

"Anno /440 verwijdde den Brakman; verdronk Stee/ant, Ertin[{he, Peereboom, 
Moerkercke, St. Janscapel/e, de stad! Huij[{hes/uis bij den amba[{te van Assenede" . 
We zien op deze kaart ook duidelijk dat de streek ten noorden van Assenede in het 
midden van de 16de eeuw een door geulen doorsneden schorrengebied was. 

Als gevolg van een sluisdoorbraak in de zomer van 1488 kwam het noordelijk gedeel
te van het Ambacht Assenede blank te staan. Deze overstroming hleek van lange 
duur. variërend van enige tientallen jaren tot enkele eeuwen. Voor de Sint-Janskapel 
betekende zij het einde. 
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In 1612 werden de voormalige kapel en het omliggende schorrengebied ingedijkt 
onder de benaming Albertpolder3. In het bedijking!o.octrooi werd aan de indijke~ ont
heffing van het betalen van tienden verleend. 

Tienden zijn van oorsprong een Oudtestamentische kerkelijke bela"iting: een tiende 
deel van de opbrengst van graangewassen. vee etc. wa"i be!>temd voor de kerk. 
Normaal gezien kwam één derde ervan toe aan de pastoor; een ander derde diende 
voor het instandhouden van het kerkgebouwen het laatste werd be!>teed aan de 
armen4. Na de invallen van de Noormannen waren veel van die tienden geüsurpeerd 
door leken. In de late middeleeuwen kwamen ze echter onder druk van pauselijke 
concilies en de bisschoppen voor een groot deel weer terug in handen van de geeste
lijkheid, met name van de abdijen5. Op hun beurt zagen die in deze tienden een 
belangrijke inkomstenbron. 

In het bedijkte gebied waarvan hier boven sprake werden vóór de overstroming van 
14886 tienden geheven door de abdijen van Nieuwenbossche en Baudelo. hel kapit
tel van Doornik en de Chartreusen van Gent. Deze waren niet van zins om die zo 
belangrijke bron van inkomsten (die ze echter reeds ruim 120 jaar niet meer hadden 
kunnen innen) zomaar te laten schieten. Daarom waren ze bereid hiervoor dure pro
cessen te voeren. In hun bewijsvoering waren het bestaan en de ligging van de Silll
Janskapel belangrijke argumenten om hun rechten op de vernlecnde tienden te bewij
zen. Daarom toverden ze allerlei oude documenten van onder het stof te \'oorschijn 
en lieten ze een aantal getuigen opdraven die hun gelijk moesten bewijzen. Danklij 
deze tiendenprocessen zijn we dan ook wat meer te weten gekomen over de SI. 
Janscapelle7 

Getuigenissen 

In het ahdijarchief van Nicuwcnhossche vonden we cen akte h:rug wtmnn l~n I('ke
re Jan Van Hoorchcke. gllC'swoo,.cll ItmcJfmcft'r van 1'lCl"Ol'p l'n utlomstig Uil het hUlt! 
van Aalst. verklaart een opmeting te hehhc.'n ge..'dnan i.v.m. dc.' ligging vun de Ix'WliS
te kapel!!. Op verzock van de paffer ('01/\'('SSt'/I,. van de ahdij NÎl'lIwenhosschl' was hij 
op 15 september 1649 aanwczig op kavel 12 vun dt' Alhl'rtpoldt'r, in tegenwoon.Ji~
heid van Jacques Michiels. CiuillulIllll' Vun de Vijven:, Piclcr Cnols, Pkh.'r De: 
VleesschulIwer en i\ntellnis DOl·ns. Ikze vijf getuigen. uilen inwom.'1'S VIUl ASSl'nt'lk, 
mocstl!n Van Iloorcl'lCke de juiste..' plaats nalllluidcll wnur de \'lxmnaligc kllpd ~l'stmm 
had. Nadat zij dit hadden geduan. hl'vcsligdl'll zc hem dat IC dele plaats ..... dllijls hr/l· 
heli !loorcf/ hal/(}cn Nuit· /'('pt'(C'1"('" wwr Sft'. Jems/':('('rdlOf..:..tJ. Vun dat' pl:mls tnt dl' 
aan de noordelijke zeedijk vun de AIt'lCrlpolder had Van IllXlfl'lx'kl' l't'll Ilfstnnd \'lUl 

21 R roeden en 12 voeten (en. H43 m) gl'll1cten. 

Deze vijf getuigen konden de plek in I (41) nog In gOl'd aunduidl'n. llllllt:1I /f.' hiJ lil' 

bedijkingswerhulUllhedl'n vun de i\lIx'rtpllhkr (allno Ih 12) Ix'tn,kkl'll W!ln.'tl 
geweest. en ..... a/clae·,. (J\'t'" a/ ",c'"kIJft, I'cm (ludr s""":;('~r,, ISI"lllkcnl \'1'" hc,,'II/(" 
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hebben gevonden, ende oock specialick een gedaente van een kerckhoff daer eenighe 
kisten met gherasen [geraamten] van doode lichaemen zijn gevonden .. " 10. Verder 
verklaarden ze nog dat de plaats waar het voormalige kerkhof gevonden was iets 
hoger lag dan het omliggende land. 

We beschikken ook nog over de getuigenis van een viertal andere personen. Deze 
verklaarden bij graafwerken in de nieuw bedijkte Albertpolder op verscheidene 
kavels restanten te hebben gevonden, die wezen op menselijke bewoning van dit 
gebied vóór de overstroming van 1488. Drie van hen bevestigden in kavel 12 van de 
Albertpolder fundamenten van de voormalige Sint-Janskapel te hebben gevonden. Zo 
legde een zekere Marten Van HilIe, oudt ontrent 46 jaeren, in 1637 voor burgemees
ter en schepenen van Assenede de volgende verklaring af: 

" .. .Dat hij comparant [= Van HiIIe] ghegraven hebbende op cavel no. 12 in seker 
hoochte aldae,. ghevonden ende uutghedaen heeft veele schaillien, dacktichels, 
arduijnsteenen ende groote yseren nag hels die van roost [roest] bedorven ende ghee
ten waeren, en sticken ghelas [glas] van ghelasvensters, soo dat der plaetse eene 
kercke moet ghestaen hebben, midts de rondicheijt van plaetse kerckhoffs ghelijck 
noch wel saude connen ghesien worden bij te doene visitatie" 11. 

Laureijns Van Kets, die in 1637 in de Autricenpolder (het huidige Westdorpe, deel
gemeente van Sas van Gent) woonde, verklaarde dat hij sinds de inpoldering (1612) 
tot 1626 in de Albertpolder had gewoond en in kavel 12 "op ende in sekere hoochte" 
eveneens had "ghevonden ende vutghedolven dicke fundamenten, vele schallien, 
dacktichelen, groote en cleene stucken arduijnsteenen vele aude ijsers cruijsghewijs
de ende ander groote naghels, ende ander ijserwerck, dat van roost opghegeten was, 
ghelas van ghelasvensters van kercken, metsgrs. noch een dootkiste vast anden ande
ren ligghende, op dewelcke hij met sijnen voet trappende ende die van anderen schee
dende heeft daerin ghevonden het gheraemte ende thooft van een doot lichaem, Item 
noch ghevonden ende vutghedolven diversche verderen ende andere meer dootkisten, 
soo dat apparent op deselve hoochte eene kercke moet ghestaen hebben midts de ron
dicheijt van deselve ghelijckende een kerckhoff soo alsnoch jeghenwordich can ghe
sien worden ... " 12. 

Olivier De Mangheleere, inwoner van Assenede en 37 jaar oud, verklaarde tenslotte 
dat hij in kavel 12 "ghevonden ende vutghegraven heeft op ende 0I1trent seker hooch
te diversche aude anckers van ijser Item diversche ijseren haecken ende ooghen ende 
ijseren rijnghen [ .. .] welcke anckers haecken ende ooghen souffisant ghenouch wae
ren tot kerckdueren daer van die apparentelijck r waarschijnlijk] ghecommen sijn, 
ende d' apparentie vutwijst dat eertijts op deselve hoochte ghestaen heeft eene kerc
ke"13. 

AI deze getuigen gewaagden van een verhevenheid in het landschap, waarop de 
genoemde fundamenten gevonden werden. De plaats waar wij in 1979 de restanten 
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van de Sint-Janskapel opgegraven hebben. bleek een pleistocene zandrug te zijn. die 
inderdaad wat hoger ligt dan de directe omgeving. 

Contemporaine informatie omtrent de Sint-Janskapel 

Bovenvermelde gegevens dateren allemaal uit de 17de eeuw. Op dat moment waren 
er nog slechts enkele archeologische sporen van de kapel in het landschap bewaard. 
Samen met de getuigenissen in verband hiermee moesten zij, zoals hierboven gezegd. 
als bewijs dienen voor de procederende abdijen om hun recht op de zo gegeerde tien
den veilig te stellen. Hieronder volgt een aantal - zij het fragmentaire - gegevens over 
de Sint-Janskapel. Zij dateren uit de periode dat de kapel nog bestond en in functie 
was. Ze zijn interessant omwille van het feit dat het om primair bronnenmateriaal 
gaat, en wat meer licht werpen op de aard en het wezen van de genoemde kapel. 

Het Eveninchouc 

Het grondgebied van de parochie Assenede was in de late middeleeuwen onderver
deeld in een aantal districten of ambachten. Zo lag ten noorden van het centrum het 
Huugsamhaclu 14 , dat ongeveer het huidige poldergebied van de gemeente Assenede 
en de aangrenzende gemeente Sas van Gent (NI.) omvatte. Van dit Huugsambaclrr is 
een gedeelte van het Eveninchouc (een soort proto-kadastrale legger) uit 1457 
bewaard gebleven l5 . Uit dit Eveningboek van het HUlIgsambachr, dat onderverdeeld 
was in een aantal belopen. vememen we dat de St. Janscapelle in het 48ste beloop lag, 
aan de ooslmoerslrale. Daaruit kunnen we dus duidelijk opmaken dat het gelegen was 
in een moergebied (zie verder). 

Renfehouck van den heleghen gheest in lIssl'llede 

Volgens dil met miniaturen verlucht hundschrift uit 1475 WilS de erfgenaam van 
Pieter de Fraeie een rente van 3 s. pur. schuldig aan de Heilige Gl'est van Assenede. 
Deze rente was bezet op 400 roeden land gdegen op mu/.:t'm adat'. Aan dt' wesuij
de van dil stuk land grL'nsde de eigendom vun dl' capt'lr;t' \',111 srll/ ja" i" dSSC-,,('c/(·lto. 
Er is nu sprake van een kapelanie. Kerkdijk-juridisdl gezien hetl'kl'ndl' dil dal de 
kapel over eigen inkomsten bes(.'hiktL' en begiftigd kon wortten Illet llnrt~l'l'nd gOl'd, 
i.c. akkerland, cijnzen of anderszins. Die inkomsten diendt.'n dan om l'en prit'~It.'r 
(kapelaan) te onderhouden, die dagelijks of op hl'paaldL' dagt.'n in dl' kapd t.'en aanlal 
missen moest opdragen voor de hegiftigersl7. Dat dit indl'rd:Uld J.l) wu~. hlijkt uil dl' 
volgende aantekening in het I'('f/r('hou('/.:: eL'n lekt.'I'l' Jan Bn'L'ht hud l'l.'tl dit.'tl~l \'lll.lr 
.\'('111(' JOI/ gefundeerd, ht.'staande uit tWCL' miSSl'n Pt'f wCt.'k, "(,(,1/(' smc/e'''cMd"" (ilc/( 

clandel' fl'I'iclcu'chs"IH. De uitvocrin~ vun dezl' dÎt'nsl wns hX'\'l'rlf\lll\HI aan de 11, 
Geest van Assenede, die daurvoor kon Ix'sL'hikkt.'1l (Wl'l" \,'t.'n l'rfdijkl' n'llll' "\lil 17 p, 
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4 s. par., bezet op diverse partijen land in de parochie Beoostenblijde (bij Axel) en in 
de parochie Assenede l9. 

Registrum generale ... 

Het bestaan van een priester (kapelaan) verbonden aan de Sint-Janskapel wordt 
bevestigd in het Registrum generale omnium beneficiorum et officiorum ecclesiasti
COl·um officij de assenede. Hiervan is een 17de-eeuws (voor authentiek verklaard) 
gekopieerd uittreksel bewaard gebleven20. Daarin staat voor 1487, dus vlak voor de 
noodlottige overstroming van 1488, een zekere Balduinus Nepotis als aan de Sint
Janskapel verbonden priester genoteerd. Sinds wanneer hij zijn ambt uitoefende 
wordt niet vermeld, evenmin wie zijn eventuele voorganger was. 

Registers van de schepenen van de Keure 

Bij het doorpluizen van de regesten op de Jaarregisters van de Keure viel ons oog op 
het testament van een zekere Jacob Tac, gedateerd 5 oktober 135721 . Deze Gentenaar 
uit de Erpelsteeg moet een vermogend man geweest zijn, want naast heel wat parti
culieren worden ook enkele Gentse geestelijke orden met een dotatie bedacht. In deze 
opsomming van schenkingen staat dan opeens de bepaling dat aan de "nieuwer capel
len staet in vieramb(achten) an den mour in de prochie van assenede"22 een bedrag 
van 2 s. tourn. wordt geschonken. 

Wordt hiermee de bewuste Sint-Janskapel bedoeld? Alhoewel de omschrijving vrij 
vaag blijft, mogen we er met een grote mate van zekerheid van uitgaan dat het om een 
en dezelfde kapel gaat. Een aantal zaken lijken dit te bevestigen. Vooreerst de aan
duiding an den mour. Uit deze topografische omschrijving vernemen we dat de nieu
we kapel in een moer-of veengebied stond. Ten noorden en ten oosten van het dorps
centrum van Assenede lag in de late middeleeuwen een groot veengebied dat zich 
uitstrekte tot in het ambacht Axel: het Lepemoer23 . De ligging van de Sint-Janskapel 
aan de Oostmoerstrate (zie hierboven) lijkt een bevestiging van deze these. Ook de 
toevoeging "in de prochie van assenede" wijst erop dat deze kapel in het zielzorgge
bied van de (moeder)kerk van Assenede lag. Dit aspect trachtten trouwens ook de 
grote tiendeheffers in hun tiendenprocessen, waarvan hierboven reeds sprake was, te 
bewijzen. 

We kunnen ons echter ook de vraag stellen waarom genoemde Jacob Tac deze nieu
we kapel begiftigde. Het lijkt in eerste instantie niet logisch dat een inwoner van Gent 
geld schenkt aan een kapel die toch een heel eind van zijn woonplaats verwijderd 
was. Een logisch verband ligt daarom niet direct voor de hand. Een verklaring zou 
kunnen zijn, dat genoemde Tac zakelijke belangen had of eigendom(men) bezat in dit 
noordelijk veengebied en daardoor de kapel kende. Medio 15de eeuw, dus ruim een 
eeuw later, bezaten de nazaten van ene Wil/em Tac 200 roeden eigendom in het 
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lIuugsamba: ht, waarin ook de Sint-Janskapcl stond (zie hiervoor). Enig familiaal 
verband met de reeds meermaals genoemde Jaeob Tae is echter niet meer te achter
halen. 

De Sint-.Janskapcl als kruisbroedersconvent? 

De familie De Gand-Vilain, nazaten van de bekende Gentse burggraven, had in de 
Vier Ambachten veel bezittingen, o.m. het patronaat- en collatorschap van al de ker
ken in het ambacht Assenede. Een telg van deze familie, ene Adrien De Gand-Vilain. 
zoon van Jan 111 Vilain en Margareta van Gavere, huwde met Josina Van Prael. Hij 
was tijdens zijn leven kamerheer aan het hof van hertog Jan I van Bourgondië, graaf 
van Vlaanderen. In 1449 overleed hij en werd hij begraven in de de kerk van Temse. 
Deze Adrien Vilain "conceda à Pierre Henry Pretre du Pa)'s de Zelande.la Chapellt' 
de St. Jean scituée à Moerkerke avec routes ses dépelldances pour )' cOIulruire IIn 

Ilouveau Convent de /' Ordre des Freres de Saillte Croix"24. Deze bewilliging zou 
gebeurd zijn in het jaar 1427. 

Uit het hierbovenstaande zou men het besluit kunnen trekken dat de Sint-Janskapel. 
die inderdaad vlakbij het ontginningsdorp Moerkerke in het Ambacht Assenede 
stond, als kruisbroedersconvent gefungeerd heeft. Toch moeten we met dele conclu
sie voorzichtig zijn. Indien er daadwerkelijk een kruisboedersconvent gesticht is 
geweest, zou dit, uitgaande van het feit de de genoemde priester uit Zc."Clmld afkom
stig was, in verband gebracht kunnen worden met het kruisbroedersklooster in GlX'S 

(Zuid-Beveland). Dit werd gesticht in 142925. De Sint-Janskapcllou in dele optit'k 
dan als bijhuis gefungeerd kunnen hebben. Het jaartal 1427 klopt dan niet, mmu kan 
een (schrijf) fout van de opsteller zijn. We dienen ons ook de "mag te stellen wie dC' 
genoemde priester was aan wie de kapel in concessie werd gl'geven. Stond hij in 
direct verband met de kruisbroeders in Goes, wnt in de lijn der "crwachtingen IOU lig
gen? In de schaarse gegevens hierover in het gClllC'cntdijk arl'llief vun Goes kOllll'n 
we zijn naam niet tegen, maar dit is uiteraard nog gl'l'n lx'wijs van hl't t~gclllkl'l. 

Normaliter werd een kapel hij een schenking aan dl' orde voomf door enkele priOfCll 
geïnspC'cteerd. Vooral werd dan gekeken of ze vnldot,tlde inkomsten hcnll, m.n.w. of 
er voldoende bestaansmiddelen voorhanden wun:n. Pus dan wcrd dl' ka1x'l muwmmt 
en werden er enkele hroeders nuurtne gesluurd om lt' te IW"'''''I/(''' t'n uit h.' bc.luwcn 
tot kloostcr(tje). Deze procedufl' werd althuns ((x'gepast hij de stichting vun t"t'n kmis
brocdersklooster te Muuscik 26• 

Waarom werd de St. Junscll(wllc in l'onn'ssie gcgeven mUl lil' Ontc dt'r 
Kruisbroeders'? Iliervn(lf zijn een lIIlI 11 11 I wrklaringt'n Il' ~l'Vl'n. Vl~ll'\'(.'rsl ~h\nd d\' 
orde goed aanges(:hreven. Ze wnn:n immers t'en van dl.' t"t'rst\'n, di\' ti" uhSI.'rYlUllic
regel in hun kloosters hadden Wl'll'n dollt' Il' V(l(.'I'l'n.!7, V(~lfls hnd lk fIlmiIk Vilnt" 
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zowel zakelijke als familiale bindingen met Zuid-Beveland: ze was namelijk nauw 
verwant met het aloude adellijke Zeeuwse geslacht Van De Maelstede28. Zo was de 
overgrootvader van Adriaen Vilain o.m. gehuwd geweest met zijn nicht Maria Van 
De Maelstede. Aangezien ene Wolfert Van De Maelstede aan de wieg stond van het 
kruisbroedersklooster in de stad Goes29, ligt de keuze voor de hand. 

Het antwoord op de vraag of bij de Sint-Janskapel uiteindelijk een klooster(tje) van 
de kruisbroeders is gesticht, kan evenwel nog niet met zekerheid gegeven worden. 
Nadere gegevens die dit zouden kunnen bevestigen, zijn immers nog niet gevonden. 
Waren de bestaansmogelijkheden waarvan hierboven sprake wellicht niet voldoende 
voor een stichting? 

Archeologische bronnen 

Uit de ons bekende archeologische gegevens weten we echter dat de Sint-Janskapel 
een rijk begiftigde stichting moet zijn geweest, aangezien het om een bakstenen 
gebouw ging met een leien dak. De vloer van de kapel bestond uit tegeltjes in gebak
ken klei, die bovendien met figuren versierd waren. 

Dit alles lijkt in contradictie met de veronderstelde beperkte bestaansmiddelen. 
Bovendien is ons bekend dat de kapel op een bepaald moment aanmerkelijk vergroot 
werd in zuidelijke richting. Had deze vergroting iets te maken met een klooster(tje) 
van de kruisbroeders? 

Indien er ooit een klooster(tje) bestaan heeft, moet dit evenwel voor een korte perio
de geweest zijn, en kwam de kapel nadien gewoon weer in het bezit van de familie 
Vilain. Daardoor zou het kunnen dat de herinnering aan dit korte bestaan op het einde 
van de 15de eeuw vervaagd was. 

SAMENVATTING 

Steunend op de momenteel voorhanden zijnde gegevens kunnen we stellen dat de 
familie Villain de Sint-Janskapel omstreeks het midden van de 15de eeuw als kapel
anie stichtte in het grensgebied van de parochies Assenede en Moerkerke. In de loop 
der tijden werd deze kapelanie begunstigd met verschillende renten en onroerende 
goederen en werden er zielemissen gesticht, zowel door personen uil de streek als uit 
verderaf gelegen gebied (Gent). Aan deze kapelanie was een priester (kapelaan) ver
bonden. Kort na 1429 werd de Sint-Janskapel in concessie gegeven aan een Zeeuwse 
priester. 
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Mogelijk stichtte de orde der kruisbroeders er vanuit haar Zeeuwse kloo!>ter te Goe!> 
een bijhuis. Als dit zo was, zal dit kloostertje evenwel geen lange leven~uur gekend 
hebben. Bij de overstromingsramp van 1488, of in ieder gevallen gevolge daarvan. 
ging de Sint-Janskapel, die toen (weer) in hel bezit was van de familie Vilain. uitein
delijk voorgoed verloren. 
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DE H.-KRUISDEVOTIE 

IN LOTENHULLE vóór 1796 

Luc STOCKMAN 

De parochiekerk van Lotenhulle is toegewijd aan het H.-Kruis. Waarschijnlijk was dit 
al vanaf de stichting in het midden van de 12de eeuw. Op 14 september wordt elk jaar 
de H.-Kruisverheffing gevierd en in Lotenhulle is dit meteen ook het kerkwijdings
feest of ker(k)mis ! Dit feest is een herinnering aan de inwijding van de basiliek op 
de Calvarieberg te Jerusalem, die op 14 september 325 of 328 plaatsgreep. Bij die 
gelegenheid werd het H.-Kruishout op een plechtige wijze aan de gelovigen getoond. 
Dit noemt men in het latijn exaltatio of verheffing!. De H.-Kruisverering was al 
vroeg verspreid in West-Europa. De geleerde monnik en abt van Fulda in Duitsland, 
Rabanus Maurus, schreef al ca. 802-816 een "de laudibus Sanctae Crucis" 2. 

l. De verering vóór de geuzen beroerten 

De oudste sporen van de H.-Kruisdevotie in Lotenhulle dateren uit het begin van de 
15de eeuw. Vóór 1415 had Lodewijk van de Steene al twee wekelijkse missen aan 
het H.-Kruisaltaar gefundeerd. Daartoe had hij een jaarlijkse rente van 12 pond 
bezet3. Deze Lodewijk van de Steene woonde in een huis te Deinze, palend aan het 
kerkhof, waar hij omstreeks 1407 stierf 4. Deze stichting was een servicium altaris of 
altaardienst zoals uit een tekst van 1455 blijkt: "servicium ibidem ad a/tare Sancte 
Crucis, ad f/ missas, unde vice-curatus recepit annuatim /2 pond" 5. 

Een altaardienst mag niet verward worden met een kapelanijstichting. De inkomsten, 
zoals offergaven en renten, van een altaardienst werden beheerd door altaarmeesters 
die instonden voor de verfraaiing van het altaar, de aankoop van liturgische gewaden 
en voorwerpen, en ook voor het laten opdragen van missen. In 1455 werd de plaats
vervangende pastoor van Lotenhulle daarmee belast. 

In de kerk van LotenhuJle stond er een H.-Kruisaltaar, dat opgesteld stond in een zij
koor of kapel. In 1535 was er in de H.-Kruiskapel een metalen rade of kaarsenbalk 
aanwezig. Rogier Plasschaert en Jan Van Mullem fungeerden toen als H.
Kruismeesters. Zij namen toen een deel van de kosten op zich om de kapel van 0.
L.-Vrouw te versieren en in het kaarslicht te zetten 6. Het is duidelijk dat ze over 
belangrijke inkomsten beschikten die vooral van de bedevaarders afkomstig waren. 
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2. De Sint-Kruisommegang 

Vóór de geuzenberoerten moet er al een Sint-Kruisommegang be~taan hebben want 
in het jaar 1591 was "den ommeganck vanden heleghen Cruuse gltedaen geweest 
naer aude costume metten pasteur van Ruuselede" . Toen verteerden de p~toor, bal
juw, schepenen en verschillende parochianen 42 pond parisis in de herberg liet 
Franse Schild op den Hul bij Adriaan De Meestere7• "Inden ommeganck \'all den 
Cruuse van Loo" van 1599 betaalden de kerkmeesters 17 pond 8 schellingen pari!.is 
"over de verteerde costen" 8. 

Hoe verliep nu een dergelijke ommegang volgens de oude gebruiken? In 1612 bij
voorbeeld kwam broeder Jan Coppins prediken om de devotie van de Lotenhullenaan
te vergroten9. De ommegang ging in het begin van de 17de eeuw uit "lip den dach 
vanden H. Drijvuldich{eyjt". Op Drievuldigheidsdag 1608, zijnde I juni 1608. ver
teerden de pastoor, terminarissen (= bedelmonniken), kerk- en H.-Kruismeeste~ 2 
pond 4 schellingen 11 grooten. Dat was meer dan de bedevaarders inbrachten ter ere 
van het H.-Kruis nl. 1 pond 6 schellingen 9 grooten 6 deniers. De volgende jaren 
beliepen die inkomsten 10 : 

- op 14 juni 1609 
- op 14 juni 16\0 
- op 29 mei 1611 
- op 17 juni 1612 
- op 2 juni 1613 

1 p. 17 sch. 6 gr. 
I p. 8 sch. 8 gr. 
2 p. 2 sch. 7 gr. 
2 p. I 1 sch. 6 gr. 
2 p. 3 1/2 gr. 

Er werden uitgaven gedaan voor de aankoop van kaarsen. nUl c..-cn "crudfi'" 0111 

mede te "seynen" (= zegenen), van vlaggen en van een ton bier die- tijdc..'ns de maaI
tijd van de ommegang 1613 werd uitgedronken 11. 

Op de ommegangdag van 25 mei 1614 hracht de omhaling in de kerk \'~Ul LOIl'nhulk. 
Poeke en Ruiselede 20 sch. 5 gr. op. De verkoop van dl' gc..'olknk eil'n'n l'n bnl(l(1 
leverde 10 sch. I gr. en van vlas I p. 17 st'h. 4 gr. () d. (lpl~. Ec..'n f!'lh:r-tc..'mlÏmlris uit 
Gent predikte "tWoorl (loelts" in de drie kl'rh'n. Dl' lllllllll'gang of pnx'l'ssic..' wl'ni 
opgevrol ijk t door speellieden 1.\ 

In de herherg I/el Vliegend lIa( hij Anlolln Tnssnrt \wrd .' p. 8 sch. X gr. \'crtl'l'rd 
door onder meer "cJc' gO//(' dit' (I/t'."lir" Cruyn' , I"lIt'I/('" ('I/dc (orlJ('1/ dro<,g"('11 11/('1 

IrommC'lslaeghl'l"s" 14. 

De deelnemers nnn de olllmegang Icgdc..'n dus l'l'U Ilinkl' ufstund lI1' ; lllh.'nhulk· 
Poeke-Ruiselcde-Lnlenhulle. Er staptl'n dus ook tl"\ltnmd:lllrs. spedikden en dm~en. 
van vIaggeIl en de rl'l ik wickust op in dl' olllll1l'p.ung. lIitcrn:mt llnthmkl'" ll(lk de pas
toor, de gllstpredikant. de kt'rk-, nnn- ell I \.·Kl'uisml'l'stl'rs l'n dl' \\ethl'n'u VIUl 

Oudegoede niel op hl' 1 uppc\. Ook dl' traditiOlll'k maaltijd \\'t'nl nll~ 1I:IlI~erkht. Dit 
alles wijst erop dnl nlles 110):t vnl):tl'ns dl' olldl' ):tepIO~l'nlll'd('n verliep ('11 d~1I d(' stfl'1l 
ge hisschop Anloon Triest (I Cl:! 1-1 h57l nll~ lIil,t nan hct nwr \":\1\ h('1 t'l1~\"lm l knt 
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stond. Toch werd ca. 1615 de ommegang al korter want men haalde slechts "apport
ghelde inde kercke van Loo, tot Poucques als onderweghe ghemerct de processie ghe
cort was"15. De feestmaaltijd bleef echter voorlopig behouden. 

Vijftien jaar later is er ook geen sprake meer van Poeke. Wel betaalden de H.
Kruismeesters I p. gr. uit aan de "aerbeyders" die op ommegangdag 1632 en op 
Sacramentsdag 1632 het "heylich Cruys" ronddroegen. In het huis van de pastoor 
werd 3 sch. 4 gr. verteerd voor de broeders van Tielt, die kwamen prediken 16. In de 
ommegang werden ook nog kruisen en vaandels meegedragen 17. Op de ommegang
dag van 1636 gaf men 22 sch. gr. uit voor de kosters, zangers, kruis- en vlagdragers 18. 

De ommegang had blijkbaar meer het karakter van een processie gekregen, die ver
moedelijk alleen nog door het dorpscentrum trok. De dragers en de zangers werden 
weliswaar nog getrakteerd, maar de maaltijd was geschrapt en profane elementen 
zoals trommelaars en trompetters waren verdwenen. 

In 1660 verliep de H.-Kruisommegang geheel volgens het contrareformatische 
model. De pastoor kreeg 1 p. gr. voor een vroegmis, voor een preek en het ronddra
gen van het H.-Sacrament op de ommegangdag van 1660. Men kocht "knilbanckx
kens met trailien op deen sijde bequaem ende dienende voor eenen bichtstoel, voor 
den tweden prister bicht thoOl'en op ommegangen ende solemniteyten van tHH. Cruys 
als wanneer datter somwijlen is een groot concurs ende frequentie van poeniten
ten" .De ommegang had duidelijk nog een uitsluitend godsdienstig karakter. Dit 
wordt nog onderstreept door de aanwezigheid van jonge dochterkens op de processie 
die daarvoor witte "brookens" kregen 19 . Tijdens de ommegangen 1653 en 1654 kre
gen ze elk een brood van één stuiver (= 2 gr.). In totaal betaalde de H.-Kruismeester 
10 sch. gr. Dit komt overeen met 60 maagdekens of 30 per ommegang20. Daar er voor 
de ommegangen 1659 en 1660 1 p. 2 sch. gr. werd uitbetaald, moeten er telkens 66 
jonge meisjes in de processie opgestapt hebben21 . In 1664 gingen acht zangers en in 
1665 negen zangers mee in de ommegang 22. 

In de periode 1653-1654 kocht de H.-Kruismeester een nieuw zilveren kruis om 
"daerinne te legghen de reliquien van het HH. Cruyce". Deze relikwie zat in een 
kristallen houder en in het kruis waren stenen ingelegd. Dit relikwiekruis werd dan in 
een verzilverde voet gezet, ter verering door de pelgrims 23. Die offerden vlas, boter 
en eieren op het H.-Kruisaltaar en bij de zegening met de relikwie gaven ze geld. 
Verder werd geregeld rondgegaan met de schaal voor het H.-Kruis tijdens de godde
lijke diensten 24. 

Op de ommegangdag 1675 waren zes zangers, twee vaandeldragers, één kruisdrager, 
één belledrager en twee wierookdragers in de processie aanwezig. Ook de maagde
kens namen eraan deel, terwijl vijf "luyers" instonden voor het klokgelui25 . In 1677 
luisterden vijf zangers de diensten in de kerk op en zongen daarna in de processie. 
Verder waren er vier "groote clockluyers" en een "cleen clockluyer" aan het werk 
op die feestdag. In de processie stapten twee vaandeldragers, één kruisdrager, twee 
zilverenkruisdragers, een belleman, een wierookdrager en 108 jonge meisjes 26. 
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Uiteraard namen ook de pastoor, de baljuw, burgemeester en schepenen van 
Oudegoede deel aan die processie. 

Gedurende de 18de eeuw veranderde het uitzicht en de vorm van de ommegang heel 
weinig. Men beperkte zich tot het verfraaien van de processiegroepen. Omstreeh 
1710 kocht men een troon om het "lfeylich Cruys in Ie slellen als de process;~ 
gaet"27. 

3. De inkomsten van het H.-Kruis 

Na de geuzenberoerten krijgen we een kijk op de inkomsten en uitgaven van de H.
Kruisstichting. Vooreerst brachten de renten jaarlijks I p. 16 sch. 11 gr. 2 d. o~. 
Daarnaast kwam er veel geld binnen van de H.-Kruisvereerders. VoordI tijdens de 
ommegangdagen kende Lotenhulle een grote toeloop van pelgrims die het H.-Krui~ 
kwamen vereren en zich lieten zegenen met de relikwie 29. Ze offerden veel "Ias en 
boter en lieten uiteraard ook veel kaarsen branden 30. 

In de jaren 1629-1630 kon de H.-Kruismeester Karel De Bouverc de volgende som
men innen31 : 

- "appoorlgeld" tot Kerstdag 1630 

- zegenpenningen 

- ontvangst van vlas, hoter en eieren op de 

ommegang 1629 

- idem op de ommegang 1630 

- van boter, v lus en "dclI oue/ell ghe!>rockellt'lI \'oel 

valldclI Clulael" clcs lIeyl. CruycC''' , tot Sint-Jans 1630 

20 sch. I gT. 3 d. 
.~ sch. q gr. 6 d. 

14 sch. 8 gr. 

13 sch, 4 gr. 

5 s\.'h. 6 gr. 

De II.-Kruisdevotie kende natuurlijk haar hoogtepunt lijd\.'ns de \ll1lm\.'g"ngd~lgl.'n. 
maar geheel het jaar door kwamen pt'lgrims hel H.-Kruis ,'en'n'n in Ltlh.'nhulk. 
Alhoewel het niet heel gemakkelijk is kunnen Wl' aan dl.' hand \'an ,11.- inklll1l~ll.'n todl 
prohcren de hloei en het vervlIl vun de II.-KnlÎsdl.'volk in l.olenhulk Il' volgen. In d,,' 
hij lage hehhcn wc de inkomsten vanaf de jan'n dl.'rlig van d,,' 17dl' ,,'eU\\ Itll \lp hl.'l 
einde van het A"cic" Négimc vcr/uml'1d. Allull'wl.'I in lil' Il~lp van dil: I (lO j""r \Ilo' ;mrd 
van de inkomsten wel iels wij,jglk. l'n dun voornIlk Illunkr van tl\.ll'king lil dl' rl.'l'l" 
ning. is het tod1 mogelijk de l'volutie vun dl' lkvOIÎc.' Il' vnlgl.'n. 

