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LOTENHULLE: 
EEN FEODAAL LAPPENDEKEN 

Luc STOCKMAN 

In het jaarboek nr. 9 publiceerde Arthur Verhoustraete al een eerste verkennend arti
kei over de heerlijkheden van Lotenhulle. In een achttal bladzijden schetste hij in het 
kort een globaal overzicht van de talrijke heerlijkheden die Lotenhulle in het Ancien 
Régime rijk was. Hij steunde daarvoor op een uitgebreide reeks notities die hij daar
voor verzameld hadJ. Deze aantekeningen werden mij welwillend in bruikleen gege
ven door Arthur Rutsaert, verwoed genealoog en afstammeling van de Aalterse bur
gemeestersfamilie Soudan. 

Vertrekkend van dit artikel en aangevuld met die losse aantekeningen en eigen bij
komende opzoekingen werd het volgende feodaal lappendeken van Lotenhulle aan 
mekaar genaaid. 

Een groot gedeelte van Lotenhulle lag onder het Land van Nevele. Dit gebied omvat
te Nevele zelf, Vosselare, Meigem, Vinkt, Sint-Maria-Leerne (zonder Bachte), Sint
Martens-Leerne, Zeveren, Poesele en uiteraard ook Lotenhulle. Verder nog de 
Westhoek, het Dorp en de Heirenthoek van Landegem, een groot deel van Deurle, de 
wijk Brakel van Sint-Martens-Latem en de wijk Noordhoute van Drongen. Deze der
tien gemeenten of gehuchten van gemeenten vormden een min of meer aaneengeslo
ten gebied2. 

De baron van Nevele was eigenlijk de opperheer van dit uitgestrekte gebied. Te 
Lotenhulle zelf had hij niet te veel in de pap te brokkelen, want het dagelijkse bestuur 
berustte bij de baljuw, burgemeester en schepenen van de heerlijkheid Oudegoede. 

Binnen het grondgebied van Lotenhulle lag er een enclave die rechtstreeks onder de 
heerlijkheid van Nevele viel nl. een gebied dat zich uitstrekte op de zuidkant van de 
Molenstraat, van Axeldamme (op de grens met Nevele) tot aan de Klijtestraat. 
Daarbinnen lag het goed 's Herls, rondom het kruispunt van de Bollestraat en het 
Meulestraatje. Verder was het "goedekin te Denijs" op de Lijsenakker ook nog een 
enclave van Nevele3. 

In dit gebied waren zijn baljuw, amman, burgemeester en schepenen bevoegd voor de 
hoge, nedere en lage justitie en bezat de baron van Nevele het jagers- en visserijrecht 
en het recht om alle akten en contracten af te sluiten. Ook mocht hij het beste hoofd 
van de overleden laten, tol, vond, bastaard- en stragiersgoed opeisen. Bij verandering 
van lenen kreeg hij de tiende penning en de zestiende penning bij verandering van 
allodiale goederen. Tenslotte mocht hij straat- en beekschouwingen laten uitvoeren4. 
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Het goedeken Denijs behoorde in 1456 toe aan Katelijne van den Damme fa. Licven!\ 
en besloeg een oppervlakte van ca. 6 bunderS. Daaraan was een pcnningrente van 
ongeveer 3 s. par.. bezet op 4 bunder. I gemet en 70 roede. alsook twee schoven van 
de tienden op diezelfde oppervlakte land. verbonden. Andere rechten waren tol. vond. 
bastaardgoed en alle boeten van 3 p. par. en lager. 

Kateline van den Damme mocht een baljuw aanstellen om samen met de M:hepcnen 
van Nevele een volle schepenbank te vormen. Dit leen stond ook "Ie lraw~'e ende 
waerhede" en bij het verhef van het leen moest 10 p. par. verhefgeld en 20 s. par. 
kamerlinggeld betaald worden. Bij verkoop wa" het recht van wandelkoop of de tien
de penning aan de leenheer verschuldigd6. 

De heerlijkheden van Oudegoede. Reibroek. Varizele en Baarle waren recht .. tree~ 
lenen van het leenhof van Nevele. Samen met Nevele zelf besloegen ze ca. 1090 ha. 
of 2/3 van het Lootse grondgebied. dat in leenroerig opzicht van Nevele afhing. 

A. De heerlijkheden van het leenhof van Nevele 

1. De heerlijkheid ,'all Oudegoede 

De belangrijkste heerlijkheid van Lotenhulle was ongetwijfeld Oudegoede want hun 
schepenen waren belast met het dagelijkse bestuur van de ""roeMt' "(111 Loo". Het 
denombrement van 20 maart 1450 bevat de uitgebreide rechten van die heerlijkheid. 
dat zich uitstrekte hinnen de parochies van Lotenhulle. Vinkt. Dcinle. Meigcm en 
Nevele7. 

Volgens Arthur Verhoustraete strekte die heerlijkheid 7.ich uit ""dil d( gr(IIS ",t'1 

Pneke, aan de 1I0o,!!,poorl, o\'er de :uidkcml "cm ciC' clorpskom. lOl dali dc' "'."Ult'slnml 

en \'(11/ de Ml1/sef1/slra111 lol dc' (Jc'nll1'eg (~l de straat \'clll Poc'kc' IIc1dr (1(",. lIclll de' 
Ll'I1lakka". Ilaar grens liep dwars door de Ilul alias dl' Grok' Plaatsel\. 

Het roncier dat nauwelijk 3 hundl'r groot wus. lag aan dl' lJecrstraat vun LOh:nhulk. 
De jaarlijkse inkomsten hcstomkn uit 7 p. l) s. X d. par., I:! mud .. ' hllistcr l'n '" adl
teling IUIVcr. 43 1/4 kapocnen. 46 I I:! hiIllH.'n. hO dcn'n, '" wndllIX'nningl'n van.:! d. 
par. Bij verkoop, erfcnis of gift van ccn stu!.. land, gdl'gcn ondl'r ~k hl~rIiJ!..hl'id 
Oudegocdc mocht de hccr Ct'n marktgeld ciscn vlln 6 %, 

Ik heer van Oudegocdc I'IC/ut Ct'n !..on'nwindmolcn staande op dl' Wamndl' die ",'gd· 
matig verpacht werd cn t'en rijkc hron vun in!..ol1lstcn WllS", 

De hogc, middele cn lagc justitic WilS CVCnl'l'l\S in lijn humkn l'n h!.l\'l'ndkn n\\14, .. hl . . 
hij hooswichten voor vijftig juar of mindl'r uit hl't 1.lInd vlIn Nl'wk of Iwt ~nmfsdlap 
Vlaandcn:n vcrbanncn. Ook ht,t n.'dl! vun l'onlïsl'utÏl', tol, v!.\lId, hnsIMI'\I~\x'd, l'I(x'h.' 
tot 3 p. l'n daurOluk-r, cn hl'! I)t'stc hoofd Ix'hoonkn lol ,ijn hl'l'I'lii!..hl'Id, WlIIIIH'\'f l,\'1\ . . 
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laat of horige van Oudegoede stierf, moesten zijn erfgenamen een dubbele rente als 
doodkoop aan de heer betalen. Andere typische rechten waren de vogel- en patrijs
vangst, het jachtrecht en de visserij. 

Van Oudegoede hingen in 1460 negentwintig lenen af, waarvan elf "ten vullen relie
ve" (10 p. par. verhefgeld en 20 s. kamerlinggeld), zeven "ter beste vrome" van drie 
opeenvolgende jaren (beste opbrengst), vier "ten halve reliefve" (5 p. par. en lOs. 
par.), twee voor een paar handschoenen, twee voor 20 s. par., één voor een paar spo
ren, één voor een glavieschacht en tenslotte één over "den vullen nombre in turble". 

Bij verandering van leenhouder door verkoop had de heer van Oudegoede recht op 
het verhefgeld, het kamerlinggeld en het tiende deel van de koopsom. 

In het leen boek van Oudegoede over de jaren 1665-1785 begint de opsomming van 
die 29 lenen met het belangrijke goed ter Biest, gebouwd op een mote omringd met 
walgrachten. Dit leen besloeg een oppervlakte van 5 bunder en stond "ten vulle re
lieve" , bij versterf te en bij verkoop kwam daar nog het tiende deel van de verkoop
prijs bij. In 1665 was Loys Van Houbrouck leenhouder van ter Biest. In 1727 werd 
het goed verkocht aan Jacobus MaelcamplO. Het goed ter Biest was natuurlijk groter 
dan die 5 bunder leengrond want in 1409 besloeg de hofstede 28 bunder toen die in 
pacht werd gegeven aan Jan Mortier l I. 

Het klooster van Sint-Margriete van Deinze hield een vijver van 4 1/2 bunder in leen, 
genaamd de DobbelaerevijverI2 . 

Ferdinand-Anthone Buene fs. Balthazar had een leen van I mud haver, bezet op 12 
gemet gelegen "suyt van de meulene tot Loo neffens de Heerstraete ende den kerch
weghe commende vanden goede te Vormiseele ter kercken waert". Aan dit leen het 
recht van tol, vond, bastaard- en stragiersgoed, de boete van 3 p. par. en de moge
lijkheid van wet en vonnis te doen met de schepenen van Oudegoede verbonden I3. 

In de parochie van Vinkt bezat jonkheer Cos me Ie Cock als leen een oude hofstede, 
te Beerblocx genaamd, met 4 oude bunder, een rente van 18 s. 6 d. hallinc en een 
wachtpenning l4. 

Eveneens in de parochie Vinkt hield ridder Art. van den Kethulle een leen van zes 
oude bunder met een rente van 17 s. 7 d. par., zes hennen en een wachtpenning. Ook 
had hij recht van tol, vond en de boete van 3 p. par. Ook daar konden de baljuw, de 
schepenen en de mannen van leene van Oudegoede optreden om wet en vonnis te 
doen lS . 

De heer van Oudegoede zelf bezat een leen te Vinkt nl. het goed ter Hulst met 10 oude 
bunder l6. 

De deken en het kapittel van de kathedraal van O.-L.-Vrouw van Doornik was te 
Meigem leen houder van het goed ter Kerssen met 18 bunder land, water en meer
sen l7 . 
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Nog te Meigem bezat de heer van Oudegoede de heerlijkheid van de Ker .. se met cen 
baljuw en schepenen. een rente van I mud haver. 6 s. par. en een wachtpenning. met 
het recht van tol. vond. bastaardgoed. doodkoop. wandelkoop. "toecompste. oor/of' 
en een boete van 3 p. par. 18. 

Een laatste belangrijk leen was dat van Jaecques de Cottrel. heer van Lessenbo~h. 
nl. 6 bunder met 19 penningen. met "wandelcoop I'atl 100 ponden de :esse. dohhelen 
sterfeoop, toecompste. hastaerde goet, tol, \'ondt ende hoete \'an 3 p, par" 19. 

De vertegenwoordiger van de heer binnen de heerlijkheid was de baljuw die mocht 
"l'anghen, aresteren, examineren, composeren el/de te Ii\'ereren" en te !>amen met 
zeven schepenen kon hij een volle schepenbank vormen. Die had de bevoegdheid om 
alle civile en criminele zaken te behandelen. 

Als opperheer bezat de heer van Oudegoede het recht binnen zijn eigen heerlijkheid 
"al te pandene, clachte te doene ende tontfaene, onten'ell, en-ell, paeldaKhe e"de 
prijsdaghe te houden". 

In een periode van zeven jaar mocht de heer tweemaal een schouwing laten uit\,oe
ren van de berijdbaarheid van de heerstraten. de huurtwegen en -stmten en eenmaal 
per jaar een schouwing van de waterlaten, kerk-. markt- en molen wegen alsook \'an 
de voetwegen. 

In naam van de heer hield de baljuw jaarlijks een doorgaande waarheid waarop alle 
criminele zaken aan het licht moesten gehracht worden. Alle mannen, laten, Oplete
nen en zelfs degene die slechts water kwamen halen of hun vee lieten gmzen hinnen 
de heerlijkheid van Oudegoede moesten daarop aanwezig zijn. Ook op dagwaarheden 
of "failwacrheclm". waarop concrete gevallen of misdaden ter ~pmke kwamen. 
waren zij verwacht. 

In een tekst van 17X2 wordt de job van tie baljuw als volgt lx'sl'llrt.'WIl : "cflm"('(t'c'r( 

(Jell dell \,(}o/'l/ol'mclell ha/lil'u mc'I,\'8C1t'(kr,~ strac't sc"au\I'illgl/c'II, mdlli"gt''' c'lI 1I'('IIt'

lijkt' pa,\'sl'ri//~('// ,\'(JO 1'Oiolltaire al.\' //l'Ct'S,Wlirc, ook IIc'l 1><111"01 c'"dc" Slclc"Ac"1I ,'clll «It' 
\'ierscl/m'1"(', dl' 1'('1'''(1]'('// \'(11/ ICCIIC, "('1 I'C'r/C'c'//c// I'clll rC'('('pissc' I'elll dt' dC'I/o",",,(,

m('111e//, af//eme// I'all c/l' ('cc/('n. 1'(/11 01/(' h('1 \I'C/k(' I'n1."'('('1'1 ciC' ,.rg(c·1I l'o/~C'I/s 1'('~/f" 
mel1le, I/('cfl ook I/cl I't'~1 I'clll tt' agic'I't,// ('(111.\'11 oUki; 1'/1/1 IIl1c' aimi"dc' C'I/c/f' d,'it'lC' 
.wekel/ dit, d' ill.\'('Il'I/(' ICI('lc'// ('ollll'tlI'c'I',\'c'I'('nd(' sij" kgc'II,\' dt' plaCCrlc'I'It'II "clII elf' 
MajeSIl')'/, ook dl' hOl'len I'clll 3 !,o//c/cn !,Ol', il/ t'ÎI'it'lc ,wc'k,'" t'II cla('l' o"cla"~. 

De hewoners, dic nog hl't statuut van luat hadden, wun,'n nog "erplicht hl'rt."Htil'n~t uf 
karweien Ie presteren, Bij kl'rkgehod wenkn lij opgc.'nx'lx'n om twt tandlll.)\!\\ 11Ind 
van de heer te gaan bl'mesten, Dl' Illut, die el'n puun,l Jl1l't wilgen IX'/t'!, mlx'~t dl' ml'''! 
uitvoeren, een laaI zondl'r paard I1lx'h wugl'n, nHx'sl dl' mes! oplmkn t'n l't'n !!\',in 
wuar slechts l'en vrouwspersoon tl'r hesl'hikldllg-wlIs. nllX'sf dk Illl'~t Ol' dl' land uit
spreiden! Ik hcer wus wel Vl'rplidll instuun' "uur 1,,'(.'1\ Illlluilijd ~l'lhlf\'nlk dk l'llrH't" 
dag, 
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Het verhefgeld van dit leen en heerlijkheid bedroeg 10 p. par. en het kamerlinggeld 
20 s. par. Bij verkoop ervan kwam daarbij nog de tiendepenning bovenop. 

Dit zijn de voornaamste bepalingen van het denombrement van Oudegoede die wij in 
bijlage I uitgeven. 

De taak van de griffier wordt niet in dit denombrement beschreven. We laten dan ook 
hier de taakbeschrijving van 1782 volgen: "het regt van den greffier bestaet hierin 
te weten het maeken vande pointingrolle, het opstellen van staete van schulden van 
de prochie, het stellen en doubleren van de parochierekeninge, het depecheren ende 
registreren van alle wettelijke acten met de verheffen van leenen onder het leenhof 
resorterende alsmede alle voorde re affairen deselve prochie reglenderende, waer 
vooren hij profytteert ingevolge den reglemente tot dies gepresenteert"21. 

Volgens wijlen Arthur Verhoustraete zou de eerste bekende heer van Oudegoede Jan 
van Poeke, heer van Molimont en Amelgijs geweest zijn, die op het einde van de 14de 
eeuw leefde. Hij was een verwant van de heer van Poeke22. In het renteboek, dat op 
zijn naam staat, komen interessante toponiemen voor23 . 

Zo wordt een stuk land gesitueerd in de "Breedemersch endende an Loe Acker" , een 
ander "anden Ghentwec up Lendacker" of "in Lendacker an Wauters lant van den 
Baerle". Persoonsnamen zoals Wouter van den Baerle en Lieven van den Beerblocke 
verwijzen naar de hofsteden van BaarIe en Beerblok. Ook het goed "te Loerbreuc, 
tgoet ter Biesen, de stede ter Lenden, tgoet ten Westoven, de stede ter Brugghen en 
de stede te Crachs" hebben betrekking op reeds vroeg bewoonde plaatsen. 

Rond het goed te Leurbroek lag een uitgestrekt broek: "an Loerbreuc straetkijn in 
den Broec" en "an dwaterlat in den Brouc". Een waterplas in die broek heette 
gewoon "de Plaseh" . 

Er kwam ook een "Smuencx molen walle" en een "Oelmolenberch" voor en tenslot
te nog een "waterghanc ter Slabbinghen" en een "Slabbincstraetkin". Een aantal van 
plaatsnamen kunnen we echter niet meer situeren. 

In de jaren 1450-1460 bezat Hubert van den Hecke de heerlijkheid Oudegoede. Na 
hem vinden we Mergriete van Montmorency en Clara van Masseme, echtgenote van 
Lieven van Leyns, als vrouwen van Oudegoede terug. 
Na de dood van zijn oom Barthelmeeuws van Leyns vielOudegoede aan Franchois 
Cabillau, echtgenoot van Margriete van Leyns fa. Lieven, te beurt. Deze Franciscus 
Cabillau (1520-1613) was de zevende heer van Mullem en o.m. burgemeester van 
Oudenaarde24. 

In 1616 koopt Joris della FailIe deze heerlijkheid van Charles Dorsselaere. Het is niet 
duidelijk op welke wijze die laatste in bezit geraakt is van Oudegoede. Voor deze 
jonkhe,er Joris della FailIe werden nog op het einde van de 17de eeuw jaargetijden 
gedaan" in de kerken van Lotenhulle, Meigem, PoeseIe en Vinkt. In 1696 kreeg de 
pastoor van Lotenhulle 3 p. gr. voor het jaargetijde "over de ziele" van deze heer van 
Huise25 . 
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Joris della FailIe schonk dan deze heerlijkheid aan Jan-Hapti!>t de/la FailJe (+ 1686,. 
baron van Huise. Deze Jan-Baptist della FailIe huwde in 1642 met Barbara Trie .. t en 
werd op 16 februari 1643 ridder. Naast baron van Huise en heer van Oudegoede wa .. 
hij ook nog heer van Ninove, Geraardsbergen. BclJegem. baljuw van de Oudburg van 
Gent en tenslotte hoog baljuw van Gent. 