Ondanks de vijandelijkhl'lkn tussen lil.- Spanjaankn l'l1 dl' ll11llanlkn. I..UlU1l'U \\l' I\ll 
1644 een tOl'naml' vun het al'l'()Of'fgf'lc/ (= offl.'qX'nningl'n) l'n dl' lImkn' il1k\)Ill~ll'n 
vaststellen. Voor de jan:n 16.~ I l'l1 1632 hl·lÏl'pl.'lllk Intak inl..lllll:-Il'n J p. ~ :-d1. ~ )!r. 
terwijl in de periode olllllll'ganp. I Cl'" 2· nmmc.'~an)! Hw'" Cl p .. ~ :-\.'11. \) )!r, him1l'uI.. \\ :1' 

men. Tnl alll) de Vrl.'lk' vlln Munsler in I h4X wlo'nkn Iwt I.'dlll'r nHll'ih,l..l' ,1;U\'Il, In 
1645 en 1646 Vel'dWel'1l l'l.'l1 dl'l'l VUil Iwl ~l'ld "1111((/'1/ di",cl! tlmclc'f ,\el0 i"f .M(I' /()4() 

als -/5 Ic/dellf dt' kt'I'/'kt' \'/lIIdc ,WIldelft'" gllt·/,j//(·(,,,, 1\'/""''' .,.!, 
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Na het beëindigen van de vijandelijkheden tussen Spanje en de Verenigde provinciën 
stegen de inkomsten opnieuw. In 1653 en 1654 deed de pastoor van Lotenhulle een 
extra-inspanning om geld bijeen te krijgen voor het aankopen van een zilveren reliek
kruis. In totaal gaven de H.-Kruisvereerders meer dan 18 1/2 pond aan de H.
Kruisstichting 33. In de volgende periode schommelde de tweejaarlijkse inkomsten 
rond de 10 p. gr. 

In de jaren 1663-1665 noteerde de H.-Kruismeester volgende inkomsten34 : 

- vlas, boter, eieren en koren I p. 14 sch. 
- uit de schaal van het H. Kruis, van offeranden en 

verkoop van" spenskens" (= kaarsjes) 
- uit de schaal op 29 september 1665 
- zegenpenningen 

7 p. 2 sch. 8 gr. 
1 p. 5 sch. 
I p. 9 sch. 5 gr. 

De bedevaarders offerden dus ook in natura zoals vlas, boter, eieren en koren. De ver
koop van spenskens of kaarsjes bracht ook een aardige stuiver op, terwijl de H.
Kruismeester geregeld met de schaal rondging in de goddelijke diensten. Tenslotte 
legden de pelgrims bij de zegening met de relikwie ook veelofferpenningen in de 
schaal. Deze zegenpenningen moesten echter gedeeld worden met de pastoor ! 

1681-1683 waren ongetwijfeld topjaren met een ontvangst van 11 p. IS sch. 2 gr. uit 
de schaal en van de offeranden, terwijl de zegenpenningen en het geld uit de "kasse 
aenden kerckdeurstijl" goed waren voor een bedrag van 8 p. 6 sch. 4 gr. 4 d. Een ver
klaring ligt niet zo maar voor de hand35 . Ook in de periode 1685-1687 werd er nog 
veel geld bijeengezameld nl. 9 p. 18 sch. en 4 p. 17 sch. gr. ! 

In de loop van de 17de eeuw was de toeloop van de bedevaarders zo groot geworden 
dat men een "spiessche" tafel aankocht "dienende inde cappelle van het voorn. hey
/ich Cruys soo tot het ontfanghen vande offeranden als om op te legghen de wassefi
guren, spenskens etc. die tot dienste vande pelgrim alhier vercocht werden"36. 

Tijdens het laatste decennium van de 17de eeuw verminderde het aantal bedevaar
ders, en dus ook de inkomsten door de voortdurende invallen van de Fransen die het 
platteland onveilig maakten. Op 3 september 1693 roofden Franse soldaten het geld 
uit de kas aan de kerkdeurstijl. Toen brachten het schaalgeld en de kaarsen nog 3 p. 
7 sch. 10 gr. op in de periode van 26 juni 1689 tot 24 juni 169037. 

In het begin van de 18de bleef de H .-Kruisdevotie op een laag pitje branden. In 1736-
1737 was er een zekere heropflakkering door het herinrichten van de broederschap 
van het H.-Kruis. Het inschrijvingsgeld en de zegenpenningen waren goed voor 5 p. 
14 sch. 2 gr. Aan de broederschap werden bovendien nog speciale aflaten verIeend38. 

Ondanks die poging zien we daarna toch geen groei in de inkomsten van het schaal
geld en de zegenpenningen. Wel worden onder de rubriek waslicht belangrijke bedra
gen ingeschreven. In 1739-1740 : 6 p. 6 sch. 6 gr.; in 1741 -1742 : 6 pond; in 1743-
1744 ; 5 p. 2 sch. 4 gr. lIet is best mogelijk dat onder die rubriek ook de opbrengst 
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van de verkoop van de kaarsen die ontstoken werden ter ere van O.-L.-Vrouw ver
scholen zit. 

Anderzijds denken we dat de devotie tot O.-L.-Vrouw een sterke verspreiding kende 
ten nadele van de H.-Kruisverering. De hiernavolgende sommen "uuyt de bursse 
vande offeranden ten aultaere van Onse Lieve Vrouw" spreken voor zichzelf39 : 

13 oktober 1736 tot 28 september 1738 23 maand 5 p. 8 sch. 8 gr. 
7 mei 1747 tot 7 augustus 1749 27 maand 24 p. 15 sch. 
7 augustus 1749 tot 22 juni 1752 34 maand 28 p. 16 sch. 5 gr. 6 d. 
22 juni 1752 tot 31 mei 1755 35 maand 25 p. 10 sch. 5 gr. 
31 mei 1755 tot 6 oktober 1757 28 maand 19 p. 16 sch. 1 gr. 
6 oktober l757 tot 13 februari 1760 28 maand 12 p. 
13 februari 1760 tot 24 mei 1762 27 maand 12 p. 16 sch. 5 gr. 6 d. 
24 mei 1762 tot 25 maart 1765 34 maand 21 p. 18 sch. 11 gr. 
25 maart 1765 tot 31 augustus 1769 53 maand 36 p. 17 sch. 3 gr. 
31 augustus 1769 tot 13 augustus 1770 12 maand 10 p. 2 sch. 2 gr. 
13 augustus 1770 tot 6 januari 1773 29 maand 28 p. 16 sch. 2 gr. 
6 januari 1773 tot 27 juni 1776 42 maand 41 p. 2 sch. 4 gr. 

extra 47 p. 15 sch. 10 gr. 
27 juni 1776 tot 27 juli 1782 73 maand 52 p. 5 sch. 1 gr. 
27 juli 1782 tot 8 juni 1786 46 maand 21 p. 15 sch. 1 gr. 
8 juni 1786 tot 26 mei 1789 35 maand 26 p. 4 sch. 

De H.-Kruismeesters beheerden trouwens vanaf 1752 ook de penningen van de 0.
L.-Vrouwkapel. Ze kochten al in de jaren zestig van de 18de eeuw "boucxkens ende 
paternosters omme te vercoopen ten prouffijte van Onse Lieve Vrauwe cappelle"4o. 

Met het beschikbare geld werd eerst in 1776 een nieuw O.-L.-Vrouwaltaar gekocht 
en in het H.-Kruiskoor kwam slechts enkele jaren later een nieuw altaar 41. De H.
Kruisdevotie was op het einde van de 18de eeuw definitief op de achtergrond gedron
gen door de verering van de Moeder Gods. 

BESLUIT 

De H.-Kruisverering te Lotenhulle bestond zeker al vóór 1400. In de 15de en 16de 
eeuw beheerden twee H.-Kruismeesters een altaarstichting ter ere van het H.-Kruis. 
Die devotie was toen belangrijker dan de Mariaverering, want met geld van de H.
Kruisstichting werd ook de kapel van O.-L.-Vrouw opgesmukt. Jaarlijks greep er ook 
een Sint-Kruisommegang plaats. Die overleefde de geuzenberoerten, maar hij kreeg 
lood in de vleugels toen de strenge bisschop Triest alle profane elementen uit de 
ommegang weerde. In de tweede helft van de l7de eeuwen geheel de l8de eeuw was 
de ommegang een louter religieuze aangelegenheid geworden. Na de geuzen beroer-
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ten kreeg de H.-Kruisdevotie te Lotenhulle een nieuw élan. De Fram.e veroverings
oorlogen van het einde van de 17de eeuw doofden echter deze heropbloei uit en in het 
midden van de 18de eeuw wist de Mariadevotie de H.-Kruisverering van het eerste 
plan te verdrijven. 

NOTEN 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
J4 
35 
36 
37 
38 
39 
4Cl 
41 

174 

L. STOCKMAN, De Sint-Kruisparochie \"On Lotenhu/le in d~ 15d~ uuw, in Land van 
de Woestijne, jg. 2 (1979) nr. I, p. 32. 
Thomas MARTIN, Kloster/eben und Reichspolitik. Die Anfäng~ d~s Klost~rs Fulda 
744-842, Mainz, 1989, pp. 65-66. 
M. ENGLISH, Dagklapper V, Brugge, 1986, pp. 277-279. 
ARA, Rekenkamer (afgekort RK), nr. 33.917, sladsrekeningen Deinze 1407-1408. 
f" 2 rO en ARA. RK, nr. 33.919, stadsrekeningen Deinze 1409-1411, f" 10~. 
L. STOCKMAN, Altaarstic"tingen en altaardiensten in h~t Mutj~sland fljdt'ns ht'1 
Ancien Régime, in Appeltjes van het Meeljesland. jb. 39 (1988). p. 9. 
L. STOCKMAN, Altaarstichtingen .... pp. \0-11. 
RAG, Baronie Nevele. nr. 1301, CO 10 rO en vo, (kerk-. aml- en H.-Kruisrekeningen 
11 juli 1598 - 2 januari 1602). 
RAG, Baronie Nevele. nr. 1301. f" 7 va. 
RAG, Baronie Nel·de. nr. 1304, CO 21 vo , (kerk-. aml- en H.-Kruisrekeningcn 15QQ-I60.."iI. 
RAG, Baronie Nt'I,t'It'. nr. 1304, f" 1 rO 101 CO 3 ra. (H.-Kruisrekcningen 1608-1613). 
RAG. Baronie Nevele, nr. 1304, f" 4 rO, (H.-Kruisrekeningen 1608-1(13). 
RAG, Baronie Nel'ele, nr. 1304, CO I rO, (H.-Kruisrekeningen 1613-1(17). 
RAG, Baronie Nevele. nr. 1304. CO 2 re. (H.-Kruisrekeningen 1613-1617). 
RAG, Baronie Nevele. nr. 1304, CO 2 voo (H.-Kruisrekeningen 1613-1(17). 
RAG, Baronie Nel'ele, nr. 1304, f" 3 rC. (H. Kruisrekeningen 1613-1(17). 
RAG, Baronie Nel·ele. nr. 1.104, f" 1 VO en f" 2 rO, (H.-Kruisrekeningcn 1631-\(\31). 
RAG, Baronie Nevele. nr. 1301, f" 2 ~,(H.-Kruisrekcningcn 162R-161Q). 
RAG, Baronie Nel'ele. nr. 1302, CO 2 vO

, (H. Kruisrekeningen 16.'6-163H). 
RAG, Baronie NC'I·ele. nr. 1304, CO 3 vO

, (H. Kruisrekeningen 165R-IMOl. 
RAG, Baronie NeI'ele, nr. 1304, CO 4 r~, (H.-Kruisrckeningen 1652-165·n. 
RAG, Baronie New'lc', nr. 1304, CO 3 vo, (H.-Kruisrekeningen 1558-1560). 
RAG,lJaronie Nel'ele. nr. 1.104, CO 3 rC

, (H.·Kruisrekeninjten 166.'·IM51. 
RAG, !la/"()nie Nel'ele, nr. 1304, f" 4 ~ en f" 3 rO, (1t.·Kruisrekellllljten IM2-165·H. 

RAG, Baremie Nel'eh', nr. 1304, f" 3 rO
, (1I.-Kruisrekenin!1ell 165H·1 MOl. 

RAG, Baronie Nel'ele. nr. 1.104, f" .' r'" (}1.·Krui~rekenin!1en Ifl73-1(75)' 
RAG,lJarmlie Nel'ele, nr. 1304, f" 11 re en f" 11 vo, (1I.-Krui~rekenin!1cn Ifl74·1(75). 
RAG,lJa/'(lnie Nevel,'. nr. 1.'05, f" 53 vo , (kefkrekenin!ten 1708·1711 I. 
RAG,lJaronie Nel'elt'. nr. 1302,1" 14 rO lol f" 17 vo, (rel..,'nlll!1en vlln 1\lI'hlol.lf 
J. Michicls vlln de renten vun de I..erkfnhriek,nmlendis ,'n de 11. Kruisdlen~1 Ifl.N-I(W.'I, 
RAG, 11/11'011i,' Nel'elt', nr. 1291, r' I r"', (H.·Kruisrekenin~en 1(W6-1 (wHI. 
RAG,lIaronie Nel'rle. nr. 121) I, f" 2 rC

, (H.·Krui~rekenin!1en 1(w6·1 (WH I. 
RAG, !l1ll'01lit' New'/c', nf. 1301, f" I rO en f" I vo, (1I.·Kr\li~rel..enin~cn 162H·lfl2Q). 
RAG,lJaronie Nel'ele, nr. n04, f" Ivo, (11.· Kruisrekenin~en I M"-I (wM. 
RAG, Hal'OlIIe Nel'elc', nr. I J04, (11. Kmisrekeningen 1('15.\·1 Cl5"1. 
RAG, !lal'O"ic' Nel'c,l,', nr. I.~04, f" 2 vo, (\I.·Kruisrekenin~en IM.'·IM."i), 
RAG, lIarO/lit' Nel'l'Ie. nr. 1304, CO 7 r~, (kcrkekrninjten I 67Q·IbS 11. 
RAG, Ha/,(I/Iie Nel'elc', nr. 1.\04, r' 7 vO

, (kerl..rekcningrn 1<>IO·I<>H51. 
RAG, Bam"ie Nel'ele, nr. U04, (kt'fl..rekellin~ I ClINl. 
RAG, llal'Onie NI'I'ele. nr. 1.'07, I" 28 r" ril r' 28 vO

, (I..rrl..rcl..rlllll~<'11 17.\tI·17-'l'I), 
RAG, Bamn;,. Nel'ele, nr. IJ 12, r' I) vo , (I1..Kmisrel..t'nin~en 17~Q·17tll) 
RAG, !lam"ic' Nt'I'ele, r' 10 r" en I" 16 rO, (I..lIllClrel..rnllljl. nfjl.e~I(\lrll 1'1' 5 11\<'1 In.t\, 
RAG, !lamn,,' Nel'ele, f" 14 r", (kllllClrekt'lIinjl.llfjl.e\1111t'n (lP 111 '<'I'Irllll"'I 1777\ ell r'~) "", 
(kupclrekellilljl. IIfjl.t'sllllCII (ll'.\ munrl 178.\). 



BIJLAGE 1 

Inkomsten van het H.-Kruis in Lotenhulle 

Ommegang 1631 11 seh. 10 gr. 6 d. 
Ommegang 1632 7 seh. 7 gr. 

Totaal 19 seh. 5 gr. 
Appoortgeld : Kerst 1630 - Kerst 1632 2 p. 9 seh. 3 gr. 

vlas + koren: 9/4/1634 - 17/5/1636 16 seh. 7 1/2 gr. 
appoortgeld: 9/4/1634 - 17/5/1636 1 p. 17 seh. 41/3 gr. 

vlas + boter: 27/5/1638 - ommegang 1640 1 p. 17 seh. 5 gr. 
appoortgeld : 27/5/1638 - ommegang 1640 1 p. 11 seh. 8 gr. 

vlas + andere: 1641 16 seh. 1 gr. 
vlas + andere: 1642 20 seh. 8 gr. 

Totaal 1 p. 16 seh. 9 gr. 
appoorten : ommegang 1640 - ommegang 1642 3 p. 3 seh. 2 gr. 

vlas + andere: 1643 1 p. 9 seh. 7 gr. 
vlas + andere: 1644 1 p. 7 seh. 6 gr. 

Totaal 2 p. 17 seh. 1 gr. 
appoorten : ommegang 1642 - ommegang 1644 3 p. 6 seh. 8 gr. 

vlas + andere: 1645 15 seh. 6 gr. ) een deel 
vlas + andere: 1646 16 seh. 4 gr. ) werd 

Totaal 1 p. 11 seh. 10 gr. ) geplunderd 
appoorten : ommegang 1644 - ommegang 1646 17 seh. 3 gr. 

vlas + seynen : 1647 en 1648 17 seh. 3 gr. 6 d. 
appoorten : ommegang 1646 - ommegang 1648 1 p. 14 seh. 10 gr. 

op den autaer geoffert: 1649 
op den autaer geoffert: 1650 1 p. 17 seh. 4 gr. 
appoorten : ommegang 1648 - ommegang 1650 2 p. 

inkomsten 1651 en 1652 1 p. 13 seh. 2 gr. 6 d. 
appoorten : ommegang 1650 - ommegang 1652 3 p. 13 seh. 10 gr. 

inkomsten 1653 en 1654 I p. 16 seh. 9 gr. 
appoorten 12 p. 13 seh. 6 gr. 
extra inkomsten 4 p. 2 seh. 8 gr. 6 d. 

inkomsten 1655 en 1656 3 p. 3 seh. I I gr. 
appoorten 6 p. 13 seh. 9 gr. 

inkomsten 1657 en 1658 2 p. 6 seh. 11 gr. 
appoorten : ommegang 1556 - ommegang 1558 7 p. I I seh. 2 gr. 6 d. 
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vlas, boter, eieren ) 1659 
oJ.ferandeintsayne ) en 8 p. 2 sch. 
uit de schaal ) 1660 
1/2 jaar saynen 2 p. 19 sch. 

vlas, boter, enz. ) ommegang 1661 -
en schaal ) ommegang 1663 7 p. 9 sch. 
zegenpenningen JO sch. 7 gr. 

vlas, boter, eieren en koren ommegang 1663 lp. 14 sch. 
schaal, offeranden en ) tot 
kaarsjes ) ommegang 1665 7 p. 2sch. 8 gr. 
uit de schaal (op 29/9/1665) lp. 5 sch. 

Totaal IOp. I sch. 8gr. 
zegenpenningen lp. 9 sch. 5 gT. 

vlas, boter, enz. ommegang 1667 I p. 6sch. 
schaal, offeranden en ) tot 
en kaarsjes ) ommegang 1669 9 p. 2 sch. 5 gr. 3d. 

Totaal 10 p. 8 sch. 5 g.r. 3d. 
zegenpenningen 2 p. 15 sch. 2 gr. 6d. 

schaalgeld, kaarsjes ) ommegang 1669 tot 
vlas, boter en eieren ) ommegang 1671 10 p. 8 gr. 
zegenpenningen 1 p. 8 sch. lOgT. 3d. 

koren en tarwe ommegang 1671 7 sch. 
kaarsjes, vlas, boter tot 
en eieren ommegang 1673 12 p. 3 sch. "gr. 
zegenpenningen ? 

tarwe ommcgang 1673 14 sch. 6 gr. 
vla .. , boter en eieren tot 15 Sl'h. 7 gr, ti d. 

schaal en kaarsen ommcgang 1675 8 p. 11 sl'h. 5 gr. ti d. 
Totlllli 10 p. I sdI. 7 gr. 

zegenpcnningen '1 

schaal, koren, knarsen ) 1b7Q·1h81 12 p. I (l sch. Q g.r. 
vlas, boter en eieren ) 

7.cgenpcnningcn 3/6/1 h81 2 p. 14 sdI. Qd. 

schaulgeld : 1681-168.'\ 11 p. 11 sdI. 10 g.r. 
offcrunden : 1681·1683 . '\ sdI. 4 gr . 

Tlllllul 11 p. 15 sdI. :2 g.r. 
7.cgenpcnningen en uyt cJ,· ka.\·.\'" 
Qrlldrr kt',.('kd(,I1,.,~ti,j1 " 11/5/168.'\ 1\ p. ('I Sl'h. .. p.r, 4,t. 

schnulge1d en WilS: 1685·1687 8 p, J sdI. Cl g.r. 
offenuu1en : 1685·ICl87 lp. 14 sdI. Cl gr. 
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Totaal 9 p. 18 sch. 
zegenpenningen en uit de bus 4 p. 17 sch. 

schaal, was en offeranden: 1687-1688 2 p. 12 sch. 1 gr. 
zegenpenningen en uit de bus 2 p. 6 sch. 6 gr. 

schaal geld en wassen spenskens : 1688-1689 3p. 16 sch. 10 gr. 6d. 
zegenpenningen 12 sch. 5 d. 

schaalgeld en was: 24/6/1689 - 24/6/1690 3 p. 7 sch. 10 gr. 
zegenpenningen (de Fransen hebben de kas 
geplunderd op 3/9/1693) nihil 

schaalgeld, was en 
offeranden: 25/6/1690 - 24/6/1693 8 p. 11 sch. 3 gr. 
zegenpenningen 2 p. 5 sch. 

schaalgeld : 25/6/1693 - 24/6/1695 4 p. 8 sch. 8 gr. 
zegenpenningen niet afgerekend 

schaalgeld : 25/6/1695 - 24/6/1697 2 p. 4 sch. 
zegenpenningen : 25/6/1693 - 24/6/1697 2 p. 3 sch. 4 gr. 

schaalgeld : 25/6/1697 - 25/12/1697 14 sch. 10 gr. 6 d. 
zegenpenningen : 25/6/1697 - 25/12/1697 9 sch. 2 gr. 

schaalgeld : 1698 1 p. 13 sch. 6d. 
zegenpenningen : 1698 14 sch. I I gr. 

schaalgeld : 1699 en 1700 2 p. 9 sch. 9 gr. 
zegenpenningen : 1699 en 1700 2 p. I sch. 4 gr. 

schaalgeld : 1702 en 1703 2 p. 9 sch. 9 gr. 
zegenpenningen : 1702 en 1703 1 p. 13 sch. 3 gr. 

schaalgeld : 1704 en 1705 1 p. 16 sch. 11 gr. 
zegenpenningen : 1704 en 1705 ? 

schaalgeld : 1706 en 1707 1 p. 19 sch. I gr. 
zegenpenningen : 1706 en 1707 ? 

schaalgeld : 1708, 1709, 1710 en 171 1 7 p. 11 sch. 3 gr. 
zegenpenningen : 1708, 1709, 1710 en 1711 ? 

schaalgeld : 1713 en 1714 1 p. 10 sch. 7 gr. 
zegenpenningen : 1713 en 1714 ? 

schaal geld : 1715 en 1716 2 p. 2 sch. 2 gr. 
zegenpenningen : 1715 cn 1716 ? 
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schaalgeld : 1717 en 1718 5 sch. 5 gr. 
zegenpenningen : 1717 en 1718 ? 

schaalgeld : 1719, 1720 en 1721 ? 

schaalgeld : 1722 en 1723 2 p. 2 sch. JO gr. 
zegenpenningen : 1722 en 1723 voor de pastoor 

schaalgeld : 1724 en 1725 lp. 16 sch. S gr. 
zegenpenningen : 1724 en 1725 lp. 16 sch. 

schaalgeld : 1728 en 1729 lp. 16 sch. I gr. 
zegenpenningen : 1728 en 1729 13 sch. 3 gr. 

schaalgeld : 1732 en 1733 1 p. I3 sch. 2 gr. 
zegenpenningen : 1732 en 1733 1 p. 3 sch. 2 gr. 

schaalgeld ) 4/10/1736 - 16/4/1739 1 p. 3 sch. ..I gr. 

zegenpenningen ) of 1734 en 1735 1 p. 8 sch. 6 gr. 

schaalgeld : 1736, 1737 en 1738 1 p. 9 sch. ..I gr. 

zegenpenningen : 1736, 1737 en 1738 1 p. 3 sch. 10 gr. 

inschrijving in de broederschap en 
zegenpenningcn 5 p. 14 sch. ::! g.T. 

schaalgeld : 1739 en 1740 17 sch. 10 gr. 

zegenpenningen : 1739 en 1740 2 p. .~ sch. 10 gr. 

schaalgeld : 1741 en 1742 1 p. 8 sl·h. ... g.T. 
zegenpenningen : 1741 en 1742 J p. l) sdI. ... gr. 

schaalgeld : 1743 en 1744 2 p. 

zegcnpenningel1 : 1743 en 1744 2 p. 12 sch. :'\ gr. 

schaaIgcid : 1745 en 1746 ::! p. 7 sl.'h. .' gr. 
zcgcnpl'nningen : 1745 cn 1746 2 p. b sdI. J gr. 

... dHlulgeld ) 1747, 1748l'n 1749 2 p . 7 sdl. ., gr. 
I.cgenpenningcn ) tot 16/4/1752 . ' p. 7 sdI . 10 gr. 

--------
schulIlgeld ) 1750 cn 1751 2 p. lil sdI. 

Icgcnpl'nningen ) lot JI/5/1755 '? J p. 12 sdl. b )l.f. 

schaulgeld ) 1752, 175J cn 1754 1 p. 10 sdI. 
zcgenpenn ingcn ) lot h/IO/1757 '? 2 p. 17 sdl. 
---- -------- - ---- -
sdlunlgcld: 1755 tot 175(, (tot 1.v2/17hll '.'l 1 p. 
Icgcnpcnningcn : tot Kcrstdng 1758 'l 2 p. 14 wh. 2 )11. 

---
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schaal geld : 1757 en 1758 (tot 24/5/1762) 
zegenpenningen : tot 1/1/1762 ? 

schaalgeld : 1759, 1760 en 1761 
(tot 11/8/1765) 

zegenpenningen : 1759, 1760 en 1761 
(tot 30/12/1764) 

schaalgeld : 1762 en 1763 (tot 14/10/1770) 
zegenpenningen : 1762 en 1763 

tot 30/12/1769 

schaalgeld : 1765, 1766, 1767 en 1768 
(tot 10/1/1773) 

zegenpenningen : 1765, 1766, 1767 en 1768 
(tot 28/12/1772) 

schaalgeld : 1769, 1770, 1771 en 1772 
(tot 18/9/1777) 

zegenpenningen : 1769, 1770, 1771 en 1772 
(tot 18/9/1777) 

schaalgeld : sedert 18/9/1777 tot 27/7/1782 
zegenpenningen : 18/9/1777 tot 2717/1782 

schaalgeld : sedert 3/3/1783 tot 21/5/1786 
zegenpenningen : 3/3/1783 tot 21/5/1786 

schaalgeld : tot 26/5/1789 
zegenpenningen : tot 26/5/1789 

schaal geld : tot 20/6/1791 
zegenpenningen : tot 20/6/1791 

schaalgeld : tot 217/1793 
zegenpenningen : tot 217/1793 

BIJLAGE 2 

Lijst van de H.-Kruismeesters 

1535 

1608-1613 

1613-1617 

Rogier Plasschaert en 
Jan Van Mullem 
Gillis Inghels en 
Guillaume Bollaert 
Thomas fnghels en 
Pauwels Verschaffelt 

I p. 5 sch. 9 gr. 
5 p. 4 sch. 

4 p. 

5 p. 8 sch. 10 gr. 

7 p. 4 sch. 7 gr. 6 d. 

9 p. 5 sch. 11 gr. 

3 p. 9 sch. 6 gr. 

6 p. 5 sch. 7 gr. 

7 p. 14sch. 10 gr. 6 d. 

7 p. 

7 p. 
8 p. 

5 p. 
6 p. 

4 p. 
4 p. 

3 p. 
2 p. 

2 p. 
11 p. 

ca. 1626 
1628-1629 
1631-1632 
1632-1634 
1634-1636 
1636-1638 

2 sch. 2 d. 

10 sch. 1 gr. 
16 sch. 

4 sch. 7 gr. 
7 sch. 8 gr. 

13 sch. 7 gr. 
7 sch. 4 gr. 

9 sch. 6 gr. 
15 sch. 2 gr. 

6 sch. 
13 sch. 6 gr. 

Lieven Temmerman 
Karel De Bouvere 
Joos De Schounemakere 
Jan Meganck 
Pieter Van de Voorde 
Maarten Raes 
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1638-1640 
1640-1642 
1642-1644 
1644-1646 
1646-1648 
1648-1650 
1650-1652 
1652-1654 
1654-1656 
1656-1658 
1658-1660 
1661-1663 
1663-1665 
1665-1667 
1667-1669 
1669-1671 
1671-1675 
1675-1677 
1677-1679 
1679-1681 
1681-1683 
1683-1685 
1685-1687 
1687-1689 
1689-1691 
1691-1692 
1693-1694 
1695-1696 
1697 
1698 
1699-1700 
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Jacques Van Wonterghem 
François Verschaffel 
Joos De Schrijver 
Andries Claeys 
Lieven Huvaert 
Adriaan Wiuevronghel 
Joos Ghijsens 
Jan Van Doome 
Jan De Wulf 
Geert De Wulf 
Geert De Vos 
Aamout Maenhaut 
Jacques De Vos 
Jan De Vos 
Jan De Bruyn 
Pieter De Bouver 
Jan Timmerman 
Niklaas Raes 
Joos Verheyen 
Andries Van Parijs 

? 
Adriaan Dardeyn 
Pieter Baes 
Lieven Provijn 
Pieter Diericx 
Lieven De Brabanlere 
Jan Eggermont 
Martin Lijbaert 
Jan Van de Walle 
Joos Vale 
Lieven De Meyer 

1702-1703 
1704-1705 
1706-1707 
1708- 1711 
1713-1714 
1715-1718 
1718-1719 
1720-1721 
1722-1723 
1724-1725 
1726-1727 
1728-1729 
1730-1731 
1732-1733 
1734-1735 

1736- 1738 
1739-1740 
1741-1742 
1743-1762 
1763-1770 
1771-1791 
1792-

JOOl> Wallaert 
Guillaumc Bollac:rt 
David Van Parij" 
Pictcr C1aey!> 
Pictcr B10mme 
Fraru. Hcrpcll> 
Omrnaert Van Brantcghern 
Judocu. .. Van Omt 
Lieven Van de WalJe 
JoannCl> Snauwaen 
Jan Fae1en .. 
MichaelOosteriijnck 
Gillis Van Eicken 
Joannes Serweytens 
Joseph Hoorijck ) 
aanstelling op ot oktober 
1736 ! (\) 
Frans Van Parijs , 
Franchois Landuyt 
Joannes Van Quaelhcm 
Joann~ Herpc1s 
Joannes Steyaert 
Augustinus Van Parijs 
Jan-Baptist Monier 

(1) RAG. Banm;r Nr\'rlt'. nr. 1.'\05. 
(kcrkrckcning 1732- 1733). 



Poging tot bouwkundig onderzoek 

MONASTERIEM BEATE MARIE 
SANCTIE MONIALUM ORDINE 

CISTERCIENSIS ... 
ABDIJ VAN OOSTEEKLO 

Annick VAN WIJNSBERGHE 

Toelichting door Oskar Lippens 

Toen Annick Van Wijnsberge besloot haar eindverhandeling over de Abdij van 
Oosteeklo te schrijven (Binnenhuisarchitectuur Hoger Architectuur Instituut Sint
Lucas Gent), stond zij voor een regelrechte uitdaging. 

Van dit klooster, dat in 1577 door de watergeuzen werd geplunderd en verwoest, rest 
thans nog een betrekkelijk klein gebouw, dat verwaarloosd en bouwvallig is gewor
den. Daar deed ze de opmetingen, gedocumenteerd met uitgebreid, eigenhandig 
gemaakt fotomateriaal. Het is vooral dit gedeelte van haar scriptie dat mijns inziens 
verdient gepubliceerd te worden. 

De ontstaansgeschiedenis en de verdere groei van deze cisterciënzerinnenabdij was al 
het onderwerp van de scriptie van de heer Leo Adriaensen in 1966 (Universiteit 
Leuven), die voor onze streek zeer belangrijk is. De auteur doorwerkte het volledige 
archief van de abdij, dat bewaard wordt in het Rijksarchief te Gent. De scriptie is 
daardoor een zeer gedetailleerd en gedocumenteerd overzicht geworden, vanaf het 
ontstaan in de eerste helft van de 13de eeuw tot het begin van de 16de eeuw. Daarin 
blijkt hoe belangrijk de abdij is geweest; haar invloed is tot nu toe veel te weinig 
bekend. 

Wellicht was zij niet zo belangrijk als de oudere cisterciënzerabdij Boudelo te Sinaai
Waas, die uiteraard als dichtstbijgelegene er toezicht over had. Ook invloed van de 
abdij ter Duinen te Koksijde is geschiedkundig vastgesteld. De opgravingen van deze 
beide kloosters brachten hun omvang en structuur aan het licht. 
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Alles laat vermoeden dat ook de kloostersite te Oosteeklo nog waardevolle reManten 
op historisch-bouwkundig gebied in haar ondergrond verbergt. Uiteraard zijn de 
opgravingsmogelijkheden hier uiterst beperkt, door de verkaveling en de bebouwing 
die op deze plaats gebeurden. 

Toch moet het mogelijk zijn door magnetische oppervlakteprospectie, gepaard met 
proefboringen, ons reeds een idee te vormen van de omvang van de verdwenen 
gebouwen. Dit zou zeker zonder schade of hinder voor de huidige eigena.ar.. uitge
voerd kunnen worden, en geen grote financiële inspanning vergen. 

De publikatie van het recente opmetingswerk van het nog bestaande gebouw door 
Mevr. Van Wijnsberge is daarom voor het bredere publiek een zeer belangrijke aan
leiding tot kennismaking. 

Wij koesteren de hoop dat het ooit eens mogelijk zal zijn om deze archeologische 
houwsteen in te passen in de nog verwarde ontstaansgeschiedenis van onze streek. 

A. De algemene cisterciënzerbouwstijl 

Overeenkomstig de ideeën van Bemardus. de bezieler van de orde, kenmerken de cis
terciënzergebouwen zich door grote nuchterheid en eenvoud, lOwei in de keuze \'an 
de bouwmaterialen (steen. baksteen. pleisterwerk) als in het gehele coneep!. 

Bernardus wilde de kloosterkerken even annoedig en eenvoudig als het leven van de 
monniken. dus zonder versiering met schilderijen of beeldhouwwerk, zonder pralen
de en uitgesponnen eredienst. zonder kosthaar vaatwerk. Ooit schre-cf hij in t.-en brief: 

"0 \'anilas l'al/ilolum, sl'd 1/011 \'onior quam insanior: 0, Ijdd"ád da Ijdt'/h('d(,1/, 
maar ni('1 /1/('('1" lje/l'l dan dwClos. Oe I1l11r('n \'(lI/ dl' k('l"k,'" sc"iflt'n'" \'(111 rijkdom, 
maar dl' arl1/cl/ lijden ge"r('/.; .. (/(, sl('I/('II :ljl/ 11/('( goud 1)('lt'gd ('11 dt' ki"dat'II h('/1/>('" 
geen kll'r(,I/ ... 
Oe l'Oorslcllingl'n I'cll/ sc"ildt'r- ('11 "l'('Ic/"ou\\'\i'c,,.k :ij" :0 Id/rijk ('1/ dc' \'('rscl,á,/(,,
hl'id is zo charmal/I ('11 a/wisse/clld, dal II/t'n dt' delg ('('rtl('l' ht'wondt'n'I"/ doorhr(,I/,i:I, 

dali ol'cr Goe/s wcl Ic mcclilc/"('II." 