Jan-Baptist della FaiJle was een uitgesproken anti-jansenist. want hij had de leiding 
van een geheim genootschap dat zich tot doel stelde het jansenisme te bestrijden. In 
1679 ondertekende hij namens dit genootschap brief aan de paus om de nefa .. te 
invloed van de jansenisten aan te klagen26. 

Het is niet duidelijk wie de opvolger werd van J.B. della FailIe. Volgens wijlen 
Arthur Verhoustraete zou dat zijn zoon Ferdinand-Hyppolite geweest zijn. 
Anderzijds is er op 23 maart 1696 sprake van een mevrouw de "dolla~iere \'on mijn· 
heer van Hu.vsse" 27. Wat er ook van zij, op 10 mei 1701 wordt Oudegoede verheven 
door jonkheer Frans della FaiIle28. 

Na zijn overlijden op 12 juni 1724 komt Oudegoede in het bezit van Maria-Jenne 
della FailIe. een zuster van Frans, Van haar ontvanger. Lauwereins Van de Voorde. 
is een rekening van Oudegoede over de jaren 1724-1729 bewaard. zodat we een over
zicht krijgen van de ontvangsten van het domein Oudegoede:!Q : 

- heerlijke renten, dood· en wandelkopcn van de heerlijkheid van Oudegoede zelf: 
157 p. 9 gr. 5 d. 

- heerlijke renten en andere inkomsten van de heerlijkheid van Kersse te Meigem : 
9 p. 19 s. 10 gr. 3 d. 

- heerlijke renten en andere inkomsten van de heerlijkheid ten Rye Il' Meigem : 
15 p. 14 s. I I gr. 7 d. 

- heerlijke renten en andere inkomsten van de heerlijkheid van Dt.'ntergem te Ncvclc: 
15 p. 4 s. 10 gr. 3 d. 

- marktgelden. wandel kopen en verkoping vlIn cijnsgronden SCdl'rt 25 mei 1725 : 
22 p. I s. 3 gr. 1 I d. 

- rclieven : 12 p. I ~ s. 4 gr. 
- beste hoofden 2 I p. 5 s. 10 gr. 
- zeven jaar ll10lcnpllcht : .~5() p, 

Ilel is zonder meer duidelijk dut de molen van Lotenhullc Ill'l ml'Cstl' geld (lphr.tdll, 

gevolgd door de heerlijke renten vun OUdl'gtll'dc. De inknmstl'll vun dl' hl"l'rlijkhl'\kn 
van ter Kersse. vlln tcr Rye ell van Dcnler~c.'11l legden niel luvc.~1 ~l'wkhl in dl' sl·h:ml. 
Merk waardig is wel dul erfgenulllen van dc overkdl'n puslooI' vun I.oll'nhulk, lllCl'S· 

Ier Egidius Anjuyn. in 172X ook hel 1)('sll' hoofclllllll'stc.'n Ix'wll'n. 

Jonkvrouw Maria-Jenne del/u Fuille WilS eersi ~l'IllIwd 1111.'1 jllnkhl't'r J\ltl.' lIt' 
Kcrchove. heer VUil Etikhove. Nu hu ar dood kWllm ()lIdl'~llt'lk in handt'u van hm,r 
zoon jonkhecr Ferdinlllld de Kc.'I'\:hoVl'. Dil.' hml hlijkham ~l'l'n lH,k\ll1ldin~l'n "lInl \lp 
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13 januari 1741 verhief zijn neef Engelbert-Joseph de Kerchove fs. Jan-Franchois de 
heerlijkheid van Oudegoede. Deze Engelbert was gehuwd met Maria-Elisabeth 
Baldina, baronesse van Zinzerling30. Engelbert-Joseph was de oudste zoon van Jan
Franchois de Kerchove en Anna-Isabella Lanchals en broer van Jan-Franchois, de 
jonge, en Geraard-Joseph31 . 

Ongeveer 8 jaar later, op 29 oktober 1749, werd Oudegoede al verheven door diens 
zoon Albert-Desiderius-Xaverius de Kerchove, baron van Eksaarde, heer van 
Etikhove, Ladeuse en Olsene. Bij donatio inter vivos werd op 27 mei 1790 
Alexander-Guislain-Marie-Desiré de Kerchove, graaf van het Heilig Roomse Rijk, de 
laatste heer van Oudegoede. 

Lijst van de heren 

1376 
1450 
1460 
? 
? 
1524-1539 
1545-1571 

1616 
1616-1642 
1642-1686 
1696 
1701 
1722 
1724-1733 

1733-1740 
1741-1749 

1749-1790 
1790 

Jan van Poeke, heer van Molimont en Amelgijs32 
Hubert van den Hecke33 

Hubert van den Hecke34 

Mergriete van Montrnorency35 
Clara van Masseme, echtg. Lieven van Leyns36 

Barthelmeeuws van Leyns fs. Lieven37 

Francies Cabillau fs. Joos en Margriete van Leyns, in opvolging van 
zijn oom Barthelmeeuws38 

Charles Dorsselaere39 

Joris della Faille, bij koop van Charles Dorsselaere40 
Jan-Baptist della Faille bij gifte van jonkheer Joris deHa Faille41 

douariere van mijnheer van Huysse42 

Frans della Faille43 

Hipolite della Faille, heer van Huysse en Oudegoede44 

Marie-Jenne della Faille, zuster van Frans45, weduwe van Joos de 
Kerchove 
Ferdinand-Joseph de Kerchove fs. Joos46 
Engelbert-Joseph de Kerchove, in opvolging van zijn oom 
Ferdinand-Joseph47 

Albertus-Desiderius-Xaverius de Kerchove fs. Engelbert48 

Alexander-Guislain-Marie-Desiré de Kerchove, donatio inter vivos van 
zijn vader Albertus-Desiderius-Xaverius49, laatste heer van Oudegoede 

2. De heerlijkheid van Reihroek 

De heerlijkheid van Reibroek was ook een leen van het Land van Nevele en wa .. gele
gen in de parochies van LotenhulIe, Nevele en Vinkt. Tot deze heerlijkheid behoor
de geen foncier want het goed van Reibroek wao;; er gedeeltelijk renteplichtig aan (23 
bunder in 1(62) en wao;; in handen van andere eigenaars. ]n 1616 bezat Charloue De 
Zoele de heerlijkheid en Jacques Van der Sijpe het goed. 
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Volgens Arthur Verhou tfaele lag de heerlijkheid van Reibroek "00 I de Klyte Iraal. 
op heide kanten \'on de straat van Lo-kerk naer Nevele ; zij strekte zich uil lOl dichl 
tegen de Rrenzen van Nel ele. zonder die echler te raken. Een zeer grote enclave van 
Reihroek lag op de zuidkant van de Gentweg, tussen de HeerstraaI en de 
Varezeelstraat ell paalde op hel Smesseslraatje (Klein Lijkslraalje in de alIas der 
hUlIrtwegen!) met een klein hoekje aan het gros van de heerlijkheio"50. 

Aan deze heerlijkheid van Reibroek behoorden 16 mud en 4 hal ter haver, 12 kapoe
nen , 14 henne n, 6 wachtpenningen en een rente van 4 . par. De rente in na ru ra en 
in geld waren bezet op verschillende tukken land o.m. op die 23 bunder an de hof-
tede van Reibroek en de gronden van het goed te 8 eerblok. Deze hoeve met 2 bun

der was ge legen "o l'er heede zijden I'an de straete loepende 1'011 Loo na er el'ele ... 
oost de straete commende \'an de Maelsem nae,. Kannegat .. west de CI)'feslraele 
110ort het Meulenstraetjen51. In 1703 betaalde jonkheer Jacque de Carion een dood
koop van I p. 18 s. I I gr. voor 8 eerblok aan de heer van Reibroek en in ) 71_ , 
het de beurt aan Pieter-Anthone de Carion om I p. 19 . gr. al dood aap te beta
len . 

Twaalf lenen hingen af van het leenhof Reibroek nl. ze "t('11 \'III/el/ (,DOp" en z "'er 
heste l·rome" S2 . Het eerste leen was het amman. chap waaro er in punt 3 gehandeld 
zal worden. Een ander leen te Lotenhullc was een stuk an 10 bunder. gelegen ten 

I 1'1 \ \\' Ihl'f , \'11" 111 
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oosten van de straat tussen Poesele en Lotenhulle. Te Nevele lag het leen te 
Braemdonk in de wijk van Veldeken, groot 6 bunder 36 r. 

Ook het goed te Bastis, gelegen tussen de Poeke- en Kanegemstraat in het noorden 
van Vinkt53, was een leen van Reibroek Dit goed omvatte 16 bunder land, bos en het
ting en er was een rente aan verbonden van 39 s. 3 d. par., van 5 wachtpenningen, 1/2 
mud rogge, 6 vat haver, 1 gans, 4 1/2 hennen, 153 1/2 eieren en een "meswaeghen 
met twee paerden op Ste Bavendage". De leenhouder van het goed te Bastis bezat 
verder nog het recht op tol, vond, bastaard- en stragiersgoed, confiscatie, de boeten 
tot 3 p. par. en een marktgeld van 6 p. op 100 p. par. De wet van Reibroek was 
bevoegd binnen dit leen te Bastis. 

Een ander leen van Reibroek te Vinkt was een stuk van 6 bunder "den Biessem" 
genoemd. 

Te Aarsele lagen er diverse lenen die te samen 438 r. groot waren met een rente van 
17 1/2 halster haver, waarvan de leenhouders een baljuw mochten aanstellen die wet 
deden met de zeven schepen van Reibroek. Bij verkoop van die lenen hadden zij recht 
op 15 gr. op 1 pond en een dubbele doodkoop. 

De heer van Reibroek mocht een baljuw, een amman met een volle bank van zeven 
schepenen aanstellen om wet en vonnis te doen en een leenbank samenstellen met 
zijn leenmannen. Zo stelde Jan Van Branteghem, heer van Reibroek, op 12 septem
ber 1716 een nieuwe schepenbank samen met Pieter Van Hese als burgemeester, 
Laureins Van Parijs, Guillaume Schepens en Jan Wulput fs. Marten als schepenen te 
Lotenhulle, en Frans Martens, Adriaan Van Wonterghem en Andries De Vos, als 
schepenen te Vinkt54. 

Op 11 juni 1721 deed baljuw Laureins Van de Voorde de wetsvernieuwing in 
opdracht van de heer55 . Toen de wet op 17 februari 1747 vernieuwd werd, werden de 
acht mandaten als volgt verdeeld: Jaspaert Van de Voorde bleef amman, Emanuel 
Van de Voorde werd burgemeester, Judocus Steyaert werd eerste schepen, Judocus 
De Sutter tweede schepen, Michiel Oosterlinck derde schepen, Francies Sokaet vier
de schepen, Charel Martens vijfde schepen en Joannes Meulenacker zesde schepen. 
De drie eerste schepenen vertegenwoordigden Lotenhulle, de laatste drie schepenen 
Vinkt56. 

De wet kon boeten opleggen tot 3 p. par. Verder had de heer het recht op tol, vond, 
stragiers- en bastaardgoed tot 3 p. par., doodkoop, marktgeld en "toecompste". Hij 
mocht dagwaarheden laten doen binnen de heerlijkheid van Reibroek telkens als dit 
nodig was. 

Bij verhef of verkoop van de bovengenoemde lenen mocht de heer de tiende penning 
en het kamerlinggeld eisen. Tenslotte kwamen hem alle boeten tot 10 p. par. toe die 
opgelegd werden binnen het gebied van die lenen. 
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Het verhefgeld van het leen en heerlijkheid van Reibroek 7..elf bedroeg 10 p. par. en 
het kamerlinggeld 20 s. par. Werd de heerlijkheid verkocht dan kwam daarbij nog de 
tiende penning bovenop. 

In de tweede helft van de 15de eeuw was de heerlijkheid van Reibroek in het bezit 
van de familie van der Meersch. In de 16de eeuw treffen we ene Jan van Waerwijc 
en de familie de Zoete aan. In 1587 was Charlotte de Zoete vrouwe van Reibroek. Zij 
was gehuwd met ridder Anthonis de Grenet, heer van Werp en Pitghem en goever
neur van de stad Maastricht57. Later hertrouwde ze met Filips de Hautpcnne. 

In de tweede helft van de 17de blijkt de familie Dhamere eigenaar van de heerlijk
heid Reibroek te zijn. In 1657 fungeerde Adriaan Dhamere als ontvanger van de heer
lijkheid Oudegoede58 . De laatste erfgename van de familie Dhamere, Catherioe 
Dhamere verkocht de heerlijkheid aan Jan van Branteghem. Dit was een koopman 
van Gent die evenmin van adel was zoals de leden voorgaande familie59• 

Jan van Branteghem was gehuwd met Isabelle Lombaert, waarvan de oudste zoon Jan 
van Branteghem, de jonge. zijn vader opvolgde als heer van Reibroek. Hij geraakte 
in schulden zodat hij in 1734 verplicht was 500 p. gr. te gaan lenen bij jonkoc-er 
Charles Alegambe, heer van V ari se le60• Uiteindelijk kwam de heerlijkheid van 
Reibroek in handen van de familie Blomme. 

Lijst van de heren 

1460 
1473 
? 
1581 
1587 

1616 
1655-1657 
1683 
1684 
1691 
1691-1716 
1716-1736 
1736-1766 
1766 

Jan van der Mersch61 

Elisabeth van der Mersch62 

Jan van Waerwijc fs. Jans63 

Denijs de ZoeteCH 

C'harlotte de Zoete als erfgename van haar hrot'r Denijs dl' ZOt'te fs. 
Denijs65 

C'harlotte de Zoete + echtgenote van Filips dl' HaUll'J1l'nnl·M 
Adriaan Dhameretl7 

Pieter DhamerehN 

Hendrik-Frans Dhallll,TCC'lQ 
C'atherine Dhml1erc. erfgename vun Ikndrik-Fl1lns Dhanll'TC 70 
J,tn Van Brantegt1l'lll door aankoop vlln C'ntherin\.' Dhal11t.'n..,71 
Jan van Brallll'ghl.'m. de jongl,72 
Joatllles Blolllllle fs. Pit.'tl'rs7.l 

Jm:ques 8101111111.,74 

3. /lel Aml110flschap l'CI" Rcihrol'k 

llel eerste leen vun de hel'r1ijkheid Rl'ihnx'k WilS lil' IlIIl11HlIlk van Rl'ibnx'\". 1\'1 dit 
leen hdlOordl'n uitgehn'idl.' n..'ntl·n l'J1 owrIll'idsl\'dlll'n. ()m Il' hl'~innl'n \.'\'n n..',lIl' \':\ll 
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22 d. par., 13 halster min een achteling haver en 6 3/4 hennen. Verder wandelkoop, 
doodkoop en boeten van 3 p. par. op de rentegronden. 

De leenhouder, de familie de Stoppelaere, mocht een amman aanstellen die de gevan
genen in de gevangenis moest bewaken. Bovendien mocht hij "putdaghen, dinghe
daghen ende pandijnghen" organiseren en alle "besoueken" (enkwesten) doen. 
Verder alle maningen van voogdijen, kwijtscheldingen en inningen doen, een ver
goeding eisen van de personen die goederen in leen hielden van de ammanie, en het 
"begaen" van de waterlaten. Hij had ook het recht tussen beide te komen bij de ver
effening van schulden, als men het hem vroeg. In afwezigheid van de baljuw was hij 
voorzitter van de vierschaar en was hij bewaarder van de baljuwsroede. 

De leenhouder bezat ook nog de tweederde van een tiende en kreeg een derde van de 
boeten van de heerlijkheid van Reibroek. Een leen van 2 gemet hing af van dit 
ammanschap, waarvan de houder jaarlijks een paar handschoenen aan de familie de 
Stoppelaere moest geven. 

Het ammanschap werd meestal verpacht. Op I 0 september 1635 verschijnt Pauwel 
Verschaffelt als pachter van het leen en de renten van de ammanie75.In 1690 fun
geerde Filips de Labye, licentiaat in beide rechten als amman van Reibroek76. Vanaf 
kerstavond 1725 werd de ammanie van Reibroek verpacht aan J udocus Van Oost 
voor negen jaar voor een som van 3 p. gr. per jaar77. 

De familie de Stoppelaere was eeuwenlang in het bezit van de ammanie van Reibroek 
minstens vanaf 1462 tot 1677. In 1677 was Jan-Baptist de Stoppelaere slechts voor 
2/3 eigenaar van dit leen. De familie De Rouck wordt op het einde van de 17de eeuw 
en in het begin van de 18de eeuw als mede-eigenaar van deze amman ie vermeld. 
Uiteindelijk wist Joannes Blomme fs. Pieters opnieuw de volle eigendom van de 
ammanie te verwerven. 

Lijst van de bezitters 

1462-1473 
1576 
? 

1586 
1655 
1655 
1677 
1727 

1727 

1736 

Mergriete van den Haute, weduwe van Lubrecht de Stoppeleere 78 
Filips de Stoppelaere79 

Franchois de Stoppelaere en cons. over zijn vader Filips80 

Franchoysken de Stoppelaere fa. Franchoys81 
Erven Franchoise de Stoppelaere fa. Franchois82 

Jan-Baptist de Stoppelaere en Jan de Carion83 

Jan-Baptist de Stoppelaere (2/3 )84 

Johan-Anthony Noest fs. Gerardus en Catherine De Rouck fa 
Willem(2/3 )85 
Joannes Blomme fs. Pieters (2/3) en Anne-Marie en Gregorio de 
Carion (1/3)86 
Joa/1I1es Blomme fs. Pieters verwieri' 1/6 van Gregorio de Carion en 1/6 
van Anne-Marie de Carion87 
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4. De heerlijkheid l'all Varizele 

De heerlijkheid van Varizele was eveneens een leen van het leenhof van Nevele. 
Volgens Arthur Verhoustraete lag ze "in de widoosthoek van de gemeellle en paal· 
de zuid aan de Poekeheek en daarover de gemeente Vinkl, oost aan de gemeente 
Poesele. Het foncier van deze heerlijkheid was de hof Slede Vare:ele (die O\'er de 
GenMeg de \'Oortzetting zuidwaarts is van de KlylestraOlj, hijno rechlO\'er de 
Breemeersstraat" 88. 