BernanJus' idee van discretie werd vertmlld in l't'n glohaal plan vnnr dt' \\l'SI erM,' 
ahdij. dat een vaste inspirutiehron wcrd. allhans wal de groll' Iijnt'n I'x'ITdt. In ~,Ik hUl· 
den WilS hel grondplan voor de k looslc.'rs uil dt' 12de l'n dc.' I.~dl' t'l'UW hl't/dflil'; OH'r
al had men dezelfdl' aigelllcnt' indeling en dt'/elfdl' bouwtrant. altijd \'\,\'11 \l'rl\lQ!d 
maar streng van lijn. wut kelllnc.'rkl'llll is voor dt' ordt'. 

Ook moesten duizelingwl'kkendc ht'lllt'lhllOgll'S billlll'1l dl' k .. , .. kl'n wnllt''lkn \\\lf\kn. 

omdat SI.-Bernardus dit el'll uiting vun hooglllol.'d vOlld. Dam,\ll1l nllx'htc.'r \'1\\1.. ~('l'l\ 
slenen Inn..'nspils op dl' kl'rk: lil- Illonnik was t'l'll hOt'll'Iinlot dit: Ikh wn.dulllc.k. wr 
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van waar de mensen woonden. Kostbare marmeren mozaïekwerken waren natuurlijk 
helemaal uit den boze. 

Cîteaux verschilt opmerkelijk veel van Cluny: het nam al heel vroeg enkele gotische 
stijlvormen over, zoals de boog, het spitsbogige kruisgewelf en de eigenschappen van 
grote eenvoud en verhevenheid. Cluny maakt daartegenover rijkelijk gebruik van 
schitterende plastische versieringen en kostbare marmersoorten, zowel voor de muren 
als voor de vloeren. 

B. Architectuur binnen de kloosteromheining van Oosteeklo 

a. Algemeen grondplan 

De cisterciënzerarchitectuur onderscheidt zich van de complexiteit van andere bouw
stijlen door haar knappe en plastische ordening, die alweer bepaald wordt door de 
regel van Cîteaux. Het benedictijnse grondplan werd nu eens uitvergroot, dan weer 
verkleind, naar gelang van de nodige voorzieningen. De meeste abdijen hadden 
namelijk een volledig zelfstandige organisatie: door het feit dat ze afgelegen gebie
den uitzochten, kon het moeilijk anders. 
De bijgaande schets van het grondplan van de vroegere abdij van Oosteeklo, beant
woordt ondanks de zeer schematische aanduidingen toch vrij goed aan het te ver
wachten patroon I. 

Als bewijs hiervan volgt een vergelijking met het grondplan van de cisterciënzer
abdij van Boudelo en de abdij van Ter Duinen, die naar de schaalgrootte te oordelen 
wel merkelijk groter waren dan die van Oosteeklo. Deze hadden wel geregeld contact 
met het klooster, daar hun abten er regelmatig toezicht hielden. 

De 3 abdijen vertonen een aantal treffende gelijkenissen: 

J. De oriëntatie 

Bij elk van de 3 voorbeelden staat de kerk aan de noordzijde, met de apsis naar het 
oosten gericht. De refter daarentegen is altijd aan de zuidkant voorzien. 

2. De kerk 

De verhouding van de kerk ten opzichte van de andere kloostergebouwen is bij elk 
grondplan min of meer dezelfde. Het koor is steeds oostelijk gelegen, met rechts daar
van de sacristie. 

3. Kapittelzaal 

Deze bevindt zich naast de sacristie, en ligt altijd ten oosten van de kloostergang. 
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Grondplan van de ahdij vun Oosteeklo. 

Legende: 
I. Sacristie 
2. Kapillelzanl 
3. Verwarmingsruimte 

4. Dl' re/fcr 

5. Kt'uJ..cn 
6. LckclllS\crs 
7·9. Kt'rJ.. 

J 

5 

4 

~. Nonnen 
Q. Koor Illl'\ 311ftllr 

10. Rqlrnllfpla:ll~ 

Ligt t.o. v. de kerk steeds Hun dc tcp.cnoverstllundl' huitcll!ote\'d, pualt ('wmlls ,i<.' \'\lri

ge ruimten nun de kloostergang en is nllar het /.ukkn gt'oriënt('t'f\t. 

5. IJl' krukt'lI 

Sluit links aan hij de refter. 
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Algemeen plan van de Boudelo-abdij te Klein-Sinaai (tekening A. De Belie) uit VOBOV
Info, nr. 20 

I_ De kerk 
2. Het grote pand, omgeven door de pand gang 
3. Priorswoning 
4. Refter 
5-6. Grote en kleine verwarmde plaats 
7. Sacristie 
8. Bibliotheekje 

9. Kapittelzaal 
10. Keuken 
IJ. Bijgebouwen 
12. Tweede hinnenhofje 
13-14. Lekenverblijven 
15. Stallingen 
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6. De kloostert<ant< 

De kloostergang ligt in de drie gevallen centraal, ingesloten door de verschillende 

kloostergebouwen. De kloostergang omsluit de binnenkoer (binnentuin). waarop 
meestal een waterput staat. Deze put is in Oosteeklo echter niet aangeduid. 

Hiennee is duidelijk bevestigd dat aan de basis van elke abdij hetzelfde grondplan 
ligt. met als gevolg dat het globale concept vrijwel overal gelijk is. Bij gebrek aan 

bronnen kan de gedetailleerde structuur van de abdij van Oosteeklo alleen maar ach
terhaald worden door een onderzoek naar de fundamenten. 

b. De verschillende functies 

Teneinde een goed sfeerbeeld te scheppen van de totale organisatie binnen de ahdij. 

volgen eerst nog enkele andere traditionele voorzieningen binnen dit soon volledig 

op zichzelf bestaande abdijen. De Atlas de /'ordre Cisterciell van FrMéric "all Ja 
Meer was daarbij een ideale leidraad. 

Wat de kerk betreft. verkozen de kloosterlingen zoals gezegd strengheid en soberheid. 

die al het overbodige vermeden maar op subtiele manier de schoonheid evenaarden. 
Het kerk interieur kende. naast enkele ijzeren kandelaars. geen omamenten. De \\an

den waren naakt, egaal en onopvallend van kleur. en zorgden voor een Il'"Cr goede 
akoestiek. Er hingen geen luchters in de gewelven. de glasramen waren vrijwel kleur
loos. Schilderwerk was er nict te vinden. er lagen geen tapijten of vloertegels: dl' mwe 

stenen waren zorgvuldig hijeengehracht. met grote open voegen ertussen. 

's Nachts hrandden cr in de donkere diepIl' van de kerk I of ~ lange waskaar..l'n, dil' 
giganlische schaduwen wierpen. Overdag was cr hel womkrlijkl' spd vall hl't Iidll, 
dal uiteengerafeld werd lussen de pilaren. en dal Ikhl- en sdladuwvlakkcn td.endl' 

tegen de kruisgewelven. 

Bij de kerk hoorden ook de SCJCI'i.'it;I' en dl' hcg1'cll~ffllallt.\" V(l(lr (k khl(lstl'rlingl'll. Ot' 

ahdissen werden vanzclfsprl'kl.'nd in lil' kl'rk hl'!.~raVl.'n. 

De kloostergang is een vierkanle ruimte. afgehllkl.'nd dll(lr 4 vrijwd altijd gl'\\l'lfdl' 
galerijen. en gehouwd OInhel'n el'n onovl'nkkte hinlll'nplaats dil' dl' J \"kugds ',lil 
het oosten. hel westen en hl'l widl'n verhindt meI dl' noonklijkl', dl' kl'rk, 

In de noordelijke vleugl'l zijn nansl dl' kt't"" Illl'l'slal hl'l l,r"'c,r;lI", l~l'''''l'd~dlal'~1..,,
mer) en de hihl;olhct'k voor/ien. Ik/l' IIIUlsll' is nÎl'1 tnl'l'r dan l'l'n nis, afgl'sh\h.'11 d\l(\r 
een houten deur. waaruil Illl'n na dl' vrol'~IHis h\ll'kl'n kun hukn \lIH Il' tl' h.'lcn lil dl' 
kapillell.unl. Op vrije 1ll01llL'llll'" oVl'nlll~ IllU~ dil ook. Illunt' dan w\\"kn 1(' ~dl'/('n 
in de I..looslergung lelf. 
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Vlakbij is er een deur, dikwijls voorzien van een bescheiden versiering, die toegang 
geeft tot de kerk: zij zit zo veel mogelijk naar het oosten in de zijmuur of in de wes
telijke muur van de aangrenzende dwarsbeuk. Daarnaast staan dikwijls graftomben 
van min of meer befaamde overleden abdissen. 

In de winter worden kaarsen aangestoken: dicht bij de deur, in de kapittelzaal, en in 
het paviljoen van de fontein, vlak tegenover de refter. De spirituele lectuur, de col/a
tio, inspirerend voor het leven van de kloosterlingen, wordt meestal gegeven vóór de 
completen, in de leesvleugel van het klooster. 

In de binnentuin ziet men vaak, centraal opgesteld, een waterput omgeven door strui
ken en bloemen. De kloosterzusters wandelen of lezen, steeds in diepe stilte, onder de 
arcaden. 

De oostelijke vleugel wordt in beslag genomen door een reeks kleinere en grotere 
ruimten: de sacristie, de bibliotheek, de kapittelzaal, de spreekkamer en (later) de 
nonnenzaal en het verblijf van de novicen. Een doorgang leidt naar de ziekenzaal en 
de tuin. 

De kapittelzaal is een gewelfde ruimte met een of meer kolommen. Er zijn deurope
ningen aan de zijde van de kloostergang en ramen aan de tuinzijde. De zitplaats van 
de abdis is voorzien in het midden van de oostelijke muur, de zusters nemen plaats 
op de stenen banken langs de muren. Elke dag, na de primen, komt de hele gemeen
schap in deze zaal bijeen voor de nodige vermaningen, de verdeling van de taken en 
soms voor een preek van de abdis. 

In de spreekkamer of het auditorium mogen de zusters zich, indien nodig, aanmelden 
bij de priorin of andere waardigheidsbekleders. Het is de enige ruimte waarin ze 
mogen praten met verheven stem. Meestal is deze kamer zeer bescheiden qua afme
tingen. Later heeft men aan deze vleugel een grotere zaal met een haardvuur moeten 
toevoegen voor werken die een zekere gerieflijkheid vereisten (het klooster is immers 
totaal open en er zijn geen tafels). Deze zaal werd voornamelijk gebruikt voor het 
kopiëren van manuscripten. 

De slaapzaal, op de verdieping van de hoofdvleugel, is te bereiken via een trap in de 
kruisbeuk van de kerk. Aan het andere uiteinde liggen de kamer van de abdis, de 
schatkamer en de nodige bergruimten. 

Op de opvallend kleine kamer van de ahdis staan een tafel en een kast voor de bevel
schriften en de charters. Het is de enige individuele cel. De zusters genieten dit voor
recht niet, zij slapen allemaal samen op stro onder het timmerwerk van de immense 
slaapzaal met zeer smalle ramen, volledig aangekleed, zelfs met de schoenen aan hun 
voeten. Hun nachtrust is beperkt tot 7 uur, de tijd tussen de completen en de metten. 
Tijdens de oogst liggen hun sikkels, hun hooivorken en hun harken aan het voetein
de van het bed, op de grond. 
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De zuidelijke vleugel wordt gevonnd door de verwanningskamer, de refter, de keu
ken en de spreekkamer van de keldenneester. 

Er brandt steeds vuur in de verwarmingskamer: de kopiistes drogen er hun perka
menten en ontdooien er indien nodig hun inkt. In deze plaats mag men de handen en 
de voeten wannen. 

In de wasp/aats, tegenover de refter, staat in een soort overdekt paviljoen in de bin
nentuin een fontein, waar de zusters voor de maaltijd hun handen wassen. 

Opvallend in de grote refter is de lezenaar in een nis in de westelijke muur: daar 
wordt tijdens de maaltijden voorgelezen uit de regel. de Heilige Schrift en andere 
godsvruchtige werken. Een opening in de muur, dicht bij de kloostergang. geeft toe
gang tot de keuken, een vierkante ruimte voorzien van een waterleiding en een oven. 
ingebouwd in de schoorsteen. Daarnaast werkt de keldenneester, de ecolloom rail /ret 
huis, die de levensmiddelen van buitenaf ontvangt en bij feestdagen het rantsoen uit
deelt. 

De westelijke vleugel is bestemd voor de lekezusters. Het gebouw "all de COllrerst'1/ 
functioneert als een apart klooster, met een eigen refter, een eigen zaal, en op de ver
dieping de slaapzaal. Ze zijn gescheiden van de zusterabdij door een smalle doorgang 
langs de blinde muur van het klooster. Beneden zijn de zeer schaars verlichte, gewelf
de kelders. 

De conversen komen de kerk binnen door een speciale in de achtergrond verscholen 
deur, zeer dicht hij hun plaatsen, die met een tussenschot afgesloten zijn van het koor 
van de zieken. Die zitten achter de chorus psallentilll1/. 2 of 3 rijen koorstoelen ach
ter elkaar opgesteld. evenwijdig aan de as van het schip van de kerk. 

De lekezusters nemen slechts deel aan enkele officies: hUil gehcdl'n leggen IC in dl' 
gral/giae. in hun hidkapel of gewoon gedurende hun werk op het land. ~kn kan leg
gen dat de 2 gemeenschappen zich leldl'n olllkr elkaar vennengl'n: Ie Ijen dkaar 
slechts nu en dan op de velden. waar iedefl'en in de gn)otste stilte mOl't wl.'rh'n, 

Buiten de verhlijvcn van dc geestelijken staan nog enkek onatllankdijke gehouwen. 
Ten oosten van het complex zien WL' de :;"/.:./'1/:0111 ml't dt' dodcl/:clc1/, waar hl't 
lichaam van de overleden I.uster gewassl'n wordt op een stl'nl'n tafel aln'fl'ns Il' 

wordt aangeklecd met hanr laatste clstefl'iënlergewaud. Daarna ,ui IC meI psahll~l'
zang overgebracht worden naar (il' kerk, waar onmiddl'lijk dl' ht'gmt\.'llispkdlli~hl'id 
plaats vindt. 

Aan de wcstzijdc is ccn !ogt'("T"imt(', Dl' woning vlln dl' porlil'rstl'r l't\ lil' kapl'l \'\'1\'1' 

de huitcllstaunders. dc enigl' plaats waar Illllllllt'n hx'gt'lnll'" wllnll'll, lijn natuurlijk 
vlakhij de cnige ingang van het klonstt'r opgl'lnlkkt'n. El'n Sll'lWIl \\ll\hdllin~ sluil hel 
gehcel uf van dl' huitcnwcrl'ld. 
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C. De stille getuige van een ver verleden 
De huidige toestand van de abdij in Oosteeklo 

We weten dat in 1577 de Geuzen de abdij totaal met de grond gelijk maakten. Toch 
blijkt uit onderzoek dat ze wel iets hebben overgelaten: de inmiddels vrij vervallen 
gewezen kloosterhoeve Schoonlugt in de Kloosterakker te Oosteeklo. 

a. Onderzoek naar de authenticiteit 

De belangrijkste vraag die meteen gesteld wordt bij het zien van dit merkwaardige 
gebouw, is: "In hoeverre is dit de originele toestand?", of sterker nog: "Heeft dit 
gebouw wel iets met de abdij te maken?". 

Het antwoord is te vinden op enkele oude kaarten van Oosteeklo in het Rijksarchief 
Gent. Het gaat om een bundel van 14 "wijckcaerten" (54,3 bij 37,7 cm) getekend door 
de landmeter Jacques Motte in 1741. Ze tonen de bezittingen van de abdij in 14 wij
ken van Oosteeklo, Lembeke en Ertvelde. 

Voor het onderzoek naar de oorsprong van Schoonlugt is de belangrijkste kaart die 
van het hele goed van de abdij zelf. Ook enkele omliggende percelen worden bij 
naam genoemd: de Eeckel Bosschen, de Polder Bosschen, Buijsenste Bosch en den 
Heijbulc. De pachtgronden in de omgeving heten de Polderkens, de Buysen Steke, de 
Langen Reepen, de Ghendtwegh Stucken en de Poesten. Als straatbenamingen zien 
we den Heirewegh, de Dreve en den voetwegh lopende na er Sleine. 

Verder zien we in de rechterbovenhoek van den Heijbulc een molen getekend, waar
schijnlijk die welke op de hoek van de Molenhoekstraat stond en in 1946 gesloopt 
werd. Belangrijker voor ons onderzoek is natuurlijk het rechthoekige perceel nr. 
5384, de huidige Kloosterakker. Op de detailkaart zien we de door de zusters opge
richte hoeven. Volgens de bewaarde bronnen werden deze hoeven rond de vroegere 
kloosterabdij gebouwd. Als we deze kaart nu vergelijken met een kadasterplan uit 
1835 en een kadasterplan van de huidige situatie, kunnen we het verloop van de 
gebouwen zien: sommige werden gesloopt, andere werden achteraf bijgebouwd. 

Bij een vergelijking van de kaarten merken we dat de meeste gebouwen ondanks het 
tijdsverschil van ± 90 jaar ongewijzigd bleven: alleen een langgerekt gebouw uiterst 
rechts is verdwenen, en onder het nummer 326 zien we het kasteel (de huidige hoeve 
Schoon/ugt, bewoond door de familie Roegiers). De brouwerij onder het nr. 322 is 
bijgebouwd. Ook het aantal waterpartijen is sterk verminderd, nr. 325 is de enige 
overgebleven waterplas. Ten slotte worden de hoofdweg die het goed doorkruiste en 
de grote ingangspoort niet meer afgebeeld. 
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Tussen 1835 en nu blijkt het uitzicht integendeel grondig gewijzigd. De oorspronke
lijke percelen zijn nu bezaaid met allerlei gebouwen, waarvan sommige waarschijn
lijk nog metselwerk bevatten van de bebouwing die op de kaart uit 1741 voorkomt. 

Eén gebouw is echter zeker overgebleven, namelijk de gewezen . kloosterhoeve 
Schoonlugt. Het grondvlak stemt wel niet volledig overeen met mijn grondplannen 
(zie verder), maar dit is te verklaren: het voorste gedeelte van de abdijhoeve werd in 
de jaren '80 door een storm grotendeels verwoest. De huidige eigenaar heeft daarop 

Recente f uto vun wat rest I'(J/l de gewe:en k/oosterhocl'e "Schoon/ug t" '. 
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de be chadigde gedeelten laten slopen, zodat het uitzicht helemaal veran erd i . De 
toe tand van vóór de storm i gelukkig bewaard in twee kranteartllcel met bijbeho
rende foto 's. 

b. De abdijhoeve 

Wanneer we lezen dat de abdijhoeve na de vernielingen in 1577 met het overgeble
ven puin heropgebouwd werd omheen de plaats van het vroegere kJoo Ier, dan moe
ten daarbij toch enige opmerkingen gemaakt worden. 

Ee n on /oRi ,I'!' ///' : W/(/,I' fC' II (' 1I (/ lI/lljs f;lI g \'(/ 11 t't' 1I ~ ('/( /t'''' (/111/1 . 111'1 11it1l,1It'IIJ IWI(' 1 wij. , 
dl/ ide/ijk op V('/'''Ollw;lIg , 
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Schouwmantel op de eerste verdieping. 
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De onderste lagen van de oude muren bestaan uit opvallend grote bakstenen: 29 x 13 
cm en 6,5 cm hoog, een formaat dat karakteristiek is voor de periode van 1200 tot 
1240. De hogere lagen werden gemetseld in een iets kleinere baksteensoort, 27 x 13 
cm, en 6 à 7 cm hoog, die dateert uit de jaren 1400 - 1450. Met andere woorden, hoe 
korter de stenen, hoe jonger ze zijn. 

Bij nader toezien blijkt dus dat het nog bestaande gebouw best origineel kan zijn tot 
30 à 50 cm boven het maaiveld. Dit zou betekenen dat: 

- de abdij niet volledig met de grond gelijk werd gemaakt; 

- de nieuwe hoeve niet helemaal heropgebouwd is rond het oude klooster, maar wel 
iets verderop, op een deel van de oorspronkelijke grondvesten (het is evenwel niet uit
gesloten dat andere delen van de hoeve omheen de oude fundamenten werden 
gebouwd); 

- op grond van een vergelijking met het vermoedelijke grondplan (zie verder) het nu 
nog bestaande gebouw een deel van de refter en van de keuken zou geweest zijn. 

Verdere bouwdetails kunnen een steun zijn voor het dateren van de heropgebouwde 
gedeelten. Zo zit in de achtergevel een klein kelderraam (zie foto), dat vroeger dui
delijk groter is geweest (een deur?), en waarboven zich een zeer onlogische con
structie bevindt: het hangende linteel heeft nergens een steunpunt (het is maar even 
breed als het raam zelf), en daarboven zit een ontlastingsboog. Dergelijke construc
ties verwijzen naar het begin van de 16de eeuw. 

In het interieur zien we vooral elementen uit de 16de en de 17de eeuw. Enkele voor
beelden: 

- de schouwmantel op de eerste verdieping; 
- de typische oven die in deze schouw ingewerkt zit; 
- de ornamenten tegen en in de zoldering; 
- de rode en zwarte vierkante (12,5 cm op 12,5cm) tegels in gebakken aarde; 
- de nieuwere ramen; 
- de kelderruimte, die qua vormgeving sterk doet denken aan die van de pastorie van 
Oosteeklo. In Ken Oosteeklo wordt de pastorie omschreven als een pachthoeve uit 
1507, eigendom van Margareta van den Camere. Ze stond vóór de kerk en werd in 
1634 verbouwd tot pastorie. 

De stenen spiltrap wijst er echter wel op dat de hoeve gebouwd werd door mensen 
van hogere rang (ze diende als buitenverblijf van de abdis): in de kleinere woningen 
werd toen zoveel mogelijk hout verwerkt, vooral voor de trap. Steen was immers 
onbetaalbaar voor de gewone mens, zelfs de zusters recupereerden zuinig al het 
afbraakmateriaal en puin voor hun nieuwhouw. 
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Mooie halksleu/el waarhij door de /Wee 'penn.en' de indruk wordl gewekl dal hel om een 
'opzelSluk' gaal. 
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Een opmerkelijk resultaat van de opmeting was de buitengewone precisie waannee 
de funderingen zijn gegraven en de muren zijn opgetrokken. Alles paste perfect in 4 
hoeken van 90° op elkaar (zie bv. de niveauplannen 0 en I). 
De lengtedoorsnede toont de niveauverschillen over de 3 verdiepingen. Centrctal staat 
de spiltrap die toegang geeft tot de verschillende verdiepingen. 

BESLUIT 

Het is zeer moeilijk om op het hele gebouw een juiste datum te kleven. omdat de 
gebruikte materialen qua leeftijd variëren tussen 1200 en 1600, en bij de herhaalde 
verbouwingen op de koop toe flink door elkaar werden geschud. 

Toch blijft de woning - of wat het dan ook was - fascinerend, niet enkel door haar 
mysterieuze verleden, maar ook door haar bijzondere afmetingen. 

NOOT 

1. Schets in particulier bezit en vertrouwelijk ter beschikking gesteld met hel nodige voorbehoud. 

BRONNEN 

... Koninklijke IJihlio/hC'ek Alhel'! I Brussel, 
Ilandschri ftcnkahinct : 

- Inventaris nr. 11 1654, categorie nr. 391 1 : 
lIis/oricJ mOl/Cls/aii dl' Oos/t'l'c/o. 

- Inventaris nr, 11 2972: Samot'f/('nl,ot'k . 

... RUksarC'hÎ(1 (/('111, Fonds Ahdij Oostt'l'kln, nrs , ,lID 1 his. 
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HET TESTAMENT VAN 
JACOB DE DONKER, 

PASTOOR VAN TER PIET 
IN HET AMBACHT BOEKHOUTE (1331) 

Luc STOCKMAN 

INLEIDING 

In de nagelaten papieren van Achiel De Vos bevindt zich een fotokopie van het tes
tament van heer Jacob de Donker, pastoor van het verdronken kerkdorp Ter Piet!. De 
laatste-wilsbeschikking van deze zieleherder bevat een aantal gegevens over de ker
kelijke organisatie van de Vier Ambachten, de kloosters uit de Gentse regio, de schik
kingen voor zijn begrafenis, de jaargetijden en de verdeling van de erfenis onder zijn 
familieleden. Hoewel dit testament niet zo interessant is als dat van pastoor Jacob, 
medepastoor van Kaprijke (1297-1298), loont het toch de moeite om de tekst van 
naderbij te bekijken2. 

1. De parochie Ter Piet 

De Gentse Sint-Pietersabdij bezat in het midden van de 13de eeuw o.m. tienden in de 
heerlijkheid Ter Piet, in de parochie Ten Hamer en in de parochie IJzendijke, ten 
noorden van Biervliet. Ter Piet lag ten noordoosten van het klooster van de wil hel
mieten en ten oosten van de Nieuwe Keure van Watervliet. 

De heerlijkheid Ter Pieten kwam in 1242 in het bezit van de Sint-Pietersabdij door 
aankoop van alle heerlijke rechten die de burggraaf van Gent daar hield. In 1266 ver
leende de abt een keure aan de "lieden die woenen up ons fanl, dat legt binder Pieten 
streckende hem lote den dorpe" van Watervliet. Vijf door de abt benoemde schepe
nen bestuurden deze heerlijkheid, waarbinnen vooral boeren woonden die zich toe
legden op het verbouwen van tarwe en meekrap. De landgebruikers moesten een jaar
lijkse cijns aan de Sint-Pietersabdij afdragen. De boeren van de Abbekinspolder 
waren aan dezelfde cijns onderworpen, hoewel die polder niet onmiddellijk aan de 
heerlijkheid Ter Piet paalde. 

In 128 J woonden er in de omgeving van de proosdij van Sint-Pieters meer dan 150 
cijnsplichtige hospites. De grondcijns van Ter Piet en de Abbekinspolder was gedeel-
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telijk bestemd voor de kerk, de pastoor, de kapelaan en de kO!o.ter. In 1245 werd Ter 
Piet voor het eerst als kerkdorp vermeld. Deze parochie strekte zich tot in de Nieuwe 
Keure van Watervliet uit. Bij de stichting ervan kreeg de kerk van de monniken Sint
Pieter als beschermheilige mee3. 

Ter Piet ressorteerde onder het bisdom Utrecht en de dekenij van de Vier Ambachten. 
Tenslotte maakte zij ook deel uit van het Ambacht Boekhoute. dat in 1331 zeven 
parochies telde: Boekhoute. Boterzande. Coudekerke ( = Bernisse), Groede in de 
Losenpolder. Sint-Laurentius in de Polder. Ter Piet en Wevelswale. Hoewel 
Bassevelde en Oosteeklo ook tot dit ambacht behoorden. was voor deze beide 
parochies de deken van Gent bevoegd4• Het dorp overstroomde en verdween tijden!. 
de grote stormvloed van 1375. 

Ten zuidwesten van Ter Piet stichtte gravin Margareta in 1249 een klooster voor er~
mijten in de wastina van O.-L.-Vrouw5. Dit wilhelmietenklooster stond te Watervliet 
• ten zuidwesten van de Groenestraat6. De gravin was bijzonder mild voor dit nieuwe 
klooster. want zij schonk herhaaldelijk gronden en tienden aan de broeders. Ook pas
toor Jacob Donker zou zich niet onbetuigd laten: hij bedacht het eremitorillm met een 
ruim legaat. 

2. De bepalingen van het testament 

a. Giften aan kerkfahrieken en armendissen 

- 20 s. aan de kerkfahriek van Ter Piet 
- 20 s. aan de armendis van Ter Piet 
- 20 s. voor kaarsen hij het O.-L-.Vrouwhceld in de kerk van Ter Pil't 
- 3 s. aan elke kerkfahriek van het amhadll Boeholltc (d.w.z. aan lk leven 

genoemde parochies plus Bassevclde en Oost-eeklo) 
- 3 s. aan elke armendis van het amhacht Bot'kholltl' 
- 3 p. voor de Sint-Martensallaten te Utrecht (hl't kapittel ,'lm lltR'l'ht "Ocrdl' 

Sint-Marten als titelheilige) 

h. G(ftC'1/ ([all priesters Cl/ kosters 

- 20 s. aan heer Joost Vos, kapdaan 
- 20 s. aan heer Picter lil' Pietc:' 
- 20 s. aan heer Jan Stoll1l11elin 
- 20 s. aan heer Pietcr Willoghe, pastoor vun 1\'n Hnnll'r7 

- 20 s. uan dl' hel'r Pietl'r vun Mnrkl'rkl-. pastoor van "ssl'nl'lk 
- 20 s. aan de heer Jun Znetl'man, pastoor van Nkllwkt'rkl' in dl' l ~lsttlh'l('f''' 
- 20 s. aan BOlilkwijn Llln~Ill', kapl'lllllll 
- lOs. alln dc koster vlln Tcr Pil't 
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c. Giften aan abdijen, klooster en hospitalen 

- 3 p. aan het Sint-Janshospitaal te Brugge 
- 20 s. aan de abdij van Zoetendale te Maldegem 
- 20 s. aan de abdij van Oosteeklo 
- 10 s. aan de jacobijnen (dominicanen) te Gent 
- lOs. aan de minderbroeders te Gent 
- lOs. aan karmelieten te Gent 
- lOs. aan de augustijnen te Gent 
- 14 s. 8 d. aan de wilhelmieten te Watervliet, aan wie hij ook zijn stenen huis in de 

wijk Het Riet te Boekhoute legateerde 

d. Jaargetijden 

Voor zijn jaargetijde in de kerk van Ter Piet voorzag hij 5 S., waarvan I s. voor de 
pastoor, 2 s. voor de kerkfabriek en 6 d. voor elk van de twee kapelaans, de koster en 
de Armendis. Voor een tweede jaargetijde, in de kerk van Boekhoute, reserveerde hij 
een zelfde bedrag, te verdelen onder de beide pastoors (1 s. elk), de vier kapelaans (8 
d. elk) en de koster (4 d.). 

e. Legaten aan zijn familieleden 

Pastoor Jacob de Donker respecteerde blijkbaar niet alle regels van het celibaat, want 
hij had een zoon (Jan) en een dochter (Maria) bij Maria, dochter van Diederik, de kos
ter van Ter Piet. Deze zoon kreeg een aantal goederen als huwelijksdotatie. 

Aan zijn dochter Maria bezette hij twee gemet land, gekocht van Jan Vemeten fs. 
Pieter te Boekhoute, plus vijf en een half gemet land in de wijk Woestijne, gekocht 
van Jan van Boekhoute fs. Matthijs. Ten slotte gaf hij haar nog een koe en een ligbed 
met toebehoren. 

Zijn concubine Maria kreeg het vruchtgebruik van 100 roede land bij de poort van 
zijn hoeve in Het Riet te Boekhoute. De kinderen van zijn drie zusters werden 
bedacht met driemaal 50 p., de verkoopswaarde van 6 gemet 200 r. land. 

f Eventuele dotatie voor de oprichting van een kapelanij 

Indien er geld overbleef na het uitkeren van alle legaten, schenkingen en renten, 
moest twee derde besteed worden aan de stichting van een kapelanij; het resterende 
derde was bestemd voor Niklaas en WilJem, broeders van het wilhelmietenklooster. 
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3. Testamentuitvoerders 

Voor het uitvoeren van zijn testament duidde Jacob de Donker de volgende pen.onen 
aan: heer Pieter van Morkarke, pastoor van Assenede; heer Jan Zocleman, pa .. toor 

van Nieuwkerke in de Oostmoer; heer Pieler Witthoge, pa"toor van Ten Hamer. heer 
Joost Vos, kapelaan; heer Boudewijn Langhe, kapelaan; Willem van Piete en Jan van 
Leke fs. Jan. De meesten kregen daarvoor trouwens een som geld van de milde pa .. -
toor. De twee genoemde kapelaans waren waarschijnlijk verbonden aan Ter Piel. 

4. Betekenis van dit testament 

Daar pastoor de Donker een stenen huis te Boekhoute bezat, mogen we ervan uitgaan 
dat hij afkomstig was uit de Vier Ambachten. Hij leidde dus een parochie niet ver van 
zijn geboortehuis. De talrijke schenkingen wijzen erop dat hij een vemlOgend man 
was. 

Vooreerst ging zijn bezorgdheid uit naar zijn eigen parochiekerk en de annen ,an Ter 
Piet. Ook elke kerkfabriek en annendis van het ambacht Boehkoute genoten van zijn 
gulheid. Daarna bedacht hij zijn collega's, pastoors en kapelaans: lij k \I. amen hijna 
allemaal uit de kring van de geestelijken uit de Ambachten Assenede en BoekhouIe. 

Het wilhelmietenklooster lag bij hem in de bovenste lade. Ook het Sint-hnshospitmll 
kreeg met 3 pond een fors bedrag, terwijl het pond voor de ahdijl'n ,',m Zocll'ndalt' cn 
Oosteeklo bcd(}(~ld was voor een "i/aT/eit- (een glas wijn). Dl' kloostcrs van dl' hcde
lorden in Gcnt moesten het stellen met een minimaal hcdrag van 10 sq. 

Uit dc stipulaties betreffende zijn jaargetijdl'n kunncn Wl' atll'itkn dallk parndlil' \'IUl 

Ter Piel in 133 I één pastoor, twce kupdaans cn ~~n koStl'l" tddl', 1I.'rwijl in Bockhollll' 
twec pastoors, vier kapelaans l'n één kostl'r m:ticf wat\'n .• kt is wel opvullend dat in 
cen kleine purochie wals Tcr PÎt't tOl'n al tWl'l' kapl'lunid.'n gl'stidlt wa1'\'n, 
Boekhoute hut! er I.clfs al vier. Bovl'lHlÎl'n slddl' pastoor Ik Dunkt'r l'l'n tknk kapd
anie in Ter Piet in het vooruitzicht, l'n was dl' Ill'rimk van dl' llprÎl'htin~ nm kapl.'ill
nicën nog lang niet voorbij. 

Ook hier valt op dat de p/'(whit'/>opt' weinig geld veil had Vll(lr lil' hl'ÎIi~\.'n\l'I'\.'rin~: 

allecn voor het Mariaheeld liet hij kaarSl'n hl1llltkn, Wd Vtl(lrl.:I!! hij dril' pond \'om 
de aankoop van Sint-Mllrtcnsllllatcn! 

Zijn twel~ killlkrl'n vergat hij uitcl1Ianl nkt in lijn tl'~tllnwnl. l>mll' li.i likt \H'lIi~ 
waren, ging een deel van dl' erfcnis IllUlI' dl' kindl'l'\.'1l vun lijn dril' IIISll'I". 
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BESLUIT 

Pastoor Jacob de Donker was een welgesteld man met een oog voor de goede wer
king van de parochies. Hij had een zekere sympathie voor de Gentse bedelorden, het 
Sint-Janshospitaal en enkele kloosters uit de omgeving van Ter Piet. Met enkele gees
telijken uit zijn naaste omgeving onderhield hij vriendschappelijke relaties, maar de 
celibaatsverplichting viel hem duidelijk te zwaar. 

BIJLAGE 

1331,3 mei 

Testament van Jacob de Donker, pastoor van Ter Piet 

A. Oorspronkelijk: Rijksarchief Gent, Fonds abdij van Sint-Pieters, oorkonde nr. 
1127. 

Perkament (hoogte: links 470 mm, rechts 445 mm; breedte: boven 260 mm, onder 
265 mm), met oorspronkelijk acht zegels, waarvan één volledig verdwenen is. 