Het goed van Varizele, dat 43 bunder groot was, omvatte een mote, neerhof. zaailand. 
meers en waterlopen en paalde met de zuidkant aan de Poekebeek. De heerlijke ren
ten bestonden uit 38 s. 8 d. par. penningrenten. 78 halster haver. tien halster 2 achte
lingen maut, 25 hennen en 5 kapoenen. 

Van het leenhof Varizele werden er tien lenen gehouden, waarvan twee stonden "Ie" 
vul/en coope" en acht "ten alfven coope ende te heSIer vrome ,'all drye,,". De heer 
mocht de tiende penning heffen bij alle verkopen en relieven en kamerlinggeld eisen 
en alle boeten tot tien pond par. opgelegd binnen het gebied van die lenen. Daaronder 
bevonden zich een leen van 4 bunder, een van 2 bunder en een behuisde hofstede met 
4 bunder I gemet. Zij lagen allemaal in de buurt van de Muencx Meulewal en de 
Breemeers89. 

De heer van Varizele had het recht een baljuw en zeven schepenen aan te stellen om 
recht te spreken en vonnissen te vellen en boeten op te leggen tot 3 p. par. Ook heer
lijke rechten zoals tol. vond, stragiers- en bastaardgoed tot 3 p. par .• doodkoop. 
marktgeld. "toecompsten" en dagwaarheden te houden. behoorden hem toe. 

Wanneer de heerlijkheid Varizele door erfenis overgedragen werd moest de nieuwe 
leenhouder de beste jaaropbrengst van de de laatste drie jaar a["t'lan en nij wrkoop 
de tiende penning van dit bedrag plus het reliefgeld en het kamerlinggeld. 
Een tweede leen van het leenhof van Nevele wus een stuk ~rond \'Iln S20 r. 
Popelierswal geheten, gelegen voor hel hof van Varizele aan lft.- vkrsch.tar. Bij owr
lijden of verkoop goldl de dezelfde regeling als voor hel eerste kt'n. 

Aan dil leen was hel recht verbonden van hel sh.'lIen van l'en ""i/tght'l\"('('r(''' of 
afdamming in een neek om vissen in een fuik Ie klllll1l'n van~enQ(1 eWlluls het rel'hl 
om te vissen met korfen en netten in de lH\bijgekgen Pol'kelx'l'k. 

De eerste bekende eigenaars zijn leden van de familie van der ~krsdl. In hl'! midlkn 
van de 16de werd de heerlijkheid in drie ddc..'Jl gesplitst. In 1557 lx'\'oorlx'dd \\ art.'tl 
twec derden in handcn van Gillis vun den Dricssdle l's Gillis en l'l'll dl'nk in die van 
Busschucrt van den Driessche. mon van Gillis de jlln~c. Op he! eindl' "Uil dl- I ~tc 
eeuw wist Lowijs Alegamhl'. hcer van Ol1Wl'gl'lll, een lkl'l van Vm"ill'll' donr lijn 
huwclijk mcl Lievinne Snoud. Il' Vl'rwcrVl'n, 

Op 1I oklobcr 1719 wordt joukhel'r Churk-s als hl'l'r vun Vari/l'k n'nllll'mdlJ1 ('u uh 
dusdanig vernÎcuwt hij op I.~ juni 1720 dl' Wl't van Ik hl'l'rlijklwid<J.!, In I MO Irt.'fkn 
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we Charles Alegambe voor twee derde en Pieter van Aistein voor derde als eigenaars 
van deze heerlijkheid aan. In de 18de eeuw komt de familie de Lampreel voor de 
proppen als mede-eigenaar van Varizele. Volgens Arthur Verhoustraete bezatten 
Paulus de Lampreel, Joost van Oost, Jacob Provijn, heer Joseph-Casimir, baron Ie 
Roy de Budervelt en jonker Jacob MaeIcamp stukken van Varizele. 

De opvolgers van Paulus de Lampreel waren in 1752 Joannes-Comelius de Lampreel, 
kanunnik te Ariën, in 1754 jonkvrouw Jenne-Louise de Lampreel en tenslotte in 1764 
jonkvrouw Joanne de Lampreel, filia Aloys93. 

Lijst van de heren 

1460-1473 
? 

? 
1530 
1549 

1554 

1557 

1563 
1564 
1569 

1582 

1584 
1585 
1595 

1619 
1628-1665 
1640 
1667 
1670 
1682 

1707 

1710 

Joos van der Mersch fs. Jan94 

Roeland van der Mersch95 

Jan van der Mersch96 

Joos van de Woestyne97 

Johanna van der Mersch, weduwe van Jan Everwijn (1/3) en Jooskin fs. 
J acob van de Woestyne (2/3 )98 
Jooskin van de Woestyne (2/3) en Jan van den Driessche fs. Gillis bij
koop van weduwe Jan Everwijn( 1/3)99 
Gillis fs. Gillis van den Driessche (2/3) en Busschaert fs. Gillis van den 
Driessche, de jonge, (1/3). Bij versterf te van Jan van den Driessche nu 
zijn broer Gillis (l/3) en Busschaert fs. Gillis (1/3)100 
Lieven Petrins bij koop van Gillis van den Driessche lOl 

Pieter Mestdach bij koop van B usschaert van den Driessche 0/3) 102 
Christijne Van Cauwenberghe, weduwe van Jan van den Driessche 
(1/3)103 

Hermes van Broncheville fs. Antheunis, nagelaten door Christijne Van 
Cauwenberghe zijn oude grootmoedere (l/3) ; Hermes van 
Broncheville bij successie van Lieven Petrins, meester Lieven Snouck 
fs. Pieters wegens zijn huisvrouw, dochter van Pieter (1/3) ; Pieter 
Mestdach 0/3)104 
Hermes van Broncheville fs. Hermes 0/3)105 
Margriete Petrins fa. Lieven, weduwe van Lieven Snouck 106 

Lowijs Alegambe, echtgenoot van Lievinne Snouck fa. Lieven en 
Margriete Petrins lO7 

Pieter Penne lOR 

Charles Alegambe, fs. Lowijs (1/3)109 
Charles Alegambe (2/3) en Pieter van Aistein (1/3)110 
erven Pieter van Aistein (1/3) III 
Anthone Alegambe fs. Charles {1/3)112 
Anthone Alegambe (2/3) en Jenne van Aistein, weduwe van Gillis De 
Wulf (1/3)113 
Jan-Cornelis de Lampreel fs. Marten en Jenne-Catherine De Wulf fa. 
Gillis en Jenne van Aistein (1/3); Anthone Alegambe (1/3)114 
jonkvrouwe de weduwe van Jan-Cornelis de Lampreel te Gent l15 
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1719-1720 
1744 

jonkheer Charles Alegambe l16 

Charles Alegambe bij successie van Anthone Alegambe. oom patemeI. 
en Paulus de Lampreel als feodale erfgenaam van Jenne-Catherine De 
Wulf. zijn moeder I 17 

5. De heerlijkheid van Baarle 

De heerlijkheid van BaarIe strekte zich uit in de noordwestelijke hoek van Lotenhulle 
niet ver van de Poekebeek 118. Een weg die zich oostwaarts aftakte van de straat van 
Aalter naar Poeke. scheidde het grote en het kleine goed van Baarle af om dan verder 
naar de Hullaertshoek en het dorpcentrum te lopen. Het foncier van deze heerlijkheid 
besloeg volgens het denombrement ca. 12 bunder. In 1554 liet Anna Van Praet haar 
goed herrneten en vond men toen een oppervlakte van 15 bunder I gemet 80 r. 1I9• 

Aan Baarle waren de volgende renten verbonden: 15 s. 3 d. I halling par .• 12 halster 
en 1 achteling haver. I hen en 3 wachtpenningen. Bij verkoop van hun grond moes
ten de laten 14 1/2 gr. per pond gr. aan de heer betalen. Hetzelfde gold bij de ,'erkoop 
"\'Gnden katheylen" en bij overlijden was er een dood koop verschuldigd. De heer van 
Baarle had verder nog recht op de tweederde van de tienden binnen zijn gebied en 
tenslotte mocht hij nog een "hillgheweere" opstellen binnen de Poekebeek. 
De heer van Baarle mocht een "vul/e viersscaere" van een baljuw en zeven schepe
nen aanstellen. De baljuw mocht in naam van de heer ten alle tijde de schepenen ont
slaan en vernieuwen. Ook tol. vond. de boeten tot 3 p. par.. bastaardgoed. "/ruur/alll
sche lieden ende slragiersgoet" kwamen aan de heer toe. 

Van het leenhof van Baarle hingen vier lenen af. Het eerste leen wa .. cen behuisde en 
omwalde hofstede van 6 bunder met een rente van 2 s. 8 d. par. en de t\\ ce derde van 
de tiende op de rentegronden en verder tol. vond. bastaard- en stmgiersgoed. de roe
ten van 3 p. par .. dood- en wandel koop. Ook stond het tcn relieve vun 6 p. 13 s. 4 d. 
par. en 20 s. par. kumerlinggeld en bij verkoop of overlating moest de nieuwe leen
houder de tiende penning betalen. 