De acht zegels worden in de oorkonde aangekondigd. Ze zijn van: 1. Jacob de Donker 
zelf; 2. Pieter van Morkarke, pastoor van Assenede; 3. Jan Zoeteman, pastoor van 
Nieuwkerke in de Oostmoer; 4. Pieter Wittoghe, pastoor van Ten Hamer; 5. Joos Vos, 
kapelaan; 6. Boudewijn Langhe, kapelaan; 7. Willem van Piete; 8. Jan, zoon van Jan 
van Leke. De laatste zeven zijn de testamentuitvoerders. 

Er zijn achtmaal twee dubbele spleten en achtmaal een enkele spleet in de plica. 

I. Rond bruin waszegel (15 mm diameter) zonder tegenzegel, hangende aan dubbele 
staart van perkament. 

2. Fragment van een rond bruin waszegel zonder tegenzegel, hangende aan dubbele 
staart van perkament. 

3. Rond bruin was zege I (18 mm diameter) zonder tegenzegel, hangende aan dubbele 
staart van perkament. 

Legende: + S' JOHANNES r J. In veld: 3 horizontale strepen met tekst tussen stre
pen I en 2, 2 en 3; 1/2: L' UUE en 2/3: SIGL'E. 

4. Klein fragment van een rond groen waszegel zonder tegenzegel, hangende aan één 
staart; de bovenste staart is afgescheurd. 
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5. Rond bruin waszegel (19 mm diameter) zonder tegenl.egel. hangende aan dubbele 
staart van perkament. 

Schild in veld. Legende: + S' IVDO[ ]pSU. 

6. Klein fragment van rond bruin waszegel zonder tegenzegel. hangende aan één 
staart van perkament (de bovenste is los). De linkerrand van het zegel is bewaard. 
maar de legende is onleesbaar. 

7. Klein fragment van rond bruin waszegel zonder tegenzegel. hangende aan één 
staart (de bovenste is los). De rechterrand van het zegel is bewaard. 

Legende: [ ]V IL'[DE?][ ] 

8. Verdwenen: dubbele staart gedeeltelijk afgescheurd. 

Op de plica staan: 
(1.) Jacob(us) Donk(er); (2.) d. P(etrus) de Mork(arke); (3.) J(ohannes) Soeleman: 
(4.) P(etrus) Wittoghe; (5.) Judo(cus) Vos; (6.) B(alduinus) Langhe: (7.) W(iIIelmus} 
de Piete; (8.) Johan(nes) de Leke. 

Dorsale notities: "Hoc est testamentum domini Jacohi Donkers Cllnll; il/ P;l'll' -
C apellania in de Piet - C apellania mca rati01/e conslllIgllillitlltis ill dl' P;l't. Pro 
Bochaute modo - Testament \'GI/den pastor \'(11/ PiteTl - Testamclllum dc>mi"i Jdcohi 
Doncker quondam pastoris in Piete. Anllo I.U 1." 

TEKST VAN HET TESTAMENT 

"In nomine Putris et Filii ct Spiritus Sancti Amcn, Ego, Jm:ohus dktus Dl.1nKl'r, pn's
biter curatus ecclesie de Piele Truiectcnsis dyol'csis pl'r lÎt.'i gmlinm, sanus mcntt' ~K 
compos ralionis al' memoric. considerans tamen ljllod nkhill'l'rtius sil mortt' IK nidlil 
incerlills hora mort is, mearum rcrum ct honnrum I11t'nrum omnium disJ'~'siti,'nc.'11l per 
presens Icstamcntum in lllodum qui sCljllitur flKt'n' t't nniinan' pnl\'idi. 

In primis igitur do cl lego cl'desk de Pictc viginti solidns lIsuulis l1l\m(.'h.', S;Ul,,'ln 
Spiritlli ipsius ccdcsic XX s .. ad lumen SiVl' luminurc Ikatl' Mark ibidl'm XX s,. 
domino Judoco Vos XX s .• domino 1'l'lro dc PÎl'tc.' XX S., domino J'lhanni Shlll\l1\din 
XX S., custodi de Pietc X S., domino Pl'trn WiIlO!-1hl' XX s .. ,hllllill\' I\'t", d~' 
Morkarke curalo in IllIssllt'lk XX s .• domino Jllhanni ZUl'lt'nUm XX s .. dllmill\) 
Balduino Langhc XX S., hospitali Snnl'li Jllhannis Bru!-1l'nsis 1",1' "b .. l."lnn'nlUi 
monasterii de Duld Valk XX s. ad pilantiam, l'lln \'l'lIt u i Illllniulium in F~'llll'timn ;,d 
pilantium XX S., ill {,lIndavo .Il1l'ohilis X s., frntrihus Minlll'ihus ihidt'm X s .. 
Carmelitis ihilkm X S., Auguslinis ihidl'm X snlid. 
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Insuper do et lego cuilibet ecclesie officii de Bochout tres solidos et cuilibet mense 
pauperum eiusdem officii iij s. ac indulgentiis Sancti Martini Traiectensis tres lib. 

Item do et lego monasterio Sancti Willelmi in Woistine domum me am constructam 
de lapidibus sitam in parrochia de Bochout in loco qui dicitur int Riet. Item eidem 
monasterio quatuordecim solidos et octo denarios grossorum veterurn et bonorum 
turon(ensium) in quibus Heinricus dictus de Ysendike ex causa puri mutui michi est 
efficaciter obligatus in hunc modum quod prefectus de dicta domo cum dictis solidis 
et denariis provenientes ad fabricam ecclesie dicti monasterii convertantur, alioquin 
per mei testamenti executores inferius nominandos ad usus pauperum seu ad pia loca 
prout eisdem expedire videbitur convertantur. 

Item volo quod omnia bon a que promisi et concessi tanquam in puram elemosinam 
Johanni filio meo ad opus matrimonii sui ipsi remaneant ac eadem in perpetuum 
reservet heredibus suis legitirnis, ea in solidum relinquenda, predicta enim bona 
omnia et singula ad opus matrimonii sui ut dictum est a me sibi promissa in solidum 
et plenarie sibi persolvi licet defectum solutionis dictorum bonorum in aliquo affir
maret in dictorum enim bonorum ut dictum est a me sibi promissorum aut in aliquo 
eorumdem solutione seu in aliquo alio licet aliquas calumpnias quorumcumque pro
missorum aut debitorum in quibus eidem ut ipse dicit possem teneri, proponendo 
minusjuste allegaret prout alias et pluries in presentia mea proposuit et coram pluri
bus fidedignis quas quidem calumpnias universas et singulas in sonscientia mea 
decerno minus justas et penitus refutandas ipsi me fore obligatum in aliquo penitus 
non recognosco. Nec volo quod dictus Johannes filius me us deductis bonis supradic
tis eidem a me irrevocabiliter donatis et concessis gaudeat aliquibus bonis mobilibus 
seu immobilibus post me relictis. 

Item do et lego Marie filie mee quam habeo cum Maria filia quondam Theodorici 
custodis in Piete duas mensuras terre cum fructibus anni presentis emptas a me erga 
Johannem filium Petri dicti Verneten. 

Item confero et lego eidem Marie filie mee quinque mensuras cum dimidia terre 
jacentis in parrochia de Bochout in loco dicto Woistine, quam terram emi erga 
Johannem dictum Mathijs de Bochout. 

Concedo etiam et lego predicte Marie filie mee lectum meliorem cum suis pertinen
tiis et meliorem vaccam meam quos lectum et vaccam tempore mei decessus post me 
relinquam hoc adiecto quod predicta filia mea Maria sine liberis legitirnis decedente 
dicta bon a per me si bi legata ad opus capellanie vel ad usus pauperum seu alias prout 
executoribus mei testament i videbitur expedire pro anima mea, parenturn et benefac
torum omnium cedant in perpetuum possidenda hoc salvo quod Maria, mater predic
te Marie fiJie mee predictas duas mensuras terre emptas a me erga Johannem filium 
Petri predictum quoad vitam suam post mortem fiJie mee predicte si post eam vixerit 
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obtinebit et post morlem prcdicte Marie matri~ fiJie mee prcdictc si ita evenerit cum 

ceteris terris predictis predicte filie mee ut dictum est a me legatis de mei le~lamenti 

execulorum consilio proUI anime mee salubrius esse noverinl convertantur. 

Item contcro predicto Marie matri fiJie mee predictc fructus anni pre!loCnlis !>Cilieet lini 
el ordei centrum virgarum terre jacentium ante portam mansionis mee int Riet. 

Item confero liberis trium sororum mearum heredibu~ meis post mortem mcam cen
turn quinquaginta lib. usualis monete videlicet libcris cuiuslibct sororis mee quin
quaginta lib. quas eisdem assigno et ordino habendas jure successionis tanquam pro 
bonis que a parentibus meis michi provenerunt usque ad summam !IoCX mensurarum 
lerre cum ducenlis virgis in testamento per me alias condilo expressis el declar.tlis 
quas estimo fuisse et esse circiter valoris centum quinquaginta lib. usualis monele hoc 
salvo in premissis quod si dicti liberi sororum mearum, heredes mei prcdicti, volu
erint et maluerint dictas terras que michi de dictis parentibus provenerunI adire el sibi 
attrahere quod easdem sibi attrahere valeant et in solidum reservare quodque in aliis 
bonis meis mobilibus et immobilibus post me rclictis nullum jus debe.tnl oblincre cl 
si dicti heredes mei eligerint dictas terras de parentibus meis michi pnwenicnles sihi 
retinere, volo quod extunc ipsi heredes mei predicli medianlihus ipsis lerris presens 
me urn testamenturn, dehila mea, restitutiones, \egata et exequias mea' facerc, solvc
re teneantur et in solidum udimp\crc ac tenninare. Si vero dicli heredes mei Jl(X'uniam 
ut dictum est ipsis a me deputalam sell collalam eligerinl a ccleris bonis meis mohi
libus el immobiliblls pOSI me rclictis manus su as amicahilitcr deponenles, "0 omni 
honere testamcnli mei sllpradicti pcnnanehllnl lihcri et immunl's.Pn.'k'rt'<l si aliqui 
heredulll meorum prediclorum honorum Illeorulll ordinalioni ml'l'qul' C\lrt'me \'olun
lali proUI in presenli meo lestamenlo l'onlinetur n'belles cl per sc seu per alios l'on
Iradiclorcs inucnli fuerint aliqua hona me", mohilia Sl'U immohilia post me relil'l~1 sihi 
allrahenles seu allraherc COIulIltes que eisdcm pcr I11l' non fucrim \'l'1 alitl'r qU'1ll1 

fuerinl scilicet honere testamcnti supmdicto non ohsl'r\':lto assi~IHII;'I, aul si di'li ha
edes mei predil'tas terras de parenlihus I11l'is jure sw:ccssionis Sl'U hl'n:ditatis ad mc 
devenicntcs cum honerl' sllpmdiclo c1c~erinl ct in pl\'lllissOnlln omniulll Sl'U in Uliqlll) 
prcmissorum factum solutionc lil' Il'nninatillnl' dl'fl'l'l'rÎnl, \'010 dktos n.'hclks Sl'U 
conlrudiclorcs aut JdÏl'Îc.'nll's ut dictulll l'St l'O ipSll ron.' privallls llc.- partl' ip,is ,"'on
lingcnte in dil'tis honis ml'Ïs mleorum llptiolll'lll ut dklUllll'St Ipsis a mc lkpuliltis al' 
ctialll omni juri quod cisdem in l'l'tl'riS honis lllohilihllS l'l imlllllhilihus ;ItI 11l\.' 'IX'I.'
tanlihus univcrsis ct singtJlis post me n'lil·tis l'OIllPl'tl'rl' PllSSl't Hut qUllllUomllC.hl 'lx'I.'
tllre ad eosdem. 

Volo etiam quod <lkta pars de honis Illl'is ipsis l'llllatis UI dkllllll l'sl dSlklll l'lllllin
gcns t'edat domino tem,' aut ad pin hll'a Sl'U alias pnllll 11ll'Î tl'stallll'nli l'\l,\'lIhlrihlls 
videhitur cxpl'dire l't slIpplko uniwrsis l't singIllis hl'I\'dihus ml,i, l'l \lllll qllllC.IIlC.)1ll1-

rum nlL'OrUlll onlinutionl'm cl CXll\'tllUIll nll'1I1ll volllnlllll'lIl in pn.,tllissis stl"k.IIII tlbs
crvarc ct de l'mk'm l'SSl' l'ontl'nl i suh l'l\'lla pl\'dkIU. Et nl' aliquis Iwn.'dulll llll'lll1l1\\ 
predil'tc honorulll IIll'orum ordinlll ioni lil' l'lilllll sllhSl'lllll'nti Sl' l'I\lssit :lut lId'l\',1I 
opponen' Profitl'or ho 1\ 11 11ll'1I mohiliu l'l illlmohilill tl-I't' olllnin n\lll l'\ sm'l.'l'ssilll1l' 



parenturn deductis septem mensuris terrarurn cum ducentis virgis que jure successio
nis a parentibus meis ut supradictum est michi provenerunt sed per Dei gratiam prop
rio labore ac industria mea de patrimonio Jhesu Christi me acquisivisse. 

Si quid autem in bonis meis mobilibus seu immobilibus post me relictis superha
bundauerit post factam per dictos meos executores heredeibus meis predictis pecunie 
ut dictum est ipsis assignate deliberationem post debitorum meorum omnium de me 
juste conguerentium, exequiarum, donorum, legatorurn et eIemosinarum ut predictum 
est plenariam satisfactionem, volo quod iIIud superhabundans in bonis meis mobili
bus seu immobilibus post me relictis ad opus nove capeIIanie vel ad usus pauperum 
seu alias de mei testamenti executorum consilio prout anime mee salubrius esse 
noverint convertatur. 

Si vero dicta bon a mobilia seu immobilia ut dictum est superhabundantia de consilio 
dictorum executorum ad opus nove capeIIanie conversa fuerint, volo guod tercia pars 
provenientium seu redditum de dictis bonis superhabundantibus annuatim provenien
tium cedat fratri Nicholao filio Nicholai Helperoeps et fratri WiIIelmo de Praet ordi
nis sancti Willelmi guamdiu vixerint seu alteri eorum gui diutius vixerit, in loco quo 
voluerint pro anima mea, parenturn et benefactorurn omnium missas celebrando in 
tantum guod in premissis suas conscientias exhonaberunt. Volo etiam ut cum pro
ventibus et redditibus annuatim de aliis duabis partibuss terciis provenientibus per
petui redditus per mei testamenti executores gui se super hoc intromittere voluerint 
ad opus dicte capellanie comparentur quousgue aliquis consanguineorum meorum et 
maxime is gui michi propinguior fuerit in linea consanguinitatis prius ad sacerdotium 
promotus fuerit non beneficiatus guam capellaniam confere eidem salva tercia parte 
proventuum et reddituum predictis fratribus Nicholao et Willemlo quo ad vitam utri
usgue seu alterius eorum qui diutius vixerit cum omnibus fructibus ad ipsam capella
niam spectantibus ab ipso Ievandis post mortem predictorum fratrum in ecclesia de 
Piete in quo eligo sepulturam meam pro anima mea, parenturn et benefactorurn omni
um deserviendam. 

Item confero ad anniversarium me urn in die obitus mei in ecclesia de Piete celebran
dum quingue solidos parysiensium annuatim in hunc modum guod curatus ibidem 
habeat duodecim denarios, ecclesia ibidem duos solidos, duo capellani ibidem guili
bet sex denarios, Spiritus sanctus ibidem vi d., custos ibidem vi d. 

Item confero ut prius ad anniversarium meum in die obitus mei in ecclesia de 
Bochout celebrandum guingue solidos parysiensium annuatim in hunc modum quod 
curati ibidem habeant duos solidos, guatuor capellani ibidem guilibet octo denarios, 
custos ibidem guatuor denarios. Hos autem decem solidos assignari volo super certis 
terris post me relictis per mei testament i executores prout et ubi eisdem videbitur 
expedire. 

Et hane meam ultimam vol untatem assero esse guam valere volo jure testamenti guod 
si jure testamenti non valeat, valeat saltem jure codieillorum vel alterius cuiuslibet 
ultime voluntatis. Exeeutores autem huius presentis testament i seu codicillorum vel 
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altertius cuiuslibet ultime voluntatis et etiam voluntatb supradicte esse volo dorninurn 
Petrurn de Morkarke, curatum in Hassnede, dorninum Johannem Zocternan Nove 
EccIesie in Ostrnoro curatum, dominum Petrurn Wiuoghe, curatum in Hamere, domi
num Judocurn Vos et dominum Balduinum Langhe, capellanos, Willelrnurn de Piete. 
Johannem filium Johannis de Leke, dans eisdem et cuilibet eorum in wlidurn plenam 
et liberam potestatem ut sine contradictione aliqua cujuscumque vel quorumcumque 
sua propria auctoritate de bonis meis quibuscumque disponant et si opus fuerit eadem 
vendant et alienent ad satisfaciendum primitus omnibus de me juste conquerentibus 
et ad complendum omnia et singula per me donata et legata neenon ad concedendum 
etiam si opus fuerit domino comiti Flandrie aliquam summam pecunie quanlamcum
que voluerint ut ipse dominus comes pro premissis compellal et constringat omnes el 
singulos qui contra premissa in aliquo contradictores fuerint et rebelles. salva tarnen 
michi in omnibus libera potestate premissis addendi, ea diminuendi et abstrahendi de 
eisdem dum voluero et michi visum fuerit expedire. Insuper volo quod si contigerit 
aliquem vel aliquos dictorum executorum mei presentis testamenti michi premori vel 
mori ante executionem omnium premissorum, alii vel alius qui supervixerint vel 
supervixerit predicta omnia et singula in solidum exequantur vel exequatur. 

Quicquid autem per dictos meos executores seu per maiorem el saniorern eorurn par
tem actum fuerit et ordinatum, volo quod in omnibus el per ornnia perpetuam habeat 
roboris firmitatem. 

Item si dictos me os executores pro presentis mei teslamenti expeditione expensas 
necessario exponere oporterel, volo quod diclas expensas recipiant de bonis meis 
prornptioribus et magis paratis. 

In quorum omnium testominium et munimen sigillum meum presentibus duxi appo
nendum rogans attente predictos executores meos el qllemlibel C<lrum sfX'Cialiter Ui 

presentibus sigilla sua apponanl in leslimonium vcrilalis. Et nos Pelrus de Morknrke. 
Johannes Zoeteman. Petrus Wittoghe. Judocus Vos, Baldllinlls Langhe, Willemllls de 
Piete et Johannes filius Johannis predÎCli ad pTt.'l11issa "oculi C'I mgali cisdem sigill:l 
nostra presentibus duxill1l1s apponcnda atlesIanIes onmin ct singula prel1lissa, 

Actum et datum anno Domini millesimo IrÎCcnlesil1lo primo in die lnwntionis San('tc 
Crucis," 

Op 21 mei 1331 verleende Andries. dd,(.'n vlln de Vier Al1lbudllt'n, zijn got'dkcuring 
aan dil testamenl: 

"Paleat lIniversis qllot! nos Andreas, pmvisor lil' decanus Quatllllr OOi,,'i\)f\lm, Pl\" 

sens tcstamenlulll condilUJll Ix'r duminulll Jncohul1l dklum Dunkt'r, cumtum in Pic."h,', 
el lIltimam volllnlulcm sllam ordinllltl Ix'r eundt'm mi prt'ces ipsills qllanlulll in n\lhis 
est, approhamlls, ralificulllus cl noslrum t'ons(.'nSlll11 ndhih(.'I1l11S. In Il'slÎnH)nilltll pre
missorllll1 cl Illllnimcn prescnli Icstmlll'ntn Iillt'l1\s I1nstras dux.imus InUlsti~t"ndlls 
sigilli nostri officij sigillnllls. Dntulll nnno Domini mO ('(.,\.,0 ,\\io kmI \('f\ïU 11l1t(' 
Vrhani Illurtyris." 
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We danken de heer Cyriel Vleeschouwers, afdelingshoofd-werkleider bij het 
Algemeen Rijksarchief te Brussel, heel hartelijk voor zijn bereidwilligheid om onze 
transciptie van dit testament na te zien en te verbeteren. Zonder zijn deskundige hulp 
zou deze uitgave niet mogelijk geweest zijn. Ook Freddy Pille verdient onze dank 
voor het doornemen van het Nederlandstalige deel van deze bijdrage. 

1. septem : verbeterd uit oorspronkelijk sex. 
2. Superhabundantibus 1 superhandantibus A. 
3. Tussen A. e rum en specialiter doorstreept in solidum A. 
4. Duximus 1 interlineair toegevoegd boven apponenda. 

NOTEN 

1. Rijksarchief Gent, Fonds Sint·Pielersabdij, nr. 1127, oorkonde van 3 mei 1331. 
2. A. DE VOS en L. STOCKMAN, Hel testament van heer Jacob, medepastoor van Kaprijke 

1297-1298), in Appeltjes van het Meetjesland, jb. 40 (I989), pp. 27-42. 
3. M.K.E. GOTTSCHALK, Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, Deel !, Assen, 

1955, pp. 8 1-83. 
4. KJ.J. BRAND en W.J.P.M. BRAND, Geschiedenis en godsdienst in Zeeuwsch-Vlaanderen en het 

in België gelegen deel van de Vier Ambachten, in Over den Vier Ambachten, 750 jaar Keure, 
500 jaar GraafJansdijk, Kloosterzande, 1994, p. 724. 

5. M.K.E. GOTTSCHALK, a.w., p. 83. 
6. R. TONDAT, Verdere opgravingen in het Wilhelmietenklooster te Watervliet, in Appeltjes van 

het Meetjesland, jb. 15 (1964), p. 469. 
7. De parochie Ten Hamer lag ten noorden van Ter Piet. maar ressorteerde onder de dekenij 

Aardenburg. Ook Ten Hamer verdween in de stormvloed van 1375. Zie KJ.J. BRAND en 
W.J.P.M. BRAND, a.w., p. 723. 

8. De parochie van Nieuwkerke in de Oostmoer lag ten oosten van Ter Piet, in het ambacht 
Assenede. Ze verdween in de stormvloed van 1488. Zie K.J.]. BRAND en W.J.P.M. BRAND, 
a.w., p. 724. 

9. De bedelorden waren op dat ogenblik nog niet zo lang te Gent gevestigd: de minderbroeders 
in 1226, de dominicanen in 1228, de karmelieten in 1287 en de augustijnen in 1296. 
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HEEMKUNDIG REPERTORIUM 
1994 

Lopende heemkundige bibliografie voor de 
geschiedenis van het Meetjesland 

Filip BASTIAEN 

De vorige aflevering (de tweede) van onze bibliografie telde 229 titels. Die lijst was 
daarenboven niet volledig. Het betrof weliswaar als het ware een anderhalve afleve
ring, maar het aantal maakte het duidelijk dat nieuwe criteria zich opdrongen. 
Snoeien gebeurt echter altijd arbitrair. Een (te) beperkte omvang leek ons echter geen 
geschikt criterium, het belang en de originaliteit daarentegen wel. In de toekomst - en 
ten dele ook nu reeds - schrappen we bijdragen die: 
- te algemeen zijn. Sommige titels verwijzen naar een lokaliteit of een regio, terwijl 

die amper of zelfs niet aan bod komt. 
- zo goed als geen nut hebben voor andere navorsingen. 
- puur op compilatie steunen of een (samenvattende) overname van andere/vroegere 

artikels zijn. 
- louter enkele foto's en een onderschrift bevatten. 

Bij de huidige aflevering hebben we tevens een nieuwe rubriek opgenomen, namelijk 
Historische geografie en ecologische geschiedenis. In het werk Over den Vier 
Amhachten. 750 jaar keure. 500 jaar Graafjansdijk, kwam het eerste lid vrij veel
vuldig aan bod en wisten we niet goed raad waar die titels in het bestaande schema 
onder te brengen. Ecologische geschiedenis is een vrij jonge discipline, maar schijnt 
geen eendagsvlieg te zijn. De wisselwerking tussen mens en natuur staat er centraal. 
De gemeenschappelijke factor landschap laat toe hen in één rubriek onder te brengen. 

Gebruikte sigels 
(Voor meer informatie zie jaarboek 43( 1992), p. 261) 

AM 
B 
BB 
BTFG 
BTNG 

Appeltjes van het Meetjesland 
Biekorf 
Bos en Beverveld 
Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 
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DB 
DE 
DED 
DL 
DTA 
HB 
HBM 
HG 
HLvN 
KB 
KOK 
LvdW 
ME 
MvT 
OH 
OR 
OVZ 
RvT 
TG 
TGk 
TSG 
VS 

[AI 
[EI 

De Belle 
De Eik 
De Eeklose Dobbelgebakkene 
De Levensboom 
De Twee Ambachten 
Handelingen Genootschap voor Geschiedenis Brugge 
Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 
Handelingen Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 
Het Land van Nevele 
Kapel en Beeld 
Jaarboek van de Kunst- en Oudheidkundige Kring - Deinze 
Land van de Woestijne 
Molenecho's 
Mensen van Toen 
Ons Heem 
Oud Ruysselede 
Oostvlaamse Zanten 
De Roede van Tielt 
Tijdschrift voor Geschiedenis 
Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 
Vlaamse Stam 

aanwezig op Gemeentearchief Aalter 
aanwezig op Stadsarchief Eeklo 

I. Bihliografie 

Voor de werkmethode en criteria. zie jaarboek 43( \(92), pp. 25R-2ó.t 

A. Werkinslrul1lCI1fCIl 

Bi hli o!? rafi cë 11 

I. BASTIAEN Filip. I/('('U/kulldig rc'{wrlorium. 1992-1<)93. U){'(,1/,k "('('",kw,,"· 
ge hihliografit' 1'001' dl' geschic'del/is I'all h,'l M(·(·Ijt'sltlllcl. - AM, 44 (IQQ.~), 
197·22n. [A) [EI 
Thematische bibliogrufie Illl'! vier indices. 

/11 1'('lIloris.\'('1/ 

2. 11 A EG EM A N M., IIII'c'/Ilarü I'WI hrl archirf 1'(111 dr priorij \~111 Irll"rscl/,)"f. 
Brussel (Algemeen Rijksnrdlid), I l}l) I, 2\7 p. 
Me! uitvoerige inleiding, Ix'sduijving VIIIl lil' stll~~~'11 ~'n indkt's. 
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Bronnen( -publikaties) 

zie ook de ms. 66 en 67 

3. BOLLAERT André, Enkele doodsoorzaken in het midden van de 19de eeuw. -
MvT, 4(1994),3, 79-80. [A] 
Naamlijst van de zes overledenen in Poesele, 1851, met doodsoorzaak. 

4. BOLLAERT André, Gesneuvelde Poeselaars in het leger van Napoleon. -
MvT, 4(1994), 4, 96-98. [A] 
Naamlijst met enkele gegevens op basis van akten Burgerlijke Stand en 
parochieregisters. 

5. BOLLAERT André, Inwoners uit Het Land van Nevele overleden tijdens de 
Gentse calvinistische republiek (1578-1584). - MvT, 4(1994), 4,103-107. [A] 
Gegevens geput uit de Staten van Goed. 

6. COPPENS M[artine], Volkstelling van 1748 te Eeklo. - DE, 18(1993),4,206-
227. [A] [E] 
Alfabetisch gerangschikt op de huishoudhoofden en bijkomend register op 
andere familienamen. 

7. DE GROOTE Katrien, Emigranten uit Het Land van Nevele vermeld in de 
Venesoenrapporten. - MvT, 4(1994), 2, 34-43; 3, 58-66; 4, 82-95; met grafie
ken en kaart. [A] 
Lijst per gemeente van emigranten naar Amerika tussen 1901 en 1903, op basis 
van twee andere bronnenpublikaties. Met inleidende nota. 

8. DE LILLE Gilbert, Oostwinkel. Parochieregisters 1616-1796. - Maldegem, 
1994,3 delen in 2 banden, 450,216 en 181p. [A] 
Bewerking van de parochieregisters, opgevat als een uitgebreide klapper. 

9. DE SMET Erik, Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische 
onafhankelijkheid. - HBM, 8(1994), 1, 11-19, geïl!. [A] [E] 
Vervolg op 1992-1993/70. 

10. DE SMET Erik en HAMERL YNCK Willy, De immobiliënmarkt te Eeklo tij
dens het Ancien Regime. - DE, 19(1994),3,87-138. [A] [E] 
Basisgegevens uit de Wettelijke Passeringen, vanaf 1536. Met datum, koper en 
verkoper en aard goed. 

11. HUYS Paul, Materiële rechtsrelicten: de galg. Archivalia i.V.m. Lovendegem 
(1604) en Gent (1692). - Ons Heem, 47(1993),3,153-154. [A] [E] 
Vraag tot heroprichting galg. 

12. JANSSENS Antoine, Overleden tijdens legerdienst. - HLvN, 24(1993), 4, 294-
295. [A] [E] 
Biografische nota's over drie Nevelaars overleden tijdens militaire dienst: Karel 
De Cloedt, Lodewijk Van Compostelle en Pierre Cannoot. 

13. MAES David, Soldaten uit Het Land van Nevele, begraven op Belgische mili
taire kerkhoven in de Westhoek. - MvT, 4(1994), 2, 52-54. IA] 
Naamlijst per kerkhof met de gegevens op de zerkjes. 

14. MARTENS Albert, Enkele fundaties in de kerk van Merendree gedurende de 
1ge en 20e eeuw. - HLvN, 24(1993), 4,310-313. [A] [E] 
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Korte ;nhoud van de kerkelijke fundaties door Augu~tin Manen ... J~ph 
Coppens, Melanie De Vriendt. Leo De Pooner, Eduard Venneer~ch, E.H. Remi 
Van Rechem en gravin (Frédéric) van der Stegen de Putte. 

15. MARTENS Alben. Gentse poorters (1542-1796) uit liet Land \'all Ne\'ele. -
MvT. 3(1993),4,87-92. lAl 
Per gemeente, op basis van de publikatie Poorters en buitenpoorters \"01/ Gem 
/477-1492,1542-1796, Gent. 1986, 

16. MARTENS Albert, Uitvaarten te lIansbeke. anno /HH8-1926. - MvT, 3(1993,. 
4, 93-98. lAl 
Alfabetische lijsten van koordiensten en begrafenissen eerste kla ... ~. voorafge
gaan door verklaring van de gebruikte tenninologie. 

17. MARTENS Alben. Kommunikant jes te lIansheke in de oorlogsjaren 19J.1-
/918. - MvT, 3(1994),4, \05-\09. [A] 

18. MARTENS Albert, Renteplichtigen aall de kerk \'011 flansheke. circa 1665. -
DL. 7( 1994).2,29-35, met index persoonsnamen. lAl 

19. MARTENS Albert, Kerkmeesters te flallsheke Ila hel Ancien Regime. - M"T. 
4(1994),3,76-79. [Al 
Alfabetische lijst met data functies in de raad en het bureel. 

20. MARTENS Albert. Uit de praktijk. \ "ader gekeild, wie was de moeda? - \fvT. 
4(1994),4,99-102. lAl 
Moeilijkheden bij genealogisch onderzoek. Hoe noemde de \TOU" van Jacoh 
Lambrecht'? Maria Taets of Wegge'? (Hansbeke. 17de eeuw). 

21. STEEGHERS Wilfried, Personen uit het Matjc'slemd o\'ah'den op de S;III
Baafsparochie te Gent (/67/-/796). - AM. 44( 1993). 195-19t1. met index. lAl 
IEl 
Op basis van parochieregisters. 

22. STEEGHERS Wilfried. Eek/Ol/arm dil' GCfltS huitt'lIpoorta I\'c're/c'" ;n dc' /5d(' 
eel/w. - DE. 19(1994). 1,41. lAl IEl 

23 STEEG I IERS Wilfried. Oostak/onCll'l'lI dit, (;ClIIS huilc'"poortrr I\'ac/r" i" dt' 
/5dl' e('uw. - DE. 19( 19(4). 1.42. lAl IEl 

24. STEEGlIERS Wilfried, \VaClrscllOotlldrcn dic' (fc·lII.\' Imilc'"pOOrlt'1' waelc'" ;11 

dl' /5d(' eel/w. - DE. 19( 1(94),2.44. lAl tEl 
2S. STEEGlIERS Wilfried. Uassc\'dclCl/orcl/ die' (lc·II1 ... />1I;lc'I//>oorl('l' wac/t>II in dc' 

/5e1e l'e/lw. - DE. 19( 19(4). J, U9-142. tAl IEl 
26. KERCKIIAERT Noël. Ze harsl ('I' lIil dr' \'O(·gr·n. IIc'('",/';lIl/d(" i" "('1 

Mt·('(jcslancJ. - Tm.'rÎslllc Oosl-Vlmllldel'l'n. 43( 1994),4. HS-lH. 4 foto·s. lAl 
SUlllmier en hijgevolg ook onvolkdig. maur ook olllUlllwkcurig. on'uidll ViUl 

SO jaar heemkundige werking in ht'l tv1t'etjcsland. 

n. //lIlpWl'fl'lI.\'clwj>pCII 

27. GII.11l IYS P .. J)t' \I'CI/'('nS \'cll/ dl' \ ï('l' AlI/ha,,"lc'''. - ()WI' lkn \'kr Aml'll\'htl'n. 
7S0 jllllr kl'ure, 50() jam Umaf .lansdijk. Kloosll'r/anlk. Illll.\, PI'. S~I-5~4. UWI 

kleurenall)l·l.'lding. I A I IEl 
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Beschrijving van o.m. de wapens van het Boekhouterambacht en het 
Assenederambacht. 

28. DE KRAKER Adrie, De Vier Ambachten in vogelvlucht, circa 750 jaar kaart
beeld. - Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 5-12, met meer
dere, vooral kleuren-, illustraties. [A] [E] 
Bespreking van kaarten uit de 13de, 16-17de eeuwen een recente satellietkaart. 

C. DOlpsgeschiedenis 

monografieën en algemeen 

29. BASTIAEN Filip, DE REUCK Dirk, HOSTE Ivan en STOCKMAN Luc, 
Geschiedenis van Bellem. - Aalter, 1994, XXXII-732p., rijk geïll. en met 12 
aquarellen van Pol De Doncker. Tevens met persoons- en plaatsnamenregister. 
[A] [E] 
Bespr.: P.L., AM, 45(1994),249-250. 
Dorpsmonografie n.a.v. 750 jaar parochie Bellem (1242). Traditionele indeling 
en traditionele onderwerpen, maar ook vernieuwend met een hoofdstuk ecolo
gische geschiedenis (l9de - 20ste eeuw). 

30. PILLE Freddy, Evergem, het geboortedorp van Achiel De Vos. - Maldegem, 
1994, 48p., geïll. [A] [E] 
Gids bij het bezoek door het Heemkundig Genootschap. 

fotoboeken, iconografie en dorpszicht 

31. BASTIAEN Filip, Groot-Aalter in oude foto' s. - Eeklo, 1994, 192p. Fotoboek. 
[A] 
Bespr.: P.L., AM, 45(1994), 252-253. 

32. DE MUYNCK Guy , Waarschoot in oude foto' s. - Eeklo, 1994, 192p. Fotoboek. 
33. DE ROO Staf en WALLAERT Paul, Eeklo in oude foto' s. - Eeklo, 1994, 192p. 

Fotoboek. [E] 
34. HAMERL YNCK Willy, Fotoreportaf?e van de bef?rafenis van politieagent 

Achiel Vandecasteele in 1940. - DED, 3(1994), 3,105-112. [A] [E] 
Bespreking van de foto's, voorstelling politiekorps en het uniform. 

varia 

zie ook het nr. 9 

35. BOLLAERT André, Een Poeselse kiezersltjst uil 1932. - MvT, 3(1993), 4, 99-
102. [Al 
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Bespreking van de burgerlijke staat, de leeftijd en het beroep van de kiezers. 
Vennelding van de oudste kiezer, August Venneirsch. met in bijlage een kran
te-artikel over hem. Met eveneens In bijlage de geboorteplaatsen van de kie
zers. 