Het tweede leen was een behuisde hofstede "1/1('1 (·c'lId(',. mOlt" en 6 bunder land. Het 
stond "Ien rdjc'\'(' \'all ('('1/('11 vlil/c' C(lo!',' V(lII IV p. pell'. C'fI 2V ,ti. pdr. \'clll (,(lnlt"r

lijl/cghddC'''. Het derde leen was cen stuk land vun 2 gcmct "/('(11 rrlit'\·( WIII 1Wt"t' 

ponden par. Ier dood ('fult· 20 s. par. \'(111 cumt'I'/ijflxghrldC''' en bij \'crkoop \\ :l1\ de 
tiende penning verschuldigd. Tenslotte hesloeg hef vierde leen 4 gemet t'n bij het VCf

hef moest 3 p. 6 s. H d. pur. bewuld worden en v()or het knmcrlinggcld 10 s. rur, 
Bij een verandering vun eigenuur vlln een vun die vier lcnen moest de tiende pcnnin~ 
van de verkoopprijs plus een duhhel rcliefgcld hetnuld worden 120, 

De oudste bekende eigellllUf vun de heerlijkheid VUil Buarle dnUlgt nog de mmlll "un 
hoeve nl. Willern van den Rucrle en in de 15dc l'CUW treffen wc Zc~hin de Bnenst uun 
uls heer. In 1564 kocht .Joos BoussC' dit lecn vun Chnrlcs vun Sint·(}m:lcn.. TWlIulf 
jaur deed Joos Bousse BlIurle vun de huml vnor 650 p. gr. IUUl Jl)\.lS ,un Mullem, dk 

20 



De asfaltweg dwars door de heidehoeven van Baarie . oktober /985 . 

ook een rente van 6 p. gr. ten voordele van de zuster van Joos Bousse moest overne
men. Daar Joo van MuUem die rente niet wou of kon betalen , kwam Baat·le in de 
handen van Maria Bou se, die beschreven wordt "als eene aerme caduucke gheeste
tijcke vrauwen persoon anders gheen goet hebbende tOl haerer alimentatie dan een 
rente van 6 p. gr. " 121. 

In 1594 verwierf de familie van der Haeghen deze heerlijkheid en behield die tot het 
einde van de J 7de eeuw. De erfdochter van de familie van der Haeghen jonkvrouw 
Marie-Pranchoise huwde met Jan-Baptist Van Baelen, raadspensionaris van de tad 
Kortrijk. Hun zoon en opvolger wa Seba tiaan Van Baelen advocaat in de Raad van 
Vlaanderen en heer van Baerle, van Coye, ten Eede en Overbrouck. Marie-Joanna 
Van BaeJen kreeg al laat te af tammelinge van die familie de heerlijkheid van 
BaarIe in haar bezit. In j 770 ten lotte erfde Pieter Surmont van zijn grootmoeder van 
moederszijde dit leen. 

Lijst van de heren 

1435 
1454 
1459- 1460 

Willekin van der Baerle l22 

WiLlem van der Baerle en Beatrij van der Leucken l23 

Zeghin de Baenst l24 
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1554 
1560 
1564 
1576 
1587 
1594 
1638 
1655-1674 
1674-1783 
1704-1711 
1718 

1744 
1744 
1754 

1770 

jonkvrouw Anna van Praet l25 

Charles de Sint-Omaers l26 

Joos Bousse fs Willem l27 

Joos van Mullem l28 

Marie Bousse 129 

Jaspar van der Haeghen l30 

Joos van der Haeghen l31 

Frans van der Haeghen fs Joosl32 

jonkvrouw Marie-Franchoise van der Haeghen fa. Frans 133 

Jan-Baptist Van Balen l34 

de erfgenamen van wijlen jonkheer Marie-Franchoise. weduwe van 
Jan-Baptist Van Balen l35 

Anthone-Frans-Augustijn Van Balen fs. Jan-Baptist 136 

Sebastiaan Van Balen als erfgenaam van zijn broer Anthone J37 

jonkvrouw Marie-Joanna Van Balen. echtgenote van 
Ignace Goetghebuer l38 

Petrus Sunnont als erfgenaam van zijn grootmoeder langs moederzijde 
Maria-J oanna Van Balen 139 

B. De heerlijkheid van Vormezele 

In de zuidwesthoek van Lotenhulle. begrensd in het wesJen en het luiden door de 
Poekebeek. lag de heerlijkheid van Vonnezele die zich ook voor een gedeelte uits
trekte over Poeke en Vinkt. Het was het levende leen van het leen hof van Vomlcle1c 
bij Ieper en een achterleen van het oelangrijke leenllOf van de Zaal \'(lI1 I("pa. 
Dit leen omvatte geen foncÎer en Ocstollli uitsluitend uit renten en m'erheidsf\"('hten. 
De pcnningrenten bedroegen 39 s. 6 d. par. en de havcrrenten 35 1/4 mud l.w. 

De heer van Vormezcle hezat de drie grmk'n van justitie nl. lil' hoge. lk middl'k l'n 
de lage en mocht hijgevolg een hoele lOt 60 p. par. opkggl'n. Dmu1ol' Illoe:hl hij l'l'n 
baljuw. een stedehouder en zeven schepenen aansldkn. Ook knnlkn lij l~n "clua
gUl'lIdc w(Jcrhee/c IWlle/CII" met de leenmannen. In 1517 fungecnkn Jml V un Landulit 
als baljuw. Joos Dl' Cloedt. Joos Van Mulkm. Christimlll Lmnllll', Dierie: Zijs, Jan 
Van Parijs ende Olivier Zijs. als Sd1l'Pl'nel1 van Vllnne/l'k t .. l. Tijdl'ns lil' wl'lswr
nieuwing van 22 decelllOt.'r 1695 wl'nlllllk dl' vlllgllflk van lk schl'pcnl'n tx'paald : 
J acqucs Van W ijchuys. hurgemeestl'r, Jun Vun Doornl'. I sIC Sdll'I'Il'n. J.ll'OOliS 
Cakm:rt. 2de schepen. Lauwereins Ik r-.kyerc. Jdl' Sdll'pl'n. Pit'lt'r MllrtÎl'r, 4dl' Sd,('
pen. Jan Jleggerlllont. 5dl' s~:hl·l)Cn. en Lauwl'l'l.'ins Dl' Wulf, tltk Sdll'J'Il'nl"~. 

Bij verkoop vun gronden mocht dl' hl'l'r dl' t5dl' J'Il'llning eiSt'nop dl' wrkll'll'pri.is (,hl 
is het murktgeld). Bij Vl'randering van hl'/illl'r van die grnnc.kn nH'Il'sl dil' l'l'n "c/ob· 
"cl r('II((' \'clII rt'li('\'(' gll('IIe1C'III( (f/('('omlw" hl'lnkn. Bij hl'l lln'rlij,kn ,";lil l~n I;mt 
van VormezeIe, Illodll de hl'l'r hel bl'sie hoofd OJll'isl'n van dl' ml'rkdl'lw. Dil 
geheurde hij het overlijdl'n (+ 1770) vun .Iosl'ph Van \\'llllll'rgllt'm, "'lIjU" ,'rl I\;Il'h· 
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ter van het goed te Vormezele, toen zijn weduwe 16 p. gr. moest uitgeven voor de 
terugkoop van een paard als beste hoofd 143 . 

Andere klassieke rechten waren tol, pond, vond, bastaard- en stragiersgoed, straat- en 
beekschouwingen. 

Van het leenhof van Vormezele hingen tien lenen af. De eerste was een stuk land van 
tien bunder en het tweede een rente van 24 s. par. Verder waren er nog lenen van 2 
1/2 bunder land, tien gemeten land en zeven gemet land. Tenslotte moest een leen
houder "een glal'ie schachte" schenken voor het visrecht in de Poekebeek. Bij de 
andere lenen bedroeg het reliefgeld 10 p. par. ofwel de beste "vrome". 

liet schepenhoek van de heerlijkheid van Vorrnezele (allllo /662). 
Rijksarchief Gent. fonds Lotellhulle, 111". 137. 
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Tot het midden van de 17de eeuw behoorde de heerlijkheid van Vormezele aan fami
lie van den Hecke toe. Tijdens de tweede helft van die eeuw was het de beurt aan de 
familie De Voocht. Daarna wa" Vormezele vijftig jaar in handen van Franchois de 
Costenoble en Louis de la Vilette. Dan was gedurende twintig jaar Maria de la Vilette 
de enige bezitster van de heerlijkheid. Als laatste vinden we tenslotte graaf Dhane de 
Leeuwerghem "causa lIxoris". Tot nu toe konden we echter de naam van die echt
genote niet terug vinden. 