36. CLAEYS Robert. Eeklo anno 1918. - HBM, 7(1993), 4, 156. IA] IE] 
Twee uittreksels uit het Liber Memorialis i.v.m. het stadhuisklokje en oorlogs
leed. 

37. CLAEYS Robert. Een schilderij uit de oude kerk van Eeklo. - HBM. 8()994), 
2,72-74,2 foto·s. [A] IE] 
Enkele wetenswaardigheden over een schilderij "Christus met het brandende 
Heilig Hart" en de latere bezitters, de familie De Bourdere. 

38. DAUWE Emiel, De cappelrije van Eeklo. - DEO, 3(1994), 3, 98-104. met 
foto's en kaartje. [A] [E] 
De geschiedenis van een parochiaal gebouw in de Raamstraat. 17de - 20ste 
eeuw. 

39. DE REUCK Dirk, Uit de kronieken van Bellem (3): Een oude hofstede ell haar 
bewoners. - DB, 6(1993), 2-3, 27-31, 1 foto. [A] 
Over een hoeve met duiventoren in de dorpskern. met infonnatie over de eige
naars en pachters in de 17de en 18de eeuw. Alle pachters. Guillame Verhuist. 
Joannes De Schaepmeester. Jacobus Maenhout en Joannes De Pauw. speelden 
een rol in het bestuur van Bellem: als schepen. armmeester ... 

40. DE SMET Erik, Een te ijverige ofmisleidde schout in 1731-1732 teruggefloten. 
- DEO, 2(1993), 3, 97-100, met schets weefgetouw. [AllEl 
Een gedwongen verkoop van de inboedel van Jan Engels uit Eeklo door een 
vete tussen de familie Willems onderling. met schout Van Daele als tussenper
soon. 

41. STOCK MAN Luc, In en om hel Hofroll Lm'elle/t'gem (1-163-1-172) ('n (/548-
1558). - AM, 44(1993), 77-82. [AllEl 
Aan de hand van domeinrekeningen wordt ecn hl'cld opgehangen van hel km.
teel, het neerhof en de omgeving. 

42. STOCKMAN Luc. lIel bouwen \'(11/ ('('f/ hoUlen hrug (J\'er dl' Ut\,(' in 
Lovendegem in 1534, - AM. 44(1993). 85-90. met 2 tekeningen en I fOIO, meI 
als bijlage de aanbesteding. [AI IEl 

43. VAN CLEEMPUT Pieler. Dl' Et'klo-roggt', - DED. 3( \(94), .~. \ J~. I foto. lAl 
[EI 
Een roggevariëteit. veredeld door de gebroeders Dl' Clerck. Wcinig7.eggl'lllk 
bijdrage, 

44. VAN ROYEN Ilarry. In voge/duchl langs dt' Rt'lgiscl/t' dorp"n \'(11/ dC' \ 'ia 
Ambachlen, - Over den Vier Ambadllcn .... Kloosterlimde. I Ql).~. pp, IJ-I tl, ml't 
foto van elke dorpskern (kerk), lAl IEl 
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Uiterst korte voorstelling van H dorpl'n. waarvan l'r tl 1 rad i tiont't,'1 "'I hl'l 
Meetjesland worden gerekend: Bockhoute. Busscvl'ldl', Oosll'l'kll' tAml1udll 
Hoekholltc), Assenede. Ertveldc en Zel7.nll' (Amhuchl ASSl'nt'dl'), 



D. Archeologie 

45. BOURGEOIS Jean en SEMEY Jacques, Kijken over de dijken. 
Luchtfotografische verkenning van de Vier Ambachten. - Over den Vier 
Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 149-156, met talrijke zwart-wit- en 
kleurenfoto's. [A] [E] 
Algemeen artikel over luchtfotografie, toegepast op de dorpen in de Vier 
Ambachten. Met interpretaties, hypotheses en enkele conclusies waar nader 
(beperkt) onderzoek gebeurde. 

46 CROMBE Philippe en BOURGEOIS Jean, Een midden-bronstijd nederzetting 
te Maldegem-Bw·kel (O.-Vl.): resultaten van de opgravingscampagne 1992. -
Archeologisch Jaarboek Gent, 1992,35-48, met kaarten en tekeningen. 
Met sporen van bewoning. 

47. CROMBE Philippe en MEGANCK Marc, Oostwinkel tijdens de prehistorie: 
Resultaten van de opgravingscampagne 1993. - HBM, 8(1994), 3, 122-135, met 
luchtfoto's, tekeningen en kaartjes. [A] [E] 
Deels voorlopige resultaten van opgravingen op 2 sites. De eerste site bevatte 
fragmenten uit het Laat-Neolithicum en het Mesolithicum. De tweede site 
betrof een dubbele concentrische circulaire structuur, een restant van een graf
heuvel. 

48. DE BEVERE Sven, Oudheidkundige vondst te Bel/em. - DB, 7(1994), 2, 12-
13, met foto. [A] 
Hoefijzer uit 15de - 18de eeuw gevonden onder de bedding van een oude steen
weg. 

49. DE CLERCQ Wim, De speld en lanspunt van Merendree: twee opmerkelijke 
artefacten uit de Bronstijd. - HLvN, 24(1993), 4, 298-309, met tekeningen en 
kaart. [A] [E] 
Beschrijving van de stukken, geplaatst in een bredere context en met een kriti
sche benadering inzake datering. 

50. DE MEULEMEESTER Johnny, Aarden versterkingen in Noord-Vlaanderen. -
Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, 137-148, met kaarten, teke
ningen en foto's. [A] [E] 
Behandelt een ruim gebied met vnl. aandacht voor de mottekastelen, o.a. de 
Hoge-Wal-motte te Ertvelde en de Raverschoot-motte te Adegem. 

51. THOEN Hugo, Romeinen in de Vier Ambachten. - Over den Vier Ambachten ... , 
Kloosterzande, 1993, pp. 133-136, met overzichtstabel en luchtfoto. [A] [E] 
Overzicht en bespreking van de vondsten, grotendeels in de Belgische gemeen
ten: Assenede, Boekhoute, Ertvelde, Oosteeklo en Zelzate. Opvallendste ele
ment - en momenteel zowat het enige - zijn de Romeinse wegen. 

52. VAN DER HAEGEN Guy, Een laat-mesolithische site te Aalter (gem. Aalter, 
O.-Vl.). - Archeologisch Jaarboek Gent, 1992,5-33, met kaarten en tekeningen. 
Site op Stratem waar ruim 3000 silex-artefacten werden gevonden. 

53. WINDEY Brigitte, Enige archeologische vondsten te Boekhoute. - Over den 
Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 125-128, met kaart, tekeningen en 
foto. [A] [E] 
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Korte neerslag van een onderzoek door prospectie. Handelt over vroeg-middel
eeuwse occupatie. 

E. Historische geografie en ecologische geschiedenis 

54. DAELS L. en V ER HOEVE A., De Vier Ambachten. een landschappelijke 
benadering. - Over den Vier Ambachten ...• Kloosterzande, 1993, pp. 35-40, met 
meerdere foto's en kaarten. (A) [E) 
Vnl. over de invloed van de zee op het vroegere en het huidige 
landsc hap( sbeeld). 

55. DE KRAKER Adrie. De grote Landdijk \'an de Vier Ambachten. 1494-1586. -
Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande. 1993. pp. 187- 1 92. met kaarten. 
[A] [E) 
De aanleg van de lange zeedijk tussen Terneuzen en Boekhoute. 

56. DE KRAKER Adrie. Storm\'loeden en m·erstromingen. 1552 en 1953. - Over 
den Vier Ambachten ... , Kloosterzande. 1993, pp. 193-200. met kaarten en 
foto's. [A] (E) 
Met overzicht van de belangrijkste stonnvloeden tussen 1000 en 1700. 

57. DE LUST Robert. De a\'ifallna \'an de krekellbiotoop en andere la"dschapse/c
menten in de Vier Ambachten. - Over den Vier Ambachten .... Kloostcrzandc. 
1993, pp. 79-92. geïl\. (AI (EI 

58. DE VLEESSCHAUWER Marc m.m.v. TONDAT Romano. De St.-Janscapdle 
in Assenederambachl. - Over den Vier Amoaçhten .... Klooster7ande. 1993. pp. 
183-186, met kaarten en fOlo's. [AI (EI 
Een kapel. afhankelijk van de moederkerk in Assenede. met een kerkhof. die in 
de 15de eeuw door overstromingen verdwenen. Resten werden fC\.~enl opgegra
ven. 

59. GAUTIER Achilles, Fossiele :oogdieren ;n dt' \ 'jer Amnachlt'n. - Over den 
Vier Amoachten ... , Kloostcrzande. 1993. pp. 71-7X. met k~lUrten. lllhdkn en 
foto·s. (AI (EI 
Overzicht van de meest voorkomende fossielen en hun oorsprong. 

60. PAUWELS Omer. O\'erstromingcll ;n A,',\'('fWdt' in 1808 t'II 1809. - O\'er den 
Vier Amoachten .... Kloostcrzandc. 199.\ pp. 221-224. I11l'l kaurt en foto. 

lAl IEl 

F. Politiek-hestllllriijke gcschiedl'Tlis & Instellingen 

zie ook het nr. 9H 

61. BASTIEN N kn. TIISSl'f/ CllltOf/Omir' t'" Ct'mralisaIÏt': elf' \ 't',. A",I .... IC",('II in 11('1 
~1'lIafçch(J1' V/cIC/ne/acn. - Over den Vier AmhuC'htcn .... Klonsll'r/nndt-. I QQ,', 

pp. 531-544.lllet mccrdcrc iJl. IA) IEl 
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62. BRAND Hanno en LAMBRECHT Daniël, Een vertaling van de keure van de 
Vier Ambachten van 1242. - Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, 
pp. 505-520. [A] [E] 
Vertaling van een Latijnse versie (1317) van de keure, met uitgebreide inlei
ding. 

63. DE KRAKER Adrie, De Vier Ambachten en hun best!mr tijdens de vijftiende en 
zestiende eeuw. - Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 545-
556, geïlI. met foto's en documenten. [A] [E] 

64. DESMET D., Rechtsgeschiedenis van de Vier Ambachten voor het midden van 
de dertiende eeuw. - Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 
655-658, enkele ili. [A] [E] 

65. DE SMET Erik, De heren van het Ambacht Assenede in de zeventiende en acht
tiende eeuw. - Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 671-678, 
met meerdere ill. [A] [E] 
Familie della FaiIIe d' Assenede. 

66. DE SMIDT J.T., De keur van de Vier Ambachten in de Weense codex 2583. -
Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 495-504, met 1 zwart
wit en 1 kleurenafbeelding. [A] [E] 
Tekstuitgave (15de eeuw) met inleiding. 

67. NELISSEN Marc, De Keure van Eeklo (april 1240). - DEO, 3(1994), 3, 115-
121. [A] [E] 
Vertaling van de keure, ingeleid door 1994n2. 

68. NOTTEBOOM Hugo, Bestuurlijke organisatie in de Franse tijd 1794-/814. -
Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 557-570, enkele ill. [A] 
[E] 

69. NOTTEBOOM Hugo, Maldegemse gemeentepolitiek in de 19de eeuw. 
Theodore Paterson. - AM, 44(1993), 129-146, met wapenschilden. [A] [E] 
Biografie van een merkwaardige figuur, waardoor enkele fabeltjes weerlegd 
worden. Met ruime aandacht voor de gemeentepolitiek. 

70. TONDA T Romano, Gerechtigheidstafereel in het schepenhuis te Eeklo. -
DED, 3(1994),1,29-33, ill. [A] rE] 
Vrij algemeen artikel over-rechtspraak in de Middeleeuwen. 

71. TON DAT Romano, De centrumfunctie van Eeklo in de 15de eeuw. - DEO, 
3(1994),2,69-70. [A] [E] 
Inzake rechtspraak. Kaprijke vroeg tussenkomst Eeklonaren. 

72. TONDAT Romano, Over de Keure van Nieuw Eeklo. - DEO, 3(1994), 3, 113-
114. [AI [E] 
Inleiding op de vertaalde tekst (zie 1994/67), met enig commentaar. 

73. VAN PETEGHEM P., De Vier Ambachten en de receptie van het schriftelijk 
proces. Een onderzoek naar wijzigingen in de rechtscultuur van 1400 tot 1600. 
- Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 659-670, met 2 kaar
ten en 1 ill. [AI [E] 

74. VAN ROYEN Harry, De gevolgen van /795: een rationelere administratieve 
en juridische indeling? - Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 
571-572. [A] [E] 
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Slaat enkel op de Belgische gemeenten, voornamelijk op de gemeentefusie!.. 

G. Sociaal-economische geschiedenis 

zie ook de ms. 3, 7, 42 en 122 

75. ANDRIES Albert, De Lieve aan het rabot Zoete Moeie te uJ\"endegem. - HBM. 
7( 1993),4. 145-155, met kaartjes en foto's. IA] IE] 

Scheepvaart op de Lieve en bewoning rond het gehucht aan het rabot Zoete 
Moeie. Tevens aandacht voor het onderhoud van het kanaal en de belangen erbij 
voor de stad Gent. 

76. BRUGGE Maurits. De sociaal-economische organisaties \'an landbouw en 
tuinbouw in de Belgische gemeenten \'an de Vier Ambachten. - Over den Vier 
Ambachten .... Kloosterzande. 1993. pp. 335-342. meerdere foto·s. IA] [E] 
De Boerenbond in vermeld gebied, met aanvullend gegevens over het Gilde van 
Assenede. 

77. CARDON Willy. Het Leopoldkanaal. - Over den Vier Ambachten ...• 
Kloosterzande. 1993. pp. 379-384. met kaart en 3 foto·s. [A] [E] 
Kanaal gegraven op het grondgebied van Boekhoute, St.-Laureins en 
Maldegem. na de Belgische onafhankelijkheid. 

78. CREVE Piet, De uitbouw \'an dl' socialistische heweging in het Relgisc/le 
gedeelte van de Vier Amhachtell tot 19-10, - Over den Vier Ambachten .... 

Kloosterzande, 1993. pp. 477-480. geill. lAl [E) 
79. DE SMET Erik. Commercieel hriefpapier: eCI/ 11'C'Ïl/ig gt'1'cladplt'('gd(' hn", hij 

dl' historische topografie te Eeklo. - DEO. 2( 199J). 4, 145-1 ti 7. rijk gdll. I AI 

IEl 
Geïnspireerd op J,L. VAN BELLE. Commt'rc/t't'1 hrit1papi('r: Uil weil/ig 
bckende "ron \'001' cll' historische fOI'(}grt~fk \'(111 cic s/r·,h·l/. Et'II pogillg lol typo
logie. - TG. 47( 19(3). 1.43-60, Ovcr aard cn fUI1I.,'tic. inhoud en voorstellingen. 

80, DE SMET Erik. Ol/wellige kindert'Il ft' Edlo in dt' }Velt- t'('UII" - DED. J(I QQ4). 

2. 78-83. 2 grafiekcn, I A I I EI 
Ondcrzoek naur 11l't V 00 I'k 0111 l' 11 van onwl·uigcll. Illlur d~' kdtijd cn sodak silU
atie van de moeders. de wettigingen cn/ .. 

R I. DE SMET Cîuhy. H"kelt· k('llgt'lallt'll 1'01/" dt' Iklgisclrt' 1,1/1,11""111\' ill ,k \"i('1" 
Amhachlt'''. - Over den Vier Amt'lIu:hlen .... K loosll'l'Iul1lk. 1 \)\).~. pp. l:! I-.\~~. 
5 foto·s. Inbellcn. lAl IEl 
Op hasis vun de landho\Jwtcltingl'n 1 H4t1 - 1895 l'n 19Xtl. lksl\ldl'~'nk g~·m«n· 
tcn l.ijn o,a, Asscnede. Bnsscvcldc. Bod;.hu\ltc. Ouslt'd.lo. Erl\'dd(' ~'n 

Evergelll. 
82, DE VLEESSCII A UWER rv1111\:. /)(' (al>dU )mfl/t'" \'(11/ 00,\'1('(/;.10: \'la U",,',"" 

geschi('dt'"is, - AM. 44( 1993). 155-1 l)4. Illl't plalllll'll. tl·k("nill~l·II. I\lhl'~ ('11'. 

Lijst molelllcrllll'n in hijln~l', I" I IE I 
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stellingen, een primitiefverzekeringswezen, de eigenaars (aanvankelijk een cis
terciënzerabdij) en molenaars, o.a. de families De Poortere, Vercouter en 
Buysse. 

83. DE WILDE Bas, Molens in de Vier Ambachten. - Over den Vier Ambachten ... , 
Kloosterzande, 1993, pp. 433-448, enkele foto's. [A] [E] 
Algemeen molenartikeI. 

84. D'HONDT Dirk, Historisch overzicht van de ontwikkeling van de drinkwater
distributie in het Belgische gedeelte van de Vier Ambachten. - Over den Vier 
Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 455-462, met kaarten en foto's. [A] [E] 

85. DIVERSEN, Een trekschuit voor koningen, de barge tussen Gent en Brugge. -
Gent, 1993, 128p., talrijke ill. [A] 
Brochure naar aanleiding van een gelijknamige tentoonstelling. Handelt onder
meer over de Zuidleie en enkele gemeenten gelegen langs het kanaal Gent
Brugge (Aalter, BelIem, Knesselare). 

86. GOEMINNE Luc en COUTANT Yves, Prijsschatting van een graanwindmo
fen in Ronsele van 1556. - AM, 44 (1993), 115-128. [A] [E] 
Bevat hoofdzakelijk een glossarium van molentermen. 

87. KERCKHAERT Noël, Electriciteit [sic] in de Ambachten Assenede en 
Boekhoute. - Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 449-454, 
met zwart-wit en kleurenfoto's. [A] [E] 

88. MERTENS J., Enkele grote Vlaamse hoeven in de eerste helft van de veertien
de eeuw. - Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Brugge, 
130(1993), 1-2,45-60,2 foto's. [A] [E] 
Behandelt de bezaaiing en de veestapel van enkele hoeven, o.a. Altena te 
Adegem, Moere te Eeklo en Donk tussen Maldegem en Sijsele. Met 2 bijlagen. 

89. STOCK MAN Edgard, De vissershaven van Boekhoute. - Over den Vier 
Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 243-250, 1 kaartje, meerdere foto's. 
[A] [E] 
Historiek van de Vlaamse haven op Nederlands grondgebied, 19de - 20ste 
eeuw. 

90. TON DAT Romano, Eeklo als textielcentrum in de 14de eeuw. - DED, 2(1993), 
3, 101-104. [A] [E] 
Over het optreden van Gent tegen textielproduktie in de dorpen in de wijde 
omtrek. Nieuw Eeklo wist hieraan grotendeels te ontkomen door de steun van 
de graaf van Vlaanderen. 

91. VAN BEYLEN J., Schepen van en scheepvaart in de Vier Ambachten. - Over 
den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp.227-242, rijk geïll. [A] [E] 
Overzicht van de scheepstypes en vermeldingen ervan in het besproken gebied. 
Tevens wat aandacht voor scheepswerven en de havens, o.m. die van 
Boekhoute. 

92. VAN HYFTE André, BUYCK Norbert en VAN HEYGHEN Urbain, 
Ontwikkeling van het arbeiderssyndicalisme in de Vier Ambachten. De christe
lijke vakbeweging, een reus op twee stevige benen. - Over den Vier 
Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 481-486, geïll. [A] [E] 
Enkel over het Belgische deel. 
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93. VAN ROYEN Harry, IJe trallsportgedachte in een grensgebied, /H90-/940. -
Over den Vier Ambachten ... , Klooster/.ande, 1993, pp. 385-390. IA) IE) 
O.m. over de tramlijn Gent-Bassevelde. 

H. Godsdienst- en kerkxeschiedenis 

zie ook de nrs. 129 en 160 

94. BOLLAERT André, Pater Arnulf Merchier uit Poesele, globetrotter mor het 
geloof- HLvN, 25(1994), 2, 79-112, met talrijke foto's en 3 bijlagen. IA) (E) 
Biografie van de franciscaan A. Merchier (Poesele 1881 - Mechelen 1(69) die 
als missionaris in China (1910-1952), de Verenigde Stalen en Japan verhJeef. 

95. BRAND K. en BRAND W., Geschiedenis \'an kerk en godsdienst in uellu'sch
Vlaanderen en het in België gelegen deel \'an de Vier Amhachten. - Over den 
Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 697-734, meI meerdere ill. en tal
rijke bijlagen. [A) [El 
Weinig informatie over de Belgische gemeenten. 

96. BUYCK Roger, Kerkelijk en parochiaal leven te Kaprijke (l3de - /8de ('eli"'). 
- AM, 44(1993), 5-76, 5 folo'S en meerdere hijlagen. [Al [E) 
Deze bijdrage handelt ondenneer over de recrutering en opleiding van d~ 
parochiepriesters en over hel duhbel pastoorschap in Kaprijke. Ook de I1ll-de
werkers van de pasloor en de gilden en hroederschappen komen aan hod. 

97. DOBBELAERE Jozef, Pastoor Jacoblls De Nt'\'c uit Eeklo (l7-I8.J79C}). 
Onderpastoor te Adegem ('n pastoor t(' l\'t'stkapcl/('. \'("1"/)(/111/(,1/ "delr FnlJls, 

Guyana. - HBM, 8(1994), 2,49-65. rijk geïlt. [AI [E) 
Levensbeschrijving van cen priester die ovcrkcd tcn gc\'olgc ",m de gods· 
dicnstvcfVolging aan hel einde van de I Xde ecuw. ~klllillrcksds I'lrieven gl'tiu
rende zijn deportatie. Tcvens lijst meI andeR' aangchoudl'n gl,t'sldij~l'n uil lil' 

omgeving. 
9R, IIU YS Paul, Heli Nr\'c1sl' "rks t!oodg(1olt('nJ ( 1 fl2·1). - I tI .vN. 25( 1l)\)4). 2. 12()· 

122. lAl IEl 
De vcnneende hl'ks Pil'ryne ()atl\~els hl'l.wl'l'~ Ilall l~n wR'lil' flllh.'rin~, Ik hal
juw, burgl'l1leester l'n el'n sdlepl'n wcnkll ml'lkplkhti~hl'id a;Ul~cwrcn'n, door 

onachtzaamheid. Ze verkrc~en grulie. 
99, LOOTENS Cyrkl, /11 ('('''''(lw/ gl"(lol, - DB, 6( 1l)9.~). 2·3. 19·21: 4, 3()·J I. ~dll. 

lAl 
Passages uit het gdijknamig hod, van J, Vlln dl' StCl'Il. I~' lllllkrtitd lui,hk: 
"'.rvellssc/rt'ts ,'cm Z.f.·. Pellcr CM. "cm dl' S/('CI/('" (Iklkm nno - klll' I Q4(}), 

!OO. LUYSSAERT .lan, ":('flNS. "('rdac/rtC'1/ ('11 ",/t'duc' kClllw!ic'Ac"f/ ;1/ IIfll ~lIId \'IlI/ 

Ne\'dl' l/jd(·I1.\· cIl' /(1(' ('f/ /7(' ('('1111'. - I\1vT, 4( 1l)\)4). I. 2·2'>; ,'. h 1·11. 1:\ I IEl 
Alfahctisdll' naamlijst ml't hill~ratïsdll' IlotU'S van nIk ~l'kl'",k IX'fS\\lll'n H'r
dacht vun kC1terij, op hasis vun vl'I"SI.'Ill'idl'IIl' p\lhli~atÏt's, ~kl illkidill~ "'l'r Ik 
hl'rvonning, 
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101. MARTENS Albert, Betwisting nopens "den costerelen clockereep" te 
Hansbeke, anno 1778. - HLvN, 24(1993),4, 335-342. Met als bijlage de uit
eindelijke overeenkomst. [A] [E] 
Moeilijkheden gerezen over het kostersambt na de dood van Andries Vande 
Voorde en de aanstelling van Jacob De Winter. Regeling van het geschil. 

102. MARTENS Albert, Strubbelingen aangaande de pastorale vleestiende te 
Hansbeke. - HLvN, 25(1994), 2,113-119. [A] [E] 
Moeilijkheden in de 17 de en 18de eeuw rond de biggen- en lammertiende, ten 
profijte van de pastoor. Met talrijke getuigenissen van inwoners die het recht 
van de pastoor bevestigden. 

103. MARTENS Albert, Twee verdwenen kapelletjes in de Reibroekstraat te 
Hansbeke. - HLvN, 25(1994), 3, 217-232, met foto's, kaarten en tekeningen. 
[A] [E] 
Alfons De Ruyck zag zich ca. 1897 verplicht een oud kapelletje te slopen. Hij 
trok elders op zijn perceel een nieuw bedehuisje op, dat echter werd kapotge
schoten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het eerste gebouwtje bleef bewaard op 
een oude foto. 

104. MARTENS Marc, Wonderlijke gebeurtenissen in en rond het clarissenklooster 
te Middelburg-in-Vlaanderen. - HBM, 8(1994),1,1-10, geïll. [A] [E] 
Vrome legenden opgetekend in 1783 door de Arme Klare Constance Dufour in 
Ieper. Het Ieperse klooster was een dochterstichting van mirakeldorp 
Middelburg. 

105. NOITEBOOM Hugo, 750 jaar parochie Oostwinkel. - Oostwinkel, 1994, 
136p., rijk geïlI. met foto's, kaarten enz. [A] 
Bespr. : L.S., AM, 45 (1994),255-256. 
Monografie over de parochie om te herdenken dat Walter van Marvis ca. 1244 
de parochie afbakende. Alle traditionele elementen komen aan bod: de stich
ting, de pastoors en andere kerkdienaren, de parochiale entiteit, het geloofsle
ven, onderwijs, armenzorg, het kerkgebouw, enz. 

106. SPANHOVE J., De kerkgebouwen tussen 1623 - 1657. - Over den Vier 
Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 75 I -756, met meerdere (kleuren-)ill. 
[A] [E] 
Overzicht van de verslagen gemaakt door bisschop Triest. 

107. STOCKMAN Luc, Kerkelijke gebruiken te Lovendegem in de zestiende eeuw. 
- AM, 44(1993),82-85. [A] [E] 

108. STOCKMAN Luc, De verspreiding van de H.-Sacramentsdevotie in het 
Meetjesland voor 1600. - AM, 44(1993), 147-154, I foto. [A] [E] 
De lokale verspreiding via het bestaan van processies, jaargetijden en andere 
diensten en de werking van specifieke H.-Sacramentsgilden. 

109. STOCKMAN Luc, De schenking van ridder Jan Van der Meersch (1380). -
HLvN, 24(1993), 4, 314-317. [A] [E] 
Bespreking en inhoud van de schenkingsoorkonde aan de kerk van Vosselare. 
De tekst leert tevens iets over oude kerkgebruiken en kerkelijke mistoestanden. 

11 O. VAN DEN HEUVEL Jozef en JANSSENS Antoine, De dekenij Nevele. Een 
historische schets. - Aartrijke, 1994, 109p., talrijke foto's, enkele kaarten en 
bidprentjes. Met een lijst van woordverklaringen. [A] 
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Bespr. : P.L., AM, 45 (1994), 256. 
Relaas over de dekenij Nevele die bestond tu!.sen 1802 en 1978. Ze omvatte o.a. 
de gemeenten Aalter, Hansbeke, Landegem, Lotenhulle. Nevele. Poeke. 
Poesele. Vinderhoute en Vosselare. Een deel van de tijd behoorden er ook 
Bellem, Knesselare, Lovendegem. Merendree, RonseJe, Ursel en Zomergem 
toe. Het werk omvat een parochielijst met een aantal gegevens uit 1805. een lijst 
van onderpastoors van 1795 tot 1802, biografische nota's van de 14 dekens. een 
beschrijving van de woningen en de visitatieverslagen van 1832. 

111. VAN MELKEBEEK M., De parochies van hel bisdom Doornik, /400-/559. -
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Brugge. 130(1993). 3. 
187 -220. [A] [E] 
De Meetjeslandse parochies behoorden tot het aartsdiaconaat Brugge. decanaal 
Aardenburg en het aartsdiaconaat Gent. decanaat Gent. 

I. Militaire geschiedenis 

zie ook de nrs. 4, 12 en 13 

112. BOLLAERT André. 50 jaar geleden: Drie gebroeders De Smul in D"itS(' 
gevangenschap. - HLvN, 24(1993), 4, 318-334, meerdere foto's en documen
ten. [A] [E] 
De oorlogsbelevenissen van drie broers uit Lotenhulle. Poesele en Nevclc. 

113. BOLLAERT André, De Franse be:etting Ie Ne,·ete, Meigem ~fI PMs~/~ ifl 
/744. - HLvN, 25(1994).3.202-215.2 ill. [A] IE] 
Voornamelijk aan de hand van de lijsten van opeisingen. wagendienslen. scha
declaims enz. 

114. DE PAEPE Jozef. DE WILDE Ivan en VAN HULLE Marc. Brallclt"flJt' pol
ders. liet tragische oorlog.n'erhaol ,'on de he\'njding ,'all clf' .\lC't'(j~sla1f(ls(' 

grensstreek. - Eeklo, 1994, 205p., met talrijke foto's. lAl 
Bespr.: F.B .• AM. 45 (1994), 251-252. 
De hevrijding van Sint-Laurcins. Sint-Mnrgriete. Sint-Jan-in-Eremo. 
Waterland-Oudeman en Watcrvliet verhaald aan de hand nm interviews en dag
hoeken. Met overzicht van de oorlogsslachtoffers (weInImet foto). 

115. DE SMET Marc. Kanonskogels in dt' ASSt'''t'('dSt' po/clfTS. - Over den Vier 
Amoachten ...• K lo{}sterl.ande. 1993, pp. HO I-X I X. met talrijke iJl. en hijlagl"n. 
[AllEl 
Algemene bijdrage over artilkric en geschut en OVl'r mililuirl" llpcratÏt's in dt
Asseneedse polders el1 ovcrzicht gevomkn kllgl'lS. 

116, DE WEERIH Denisc. J)(' Rot'kl/(mft'-ko""f'kfit'. - DE \VEERDT l1t'nis(', IK' 
Vrouwen van de Eerste Wereldoorlog. Ot'nt. 119931. PI'. un -I ~." ol f"ttl 's. I A 1 
Over een ontsnappings- en spiol1l1gl'nct wuurvnn 3 vrouwen. Ll'nnie Ri'lllml'llln, 
Emilie Schallemul1 en Malhiltle Dl' Smet. in tk'nt in 1917 wl'nkn ~l'fusill('('nl. 

117. LOOTENS C'yricl. /Ir/lcm tljdt'lIS dt' "{'I\'('('dc' I\"c'r('ldtltwlog. - DH. 7(1l)l)4),~. 
22-24.2 ill. lAl 
Besdlri.ivil1~ van de drnnHltisdlt' IlllllllI~ 26 md Il)·W hij de familie.' <. itlC.'lhl,ls. 
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118. NOITEBOOM Hugo, In Flanders Fields. Canadese herdenkingen 1945-1994. 
Adegem - Maldegem. - Maldegem, 1994, 120p., rijk geïll., o.a. met een aantal 
kleurenfoto's. [A] 
Het boek opent met een korte schets van België in oorlog en tijdens de bezet
ting, gevolgd door de bevrijding van de streek en het Meetjesland, met de nodi
ge aandacht voor de aanwezigheid van de Canadezen. De meeste aandacht gaat 
naar het Canadees kerkhof en de herdenkingen. Ook de veelzeggende graf
schriften komen aan bod. Als slot volgt een overzicht van de belangrijkste her
denkingen. 

119. NOTSCHAELE EI ie, Beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Belgisch gedeelte. 
- Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 863-872, rijk gei1!. 
[A] [E] 

120. STROEVE J., De Vier Ambachten in de Eerste Wereldoorlog. - Over den Vier 
Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 845-852, meerdere foto's. [A] [E] 
Heel wat aandacht voor de Belgische vluchtelingen. 

121. THYS Maurice, Reeds 50 jaar geleden, maar niet vergeten. - LvdW, 16(1993), 
3-4, 20-24, meerdere illustraties. [A] 
Hoofdzakelijk over de verplicht tewerkgestelde Gerard De Meyer, een Aalters 
oorlogsslachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog. 

122. VAN DE BOUCHAUTE Cyriel, Leven in oorlogstijd. - DED, 3(1994), 2, 71-
77; 3, 122-129, rijk geïll. [A] [E] 
Het dagelijks leven van een werkmansgezin tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Eeklo. Herwerkte bijdragen, vroeger verschenen in "De Eec/oonaar". 
Aankondiging van de reeks in DED, 3(1994),1,10. 

J. Kunst, cultuur & wetenschappen 
inclusief onderwijs 

zie ook het nr. 161 

123. BOGAERT Chris, LANCLUS Kathleen en VERBEECK Mieke, Bouwen door 
de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 
12n5. Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Gent. Kantons Waarschoot 
- Zomergem. - Turnhout, 1994, LIV-346p., met kleuren- en zwart-wit foto's, 
kaarten en 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. 

124. DECLERCQ Rudi, Virginie Verbiest. Een vroedvrouw uit de duizend. - HBM, 
8(1994),2,86-95, ill. fA] fE] 
Levensbeschrijving, vnl. gebaseerd op geschriften van de vrouw: cahiers met 
plichtenleer enz., agenda's en ingevulde couponboekjes. Bespreking van de 
gegevens. De vrouw was actief in Eeklo in de eerste helft van de eeuw. 
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125. DEM[-{ER Filip, liet licht op en in de woning van dokter Bafort_ - DEO, 
2(1993),4,169-173, met 3 kleurenfoto's van glasramen. [A) [E) 
Over het interieur van deze Eeklose woning en de art-deco-interbcllum-archi
tectuur. 

126. KERCKHAERT Noël. /let kasteel 'Ter Leien' te Boekhollte. - Over den Vier 
Ambachten ...• Kloosterzande, 1993. pp. J045-I04H. I kaart, 4 foto's. (A) [E) 
Fragmenten uit het verleden van het kasteel. 

127. LAROY Peter. Pers en persvrijheid in het Meetjesland, casus liet Laalste 
Nieuws (1891-1892). - AM, 44(1993), 91-114.2 ill. [A) [E) 

Het artikel schets de moeilijkheden die deze krant vnl. in Aalter en Eeklo onder
vond. Ze leidden tot een reeks processen. een aantal interpellaties in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers en een polemiek in de nationale kranten. De 
Eeklose hoofdrolspelers waren burgemeester P. De Wachter en advocaat J. De 
Schrijver. 

128. LAROY Peter. Een vergeten vereniging: Het Willemsfonds te Aa/ter mor dl' 
Eerste Wereldoorlog. - Lvdw, 16(\994),3-4.3-19, met 2 foto's en 4 documen
ten. [A] 
Met aandacht voor de lokale. liberale aanhang. de schoolstrijd. de lihcrale fan
fare, de oprichting van een Willemsfondsbibliotheek. Met ledenlijst en le7.ers
statistiek. 

129. MEURIS WaIter. lIel kerkelijk klll1slpalrimol1ium in dl' oude Amhachlt''' \"(1/1 

Assellede en Boek/lOule. - Over den Vier Ambachten .... Kloostewmde. I QQ3. 

pp. 1027- \036. rijk geïl\. lAl 
Korte houwhistoriek per kerk en korte hespreking van de kerkschalll'n. 