Lijst van de heren 

1474 
1515-1527 
1566-1569 
1613-1616 
1623 

1629-1637 
1645 

? 
1656-1661 
1663-1699 
1701-1705 
1706-1755 
1755-1758 
1759-1778 
1783 

Daneel de Ie Hecke l44 

Hubrecht van den Hecke fs Daniels145 

Lauwereins van den Hecke fs Daneels146 

Andries van den Hecke fs. Laureweins l47 

Lauwereins van den Hecke fs Joos door verkoop van Jacqueline en wij
len Andries van den Hecke l48 

Philips van den Hecke fs Lauwereins l49 

Laurens en Loys van den Hecke komende van hun \'ader 
Lauwereins 150 

Marten van den Hecke fs Laurens bij successie van zijn \'uder l51 

Aarnout De VOOcl1l 152 

jonkheer Jaspar De Voocht. fs. Aarnout l5J 

jonkheer Alexander de Bisthove 1:'i4 

jonkheer Franchois de Costenoble en Louis de la Vi lette 155 

jonkheer Franchois de Costenoble en Marie en Theresa de la VilleneI 5f1 

Maria de la Villette in opvolging vun huar oom Frans de Coslenoble l57 

graaf Dhane de Leeuwerghem. causa uxoris l58 

c. De heerlijkheid van het Dendermondse 

De heerlijkheid van het Dendermondse bevalIe. volgens Arthur VerhOuslmctc. nagl" 
noeg de gehele dorpskom vun Lotenhulle, Via de heerlijkheid van de baronie van 
Inge1munster hing zij af van het leenhof van Dcndcrnlonde l5Q, 

Het fonder WLIS het goed Ic Pitte11l gelegen ten noorden vun de kerk, ft"t wus een 
behuisde en bcschuurdc hofstede meI een mote en 9 2/3 bunderl60• De heer mocht 
een haljuw. een ondcrhaljuw en zeven schcpcnl'n !U\I1stellcn en Oclm hel justitiert'chl 
in alle graden waurondcr "put en galg", Ook klassieke rechten louis vond, hl.lsluurd 
en slrugiersgoed. duhhel marktgeld. duhbele dnodkoop en de boelen "an tien en drie" 
pond kwul11en de hl'er loc, Ook kon hij schouwingen vlln de \\'e~C'n Il\len uil\'ll('I'Cn en 
doorgnalllk en hijzondere w:larheden. 

Voor de jurt'n 17R5. 17R6 l'n 17H7 hrachl lil' hl'wlijf..hcid '"Uil hl'! D\'ndemll'nd~e hel 
volgemk opl(ll : 
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- heerlijke renten 
- wandelkopen 
- beste hoofden 
- relieven 

- totaal 

6 p. 13 s. 8 gr. 6 d. 
31 p. 10 s. 
16 p. 12 s. 10 gr. 
3 p. 6 s. 8 gr. 

59 p. 3 s. 2 gr. 6 d. 

Volgens een taxatielijst van 1473 bezat de heer een heerlijke rente van 10 kapoenen 
en een geldrente van 5 p. 4 s. 4 d. par. 162. Volgens het renteboek van 1733 bedroe
gen die renten respectievelijk 16 kapoenen en 12 p. 17 s. 11 d., maar die zijn niet in 
het onvolledige denombrement opgenomen. De herbergen Het Franse Schild, De 
Hert en de voormalige herberg De Zwane, alle drie gelegen op de Hul waren rente
plichtig aan deze heerlijkheid. Ook de eigenaar van de herberg "De Drie Koningen" 
bij de kerk moest een rente betalen aan de heer van het Dendermondse 163. 

Van het Dendermondse hingen vijf lenen af, waarvan er vier in Nevele en Meigem 
lagen en één te Lotenhulle. Dit laatste was een stuk grond van 3 roede gelegen bij de 
Kleine Plaatse, waarop een huis op stond. Bij het overlijden van de eigenaar moest 
zijn erfgenaam een reliefgeld van 1 pond aan de heer betalen 164. In 1473 is er sprake 
van vier achterlenen, waarvan een leen van 11 gemet land te Nevele lag. 

De bronnen hebben slechts vier namen van heren van het Dendermondse opgeleverd 
nl. Roger van den Hecke in 1473, Joris Baelde in 1639, Frans-Emanuel Baelde in 
1733 en tenslotte Pieter-Winno de Hau. heer van Staplande en raadspensionaris en 
griffier van de kasseirij van Sint-Winoksbergen in 1771. In 1793 is er sprake van 
cijnsgrond competerende mijnheer du Hau de Staplande, heer van Dendermondse 165. 

Lijst van de heren 

1473 
1639 
1733 
1771-1793 

Roger van den Hecke 166 
jonkheer Joris Baelde l67 

François-Emanuel Baelde fs. Joris l68 

Pieter-Winno de Hau, feodale erfgenaam van zijn moeder Anna 
Theresia Cardinael 169 

D. De heerlijkheid van de Proostdij van Sint-Donaas 

De heerlijkheid van de Proostdij strekte zich uit op de oostkant van de Klijtestraat op 
beide zijden van de Gentweg. Op de zuidzijde van de straat "leedende van Poucques 
plaetse naer Nevele" stond in 1785 de nieuwe molen van de Proostdijl70. Deze niet 
Nevelse enclave was ongeveer 13 ha. groot. Deze heerlijkheid was aanvankelijk in 
het bezit van de proostdij van Sint-Donaas uit Brugge. Bij de oprichting van de nieu
we bisdommen onder koning van Filips van Spanje werden de bezittingen van dit 
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kapittel in 1572 overgedragen aan het nieuwe bi~dom Brugge om de bisschop een 
inkomen te bezorgen. 

We hebben slechts een summier denombrement van deze heerlijkheid teruggevon
den. Daarin vernemen we dat de bisschop een baljuw en een volle bank van zeven 
schepenen mocht aanstellen die zowel lage als hoge justitie onder hun bevoegdheid 
hadden. Zij konden alle wettelijke contracten en acten afsluiten. rekeningen en ~taten 
van goed opmaken "waervan de regten geprofytteeert volgens reglemente" wer
den l71 . 

Uit de benoemingsbrief van Petrus-Josephus Sencie van 9 januari 1782 vernemen we 
de bevoegdheden van de baljuw van de Proostdij. Hij mocht alles onderzoeken. de 
vierschaar bannen. leenverheffen doen. panding doen. te "en'en ende onten-en" • de 
tiende penning ontvangen, geconfiskeerde en bastaardgoederen nemen, op voorwaar
de evenwel dat hij alles noteerde en een rekening ervan opmaakte met een dubbel 
voor bisschoppelijk archiefl72. 

E. De heerlijkheid van Bellem-Schuurvelde 

Volgens Arthur Verhoustraete was geheel de noordkant van Lotenhulle "groot 

omtrent 500 ha., hijna 1/3 \'all de parochie, heerlijkheid \'(ln Scllllun'e/cJe. Zij strd/(' 
zich /lit vall aan de grens met Ruiselede tot CIlIII de grenzen met flanshckc ell N('\'t"!e. 
Zij strekte zich eveneens uit op een groot clal \'all zuicloostkalll "all Aalter ell cle zuiJ
kant van Bel/em 173. 

Aanvankelijk bestonden er twee heerlijkheden nl. die van Schuur\'elde en die van 
Bellem. waarvan in 1365 Jan van Schuurvclde de eigcnaar van SChllUfVddc 'HlS en 
zijn wster Jacquemine van Rosinbach de bezitster van Bellem was. De hl"(r1ijkheid 
van Schuurvelde was ontstnan rond het goed tI.' Schuurvelde. terwijl de hl"(r1ijkheid 
Bellem ontstond naar aanleiding van de stichting van dl' pan.x'hic Bl'thkhem. Ca. 
1470 waren die beide hcerlijkhl'den de facto al vefl'nigd. tlx'n lij in handen !.wamen 
van de graaf van Vlaanderen. De schepenen van dl' heerlij!.hl'id Ikllt'lll-Schuurycldc 
hielden vierschaar zowel te Bellcl11 als te Schllllrvcldl'. waaruit lil' duhhcle llOn-pn.)Jlè! 
van deze heerlijkheid nog hlijkt I7". Van hetlcenhof Ikllcm-Sl'huuf\'l'llil' hin~t:n t'(.'11 
dertigtal lenen af. waaronder vier hl'c:rlij!.hclkn 17~. 

De heerlijkheid hezat hogc. Illiddelc en lage n:dltspraa!.. dit: omkr Iddil1~ nUl 1..'(.'11 

haljllw. een hurgcmeester l'll zevt:n SdlCI"lt'nl'n \wrd llitgC:lll'fl..'ud. Dl' ill!.tllllstl'n ,';ln 
deze heerlijkheid hcstondl'n uit rt'ntl'n, padlll'll. rclic:l'gt.'lden. hOl'tl'n. Ix'stl..' hlllJt"lkn 
en en marktgelden, Een gedl'laillcl'rd ovcrzkht vlln hl't hdll'l'r van Ill't dt1llll'in 
Bcllcm-Schuurvelde in het laatste kwart van de ISdl..' el'UW \'indt dt' k't'r in mijn 
gelijknamig artikel 17fl. 