130. NOTTEBOOM Hugo. Gt'z01/(Jht'ids:org i" //('1 M('('ljl'slalld i" dl' lijd \'Cm 
koni"g Willem. -IIBM. 7(1994). 4. 17X-IX4. lAl IEl 
Bespreking van de geldende reglementeringen en naamlijst van hl't medisl'hl' 

korps in dl' Meetjeslandse gemeenten. anno I X22. 
131. NOTrEBOOM WaIter. Malcll'g('lIIs(' kallf draagt hU lot de' /uiJla \'Cm 

Amwl't{Jl''' '93. - lIBM. 7( 19(3).4. 171-177 .7 ill. [AllEl 
Artikel rond de in I X96 opgeridlte Vrijl' Kant- en Bllrduursdlool, ~dl'id th)()f 
de Maldegemse familie C'romhel'l'ke. naar aanleiding \'IUll'Cn Anl\H'fJlsl' kant

tentoonstelling. 
132. PLUIS Jan. UUhC'l.,·l' voorstellingcn Ol' lI'IUlellc'g"'S in /r('1 Jft'ctjrs"",d. - HBl\1. 

H(llJ94), I. 24-.H. rijk gd'lJ. [AI [EI 
Algemeen arlikd. niets spcdtïeks stfl'l'kgl'hlllHlcn of lokak \'oorh(,'ddl'n, 

133. TONDAT ROl1lano. \ 'crelw('''t'n hllllwkll,,"ig ('I/go,," i" ciC' Ild,t:isd,( grm('('''
Ie" \'(111 dl' \'i('r AmhIlChl(·II. - Over dl'n Vkr Amhlll'htl'n .... l\.lnostt'rnUllk, 

1993. pp. IO.H-I040. overvloedig gl'Ïll. lAl IEl 
Aanstippen vun enkl'lc houwkundigl' eknll'nll'n. 

134. TON DAT Romano, I/el .\'/aclllllis \'(11/ Nifllll' FrA!o. - DED. 1( IlN.') ... , 17.,.· 

179.2 foto's & Itekl'ning, [AI IFI 
Vergroting van het hl'Stlllllllk stadhuis in hl" Ix'gin \'Ull lk 15dl' ('CU", 
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135. TONDAT Romano, Bouwkundig eli!?oed van de stad Eeklo. Bouwaanvragen 
19de eeu""'. - DEO, 2(1993), 3,137-144; 4,186-192; 3(1994), 1,43-48; 2, 90-
96; 3, 140-144. [A] [E] 
Vervolg op 1992-1993/157. 

136. TONDAT Romano, Delftse tegels te Eeklo. - DEO, 3( 1994), 1, 2-6, met 4 foto's 
(I algemeen beeld & details). [A] [E] 
Uitgebreide tegeldecoratie in het huis van Noël Matthys. De beste kamer is vol
ledig betegeld: horizontaal, een overhoeks schaakpatroon en 2 tableau's naast 
andere figuren. 

137. VAN DE WOESTYNE Paul, De eerste zestig jaar van harmonie St.-Cecilia te 
Eeklo (1808-1867). - HBM, 7(1993), 4, 157-169 en 8, (1994), 3, 97-121, met 
foto's en reprodukties van documenten. [A] [E] 
Vervolg op 1992-1993/164. Met meerdere bijlagen: repertoire, bestuur, leden, 
enz. 

138. VAN ELS LANDE R., Het Weense handschrift van "die keure" . - Over den 
Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 885-892, met meerdere ill. (1 
miniatuur in kleur). [A] [E] 
Bespreking van een miniatuur en een zoektocht naar de opdrachtgever, de scrip
tor, de datering en de miniaturist. Deze laatste blijft voorlopig de onbepaalde 
"Meester van de Privilegiën van Gent en Vlaanderen". 

139. VAN ELSLANDE R., De vijftiende - eeuwse Gentse kunst in de Vier 
Amhachten. - Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 1013-
1026, met talrijke (kleuren-) foto's en bijlagen. [A] [E] 
Bespreking van laatgotische kunstwerken vervaardigd door Gentse kunstenaars 
voor o.a. Bassevelde, Ertvelde en Oosteeklo. 

K. Taal- en letterkunde 
Naamkunde, dialectologie, toponymie ... 

zie ook de nrs. 86 en 163 

140. DEBBAUT Ronny, Vervlaamsing van een familienaam in de 18de eeuw. - DL, 
7(1994),3,53. [A) 
Van Ferrere naar Verheire, Knesselare. 

141. GYSSELING M., Oude toponiemen in de Vier Amhachten. - Over den Vier 
Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 169-174. [A) [E] 
Verklaringen van dorps- en wijknamen, behandeld volgens thema. 

142. HANDTPOORTER Femand, "Ene aventure van minnen". Diederik van 
Assenede en zijn Floris ende Blance.tloer. - Over den Vier Ambachten ... , 
Kloosterzande, 1993, pp. 909-918, 2 afb. waarvan I in kleur. [A) [E) 
Het liefdesverhaal (een bewerking van ca. 1260), de auteur, andere versies, ... 

143. HENDRIX G., Auteurs, vertalers en kopiisten van de ahdij Boude/o en de pri
orij Wam·schoot. - M. SABBE, M. LAMBERIGTS & F. GISTELINCK (ed.), 
Bemardus en de cisterciënzerfamilie in België 1090-1990, Leuven, 1990, pp. 
379-404. 
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O.a. overzicht van de literaire bedrijvigheid in de priorij. die na de l6de-eeuw
se godsdiensttroebelen in Gent gevestigd was. 

144. RYCKEBOER Hugo. De Vier Ambachten en omgel·ing. raakpunt van lexicale 
invloedssferen. - Over den Vier Ambachten •... Kloostel7..ande. 1993. pp. 967-
974, met dialectkaarten. lAl IE) 

145. TAELDEMAN Johan, De dialecten \'an de Vier Ambachten. Een historische en 
geografische situering. - Over den Vier Ambachten .... Kloosterzande, 1993, 
pp. 957-966, met kaarten. [AI IE] 
In een ruimere context. 

146. VAN DE WOESTYNE Paul. DE VOS Achiel en STOCKMAN Luc, 
Meetjeslandse Toponiemen tot 1600. Deel IV. De Keuren \'an Eeklo-Lembeke 
en Kaprijke. Band 1. Eeklo. - Nevele, 1994, 244 p., 2 toponymische kaarten. 
[A] [El 
Behandelt de ontginningsgeschiedenis van Eeklo en de verklaring van de 
belangrijkste plaatsnamen. Tevens een glossarium en een index. 

147. VAN ELSLANDER A., De gezusters Lovefillg. - Oostvlaamse Literaire 
Monografieën, X(l992), 133-193, geïll. 
Voorstelling van de Nevelse humanitair-vrijzinnige schrijfsters Rosalie en 
Virginie Loveling. 

L. Familiekunde 

Familiegeschiedenis 

148. DAUWE Emiel. Stamboomfamifie Dauwe. - DE 19(1994),2,45-62 met enke
le foto's en hidprentjes. lAl IEl 
Graatgenealogie. 

149. DEBBAUT Ronny, J)e familie \'llll cle reirt' lt' J\1l(·sst'lal'('. - 112. 7(1994), 3. 
55-58. lAl 
Graatgenealogie. 

150. DEFR UYT Roger. M ijmaingt'I/ "ij ('('11 grcift/(·(·II. Dc' familie' .\lcl(lIdlll Ic" 

Aal/er. - LvdW, 16( 1993) •. ~-4, 35-61. rijkc:lijk geïll. IA1 
Beknopte familiegeschiedenis (17dl' - 20ste l'ClIW) vun l'(.'n Aaltcrse, wc.-lstel
lende familie waarvan enkele genl'raties hel hl'Wl'P van smid lIilf)('fl'nckn. 

151. DOBBELAERE Jozef, /)(' fomi/h' \ '(·rstrijllgc'. - Dl.. 7( 1994), 1. U-.:!.': .~, 59. 

75. lAl 
Graatgenealogie. 

152. DOBBELAERE Jozef, nc' Jèlmilic' nc' Crood:. Aclt'g('''' - .\lclldc"gc"m -

Kllt'ssc!llre. - DL, 7( 1994),2 .. '6-47, enkele foto's. lAl 
Grautgcncalogie !Iunsluill'llll hij k wurticrsll\ut 11)l)2-11)l).v~(l5. 

153. IIAMERLYNC!\. Willy, \·ool'Oudt,,.n'('/':'w·1/ \'(#1/ d( (;c"/ltll'h,f' - f.'dlo. - tW. 

BIJ 

I H( \993 >A.22H-26J; 19( 11)94 ),2.69·7H. t\kl n:Hlm\·t.·rklarin~, n\'t'r/khls-t"bd· 
len.llandlekeningen. lAl IEl 



154. HAMERLYNCK Willy, De schoolmeesters familie Beeckmans te Eeklo. - 17de 
eeuw. - DE, 19(1994), 1, 3-40, met handtekeningen en uittreksels handschrif
ten. [A] [E] 
Graatgenealogie met veel biografische gegevens. 

155. PUYLAERT c., De geschiedenis achter een van de grafmonumenten in Eeklo. 
- DE, 19(1994), 2, 79-84, 2 foto's. [A] [E] 
Stukje familiegeschiedenis Temmerman. 

156. STEEG HERS Wilfried, De familie Heyde te Lovendegem, Waarschoot en 
Zomergem. - VS, 30(1994), 5, 251-257. [A] [E] 
Beperkte graatgenealogie. 

Biografieën 

zie ook de nrs. 69, 94, 97 en 124 

157. DEBBAUT Ronny, Mijmeringen bij een grafsteen in de noorderbuitenmuur 
van de kerk te Bellem. - LvdW, 16(1993), 3-4, 31-34. [A] 
Biografische nota's bij tekst grafstenen Michiel Debbaut - Marie Bertens en 
Pieter De Clercq - PetronelIa Debbaut. 

158. HEYNDRICKX Madeleine, Mensen van Bellem. Emeranske en het winkeltje. -
DB, 6(1993), 2-3, 22-26. Meerdere foto's i.v.m. het winkeltje. (straatzicht). [A] 
Rond Emerance De Groote en haar winkel, volksdevotie enz. 

159. JOOS Willy, Voor God geboren. Enkele achttiende-eeuwse Bel/emse geestelij
ken en hun affiliaties. - DB, 6(1993),4, 18-24; 7(1994), 1,24-30 en aanvulling 
2,9, met enkele foto's. [A] 
l. Ignatius J. Rootsaert (1713-1762), met tekst grafplaat. 
2. Guilielmus A. Rootsaert (1692-1765), deken van Giste!. 
3. Carolus F. Van Waeyenberghe (1742-1755). 
4. Anna C. Rootsaert (1752-?). 

160. JOOS Willy, Pieter Van Wonterghem Pastoor van Sint-Baafs-Vijve. - DB, 
7(1994),2,25-27. [A] 
Korte biografie van een van Bellem afkomstige geestelijke. 

16l. VERMEULEN Geert, JefTinel (Lessen 1885-Gent 1972). - RvT, 24(1993), 3-
4,43-54. Met lijst van zijn werken. 111. [A] 
Biografie van de vlaamsgezinde dirigent-componist, die een deel van zijn leven 
in Maldegem doorbracht. 

162. VERSTRAETE Daniël, liet kasteel Stuivenherge in Bel/em. - HBM, 8( 1994), 
2,66-71,2 il!. [AI [EI 
Voornamelijk eigendomsgeschiedenis (familie Ie Sergeant d'Hendecourt en 
relatie familie Cram), met talrijke toponymische vermeldingen. 

M. Volkskunde 
ook ontspanning( -sverenigingen) 

zie ook de nrs. 123, 136 en 158 
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163. Een m;;rkwaardige nieuwjaarshriefuit /H44. - DED, 3(\994), 1,7-9. (AI (EI 
Nieuwjaarswens in rijmvorm met speciale lecsslcutel en eigenaardig verwek. 
gericht aan de Eeklonaar Benedict Livyn en afkom~tig van zijn vriend Jan
Baptist Van de Veire uit Ramskapclle. 

164. BRAEKMAN Willy, Op ScJlllmitelljacht te SleidinRe in /780. - BRAEKMAN 
Willy, Spel en kwel in vroegere tijd. Verkenningen \'an chari\'ari. exorcisme, 
toverij, spot en spel in Vlaanderen, Gent. 1992.343-356. (A) 
Over een vroeger, landelijk volksgebruik. waarbij met een onwetende jongeman 
een grap werd uitgehaald. Het voorwendsel was het vangen van scharuirell. De 
spilfiguren waren Pieter Wallez. een Gentse "meester witter" en dien~ knecht 
Jan Van der Donck. De grap liep bijna verkeerd af, en er kwam een proce~ van. 

165. BRUGGI-IEMAN Maurice, Volkskledij ill de Ambachten Assenede en 
Boekhoute. - Over den Vier Ambachten .... Kloosterzande. 1993. pp. 1107-
1012, rijk geïll. [Al 
Kinder- , vrouwen- en mannenkleding en een apart stuk over visser.-Idedij. 

166. DAEM Marcel, Reuzendieren in Oost-Vlaanderen. lIislorie ell akrualireit. -
OVZ, 68(1993). 3,157-212. talrijke ill. lAl IEl 
Aandacht voor de reuzenkatten van Zelzate en de Comcrratt('11 van St.
Margriete. 

167. DE SMET Marc. Staakbo/ling met de krul( Ie )bol. Een ('euwC'noud(' \·olkssporl. 
- Over den Vier Ambachten ...• Kloosterzande. 1993. pp. HW>-1060. rijk geïIJ. 
met bijlagen met de regels. spellokaties. ... lAl IEl 
Een korte (lokale) historiek. beschrijving bolhaan. de hol en hel spel. 

168. HOEBEKE G .. Bijgeloofill de \ 'ia Amhach(cl/. - Over den Vier Ambachten .... 
Kloosterzande. 1993. pp. 919-936. geïll. lAl IEl 
Thematische hehandeling van sagen en legenden. 

169. KERCKIIAERT Noël. Tt' Kapnjkc ('n H'a(,I'\'/icl. tHiHt'" (lP dl' hoogl'Ogt'l. -
Toerisme Oost-Vlaanderen. 43( 19(4),4,82-84,4 folo's. lAl 
Over hoogschutlcrsverenigingen in 2 Mectjeslundsl' gl'llll'entl'n, 15de en l4c.k 

eeuw. 
170. LO(HENS CyricI. M('II.\'cl/ \'clII Hel/cm. - DB, 7( IlN4), I, 1 ~-I J ; ~,7-K I A I 

I. "Peeljen" Mynrke. 
2. CharcIke Meyers. 
Biografisrhe nota's van volkslYPl'ljl'S. 

171. MARTENS AlIx'rt, Nic'/III:jaar.\'hri(l.ïc \'tlll ('('1/ Ud/(.,,/s "t·g~i"~if". - nH, 
6( 1993), 4,32-35. lAl 
Tekst van dc hrief (18h2) vun CnJtola Van Vynd,I, ml'l aan\'ullend familil'kun
tligc inlichtingen (gc/inslïrhl' lluders). 

172. Til Y S Mnurice, 0(' ei U!dCIISI'0/'(,,!/t'CS/fll IC .. \lIlla il/ /V~ 7. - l. "dW. 1 ~( 1 \)Q.'), 

3-4, 25-26, met programma. I A I 
Korte hesduijving op hasis vun kranll'hl'rkhl. 

173. TIl Y S Maurice, l\1el ciC' (·/tris(c'l/ Midcl('II.'·/lu"/s/lt l,,d oJl r(Î.,,, - l., dW, 1 N I \)Q.~ l. 
3-4, 27-.~(). meI 1'010 hl'StuU\'. I A 1 

2.U 

Beschrijving van Cl'n uiIslap van lk/l' \'l'I\'ni~in~ n:lllr dc 1''''1\1:-.\1'\''\'10.. l'n dl' 1..\1:-.1 

in Il)27, 11 lil \ de hand vun l'nkl'!t' kranlt'hl'rkhll·u. 



174. TONDAT Romano, Het verenigingsleven te Eeklo in vroegere jaren. - DED, 
2(1993),3,112-122; 4,180-182; 3(1994),1,38-42; 2, 84-88; meerdere foto's. 
[A] [E] 
Het verenigingsleven van rond de eeuwwisseling tot aan 1940, doorgaans rond 
een foto. Zeer verscheiden onderwerpen. Zeer veel persoonsgegevens, vnl. 
geput uit de bevolkingsregisters. 

175. TON DAT Romano, Het Eeklose verenigingsleven in vroegere jaren (5). -
DEO, 3(1994), 3, 134-137, 1 foto. [A] [E] 
Kaaikenskermis 1936. Herbergier Gaston Van de Genachte haalde een beer 
naar Eeklo. 

176. VANNOPPEN Henri, De streekdrachten in de Vier Ambachten. Belgisch 
gedeelte. - Over den Vier Ambachten ... , Kloosterzande, 1993, pp. 1005-1006, 
2, foto's. [A] [E] 

177. VERSTRAETE Dirk, De Welgezinden JOO jaar. "Daar er met vrouwspersonen 
geen maatschappij op vredesvoet kan blijven bestaan". Een kroniek van 100 
jaar koorleven in Eeklo. - Eeklo, 1993, niet gepagineerd, overvloedig geïll. [E] 

2. Registers 

A. Auteurs 

Andries Albert 75 

Bastiaen Filip 1,29,31 
Bastien Nico 61 
Bogaert Chris 123 
Bollaert André 3-5,35,94, 112, 113 
Bourgeois Jean 45,46 
Braekman Willy 164 
Brand f lanno 62 
Brand K. 95 

Brand W. 95 
Brugge Maurits 76 
Bruggheman Maurice 165 
Buyck Norbert 92 
Buyck Roger 96 

Cardon Willy 77 
Claeys Robert 36, 37 
Coppens Martine 6 
Coulant Yves 86 

233 



Creve Piet 78 
Crombé Philippe 46,47 

Daels L. 54 
Daem Marcel 166 
Dauwe Emiel 38, 148 
Debbaut Ronny 140, 149, 157 
De Bevere Sven 48 
DecIercq Rudi 124 
De Clercq Wim 49 
Defruyt Roger 150 
De Groote Katrien 7 
de Kraker Adrie 28, 55, 56, 63 
De Lille Gilbert 8 
de Lust Robert 57 
De Meulemeester Johnny 50 
Demeyer Filip 125 
De Muynck Guy 32 
De Paepe Jozef 114 
De Reuck Dirk 29,39 
De Roo Staf 33 
Desmet D. 64 
De Smet Erik 9, 10,40,65, 79, 80 
De Smet Gaby 81 
De Smet Marc 115, 167 
de Smidt J.T. 66 
De Vleesschauwer Marc 58,82 
De Vos Achiel 146 
De Weerdt Dcnise 116 
De Wilde Bas 83 
De Wilde Ivan 114 
D'Hondt Dirk 84 

DohhclaereJozef 97,151,152 

Gauticr Achilles 59 
Ciilhuys P.M. 27 
Gocrninnc LUl: 86 
Gysscling M. 141 

I Jacgcman M. 2 
lJamcrlynck Willy 10.34. 153. 154 
Ilandtpoortcr Fcmand 142 
lIendrix (I, 143 
Ileyndrickx MmklL'im' 158 
IIOChl'kc Ci. 168 

1.'4 

Hoste Ivan 29 
Huys Paul 11,98 

Janssens Antoine 12. 1 JO 
Joos Willy 159, 160 

KerckhaertNoël 26.87.126.169 

Lambrecht Daniël 62 
LancIus Kathleen 123 
Laroy Peter 127. 128 
Lootens Cyriel 99, 117. 170 
Luyssaert Jan 100 

Maes David 13 
Martens Albert 14-20. JOI-IO-1. 171 
Meganck Marc 47 
Mertens J. 88 
Meuris Walter 129 

Nelissen Marc 67 
Notschaele Elie 119 
Nottehoom Hugo 68. 69, 105. 

118. 130 
NotlehOOI11 Walter 131 

Pauwcls Omer 60 
Pille Freddy 30 
Pluis Jan 132 
Puylal'rt C'. 155 

Sl'ml')! .Jacqul's 45 
SpanllllVc 1. \()ó 

StCCg.hl'l"S Wilfrkd 21-25. 156 
Stod.mull Edgnrd Hl.) 
Stnáman LUl' 29, 41. 42, I07·1l)Q, 

146 
Strol'VC 1. 120 

Tal'ldl'llulI\ .Johan 145 
Thlll'll 1I11~u 51 
Thys ~ lnuril'l' 121, 172, 1 V 
Tondat R\lIlH\ll\l 5:\, 10-72, Q(l, 

LU-Uh, 174, 115 



van Beylen J. 91 
Van Cleemput Pieter 43 
Van de Bouchaute Cyriel 122 
Van den Heuvel Jozef 110 
Van der Haegen Guy 52 
Van de Woestyne Paul 137, 146 
van Elslande R. 138, 139 
Van Elslander A. 147 
Van Heyghen Urbain 92 
Van Hulle Marc 114 
Van Hyfte André 92 
Van Melkebeek M. 111 

B Trefwoorden 

architectuur 123, 125 
armmeester 39 
art -deco 125 
artillerie 115 
auteurs 143, 147 
autonomie 61 
avifauna 57 

barge 85 
beer 175 
begijntje 171 
begrafenissen 16, 34 
bestuur 63, 68 
bevrijding 114 
bezaaiing 88 
bezetting 113 
bibliografie 1 
bibliotheek 128 
bijgeloof 168 
bisdom 111 
Boerenbond 76 
boogschieten 169 
borduurschool 13 I 
bouwkundig erfgoed 123, 133, 135 
briefpapier 79 
broederschappen 96 
Bronstijd 46,49 
brug 42 

Vannoppen Henri 176 
van Peteghem P. 73 
Van Royen Harry 44,74,93 
Verbeeck Mieke 123 
Verhoeve A. 54 
Vermeulen Geert 161 
Verstraete Daniël 162 
Verstraete Dirk 177 

Wallaert Paul 33 
Win dey Brigitte 53 

Canadees kerkhof 118 
cappelrije 38 
centralisatie 61 
centrumfunctie 71 
christelijke vakbeweging 92 
cisterciënzerabdij 82 
clarissenklooster 104 
communicanten 17 
componist 161 
cultuurbezit 123 

dagboeken I 14 
dekenij 110 
dialect 144, 145 
Diederik van Assenede 142 
dirigent 161 
domeinrekeningen 41 
doodsoorzaken 3 
dorpsmonografie 29 
drinkwaterdistributie 84 
duiventoren 39 

ecologie 29 
Eerste Wereldoorlog 35, 103, 

116,120 
eigendomsgeschiedenis 162 
elektriciteit 87 
emigranten 7 

235 



familienaam 140 
Flanders Fields 118 
fossielen 59 
fotoboek 31, 32, 33 
fotoreportage 34 
franciscaan 94 
Franse tijd 68 
fundaties 14 

galg 11 
gedwongen verkoop 40 
geestelijken 97, 159 
gemeentefusies 74 
gemeentepolitiek 69 
genealogie 20 
Gentse calvinistische republiek 5 
gerechtigheidstafereel 70 
gesneuvelden 4 
gevangenschap I 12 
gezondheidszorg I 30 
gilden 96 
godsdienst 95 
godsdienstvervolging 97 
gotiek 139 
graanwindmolen X6 
grafelijke ambtenaren 61 
grafheuvel 47 
grafmonument 155 
grafschriften 1I X 
grafsteen 157 
guldensporenfeesten 172 

H.-Sacramentsdcvotie IOH 
handtekeningen 153, 154 
hamlOnie 137 
havens 91 
heemkunde 26 
Ilecrnkundig Genootschap 30 
heks 9H 
heren 65 
hcrvnnning 100 
lIet Laatste Nicuws 127 
hoefijzer 4H 
hoeven HX 
Ilof van I.ovcndcgcm 4 I 
hofstede 39 

236 

immobiliënmarkt 10 
inventaris 2 

jaargetijden 108 

kaartbeeld 28 
kanaal 75 
kanonskogels 115 
kantschool 131 
kapel 58, 103 
kasteel 41, 126, 162 
kerkelijk leven 96 
kerkelijke gebruiken 107 
kerkgebouw 106 
kerkgebruiken 109 
kerkhof SR 
kerkmeesters 19 
kerkschatten 129 
kermis 175 
ketterij 100 
keure 62,66.67,72.13R 
kiezerslijst 35 
koordiensten 16 
koorleven 177 
kopiisten I·B 
kostersamot 101 
krckenhiotoop 5X 
krulhol 167 
kunstenaars 139 
kunstpatrimoniulll I ~9 

landhouw 76. X I 
landschap 54 
landsdmpsl'l(,·llll.'lltt'n 57 
lanspunt 49 
legclllkn 104, I(lX 
Icgertlk-nst 12 
l.l'opnldkanaal 77 
ti Ix' ra ti Sllll' 11H 
I k-fdl'sv\"rhaal 141 
lill'min'lx'drij\'ighcid 14J 
IUI.:htfntugl1lfk 45 

IlwdiSl.'h I..1l'l'S 1.\0 
militllil'l.' I..\"rl..llll\'l'll 1.\ 



militaire operaties 115 
miniatuur 138 
mirakel dorp 104 
missionaris 94 
molens 82, 83 
molentermen 82, 86 
mottekastelen 50 

Napoleon 4 
neerhof 41 
nieuwjaarsbrief 163, 171 

ontginningsgeschiedenis 146 
onwettige kinderen 80 
oorkonde 109 
oorlogsbelevenissen 112 
oorlogsslachtoffers 114 
oorlogsverhaal 114 
opeising 1 13 
opgraving 58 
overstromingen 56, 58, 60 

pachtcontracten 82 
parochie 105, 111 
parochieregisters 8, 21 
pastoor 160 
pater 94,99 
pers 127 
persvrijheid 127 
politie-uniform 34 
politiekorps 34 
poorters IS, 22, 23, 24, 25 
prehistorie 47 
priesters 96 
prijsschatting 86 
priorij 2, 143 
processies 108 

rabot 75 
rechtscultuur 73 
rechtsgeschiedenis 64 
rechtspraak 70, 71 
rentepJichtigen 18 
reuzendieren 166 
rogge 42 
Romeinse wegen SI 

sagen 168 
satellietkaart 28 
schavuitenjacht 164 
scheepswerven 91 
scheepvaart 75,91 
schenking 109 
schepenen 39,61,91 
schepenhuis 70 
schilderij 37 
schoolmeester 154 
schout 40 
schriftelijk proces 73 
silex 52 
smid 150 
socialisme 78 
soldaten 13 
speld 49 
spionage 116 
staakbolling 167 
stadhuis 134 
stadhuisklokje 36 
stormvloeden 56 
streekdrachten 176 
syndicalisme 92 

tegeldecoratie 132, 136 
tekstuitgave 66 
textielcentrum 90 
topografie 79 
toponiemen 141, 146, 162 
tram 93 
transport 93 
trekschuit 85 
tuinbouw 76 
Tweede Wereldoorlog 112, 114, 

117, 119,121, 122 

uitstap 173 
uitvaarten 16 

veestapel 88 
Venesoenrapporten 7 
verenigingsleven 174, 175 
versterkingen 50 
vertalers 143 

237 



vervlaamsing 140 
vete 40 
visitatieverslagen 110 
vissershaven 89 
visserskledij 165 
Vlaamsgezind 161 
vleestienden 102 
vluchtelingen 120 
volksdevotie 158 
volksgebruik 164 
volkskledij 165 
volkssport 167 
volkstelling 6 
volkstypes 170 
vroedvrouw 124 
vroege middeleeuwen 53 
vrouwen 116 

C. Plaatsnamen 

Met plaatsnamenlijst 29 

MEETJESLAND 

Aalter 31. 52. H5. 121. 127. 12H. 
150.172.173 

Adegem 50. HH. 97. 117 
Assenede (zie ook Vier Amhachten) 

44. 51. 5H. 60. H I. I 15 
Assenede (Amhacht) 27. 5H. 65. H7. 

129. 165 

Bassevelde (zic nok Vier Amhachten) 
25.44. Hl. 93.139 

BelJcm 29.31.39.4H.H5.!J9.117. 
157-160.162.170.171 

Boekhoutc (zic ook Vier Al11bndlll'rl) 
44.51. 53. 55. 77. Hl. H9. () 1. 
116.126 

Bockhoute (Amhm:hO 27. H7. 121). 
165 

wandtegels 132. 136 
wapens 27 
weefgetouw 40 
Weense codex 66 
werkmansgezin 122 
wettelijke pa<;seringen 10 
Willemsfonds 128 
winkel 158 

zee 54 
zeedijk 55 
zoogdieren 59 
Zuidleie 85 

Eeklo 6.9. 10.22 .. B .. '\~ .. '\b-.'\H. ~O. 
43.67. 70-72. 7Q. HO. ~H. 90. Q7. 

122.124.125. 127. 13~-l.n. 146. 
153-155. I 6.'\. 17~. 175. 177 

Ertvcldl' (lil' oot.. Vil'r Amo.ll.'htcnl 
44. 50. 51. X I. Ut) 

Evcr~l'm 30. X I 

Hanshl'kc 16-20. \OI-Ill.~ 

Kaprijkt' 71. t)6. 16t) 
Knl'ssl'lart' H5. 12,'\. 140. I~t) 

Lotl'nhulk 31. 112 
l.llVl'nlk~l'm I I, 4 I. 42. 75, 107, 

123.15t1 

1\111Idt'~l'm ~6. ()l). 77, I{I{. 111{. 
1J1.lhl 



Meetjesland 1, 21, 26, 108, 111, 
118, 130, 132 

Merendree 14, 49 
Middelburg 104 

Nevele 12, 13,98, 112, 113, 147 
Nevele (dekenij) 110 
Nevele (Land van) 5, 7, 15, 100 

Oosteeklo (zie ook Vier Ambachten) 
23,44,51,81,82,139 

Oostwinkel 8,47, 105, 123 

Poeke 31 
Poesele 3,4,35, 94, 112, 113 

Ronsele 86, 123 

Sint-Jan-in-Eremo 114 
Sint-Laureins 77, 114 
Sint-Margriete 114, 166 
Sleidinge 164 

Ursel 123 

Vier Ambachten 28,44,45,54-57, 
59,61-64,66,68,73,74,76,78, 
83,84,91,92,95,106,119,120, 
133, 138, 140, 144, 145, 167, 
168, 176 

D. Familienamen 

Vinderhoute 123 
Vosselare 109 

Waarschoot 2,24,32, 123, 143, 156 
Waterland-Oudeman 114 
Watervliet 114, 169 

Zomergem 123, 156 

ANDERE 

Aardenburg (decanaat) 111 
Antwerpen 131 
Brugge 85 
Brugge (aartsdiaconaat) 111 
China 94 
Doornik (bisdom) 111 
Frans-Guyana 97 
Gent 11, 15,21-25, 75, 85, 93, 116, 

139, 143, 164 
Gent (aartsdiaconaat) 111 
Gistel 159 
Japan 94 
Meigem 113 
Sint-Baafs-Vijve 160 
Terneuzen 55 
Verenigde Staten 94 
Westhoek 13 
Westkapelle 97 

met (talrijke) biografische nota's 100, 110 
Bronnenpublikaties 4-8,10,13,15-19,21-25 
Met veel namen 114, 174 
Met naamlijsten 29, 96, 128, 137 

Voor de werkmethode zie jaarboek 43( 1992), p. 275 

Beeckmans 154 
Buysse 82 

Cannoot 12 
Cram 162 

239 



Coppens 13 
Cromheecke 131 

Daneels 98 
Dauwe 148 
Debbaut 157 
De Bourdere 37 
De Clerck 43 
De Clercq 157 
De Cloedt 12 
De Croock 152 
De Groote 158 
della FailIe 65 
De Meyer 121, 170 
De Neve 97 
De Pauw 39 
De Poorter 14 
De Poortere 82 
De Ruyck 103 
De Schaepmeester 39 
De Schrijver 127 
De Smet 116 
De Smul 112 
De Vriendt 14 
De Wachter 127 
De Winter lOl 
Diederik van Assenede 142 

Engels 40 

Fe rre re 140 

Goethals 117 

Ileyde 156 

Lamhrecht 20 
Ie Sergeant d'l kndccourt 162 
Li(c)vyn 163 
Lovcling 147 

Maenallt 150 
Maenhollt :W 
Martcns 14 
Myncke 170 
Mcrchier l)4 

240 

Pa[er~on 69 

Rammcloo I 16 
Rootsaert 159 

Schatteman 116 

Taets 20 
Temmerrnan 155 
Tinel 161 
Triest (bisschop) 106 

Van ComposteJle 12 
Van Daele 40 
Vandecasteele 34 
Van de Genachte 152. 175 
Van der Donck 164 

Van der Meersch 109 
van der Stegen de Putte 14 
Van de Sleene 9<) 

Van de Veire 149 
Van de V()()rde 101. 163 
Van Rechem 14 
Van Vynckl 171 
Van Wacyenherghc 15') 
Van Wonlcrghcm 160 
Verhiesl 124 
Ven:outer 82 
Vcrhcirc 140 
Vl'rhulsl 39 
Vcnllccrsdl 14 
Vl'l1lll'irsdl 35 
V crslrijng.l' 151 

Wullc7. IM 
WIIIII.'r van Marvis \05 
Wcg.gc 20 
Wilkms 40 



KRONIEK 

1. Het Genootschap tijdens het werkjaar 1993-1994 

A. Het vierenveertigste" Appeltje" 

Op die prachtige winterse 12de februari 1994 kwamen vele trouwe leden van het 
Heemkundig Genootschap - een honderdtal volgens een ruwe schatting - afgezakt 
naar het statige stadhuis van Kaprijke. Alles wees erop dat dit een bijzonder geslaag
de bijeenkomst kon worden: een stralend winters zonnetje, veel volk en een uniek 
kader. Toch zou de hoogtijdag die de voorstelling van een jaarboek voor het 
Genootschap toch altijd is, in mineur verlopen. Dit was vooral te wijten aan de afwe
zigheid van voorzitter Luc Stockman, die in de voormiddag in het ziekenhuis was 
opgenomen. Door omstandigheden raakte ook pas na de middag bekend dat ook 
ondervoorzitter Hugo Notteboom op dokters bevel het huis niet mocht verlaten. Ook 
secretaris Dirk De Reuck moest zich om beroepsredenen laten verontschuldigen. 
Noodgedwongen moest Filip Bastiaen dan maar in zijn eentje het geheel in goede 
banen trachten te leiden. Meteen is duidelijk dat het programma enigszins aan varia
tie zou moeten inboeten. 

Het welkomstwoord werd uitgesproken door het nieuwe bestuurslid Roger Buyck. 
Hij trad op in naam van het Kaprijkse gemeentebestuur en de burgemeester, de heer 
Windey, die een andere afspraak had. 

Vervolgens deelde Filip Bastiaen de bestuurswijzigingen mee. In de loop van het 
voorbije werkjaar hadden secretaris Roger Moelaert en Georges Van Vooren ontslag 
genomen. De bestuursploeg werd dan wel weer met vier namen verruimd. met name 
Roger Buyck, Freddy Pille, Peter Laroy en Marc De Vleesschauwer, geen onbeken
de namen voor wie vertrouwd is met het heemkundig reilen en zeilen in het 
Meetjesland. 

VOORSTELLING VAN HET JAARBOEK 
door Filip Bastiaen, redactiesecretaris 

"Vorig jaar boden we met het Heemkundig Genootschap een speciaal Appeltje aan: 
een lijvig boek met talrijke kleurenfoto's. Dat was slechts mogelijk dankzij spon-
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soring. Dit jaar brengen we een veeleer gewoon jaarboek, dat echter nog 5.teed~ goed 

is voor 256 pagina's lectuur van niveau. 

Opnieuw slaagden we erin acht min of meer omvangrijke artikels op te nemen, waar

aan evenveel auteurs werkten. Eens te meer slaagden wij erin een jonge kracht aan te 

trekken, die op het lokale vlak - meer bepaald AaIter en Eeklo - reeds bewezen heeft 

het een en ander in zijn mars te hebben. Twee artikels hebben betrekking op heel het 

Meetjesland, terwijl in de andere, drie gemeenten die doorgaans weinig aan bod 

komen, in de heemkundige kijker worden geplaatst: Lovendegem, Ronsele en 

Oosteeklo. 

Ook op het thematische vlak namen we een artikel op met een bij ons nog maar zeI

den of zelfs helemaal niet behandeld onderwerp, nl. persgeschiedenis. De auteur is 

dan ook een adept van prof. R. Van Eenoo, een van de persspecialisten bij uitstek. 

Kerkgeschiedenis en molinologie komen met twee titels aan bod. 

De bijdragen zelf. 

Met de regelmaat van een klok brengt Roger Buyck ons een artikel over :ijl/ Kaprijke. 

Zijn stevig onderbouwde en doorgaans vrij omvangrijke pennevruchten zijn uiterst 

geschikt om een jaarboek mee te openen. Dit jaar wijdt hij een 70-tal pagina 's aan het 

Kerkelijk en parochiaal leven Ie Kaprijke (13de -18de eeuw). In de inleiding schrijf! 

hij dat een dergelijk onderzoek door de relatieve schaarste van de bronnen meer 

vraagtekens doet rijzen dan er pasklare antwoorden gegeven kunnen worden. Ruim 

270 bronvemleldingen bewijzen dat hij cr toch in slaagt een grondig bt-e1d Ie schet

sen. In een eerste hoofdstuk handelt Roger over hel prille h<:gin van de purodlie 

Kaprijke, meer bepaald in de Ude en de 14de eeuw. Het is l'ell vrij kort slukje mei 

vooral algemene zaken en momentopnamen. Dl' Jlll'rk waardigste vondst is die van het 

naast elkaar bestaan van twee gelijkwaardige pastoors. gl'en unkum voor hel 

Meetjesland maar toch wel onvcrwadll voor t'en jonge en kleinere panX'hic. Ot· 

mogelijke verklaring leest u p. 7. Voor lk 15de tut en nlt't dl' 1 Xdt' eeu" was ht.'1 

beschik hare materiaal dan weer stukkt'n uitgehreider. Dt' auteur slangt erin l\OS ~13n

genaam te onderhouden over diverse tllt'ma ·s. Dl' recrutl'ring en oplt'iding V~lIl dt.' 

parochiepriesters is zonder meer hoeit'nd. Ilij gaat vcnkr in op het duhtx'k pasloor

schap cn vooral op de ll1ocilijkhedt'n die l'ruit voortvloddt'll. Ook dt' ml'dc\\l'rkt.'n. 

van de pastoor. zoals de koster. de klokkenluidt'r en dl' kl'rk- t'll disllll'l'slt'rs kllml'n 
ruimschoots aan h(ld. Tot slot schetst Roger BUyl'k (.'en lx'cld van vijf ~i1dt.'n t'1l hf\X'

derschappen, zodat ook het devote karakter van de he\'nlkin~ lot lIitin~ knmI. 

Verscheidene hijlagen met talrijke Ix'rsoonsnlllllt'nlijslen rondt.'" ht" ~dll'd nl'. 

Een eerste bijdrage van onze voor,ittl'r I.Ul' Stol'kman dmH~' dl' \'l'rlIUlwlnmlluOrit< 

/>OIlI1'SI('"C" \'Oor tic (i('sc"i('d('"i.~ \'(/1/ 1.00'('"dt'g('m. llij vl'rrkhtlc IIl1mdi.il.. IIp \'t'r-
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zoek van wijlen Achiel De Vos beperkte navorsingen ter voorbereiding van het 
bezoek van het Genootschap aan Lovendegem in 1988, en goot het resultaat in drie 
kleine stukjes. Aan de hand van de domeinrekeningen van de heer van Lovendegem 
uit de ISde en de 16de eeuw schreef hij In en om het Hof van Lovendegem, waarbij 
boeiende gegevens over het plaatselijke kasteel aan het licht kwamen. Een tweede 
speurtocht had betrekking op het kerkelijk leven en resulteerde in Kerkelijke gebrui
ken te Lovendegem in de zestiende eeuw. Tenslotte vond hij in de nagelaten papieren 
van Achiel De Vos een aanbestedingsdocument over Het bouwen van een houten 
brug over de Lieve in Lovendegem in I534. 

De jonge Aalterse historicus Peter Laroy, die reeds over het Willemsfonds in het 
Meetjesland werkte, schreef Pers en persvrijheid in het Meetjesland, casus Het 
Laatste Nieuws (l89I-I892). Het artikel probeert de moeilijkheden te schetsen die 
deze krant toen in het Meetjesland ondervond, o.a. in Eeklo en in Aalter, waar de 
katholieke burgemeesters via een gemeentereglement de verkoop van bepaalde bla
den aan banden probeerden te leggen. Dit werkte uiteraard willekeur in de hand, maar 
was ook in strijd met de Grondwet en leidde tot een reeks processen, een aantal inter
pellaties in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en een polemiek in de nationale 
kranten. Vooral de Eeklose zaak was een dankbare kluif, door de aanwezigheid van 
gewichtige hoofdrolspelers. Door dit artikel krijgen we een beeld van de persgebrui
ken aan het einde van de 19de eeuw, waarbij de ideologische gebondenheid centraal 
staat en de tegenpartij steevast de boeman is. Het lokale element was veeleer een 
graag meegenomen maar toevallig extraatje. 

Wie de naam Luc Goeminne in de mond neemt, heeft het bijna vanzelfsprekend over 
molens. En nu is dit niet anders. Samen met een andere molenspecialist, de Fransman 
Yves Coutant, schreef hij Prijsschatting van een graanwindmolen in Ronsele van 
I566. Het belangrijkste onderdeel van deze bijdrage is de tweede bijlage, die een 
glossarium van 79 molentermen bevat. 

Hugo Notteboom stort zich de laatste tijd in de vroegere Maldegemse gemeentepoli
tiek. Om geen misverstanden te creëren, herhaal ik vroegere. In het voorliggende jaar
boek heeft hij het over een merkwaardig figuur, Theodore Paterson. De naam alleen 
al trekt onze aandacht. Zijn band met de familie Dhont-Pecsteen verklaart echter 
alles. Het pad dat naar de gemeenteraad leidde, liep echter niet bepaald over rozen. 
Maar Theodore Paterson schrok er ook niet voor terug om als politieke spelbreker op 
te treden. Zeker in zijn beginjaren was hij niet bepaald een toonbeeld van een actief 
en toegewijd politicus. Eigenbelang stond bij hem al eens hoog aangeschreven. Een 
passus uit de bijdrage heeft het zelfs over Maldegemse zwijnel1[Jolitiek. Toch zou de 
man ook oog hebben voor het algemeen belang en werd hij zelfs als burgemeester 
getipt, maar dit gunden de katholieken hem niet. Hij was ook actief in het sociale 
leven van de gegoede kringen. Dit artikel weerlegt alvast enkele vroegere fabeltjes. 
Aangename lectuur verzekerd. 
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In de tweed~ bijdrage van Luc Stockman vernemen we iets meer over /Je versprei
ding vall de II.-Sacramelltsde\'otie in het Meetjesland l'óór 1600. Vooreer!.t behandelt 
hij het ontstaan van de verering in Luik; het tweede deel is gewijd aan de lokale ver
spreiding via processies, jaargetijden en andere diensten, en aan de werking van !.pe
cifieke H.-Sacramentsgilden. Hij besluit dat de verering vaste voet kreeg in het 
Meetjesland tussen 1400 en 1500. 

De laatste uitvoerige bijdrage is van de hand van ons nieuw be!.tuur!.lid Man.: De 
Vleesschauwer. Ze handelt over De (ahdij )molen mn Oosteek/o: ,·ier eellwen 
geschiedenis. Het gaat dus om een echte long-ruil-benadering. wat veeleer uitzonder
lijk is en het alleen maar interessanter kan maken. De molengeschiedenis gaat moge
lijks terug tot de l4de, misschien zelfs tot de 13de eeuw. Het bouwwerk behoorde 
oorspronkelijk aan de Oosteeklose cisterciënzerabdij toe. De hier verhaalde geschie
denis start pas echt in 1504. Vanaf dan beschikt de auteur over een mer"'waardige 
schat aan gegevens: te beginnen met abdijrekeningen, maar vooml vele pachtcon
tracten van de l6de tot de 19de eeuw. De twintigste eeuw is uiterst summier hchan
deld. De inhoud is zeer verscheiden: we vernemen heel wat over de aard van de 
molen, de gebouwen, de pachtvoorwaarden, herstellingen. zelfs over een rudimentair 
verzekeringswezen en natuurlijk over de eigenaars en de molenaars. Er volgt tevens 
een bijlage met molentermen. 

Wilfried Steeghers sluit de reeks van de gewone hijdmgen af met Pasonell uil h('( 

Meetjes/and m'er/edell op de Sint-BaafV){Il"Ochie (e G('f/l ( 167/-/796). Om de hruik
baarheid van deze hronnenpuhlikatie te vergroten is een register opgenomen. 

Van de vaste ruhrieken komt eerst hetllt't'mk/lndig Rt'I't'f(orium, door mij/elf ~amcn
gesteld. Om meer /lp to date te kunnen zijn haseren wc ons voortaan op dc wcr"'jaren 
van het Genootschap. Dit leidde voor de tweede lijst tot anderhalve alk\"cring. Hct is 
bijna onvoorstelbaar hoeveel cr in deze I X maanden over het t\kctjcsland \'CfSl'hclll'n 
is, en we weten nu reeds dat enkele titels over het hoofd Wl'nten gclicn. Wc lullen 
trouwens onze criteria strikter moeten bepakn 0111 nict cl'" jaar een dnd hoven lil' ~OO 
titels uit te komen. 

Als echte uitsmijter fungeert opnieuw dl' Kro"id. I kt wer"'jaar 1l)l):!-1l)l)3 "all hl't 
Genootschap komt in talrijke verslagl'n ruimschools aan hod, waarhij llU'" :mndadll 
wordl hesteed aan hel afscheid van IWl'C ht'stllurskdl'n, Illl'l naml' un/c 7.l"C1I\\ s
Vlmning Cieorges van Voorcn l'n Rogl'r Moclal'rt. Van dell' laalstc wcrd tnlll\\l'n~ lil' 
bibliografie opgenomen. In de lkclrubric'" Uot'kt'l/l/it'u\\'s "'unwil IC\'l'n \\l'r"'l'n alm 
bod en cr belandden zclfs twec nieuwl' Mel'ljl'slandsl' lll'l'l1l"'lIndigl' tijd~\.·hrifh.'n up 
on/.e lecstafel. Bij de "('('/Ilk/llldigl' nil'/III'.\:it·s hl'l'ft Lul' Slol''''m:m tWI \\IHkr IUl'l'r 
over een nicuw kUllstwerk voor de Sint-Luufl'ntiusKt'r'" in Sint·Luun'im. 
Wat rest cr mij nog meer dan jullie Vl'l'l ll'l's!ol.l'not tOl' tt' \WnSl'I\." 

Na dc voorstelI i 11 !ol. vol~dl'1l korte Vl'rshl!ol.l'n owr l'l'n IIlInlalll' Vl'l'Sl.'hijlwn puhli"'alil'~. 
Freddy Pille brachl lHlllll'ns dl' Äl'hkl Ik VllS - \\wk~l'ul'p Vl'rslll~ uillwcrlk \\l'I\..-

244 



zaamheden aan de Geschiedenis van Evergem, die op 17 december 1994 voorgesteld 
wordt. Filip Bastiaen zette de werken die in september 1994 zouden verschijnen op 
een rijtje: de Geschiedenis van Bellem, een herdenkingsboek over het Canadees kerk
hof te Adegem en de Geschiedenis van de parochie Oostwinkel. In de reeks 
Meetjeslandse toponiemen vóór 1600 werden de delen Eeklo, Hansbeke en de pol
dergemeenten voor 1994 aangekondigd. 

Tot slot van deze namiddag schetste Roger Buyck een stand van zaken met betrek
king tot zijn Geschiedenis van Kaprijke. Hij vertelde dat hij door toedoen van wijlen 
Achiel De Vos sinds 1981 van het Kaprijkse gemeentebestuur alle faciliteiten krijgt 
om dit onderzoek uit te voeren. Het zal wel nog verscheidene jaren duren vooraleer 
hij achter dit werk een definitief punt zet. Roger zette de redenen eventjes op een rij. 
Vooreerst werkt hij alleen aan dit project. Daarnaast wil hij zoveel mogelijk bronnen 
minutieus uitpluizen. Hij kan het voor zichzelf niet verantwoorden reeds iets te schrij
ven op basis van één archiefstuk. Hij erkent dat hij zeer ver gaat in deze passie. Voor 
de 19de en de 20ste eeuw beperkt hij zich zelfs niet tot de archiefbronnen, maar con
sulteert hij ook oude kranten, om niets aan zijn aandacht te laten ontglippen. Voor het 
ancien régime is 90 procent van de beschikbare bronnen thans onderzocht. De 19de 
eeuw is in volle bewerking, maar aan de 20ste moet hij nog beginnen. Het schrijfwerk 
is dus nog veraf. Er is welgeteld een stukje van één hoofdstuk van het eerste deel 
geschreven. De voorstelling van de Geschiedenis van Kaprijke is dus niet voor 1994. 

Na dit ernstige deel werd nog heel lang nagepraat bij een glaasje, ons aangeboden 
door het gemeentebestuur. Onder leiding van Roger Buyck brachten enkele aanwezi
gen nog een bezoekje aan de prachtig gerestaureerde benedenruimte van het stadhuis. 

F.B. 

B. Voordrachten 

4 december 1993 - De gebouwen van de aloude distillerie Van Hoorebeke en het bij
behorende woonhuis in de Boelare werden onlangs bijna helemaal gesloopt en door 
nieuwbouw vervangen. Alleen de opslagplaatsen met de ruime kelders werden gered 
en deskundig gerestaureerd. Ze werden ingericht als industrieel-archeologisch muse
um over het bedrijf van deze bekende Eeklose jeneverstokersfamilie. 

Op 4 december 1993 namen 24 Meetjeslandse heemkundigen deel aan een rondlei
ding door dit prachtige museum, waarin de familie Van Hoorebeke en haar produkt 
worden belicht tegen de achtergrond van de sociaal-economische ontwikkeling van 
de stad Eeklo. Dit verhaal is opgebouwd met talrijke authentieke documenten, realis
tische ensceneringen en een stripverhaal. Dit nieuwe museum in het hartje van Eeklo 
kwam mede tot stand dankzij de inzet van Erik De Smet en Willy I-Iamerlynck. 
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Na de rondleiding kregen de bezoekers een dialoog tussen volhzanger Tamboer en 
de laatste jeneverstoker Jules Van Hoorebeke te horen. Uiteraard werd dit intere\aJl
te bezoek afgerond met een stevige borrel. waarna de leden van het GenooIschop niet 
minder dan 17 flessen als reserve mee naar huis namen. Het jeneverhuis is een model
museum voor industrieel-archeologische streekgeschiedenis en bijgevolg een bezoek 
overwaard. 

L.S. 

27 januari 1994 - In samenwerking met het OF-Maldegem. V.O.S.-Maldegem en 
P.O.B.-Maldegem organiseerde ons Genootschap een voordracht over De :aaJ.: 
Daens. Spreker was Frans-Joos Verdoodt. tevens auteur van een boek over de oms
treden priester. Aan de hand van de film Daens schetste hij de echt gebeurde feiten 
en beschreef hij niet alleen de annzalige levensomstandigheden van de fabrieksar
beiders. maar ook het tragische lot van de steenbakkers. de seizoenarbeiders (de fran
schmans) en de landarbeiders. Ook de belangrijkste mede- en tegenstanders van 
Oaens voerde hij ten tonele: Hector Plancquaert. Charles Woeste. baron Leon de 
Béthune en Mgr. Stillemans. Hij ging uitvoerig in op de tweespalt tussen de christen
democraten en de katholieken en de steun van de sociaal bewogen intellectuelen. 
Tenslotte trachtte hij te achterhalen hoe priester Adolf Oaens in die sociale strijd ver
wikkeld raakte. Oaens stierf als een verhitterd en ontgoocheld man. verscheurd tus
sen zijn sociaal-politieke hewogenheid en zijn priesterkleed. Deze voorumcht lolte 
meer dan 50 personen. wat bewijst dat een samenwerking met andere verenigingen 

lonend kan zijn! 

C. IJl' zomeruiIslap 

Everxem, hel geboorll'dOll) \'Clll Achicl Ik \ ().\' 

In het vooruitzicht van de puhlikatie van de (i('sch;t·c/('II;.\' I'dll EI'ag('''' ging nn/e tr.l
ditionele uitstap op 21 augustus 1994 naar het gl'lloortl'dnrp van unie hc..'treunk voor
zitter. 
Tijdens l.ijn welkomstwoord op het gemeentehuis, het aloude knstec1 Ta Run:lu. 
maakte Luc Stockl11un de balans op van lil.' uitvol'ring van hl't hl'l'mt...undig l'll 
geschiedkundig Ic'Slamt'lI1 van Achiel Dl' Vos, In lil' vijf jaar na Achids \l\"c:-rlijdl'n 
werden vijf uitstappen en vijf jaarhlll't... voorslellinge.'n gl'organisl'('nt. Elt... jaar Shlll(kn 
er ook vicr voordrachten op het programma. lkgin juli 1444 wc,'1\1 de.' hc..'s'uun-pl(x'~ 
ten huize Ma/pcrlu;.\' tc Evergc.'m verjongd en uilgehn'id tot 14 klkn, ikt kdl'nlx'· 
stand van het GenootsdHlp bied' uI die tijd sta hiel. 

De Stichting Achiel Ik Vos, opgerkht lll'~in Il)l)(). gaf 111 Il'S ddl'u Mt'l.'tjt'silludsl' 
topollicll1c,'n v!ln vóör I hOO uil. Enke.' k kdcll vall Iwt l knootsdmp lijn nnk .11 slIlds 



De gidsen Freddy Pille en Filip Notteboom vonden een gewillig gehoor onder de talrijke 
groep deelnemers aan het bezoek aan Evergem op 21 augustus 1994 . 

eind 1990 actief in de werkgroep voor de Geschiedenis van Evergem. De droom die 
Acmel niet kon realiseren is zo goed als werkelijkheid geworden: op 17 augu tus 
1994 leverde Freddy Pille de laatste tekstdiskette bij de drukker in. 

Verder herinnerde de huidge voorzitter aan de verdiensten van Firmin De Clercq, die 
tus en 1940 en 1991 op een bescheiden, di crete en onopvallende wijze actief was en 
met gulle hand zijn rijke heemkundige documentatie voor de boeken over Ertvelde, 
Waarschoot en Evergem ter beschikking stelde. In deze hulde be"trok hij ook de laat
ste van het trio Evergemse heemkundigen uit de pionierstijd, nl. André De Schepper, 
van 1945 tot 1986 de ijverige vertegenwoordiger van de V.T.B. te Evergem en tu
wende kracht achter diver e heemkundige herdenkingen. Tot slot beklemtoonde hij 
het pionierswerk van de Everg~mse luchtarcheoloog Jacques Semey. 

Schepen van ultuur Ludwina De Bock wen te de deelnemer een leerrijke tocht 
doorheen Evergem toe en bood hen namens de gemeente een verfri'ssende drank aan. 
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1551 werd een echte voltreffer. De heer en mevrouw Castelein - Maertens de 
Noordhout hadden hun prachtige tuin opengesteld en lieten ons door de geopende 
ramen een discrete blik werpen op hun salons. Een klein groepje molenliefhebbers 
had de tweede optie gekozen en klom op datzelfde moment de steile trappen op tot 
onder het dak van de bovenkruier van Wippelgem, waar drie molendeskundigen uit
leg verschaften. 

Het bezoek werd afgerond met een wandeling door de tuinen van het kasteel Ten 
Hulle, waar we ook een kijkje mochten nemen (ditmaal binnen!) in de salons. Meer 
dan zestig deelnemers schoven daarna hun stoeltje bij in het restaurant van hetzelfde 
kasteel. 

Dankzij het voorzichtig aanporren van onze schitterende gelegenheidsgids Freddy 
Pille kon het strakke tijdschema aangehouden worden en was iedereen op tijd binnen 
voor het souper. 
Voor deze geslaagde tocht zetten Freddy Pille, Filip Notteboom, Kristien De Vos en 
Walter Notteboom hun beste beentje voor. De gelegenheidsbrochure (48 pagina's, 28 
foto's) kost 200 fr. en is te bestellen bij Walter Notteboom, Noordstraat 196,9990 
Maldegem. 

Luc Stockman 

2. Boekennieuws 

M. MARTENS, Pieter Bladelin (ca. 1410-1472) en Middelburg in Vlaanderen 1444-
/994, Middelburg, 1994, 64 p., 20 ill. Prijs: 300 fr. + 50 fr. verzendingskosten. 
Besteladres: Marc Martens, Schorreweg 15,9992 Middelburg. 

In de parochiekerk van Sint-Petrus en Sint-Paulus te Middelburg in Vlaanderen had 
van 3 tot 31 juli 1994 een tentoonstelling plaats om het feit te herdenken dat Filips de 
Goede, hertog van Bourgondië, het hof en het goed te Middelburg erkende als leen 
van de Burg van Brugge, ten voordele van zijn raadsheer en gouverneur van finan
ciën Pieter Bladelin. Voor Marc Martens vanzelfsprekend een ideale gelegenheid om 
voor historici en heemkundigen te putten uit zijn uitgebreide kennis over Pieter 
Bladelin, Middelborch en de Sint-Pieters- en Sint-Pauwelskerk met haar kunstschat
ten. 

Na een overzicht van leven en werken van Pieter Bladelin (ca. 1410-1472), behandelt 
de auteur achtereenvolgens de overbekende Bladelintriptiek van Rogier van der 
Weyden, Bladelin als burger en edelman, en diens graf (pp. 1-24). 
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In menig opzicht is de catalogus bij de tentoonstelling het interessantste gedeelte van 
het werk. Deze honderd catalogusbijdragen bevatten pareltjes over de lokale ge~hie
denis, de volksdevoties en de kunstgeschiedenis van de stad Middelburg en de kerk. 
bijvoorbeeld over de Kruisrelikwie (nrs. 17-18), de Dinantse koper!>lagers (nrs. 19-
20) en het herinneringsgedicht op de overwinning van de Middelburgse Sint
Sebastiaansgilde in 1785-86 (nr. 63). Het is een geschiedenis van Middelburg in hon
derd schuifjes! 

Bovendien heeft Marc Martens een uitstekende, 55 nummers tellende bibliografie 
over Middelburg samengesteld. Hij is de jongste maar zeker niet de minste van de 
geschiedschrijvers van dit sluimerende stadje in de schaduw van bekendere histori
sche plaatsen als Aardenburg en Sluis. 

L.S. 

F. BASTIAEN, D. DE REUCK, I. HOSTE, L. STOCKMAN, Geschiedenis ,'011 

Bel/em, Aalter, 1994, XXXII + 735 p. Verkrijgbaar bij het gemeentebestuur aan 2000 
frank 

Enkele jaren geleden voerden de studenten Nieuwste Geschiedenis (Universiteit 
Gent) onder leiding van prof. dr. J. De Beider en dr. E. Vanhaute een onderzoek uit 
naar de kwaliteit van de dorpsmonografieën. Na afloop hleek dat de dorpsgeschiede
nissen van de heemkundigen uit het Meetjesland het met vlag en wimpel haalden op 
de overige. De Geschiedcnis "an Ertl'elde van Achiel De Vos, de Gl'sclrit'dcnis \,(1Il 

Aalter van Luc Stockman en de Gl'schiedenis \'(111 Poeke door Luc Stodi.lllan en Ivan 
Hoste kregen dan ook een voorheeldfunctie toehedeeld. 

Twee van de eerder genoemde auteurs werkten nu ook mee mUl de uitwerking "an de 
Geschiedenis \'all Bel/em. Voeg daarhij nog twee professioned genmndl' historki 
zoals Dirk Dc Reuek, een gehoren en gelOgen Bellemnaar, en Filip Bastiaen. archi
varis van de gemcente Aaltcr en hijgevolg heroepshistoricus. en het kon niet ande~ 
of ook de Geschiedcnis "lIlI Bcl/CI1I mag in l1l't rijtje gl'plaalst wONl'n van de lkgdij
ke cn evcnwichtig uitgehouwde dorpslllonografieën. Dat lk geïntel'Cssl'crdc klcr kts 
langer heeft moeten wadllcn dan oorspronkelijk was gepland, mag in dit geval skdlts 
cen dctail zijn. 

In het ccrste dcel van de Gesehh'c/cl/is \'c1ll lkl/('m komt dl' Jll'rilllk vnor \7l).t aan 
hod. Ecns te meer kun men vaststellen dat er mits een ~l'lkgl'n "rnnnl'I\Onlkr/lll'k 
hcel wat is terug te vinden voor de middeleeuwsl' J'll'riodl'. l.Ul' SIlll'kman bdmndt'll 
met zorg en accuraatheid de sol'Ïual-economisl'llc l'volutil' l'n hl'kkmtol.lnl dl' kkin
schalighcid van dc Ikllcmsc 1cl'f~enll'cnsdHip tijdl'IlS dl'll' Ill'ril'lk. ~ kll'l'n kl.'pllc.'1t 
hij daaraan de parochiale geschiedenis. Voor Iklk'lll nil,t ~t'I\t'l'I \lnllc.'lan~ri.ik : dl' 
parochie ontstond imnwrs als U(,tll'I/('II/, 
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Vervolgens neemt Dirk De Reuck de fakkel over. Na een schets van de instellingen 
onder het Ancien Régime neemt deze auteur de lezer mee op een boeiende tocht door
heen de godsdienst- en successieoorlogen van de Nieuwe Tijden. Bellem leed hier fel 
onder, zeker na het graven van de Brugse Vaart (begin 17de eeuw) die het dorp vanaf 
dan in twee verdeelde. De moeilijkheden die hieruit voortvloeiden worden door De 
Reuck minutieus beschreven. 

Het tweede deel van de Geschiedenis van Bellem begint op een bijzondere originele 
wijze. Als historicus is Ivan Hoste vanuit de sociaal-economische benadering immers 
gegroeid naar een ecologisch-historische invalshoek. Deze benaderingswijze lichtte 
hij reeds met veel succes toe op de Dag van de Nieuwste Geschiedenis 1994. De uit
werking voor het eigen dorp, Bellem, toont aan welke nieuwe inzichten deze onder
zoeksrichting kan oproepen. Tegelijkertijd wordt nog maar eens bewezen dat iedere 
geschiedschrijver (zelfs bij een wetenschappelijke benadering) schatplichtig is aan 
het tijdperk waarin hij leeft. 

De krachtlijnen voor het tweede deel worden echter geschetst door Filip Bastiaen. 
Ook deze auteur probeert een aantal vernieuwende accenten te leggen. In het bestuur
lijk hoofdstuk komt de klemtoon vooral op het effectief gevoerde beleid en de gevol
gen ervan te liggen. In het hoofdstuk onderwijs reconstrueert Bastiaen met heel wat 
rekenwerk een betrouwbaar beeld van de geletterdheid. Net zoals in het eerste deel 
behandelt Luc Stockman de parochiale geschiedenis. Hij maakt daarbij dankbaar 
gebruik van het Bellemse Liber Memorialis, een bron die velen hem zullen benijden. 
Het boek sluit af met een schets van het verenigingsleven, opnieuw gebracht door Luc 
Stockman, achteraf beschouwd nog steeds de drijvende kracht van de hele onderne
ming. 

Kunnen we dan alleen maar positief zijn? Zeker niet. Zo vinden we maar heel wei
nig terug over de staking in de Bellemse zieldoekfabriek, een onderwerp dat in dit 
tijdschrift ooit zijdelings werd aangeraakt door P. Rogghé. Ook de politieke kracht
lijnen worden naar ons gevoel soms te weinig geschetst. Ik vraag me bijvoorbeeld af 
of er verwantschappen bestaan tussen de Vlaamse kwestie (die, zoals in het boek 
wordt gesteld, duidelijk leefde) en christen-democratische (lees: daensistische) voor
gangers. 

Maar goed, ongetwijfeld zijn dit detailkwesties. Het pleit overigens voor de auteurs 
dat zij de volledigheid niet claimen. Op de academische zitting n.a.v. de voorstelling 
van het boek beklemtoonde Dirk De Reuck terecht dat het onmogelijk is om volledig 
te zijn. Globaal gezien werd hier eens te meer werk van de bovenste plank geleverd. 
De aquarellen van Pol De Doncker vormen tussen de voetnoten door bovendien een 
aangename afwisseling. De Geschiedenis van Bellem is een stevig referentiewerk, 
een aangenaam document over het verleden van het [!,roene dorp en door zijn ver
zorgde typografie ook een sieraad voor de boekenkast. 

P.L. 
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J. DE PAEPE, I. DE WILDE en M. VAN HULLE, Brandende Polders./lettragische 
oorlogsverhaal vun de he vrijding vun de Meetjeslandse grensstreek. Eeklo. J 994, 
205 p., rijk geïllustreerd, met lijst van de oorlogsslachtoffers (vaak met fOlo,. 
Verkrijgbaar bij uitgeverij Taptoe, Stations!>traat 23, Eeklo. prijs: 'J95 fr. 

In september 1944 vierde België de bevrijding. In september 1994 werd die heuglij
ke gebeurtenis in het hele land herdacht. Voor een aantal MeetjeslandM! polderdorpcn 
lagen de zaken wel enigszins anders. Terwijl bevrijd België vierde. beleefden de dor
pen St.-Laureins, St.-Margriete, Sl.-Jan-in-Eremo. Waterland-Oudeman en 
Watervliet nog een maand lange bange. zeer bange, oorlogsdagen. 

Dit belette hen niet dat één van de eerste, zoniet de eersie. herdenkingsboeken nel 
over die dorpen handelde. Het oorlogsverhaal van de bevrijding van enkele dorpen 
aan het Leopoldkanaal werd het echter niet. Is dit trouwens wel mogelijk? 
Het zijn wel de oorlogsverhalen die de auteurs optekenden bij talrijke zegspen.onen. 
die, soms voor het eerst, hun droevige en aangrijpende verhaal deden of die de ~men
stellers optekenden uit unieke dagboeken. 
Voor het uitgebreide verhaal over St.-Laureins konden ze zelfs beroep doen op meer
dere dagboeken en talrijke getuigenissen. Sommige dagboeken werden een\'oudig
weg, mits enkele aanpassingen. opgenomen. De relevantie is dan ook bl:perkl : als 
bron en voor betrokkenen. 
Meerdere elementen komen aan bod: angst. vijandelijke terreur. de "ddt·",/(}J('IJ \'an 
soms vrij onbezonnen jongemannen ... Ook tussen de getuigenissen van inwoners van 
de andere dorpen steken merk waardige verhalen. Sommige details bl:ldijvcn : "Door 
het open raam (van het Bentilse klooster) :icu wc op dt' plaats \'(111 "t·t /.:ruisnt·c'Id. dt' 
haltenis Vlm /litla haugeu". 

Door dc getuigenissen borrelen ook (opnieuw) vragcn op. Zo Iw. hl't vcrh"'ll 'un 
Kamiel en Lionel Van Vooren (p. 12H l'.V.). Waarom? WaanlJ1l dil of dat '? 
Doorgaans vrij persoonlijke vragen. Vragl'n dil' missdlÏl'n g.l'cn ant\Hlont Vl'f\\adl
ten. zo er al één hcstaat. Eén laak wordt nog llluar l'l'JlS duidclij" : dl' ~t.·wnnc man 
vindt oorlog zinloos. 

Sporadisch wordt cr I.el f's gl'wl'/en op tl'~l'nstrijdi~lll'dl'n of fmlll'n hij confnlJll.uit.' 
van de hronJleJl (tw. de gijZl'ling op 21 Sl'ptl'mht.'r 1944 in St.-Lnul\'in),). N:mr l'ni~t.' 
kritische hCl1illlering is dus wl'l gestl\'dd, lij Iwtl'rg lllinil'lll. El'n hll,t~ill~ Illl'\ ~du;f
telijke. oflïciële hronnl'n l'n missl'hkn 00" I.:rafllt·h('ric·hICI/ had hl't Wl'r" 11\\\~l'li.ib 
sterker kunnen maken. Maar vcrsdHlffl'n dil' hrolllll'n wl'l Illl'l'r dan inf"llll:l1il' "'l'r 
militaire 0lll'ratics 'l 

Een dergelijk hod vcrsl'hijnt hij l'l'n l1l'nkn"ing l'n is dus In ~lll'd nis l't'nl1mlig. "'llt 
meer diepgang kon gl'l'n I.. waad, munr van l'l'n ~l'lllistl' "an~ "an Id..l'" !o!('(.'n ),1'1';,1..(' 
zijn. Als oorIogsvl'rhunl van dl' ~l'wonl' stl'rn-Iill!o! l'l'll ~\'shla!o!d \\ l'rl.., \'ll1tan", ,k 
minder gesillagdl' illustratie. 

'''.1\. 
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H. NOTTEBOOM, /n Flanders Fields, Canadese herdenkingen /945-/994, 
Maldegem, 1994, 120 p. Talrijke illustraties, waaronder 12 kleurenfoto's. 
Verkrijgbaar bij Robert van Vooren, Staatsbaan 29, 9991 Adegem. 

Polygraaf Hugo Notteboom heeft er met 1994 een vruchtbaar jaar opzitten: naast de 
geschiedenis van de parochie Oostwinkel en een uitgebreide bijdrage voor de 
geschiedenis van Evergem wist hij een prachtig boek over 50 jaar Canadese herden
kingen te Adegem klaar te krijgen. 

Na een korte schets over België in oorlog en de bevrijding verhaalt hij het ontstaan 
van het Canadees kerkhof en de eerste plechtigheden die er werden gehouden. Ook 
de historiek van de Vereeniging België - Canada (1946-1970) en de bezielende rol 
van voorzitter Paul Migeon komen uitgebreid aan bod. Sinds 1970 wordt de Canadese 
dag jaarlijks georganiseerd onder de auspiciën van de gemeente Adegem, na de fusie 
Maldegem. 

In de loop van deze vijftig jaar kreeg het militaire kerkhof vaak hoog bezoek, o.a. van 
koning Boudewijn, prins Albert, prins Filip, generaal Crerar en de Poolse genereal 
Maczek. Ook de Poolse bijdrage aan de bevrijding krijgt trouwens ruime aandacht. 

Door toedoen van Hugo en Walter Notteboom werd de vijftigste verjaardag van de 
bevrijding te Adegem op een bijzondere wijze herdacht. WaJter Notteboom zorgde 
bovendien voor de prachtige lay-out en voorzag de talrijke foto 's van een passend en 
sprekend onderschrift. Dank zij de inzet van het hele bestuur van Het Ambacht 
Maldegem is de Meetjeslandse historiografie een belangrijk boek rijker geworden 
over de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan. 

L.S. 

F. BASTIAEN, Groot-Aalter in oude foto' s, Eeklo, 1994, 192 p. Te verkrijgen bij uit
geverij Taptoe, Stationsstraat, Eeklo, 1050 fr. 

Een fotoboek met een meerwaarde, zo zou men het werk van Filip Bastiaen kunnen 
omschrijven. Sinds de uitgave van de Geschiedenis van Aalter (Luc Stockman) zijn 
inmiddels vijftien jaar verstreken. De tijd en het wetenschappelijk onderzoek zijn 
sindsdien niet blijven stilstaan. Een fotoboek is dan de ideale gelegenheid om in de 
onderschriften die kleine wetenswaardigheden of die anekdotische verhalen in te ver
werken die niet in een artikel in een of ander (historisch) tijdschrift kunnen worden 
opgenomen. Dat Filip Bastiaen in zijn hoedanigheid van gemeente-archivaris dage
lijks zulke kleine dingen ontmoet, maakt het voor de lezer alleen maar interessanter. 

De kracht van dit fotoboek lijkt me verder toch ook te liggen in de vele afbeeldingen 
van figuren. Dorpsgezichten komen wel aan bod maar zijn in de minderheid. 
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Klasfoto's, verenigingsfoto's of afbeeldingen van de arbeid op het land vonnen zo 

een aanvulling op geschreven bronnenmateriaal. Over de periode vlak na de Tweede 

Wereldoorlog bijvoorbeeld is voor Aalter maar heel weinig terug te vinden in archie

ven of gepubliceerde studies. De foto van de thuiskomst van een gevangengenomen 

werkweigeraaar uit Lotenhulle en de details op foto's genomen na de bevrijdings

feesten spreken in dit verband boekdelen. 

Uiteraard heeft niet iedereen een boodschap aan deze bespiegelingen van de histori

cus. In dat opzicht kan de uitgave dan toch ook een bijzonder geslaagd kijkboek wor

den genoemd. Heel wat Groot-Aaltemaars zullen Groot-Aa/ter ;11 oude foto's met 

genoegen lezen en herlezen. De kwaliteit van die foto's is overigens ontstellend goed. 

Samen met de auteur verdienen daarom ook drukkerij Pauwels en uitgeverij Taptoe 

een dikke pluim. 

P.L. 

W. STEVENS, Analytische bewerking mn de penn;ngkohier(,1/ "al1 Kl1csse!are jare" 

/57 J e1/ J 574. Knesselare. 1994. 188 p. Verkrijgbaar bij de auteur. Larestmat 14. 

9910 Knesselare aan 500 fr. 

In het Woord \'Ooraf beschrijft Jean Camerlinckx. voorlitter van VVF-Meetjesland. 

zeer goed de opzet en het nut van deze bewerking. We laten dit dan ook grJag in 

extenso volgen. 

"Geschiedenis stoelI op de /Jeschikhal1rht'Ïd ,'all brol/II(·". /" dit paspf"Clief :ijIJ df" 

penningkohieren. die in dl' tweede he/ft \'(11/ eI(' /óele ('('Uil' "oor cm:(' srrd;('" ,,'('relf"1I 

opgesleld, een belallgrijkc bmll, :owel \'oor hel schrij"t'lI "(11/ c'c'l/ lok,,/(' g('sclricel('· 

nis als voor het .'ilofferl'1I "{lil ('l'Il fl1milil'ge.\"chiccI(·l/is. 

/Je penningkohi('rell ge,'('n i,,!ormalit· o\'('r ht':il. h('wonillg. hoc/c·mgd".,';k, padII. 
prij:t'll en hell/Slillg('11 \'001' ('('11 1Jt'l'clalt/c /twoli(t'il. Zt' l\'('I"dt'l/ ,'oor 1/('( (aSI 0/'g('

steM ill J 57 J ('1/ \'001' som",i?(' plaatst'" II't'rel('" :t' "t'I"schil/md(' k('l"('" opg(, ... ,(M. 

/n dl'Zl' pu/Jliklltie wordl'n d(' pt'''l/il/gkohit'/"('11 "(11/ K I/('sst'lan' hc'h,wc/dd. Z(' \I'('I)/f"I/ 

opxesleld ill /57/ tt'r inlling "all dc' 20S1c' pCIII/;l/g ('11 ;1/ /57-1 la i""i".~ ",11/ ,It: lOeit: 
{Jellllil/g. IJl' alilelir. Willy Slc'\'t'I/S, ht'cfl :ich "kt I>c·"('1"/.:1101 ('('" Inll/.\·cr;/,ri(' ,'dIl .'f":( 

pellllinxkohic·1"t'II, fl/al/r h('tft gt'l/"(Ichl om al/c' ;"/or,,,at;('. dit' rrill "('1"\"'1 i .... Ir farwrr

ken c'n 1(' lJllalysl'rt·II. /)oorl>(; is gd>ruik ,~(""aa/.:I ",lil grgc'\'('II"'\"(I"\I'(,I'I;;".': "", "(', 

/)aarw}(Jr werdelI d(' gege\'c'II,," ill ('('11 ,'oe/raf gc'("ol/I'I/>;(c'rd ~r~r'·f""slJ('".\·I,lIId ilf~t>
"oen/. /)(' ingd>racllle gt'g(','('IIS 1\'(',-dC'1/ dallm" b('\I'c',-kt lot IcIbrl/('If ('If g,....~,('A('/t, 
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waaruit een verscheidenheid van conclusies getrokken kunnen worden, die een beeld 
geven van het leven te Knesselare in de betreffende periode. Tenslotte diende de lezer 
over de globale tekst te kunnen beschikken. Daartoe schreef Jean Camerlinckx een 
programma dat de informatie uit het gegevensbestand omzette in een tekstbestand. 

Daarmee worden de penningkohieren niet alleen als historische bron in de belang
stelling en in het bereik van de historicus, de heemkundige of de genealoog gebracht, 
maar wordt ook aangetoond hoe historische gegevens via de gegevensverwerking, 
opgeslagen, bewerkt en geanalyseerd kunnen worden. Het is daarbij duidelijk dat 
niet alleen penningkohieren, maar ook andere bronnen op een dergelijke manier 
bewerkt kunnen worden. 
Kortom, het samengaan van geschiedenis en informatica kan in de toekomst bijdra
gen tot een nog betere kijk op het verleden." 

Deze analytische bewerking kan model staan voor andere uitgaven van die aard. 
Willy Stevens en Jean Camerlinckx hebben alvast het baanbrekende werk geleverd. 

L.S. 

750 jaar Sint-Ghislenusparochie te Waarschoot. Speciaal feestnummer van 
Godsdienstig en Heemkundig Erfgoed van Wam'schoot, jg. 14, nr. 28. Te bestellen 
aan 150 fr. bij Gilbert De Muynck, Nijverheidsstraat 32, 9950 Waarschoot. 

Dit feestnummer bevat twee bijdragen. Hubert Reyniers behandelt in kroniekvorm 
enkele merkwaardige feiten en voorvallen in gemeente en parochie. De tekst is geïl
lustreerd met enkele programma's van de activiteiten rond het jubileum, talrijke 
foto' s en documentatiemateriaal. 

In de tweede bijdrage tracht Gilbert De Muynck het raadsel van de kapel op de 
Gastels te ontrafelen. Daarvoor verzamelde hij een groot aantal oorkonden over de 
oudste geschiedenis van kerk en parochie. Uiteindelijk komt hij tot een situering van 
de Kapelbilk (in het landboek van 1598 "den heelck daer de capelle wijlent ghestaen 
heeft") op de kaart van Popp. Uit de verzamelde gegevens blijkt echter nergens dat 
deze kapel de oorspronkelijke bidplaats van Waarschoot is geweest. Voorlopig hou
den we het dan ook bij de mening van Achiel De Vos, die een bidplaats ouder dan de 
kerk weinig waarschijnlijk achtte (zie zijn Geschiedenis van Waarschoot, deel 1, pp. 
158-159 ). 

L.S. 
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H. NOTTEBOOM, 750 jaar parochie Qos/winkel. Maldegem, 1994, 136 p. 
Geïllustreerd met talrijke foto's, plattegronden en kaarten. Prijs 650 fr. Te bc~tellen 
bij Johan Van Laere (Tel. 09-377 40 39). 

Onze ondervoorLitter Hugo Notteboom heeft een druk 1994 achter de rug. Hij schreef 
vooreerst een hoofdstuk over de Franse en Hollandse tijd voor de "Geschiedenis \'all 
Evergem" . het boek "In Flanders Fields" over de Canadese herdenkingen 1945-
1994 te Adegem en tenslotte de geschiedenis van" 750 jaar parochie Oostwillkel" in 
vijf hoofdstukken waarin de klassieke thema 's van een dergelijke monografie worden 
behandeld. 

Veel aandacht besteedde de auteur aan de tienden waarover hij overvloedige docu
mentatie vond aangaande de afbakening en de verdeling in tiendewijken. hun ver
pachting en verdeling aan de tiendeheffers. Het gebeurt zelden dat men de tienden zo 
uitgebreid kan bestuderen. Ook heel boeiend is de geschiedenis van het kerkgebouw 
dat ei zo na in 1969 werd afgebroken. Door toedoen van onze ere-voorzitter dr. E. 
Dhanens werd dit snode plan verhinderd. Ook de huidige uitrusting wordt volledig 
beschreven zodat we van een soort inventaris kunnen spreken. 

Uiteraard komen de pastoors veelvuldig aan hod en worden hun goede en kwade kan
ten uit de doeken gedaan. Het is opvallend hoeveel pastoors van Aalter naar 
Oostwinkel en vice-versa gingen. In 1540 stond fïlips Halaert nog te AaIteT, Adriaan 
Van der Helst fungeerde in 1566 als kapelaan van de Sint-Comeliuskerk \'~m Aalter. 
Joannes Franssens was van 1616 tot 1640 pastoor van Aaltcr en Henricus 
Papenhrocks was dat van 16H6 tot 1693. In I H40 verhuisde Jan-Baptist GC\'~ll'rt naar 
Aalter, waar hij van I H40 tot I H63 de herdersstaf voerde, Achiel B\lhijn "'lS ~ldll jaar 
pastoor van Sint-Maria-Aalter vooraleer hij te Oostwinkel tc",'du kwam l'n tenslotte 
fungeerde Antoon Meire vijf jaar als pastoor van Aalter-Brug voor lijn aanstdling Il' 

Oostwi nkel. 

Naarmate dat er meer parochiule geschiedenissl'n vl'rschijnen, ,ulkn dl' paShl\ln.IllU
taties in het Meetjesland hett'r kunnl'n gl'volgd wonkn. BOVl'lldil'n ,ullen dl' hiogm
fieën van de llll'rkwaanlige pastoors volkdigl'r kUllllt'n opgl'lmmkt wortkn. Dmmllll 
is hel jammer dal er geen lijd oVl'rbleef om el'n rcgist\.'r van de IX'rSll\lllSnallll'n up Il' 
slellen. 

LS. 

M. VAN DEN IIEUVEL & A. JANSSENS. Ik (h-k('",)' Nt"·f'/('. Hf'" hütorlsche
schets, Aartrijke, Uiigeverij Emiel Ik Ctll'k, ]l)94. J()9 p .• gd'JluSlrt'l'l\l. 

Dil hOl'kje houdl hel mid(kn !IISSl'n el'tl hrUlll1l'npllhliknlil' l'n l'l'n hi~hlri~l'hl' ~dll'ls 
van de dekenij Nevelt .. Na een !..orll' inkiding OVl'l' hl'! onlsl:wll van dl' \k!..I.'Ill,l '\lI~1 



een parochielijst uit 1805. Daar vindt de lezer gegevens over de parochie en de pas
toors van het behandelde gebied. Enige duiding over het feit dat de katholieke kerk 
toen leed onder de gevolgen van de Franse Revolutie zou hier misschien wel gewenst 
zijn geweest. Vervolgens volgt er een biografische beschrijving van alle dekens, geïl
lustreerd met enkele foto's, en een historiek van de decanale woning. De overige 50 
bladzijden zijn in feite een vertaling van de Verslagen van de visitatie der kerken van 
het district Nevele in het jaar 1832. Zoals de titel het aangeeft zijn dit de verslagen 
die deken Annoque heeft opgemaakt na een bezoek aan de 30 parochies die hij onder 
zijn hoede had. In die verslagen komen aan bod: de toestand van het kerkgebouw, 
welke relieken er bewaard worden, de aflaten die kunnen verdiend worden, het 
gedrag van de gelovigen, de houding van de onderwijzers, enz. De Dekenij Nevele. 
Een historische schets is een pretentieloos werkje dat zeker zijn nut zal bewijzen voor 
geïnteresseerden in kerkgeschiedenis of voor heemkundigen uit de streek die dit 
aspect van hun kennis willen uitdiepen. Alleen jammer dat de uitgever er zich met de 
Franse slag heeft van afgemaakt. 

P.L. 

Werkgroep Achiel De Vos, Geschiedenis van Evergem, Evergem, -1994, LX + 845 p. 
(2 delen, geïll.). Verkrijgbaar bij het gemeentebestuur. 

De Geschiedenis van Evergem is de meest recente aanwinst in het aanbod van 
Meetjeslandse dorpsmonografieën. Ondanks het feit dat de meeste van deze studies 
op dezelfde leest zijn geschoeid, heeft tot op heden iedere auteur of auteursgroep zijn 
eigen stempel gedrukt op de aanpak. 

Voor de Geschiedenis van Evergem zou men kunnen stellen dat coördinator Freddy 
Pille en zijn medewerkers twee grote vernieuwingen hebben aangebracht. Om te 
beginnen worden een aantal onderwerpen minder theoretisch behandeld. De aandacht 
voor de middeleeuwse rechtspraak bijvoorbeeld beperkt zich hier niet tot het schet
sen van de juridische toestand maar manifesteert zich ook in een aantal concrete voor
beelden. Op die manier groeit het inzicht in het sociale en maatschappelijk leven. 
Diezelfde aanpak werd ook gehanteerd in de hoofdstukken over religie en cultuur. Zo 
verneemt de lezer meer over de feestelijke gebruiken bij het bezoek van een bisschop, 
komt verder te weten dat er ook in de 17de eeuw slechte cafés waren en is getuige 
van een heus misdaad verhaal uit 1773. Dit is geschiedschrijving op mensenmaat en 
precies daarom ook prettig om lezen. 

Het tweede aspect dat dit boek boven hel niveau van een modale dorpsmonografie 
brengt is de inkadering in een ruimere regionale context. De gebeurtenissen in 
Evergem zijn blijkbaar steeds nauw verbonden geweest met wat zich in Gent af-
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speelde. De auteurs hebben er dan ook wijselijk voor geopteerd om door middel van 
een kroniek mn de f.:eheurtenissen bij het begin van ieder hoofd!>tuk een ~oort kader 
te schetsen. Het lijkt soms wat overbodig maar de doorsnee lezer evenwel krijgt op 
die manier de kans om de lokale gebeurtenissen vast te knopen aan wat hij zich nog 
herinnert uit de geschiedenislessen. En ook dat is mooi meegenomen. 

Verder valt bij deze publikatie ook het interessante en bijzonder goed uitgewerkte 
stuk over de Franse periode op. De meer dan 100 bladzijden steken echter !>Chril af 
tegen de 300 andere die de periode I lBO tot nu krijgen toebedeeld. Vooral de latere 
19de eeuw krijgt naar ons gevoel wat weinig aandacht, maar dat wa .. al min of meer 
duidelijk gemaakt in het Woord Vooraf Nu we toch even de minder fraaie kant 
belichten, kan er op gewezen worden dat het voetnotenapparaat eerder vrij incon~

quent is opgebouwd en dat ook de literatuurlijst niet zo sterk voor de dag komt. Een 
aantal unieke foto's (bijv. p. 6\0 e.v.) laten dan weer die detailkritiek van de geoe

fende historicus in het niet verdwijnen. 

Het meest merkwaardige aan de Geschiedenis \'al/ EI'erf.:em is achtemf bekeken mis
schien wel de f.:eschiedel/is I'all de Geschiedl'l/is. Het boek is immer.. het resultaat van 
een vruchtbare samenwerking tussen verschillende auteurs. Zij verenigden zichzelf in 
een WerkgroefJ Achie/ De Vos, naar hun leenneester. En zonder overdrijven mag men 
stellen dat het zaad die Achiel in de jaren '60 voor de Geschil'del/is \'(lil En'rg('''' dt.'ed 
kiemen, nu met veel vrucht door zijn medewerkers werd geoogst. 

P.L. 

3. Hccmkundigc nicuwsjcs lIit hct :\Ict'tjt'sland 

111 Memorial11 Noë! Kcrcklllll'l'l 

Een van dc eerste mcdewerkcrs van :\f'pt'lt;t'S ''all hCI ,\!t'/'Ijc's/cllld, jllunmlist NlX'1 
Kcrl'khaert, overleed op 6H-jarig\;' led'tijd in hl't lid,l'nhub Mariu Midddal'l's. 111.1 
was gehoortig van Basseveldc l'n hij tX'lOrgdl' mij nog IlI.'l'I wat dlll'ullll'lltatil' "'lor 
hct hcmd aUIl Basscvcldl' op londag 22 augustus Il}l)3, Voor A/'I'('/~;/'J sl'tm"-'" hiJ 
cen vierlal bijdragcl1 nl., "//el on/hochl Uot'/,//(l/Ilt'" (ll)52), "Oc' ;111',,1 "cUt ,\f,lIIr;h' 
1 'all Nassau in hef MI,('tjes/elnd op ::1 jlll/; I()(}O" (1953), "'k Itf'l'(',,.i(' ill ,,('I 
MccOcsloncitUelcf/S elt' et'rstt' /It'/fi dcr X\ 11/' f/'/lII'" (Il»)"') l'n "RolI/c'j",\(' "'(',\'c'" j" 

hel Meetjes/mlel" ( 19:"9), 

Als hcclllJ..undigl' ll111aJ..ll' hij Ikh wnlÎl'l1stl'lijJ.. dnnr lijn 1\'\'I.,s "\t'f ,k \llhk 
()o!\lvlaamsl' hl'rhergnllllll'11 l'll ()\lsl\,llIaJllSl' 111 1I.'\'l'IIIIml'll , UiJ tWI ~"ltl' puhhd, 



genoot hij vooral bekendheid als co-auteur van "De Rechtvaardige Rechters gesto
len" over de geruchtmakende diefstal van dit luik van het Lam Godsretabel uit de 
Gentse Sint-Baafskathedraal. In september 1994 publiceerde hij nog samen met Karel 
Mortier een nieuw boek over dit onderwerp "Dossier Lam Gods, zoektocht naar de 
Rechtvaardige Rechters". Met Noël Kerckhaert verdween een gedegen journalist, 
een ijverige heemkundige en een trouw lid van ons Genootschap. 

L.S. 

Poeke, 150 jaar Sint-Lambertuskerk 

In mei 1844 kwam de Gentse bisschop Delebecque de nieuwe kerk van Poeke wij
den. De oude, bouwvallige voorgangster was afgebroken en vervangen door een 
nieuw gebouw in neoklassieke stijl, naar een ontwerp van architect Ange De Lancker. 
Aannemer Ghijsels leverde de nieuwbouw op voor 36.000 fr.! 

Om dit ISO-jarig jubileum te vieren organiseerde een werkgroep in het weekend van 
18-19 juni 1994 een dubbele tentoonstelling: in Sint-Lambertus zelf met de kerkschat 
en in het oud-gemeentehuis met foto's. 

Is kerkschat in veel gevallen een groot woord, voor Poeke geldt dit zeker niet. Voor 
een groot deel dankt de kerk dit aan de mildheid van de familie de Preud'homme d' 
Hailly, de kasteelheren tot 1872. Zo schonk o.m. Catherine de Croix, echtgenote van 
J.-B. de Preud'homme d'Hailly, een prachtige monstrans. Merkwaardig zijn ook de 
twee canons, die bewaard zijn gebleven omdat zij in een zilveren kader steken. Poeke 
bewaart nog enkele mooie geborduurde processievaandels, en uit het klooster kwam 
een gekleed O.L.-Vrouwbeeld met Jezuskind. Ook bezit de kerk een uitgebreide col
lectie reliekhouders, een hele toonkast vol. 

Uit de oude kerk werden het grafmonument van J.-B. de Preud'homme d' Hailly en 
de stenen van Roeland en Olivier 11, beiden heren van Poeke, gered. 

In 1991 werd de kerk herschilderd in overwegend zachte tinten, die een rustige en 
devote sfeer in de kerk creëren. Door een forse bijdrage van het Aalterse gemeente
bestuur kon aan restaurateur Daniël Crul uit Ruddervoorde de opdracht gegeven wor
den de schilderijen van de drie altaren grondig onder handen te nemen. Dat was ook 
dringend noodzakelijk, want in 1940 was er heel wat schade toegebracht aan deze 
doeken van Antwerpenaar Bernaert (Antwerpen 1620 - Parijs 1678). Ook het schil
derij Maria en Martha met Jezus kreeg een restauratiebeurt. 
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Het interieur van deze ISO-jarige kerk is een bezoek overwaard. De pastoor en de 
kerkfabriek van Poeke verdienen een pluim voor hun nooit aflatende zorg voor het 
huis van God. 

Als herinnering aan deze tentoonstelling werd een bescheiden, geïllustreerde bro
chure van 16 pagina's uitgegeven. Ze kan besteld worden bij Irène Buysse, 
Knokstraat 12, 9880 Poeke voor 50 fr. + 20 fr. verzendingskosten. 

Gemeentearchief Aalter 

Op 7 januari jl. ging de nieuwe leeszaal van het Aalterse gemeentearchief open. Deze 
dienst is voortaan ondergebracht in de kelderverdieping van het nieuwe gemeente
huis, Europalaan 22. 

Meteen werden ook de openingsuren uitgebreid. De archiefleeszaal is open op 
dinsdag 8.30 u. - 12.00 u. 

donderdag 
en zaterdag 

13.00 u. - 16.30 u. 
13.00 u. - 18.30 u. 
8.30 u. - 12.00 u. 

13.00 u. - 16.30 u, behoudens feestdagen. 

In de vakantiemaanden wordt wel een korte sluitingsperiode voorzien, die enige tijd 
vooraf zal worden aangekondigd. 
Voor inlichtingen: (09) 3252237 (archivaris) 

325 2230 (leeszaal) 
325 2200 (centraal nummer) 

De openingsuren zijn niet de enige wijziging. Archivaris Filip Bastiaen wordt tevens 
bijgestaan door licentiate Trui De Zutter. 

Ook de collectie werd gevoelig uitgebreid, o.a. dankzij de VVF-afdeling Meetjesland. 
De informatie omvat vijf rubrieken: 

A. Akten Burgerlijke Stand en parochieregisters 

- B.S.1796-1914 
via microfiches voor Aalter, Bellem, Lotenhulle en Poeke; 

- P.R. voor 1800 
via microfiche, microfilm of in bewerkte vorm (boek) voor Aalter, Adegem, 
Bellem, Hansbeke, Kanegem, Knesselare, LotenhuIIe, Maldegem, Oostwinkel, 
Poeke, RonseIe, Ruiselede, St.-Margriete, Tielt, Ursel, Waterland-Oudeman en 
Zomergem; 

- beperkte informatie voor Aarsele, Egem en Pittem. 
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B. Gemeem.'c.Jrchief Aalter 

Voor de vier deelgemeenten zijn alle documenten voor 1914 vrij raadpleegbaar. Er 
zijn inventarissen aanwezig. 

C. Oud archief 

Er wordt tussen het gemeentebestuur en het Algemeen Rijksarchief onderhandeld om 
de oude archiefbescheiden (voor 1796) van de vier deelgemeenten uit het 
Rijksarchief Gent naar Aalter over te brengen. 

D. Speciale collecties 

Momenteel nog erg beperkt en in uitbouw. 
- bidprentjes; 
- rouwbrieven; 
- weekbladen; 
- fototheek; 
- kranteknipsels en 
- "vliegende hladen". 

E. lIeemkundige /lihliotheek 

De hihliotheek in het gemeentearchief is zeer verscheiden: 

- hronnenpuhlikaties 
- klappers op Staten van (Ioed: 
- Verzameld Archief Ruiselede: 
- poortershoeken: 
- volkstellingen enz, 

- lokale gechieuenis Meetjt'slanuse doqx'll 
- algemene geschiedenis 
- hulpwetcnschappen 

- heraldiek: 
- naamkunde: 
- toponymie. 

- werkinstrumenten 
- lokalc en regionale hihliogratïeën: 
- verklarende woordt'nhot'!,.cn: 
- methodid t'n hrolHll'n. 

- historische, hl'l'm- l'n familil'kllndigl' tijdsdlrilkn 
meer dan 20 titels. 
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In de mate van het mogelijke wordt deze informatie ontsloten via catalogi (auteurs, 
trefwoorden, plaats- en familienamen) en een bibliografie (Meetjesland). 

F.B. 

De H.-Sacramentsdel'otie in Adegem ca. 1925 

Van Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur Leo De Kesel, rustend hulpbis
schop van Gent, ontving ik de volgende vriendelijke brief (14 maart 1994) naar aan
leiding van mijn bijdrage over de verspreiding van de H.-Sacramentsdevotie in het 
Meetjesland vóór 1600. Daarin memoreert hij ook Or. Edmond Tieleman, onze eer
ste voorzitter (1946-1951), die aan het Eeklose Sint-Vincentiuscollege in de rhetori
ca van 1921 zijn klasgenoot was. 

"Geachte Heer Voorzitter, 

Bij het verschijnen van nr. 44 (1993) van" Appeltjes van het Meetjesland" wil ik U 
en het Heemkundig Genootschap hartelijk feliciteren en oprecht danken voor dit 
nummer en de verschillende bijdragen ook in vorige nummers verschenen. Ik doe het 
niet alleen in eigen naam, maar ook mijn klasgenoot Dr. Edmond Tie/eman z.g. die 
bij de stichting promotor was, zou gelukkig zijn met de uitgave en onMikkeling van 
de "Appeltjes". 

Ik wil U speciaal danken voor uw bijdrage over de H.-Sacramentsdevotie vóór 1600 
in onze gr;westen. Ik hoop dat U door verdere opzoekingen deze vroomheid in haar 
oorsprong en ontwikkeling zult weten te achterhalen. Zo bv. bestond in vele parochies 
(tot in mijn jeugd) elke donderdag een Mis, met uitstelling van het H.-Sacrament in 
Adegem, dit was ook gebruikelijk op de Ie zondag van de maand en na de hoogmis 
had een processie plaats met de leden van de confrerie met hun kaars. Rond de jaren 
1925 is deze uitstelling tijdens de Mis verboden geweest en van toen af is dit gebruik 
weggebleven. Van wanneer dit gebruik is ontstaan en heeft het zowel de hervorming 
(zo het bestond) als de Franse Revolutie overleefd! En is van toen afde broederschap 
van het H. Sacrament in verval geweest en bijna overal verdwenen? 

Nogmaals mijn oprechte dank en de wensen voor heel het Heemkundig Genootschap 
dat hun bUdragen het verleden beter zouden doen kennen, en ons met rechtmatige 
fierheid er laten over nadenken. 

Met oprechte erkentelijkheid en genegen groeten in Xo, 
+ L. De Kesel 

P.S. Proficiat met" 750 jaar parochie Oostwinkel." L.S. 
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Hulde aan Achiel De Vos 

Vijf jaar geleden overleed onze vroegere voorzitter en boegbeeld Achiel De 
Vos, wiens nalatenschap in deze periode gestalte kreeg in diverse publikaties. 

Ter gelegenheid van de voorstelling van zijn levenswerk "De Geschiedenis van 
Evergem" op 17 december 1994 stelde de gemeente Evergem er prijs op haar 
eminente dorpsgenoot een bloemenhulde te brengen. 

Voor de academische zitting legden Burgemeester Luc Van Parys en schepen 
van cultuur Mevr. Ludwina De Bock een bloemenkrans neer op Achiels graf. in 
aanwezigiheid van een uitgebreide delegatie van het Appeltjes-bestuur en de 
familie De Vos. 

De rol van Achiels decennialange activiteiten is hiennee nog altijd niet uitge
speeld : aan zijn toponymische verzameling heeft de Stichting Achiel De Vos 
nog jarenlang studie- en publikatiewerk. 
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND 

Gesticht in 1946 door Dr. Elisabeth DHANENS. erevoorzitster (voor.liNer 1951-
1968), ere-apotheker Prudent R YCKAERT. ere-ondervoor.litter (ondervoorzitter 
1946-1968) en wijlen Edmond TIELEMAN (voorzitter 1946-1951). Wijlen Achiel 
DE VOS fungeerde van 1948 tot 1977 als secretaris en was voorzitter van 1968 tot 
1989. 

Het Bestuur 

Voorzitter: 
Luc STOCKMAN. Brugstraat 103 - 9880 AaIter - Tel. (09) 374 16 10 

Ondervoorzitter: 
Hugo NOTTEBOOM. Prins Boudewijnlaan 9h - 9991 Adegem 
Tel. (050) 71 29 12 

Secretaris: 
Dirk DE REUeK. Bellemdorpweg 54 - 9881 Bellem - Tel. «N) 374 36 76 

Penningmeester: 
Oskar LIPPENS. Gentstraat 13 - 9971 Lemheke - Tel. (09) 377 28 54 

Bibliothecaris: 
Erik DE SMET. Euromarktstraat 9 - 9900 Eeklo - Tel. (09) 377 43 24 

Redactiesecretaris : 
Filip BASTIAEN. Oostmolenstraat I 28b - 9880 Aalter - Tel. ((N) 375 08 .~8 

Leden: 

2hK 

Ikatrijs AUGUSTYN. Vroonstallestraal Jl) - 90J2 Wonddgl'm -
Tel. (Ol» 253 1846 
Roger BUYCK. Plein 66 - 9970 Kaprijke - Tel. (Ol» 373 l)() l).~ 

Marc DE VLEESSCIIAUWER - Doonll'ndijkslfllllt =' - lN60 A~sl'nelk -
Tel. (09) 344 54 41 
Lievc DE VOS. Cirocnl'1aan 30 - 28JO Willchnll'k· Tel. (03) 886 hO 1-' 

Peler LAROY. Ciel11c(:nteplein 11/9 ·l)8XO Aulll'f· Td. «()l).HS 1-' 8t. 
Waltcr NOTJ'EBOOM. Noordslr. 1% - l}l)l)O Maltkgl'lll • Tl'!. «(lSO) 71 3025 

Frcddy PILLE. Bkkcrij 11 - l)l)()O Et'kln· Tl'l. (I)l» 378 ()..J ~q 
Alfons RYSERIIOVE. Klooslt'fslr. -'h· (NIO KIll'ssl'!:IJ"\.' - Td. «lQ) 37 .. 23 17 

Wilfricd STEECiIlERS. Vursljl'n 21 - (N·W Ewrgl'lll 



APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

Jaarboek, sedert 1949 uitgegeven door het Heemkundig Genootschap van het 
Meetjesland. 

RedactieraadlRecensiedienst 

Redactiesecretaris : Filip BASTIAEN 
Oostmolenstraat 128b - 9880 Aalter 

Leden: Peter Laroy, Freddy Pille en Luc Stockman. 

Alle artikels dienen uiterlijk op I september in het bezit te zijn van de redactie
secretaris, bij wie ook de auteursrichtlijnen te bekomen zijn. 

Boeken ter bespreking aangeboden, worden op hetzelfde adres verwacht en worden 
nadien in de bibliotheek van het Genootschap ondergebracht. 

Rui/dienst 

Erik DE SMET, Euromarktstraat 9 - 9900 Eeklo - Tel. (09) 377 43 24. 
Bestellingen van vorige jaarboeken gebeuren op hetzelfde adres. 

Nog beschikbare jaargangen: 
Nr. Jaar 
2 1950 

13 1962 
21 1970 
25 1974 
32 1981 
35 1984 
36 1985 

Lidmaatschap 

Nr. 
37 
38 
39 
41 
42 
43 

Jaar 
1986 
1987 
1988 
1990 
1991 
1992 

Het lidmaatschap kost 600 fr. (+ eventueel 75 fr. voor het verzenden van het 
jaarboek; + 200 fr. voor het buitenland). Oudere jaarboeken zijn aan dezelfde prijs te 
bekomen. 

Werkwijze: 
- bestellen op hogervermeld ruiladres. 
- of door storting op postrekening 000-0604056-37 van het Heemkundig 

Genootschap van het Meetjesland, pla Gentstraat 13, 9971 Lembeke 
met vermelding "nieuw lid" of de gewenste jaarboeken. 

- voor NEDERLAND: f 35 (+ eventueel f 7 verzendingskosten) op postrekening 
6246463 van Freddy PilIe, Eeklo. 
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Steunende leden 
( 1.000 fr. of meer) 

E.H. Boussen, Eeklo 
De Maere Julien, Eeklo 
De Meyere Carlos, Tervuren 
Dumon Wilfried, Heverlee 
Engels Willy, Beveren-Waas 
Gysels Gerard, Eeklo 
Haeck Marcel, Eeklo 
Jacobs Paul, Waarschoot 
Lamote-Stockman Christiane, Niel, 
Maeyens Marc, Adegem, 
Rottiers Gustaaf, Knesselare 
Schockaert-Steel, Waarschoot 
Strybol Jozef, Knokke 
Van Damme Lionel, Adegem 
Vanderbruggen Erik, Maldegem 
Van Passel Jacques, Aalter 
Verleyen Philippe, Aalter 
Versyp Achiel, Evergem 
Vertenten Amedee, Eeklo 
E.H. Vrielinck Jan, DeurIe 
Waldack Felix, Kalken 
Wyffels CG., Delft (Nl.) 
Wyffels Honoré, Gent 
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INHOUD 

P. LAROY - Investigative Joumalism met een 
rode kleur 

K. VELLE - De bouwgeschiedenis van het Vredegerecht 
in Eeklo (1877-1899) 

R. BUYCK - 500 jaar onderwijs in Kaprijke 
(l5de - 20ste eeuw) 

I. HOSTE - Kan lokale geschiedenis groen zijn? 
BeIIem in de 19de en 20ste eeuw 

L. STOCK MAN - Schenking van een stuk grond 
te Lovendegem aan het 
Sint-Elisabethbegijnhof te Gent (1305) 

W. STEEGHERS - 15de-eeuwse Gentse buitenpoorters 
uit Ertvelde 

W. STEEGHERS - Personen uit het Meetjesland overleden 
op de parochie Sint-Michiels-Noord te Gent 
( 1736-1796) 

Chr. VAN THUYNE - Archeologisch onderzoek 
in de gemeente Lembeke 

M. DE VLEESSCHAUWER - De St.-JanscapeIIe in 
Assenede-Ambacht: Nieuwe feiten 

L. STOCKMAN - De H.-Kruisdevotie in LotenhuIIe vOàr 1796 . 

A. VAN WIJNSBERGHE - Monasteriem Beate Marie 
Sanctie Monialum Ordine Cisterciensis ... 
Abdij van Oosteeklo 

L. STOCK MAN - Het testament van Jacob De Donker, 
Pastoor van Ter Piet in het Ambacht Boekhoute (1331) 

F. BASTIAEN - Heemkundig Repertorium 1994 
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