Voor dc hl'zilll'rs van de lll'erlij!.lll'id Iklkm-SrhulI1'vt'ldl' maal. i!. gt'hmi!. 'an d~ 
gegevens vcnncld in dc (;c,f('l!icdt'II;.\' \'tll/ Jkllt,,,,I77. 
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Lijst van de heren 

1331 
1365-1385 
1365 
1396 
1396-1420 
1420 
1472 

-1577 
1577-1584 
1584-1634 
1634-1677 
1677-1685 
1685-1710 
1710-1738 
1738-1768 
1768 

Yzabiel, dochter van Emoul de Ie Huis l78 

Jan van Schuurvelde, heer van Schuurvelde l79 

Jacquemine van Rosenbach, vrouwe van BeIleml80 

Jan van Vlaanderen en Willemine van Schuurvelde l81 

Jan van Drinckam 182 
Filips van Drinckam, zoon van Jan van Vlaanderen 183 
weduwe en kinderen van Drinckam 184 
de graaf van Vlaanderen l85 

Karel I Rym l86 

Filibert Rym 187 
Karel 11 Rym 1 88 

Jan-Frans Rym l89 

Karel-Frans Rym l90 

Marie-Anne-Thérèse Rym 1 91 
Louis-François de Montmorencyl92 
Louise-Auguste-Colette de Montmorencyl93 

F. De heerlijkheden met hun zetel buiten Lotenhulle 

In de inleiding schreven we al dat er een klein gebied van Lotenhulle rechtstreeks aan 
het leenhof van Neveie viel. Maar ook de heerlijkheden van Poeke, Schoon berge en 
Buigezele met hun zetel te Poeke en te Aalter besloegen voor een deel het grondge
bied van Lotenhulle. Vooral de heerlijkheid van Poeke was heel belangrijk voor de 
"prochie van Loo hij Poucke" . 

J. De heerlijkheid van Poeke 

De Poekebeek vormde tot de 17de eeuw vanaf het driegemeentenpunt van de vroe
gere grenzen van Lotenhulle, Poeke en Ruiselede tot aan de samenvloeiing van de 
Poekebeek met de Zwalmenloop, waar de heerlijkheid begon, de grens tussen 
Lotenhulie en Poeke. Die oostgrens van die heerlijkheid was tevens de grens tussen 
de kassei rijen van de Oudburg en Kortrijk. Een groot stuk van de heerlijkheid van 
Poeke maakte bijgevolg deel uit van de parochie LotenhuIle l94. 

Voor de lijst van de heren van Poeke en de beschrijving van hun rechten en lenen van 
deze heerlijkheid verwijzen we naar de Geschiedenis van Poeke, waar we het daar
over uitvoerig hadden 195. 

2. De heerlijkheid van Schoonherf!.c 

Het foncier van Schoonberge lag ver zuidwest van de kerk van Aalter. Deze heer
lijkheid strekte zich uit over de Aalterse wijken Stratem en Sterrewijk. Verder lag er 
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nog een enclave bij het verdwenen station van Aaltcr lang!.hcen beide zijden van de 
spoorweg en een andere enclave langshcen dc Brugsevaart, halfweg tU~l>Cn het 
Woestijnegoed en de Oostmolen-ovcrzct. 

Te Bellem maakte het Groot-Goed van Kromeke en bijna de volledige wijk van 
Markette deel uit van Schoonberge. Te Lotenhulle lag er een enclave van 25 ha. langs 
de noordkant van de Malsemstraat. Tenslotte vinden we te Ruiselede langs beide zij
den van de Gijselodamstraat een grote enclave van ten zuiden van de Wantcbeek tot 
aan de Nachtegaal en ook de heerlijkheid van Vossenberge in de Pap!.trdat wru. 
Schoonbergs l96. 

De heerlijkheid van Schoonberge was een leen van de heerlijkheid van de Woestijne. 
De heer mocht een baljuw en vier schepenen aanstellen. maar had enkel het lage jus
titierecht nl. de verkopingen van goed. wezenstaten. enz. De heer van Valenchijne 
mocht de drie overige schepenen benoemen zodat men een volle bank kreeg. 

De lijst van de heren van Schoonberge zijn vem1eld in de Geschiedenis \'all Aall~rI97. 

3. De heerlUkheid \'all Buige:ele 

Het foncier van de heerlijkheid van Buigczcle was het nu verdwenen Walleke. gele
gen te Aalter in de wijk Eendekooi niet ver van het goed te Akspoele te Ruiselede. 
Het deel op LotenhulJe paalde aan de weg van Aalter naar Poeke tot uan de grens met 
Lotenhullc. Op dit grenspunt langs de Pockeweg plaatste bisschop Walier van Marvis 
tijdens zijn rondrit door het Bulskupveld een gl'cnskruis. Hij eindigde zijn rondreis in 
de woning vnn Raymond van Buigel.cle. waar hij uitrustte en middllgmaalde l911• 

De hecr van Buigl.ele mocht ook een baljuw en I.even schepenen mmstellen en bezat 
eveneens de klassieke heerlijke redHen i'ouls tol. vond, hllstnnrdgocd en de boeten tOl 
3 p, par, Ook mocht hij een huven-cnte, een hocndcn~ntc en een pellningrcnlc innen, 

De lijst van de heren VUil Buigci'.ele zijn eveneens vermeld in de "G~sdl;("(/rnü mil 
Aalle,." I!)!). 

SAMENVATI'ING 

liet fcotJn!ll luppelldl'kcn VUil LOlenhulle omvnt in hl't !otllul!wnulf heerlijkheden. De 
hoofdheerlijkheid vlln Neveh: grol'lll'CI'llc vijf hCl'rlijkhedcn nl. die vlln Nc\'clC' Idr, 
die vun Olldc~oedc. die vnll Rcihl'tlck. dic vlln Vnri/ck' l'n dic VUil BunriC'. IX ICVt'tl 

overige wIlren die vun Pf(}oSldij vnn Sint·Donnll~. die vlln Voomll'/cl('. dit' nUl hC'l 
Dcndl'I'lllondse. die vun SdlOonhertze. dit' vlln P(l~'kc ril !('tlslnlll' ,'lUl dil' \'Ull 

Buigezele. 
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De zetel van de heerlijkheden van Nevele, Schoonberge, Poeke en Buigezele lag bui
ten Lotenhulle. De schepenen van de heerlijkheid van Oudegoede waren belast met 
het bestuur van de "prochie" van Lotenhulle. 

Voor het overleggen van een denombrement van een leen hanteerden de griffiers de 
gebruikelijke heerlijke terminologie behalve een uitschieter nl. "toecompste". Deze 
term betekent de betaling van een dubbele rente als reliefgeld bij verandering van 
eigenaar van een leen2OO. 

Ons artikel kan beschouwd worden als een volledige uitwerking van het summier 
artikel van wijlen Arthur Verhoustraete uit 1958 over de heerlijkheden van 
Lotenhulle. 

BIJLAGE I 

Denombrement van de heerlijkheid Oudegoede 

Dit es trapoort ende denombrement van eenen leene dat ic Huubert vanden Hecke in 
desen tijd houdende bem in leene ende manscepe van Edelen ende mueghende jon
cheere Jan van Montmorency, heere vanden lande van Nevele, Wijmes ende 
Hubertmont, van zijnen casteeIe ende hove van Nevele boven ghenomt ende van dat 
daer toebehoort. 

Twelke mijn leen es gheheeten dOudegoet, gheleghen ende hem streckende binnen 
der prochie van Looe, Vinct, Deinse, Meyghem, Nevele voors. ende daer ontrent 
groot weesende in erfvachticheden drie bundre lettel min of meer, weesende een 
warande ligghende binnen der voors. prochie ande Heerstrate. 

Item comter jaerlicx in te mijnen voors. leene in heerliker erveliker renten zevene 
ponde, neghene scelle, achte pene par. Item twaelef mudde, drie halstre, viere achtel
inc evenen Nevelssche mate.ltem drie ende viertich capoenen ende tfierde 
capoens.ltem zesse ende viertich hinnen ende viijsten deel hins.Item tsestich eyeren 
vallende sente Andriesdaghe.Item viere upwoninghen dewelke zijn van elcker upwo
ninghe jaerlicx sculdigh twee pene par. gheheeten wachtpenninghen ende datte tel ken 
sente Stevinsdaghe vooer de noene up de boete ghecostumeert. 

De voors. rente ende wachtpenninghen ghelden upsetene ende afsetene late vanden 
welken als zij haer lant vercoopen ic hebbe in marcghelde van hondert ponde zesse 
ende alzo in advenante ende zoo wie erfvachtich bed iet bij coope, bij versterf te ofte 
bij ghiften, moet my gheven dobbel rente binnen viertien nachten naer dat hij laet 
bediet up de boete van van drie ponde par. 

Item behoort up tselve mijn leene een wint muelne weesende een coorene muelne sta
ende up de boven ghenomde warande. Ter welker muelne mueghen gaen ende kee-
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ren alle de ghone dier malen oft doen malen zonder begrepen te zijne bij rechte jeg
hen mijnen voors. heere ter cause van zijner vryer molaghe bij vanghene oft ander
sems. 

Ende vermach tselve mijn leen justicie hooghe, middel ende nedere, den ban van 
vichtich jaren ende der onder ute den zelven mijner heer),chepe ende voort uien lande 
ende graefschepe van Ylaendren. 

Confiscatie, tol ende vont, bastaerde ende stragiers goet. boete loot drie ponde par. 
ende der onder, de beste hoofde oft cateylen over al mijn VOOf),. heen.cip ende daer ie 
over heere bem, utegheleit van mijner lalen als die sterven naluerlijke dOOl 7.0 oe heb· 
bic maer dobbel rente voor den dOOICOOp. 

Yermach up mijn voors. heerscip te voghelrie. visscherie, jagherie ende perttrc!\<..eer
rie ende ooc over al dat men van mij houdende es. 

Item zo houtmen van mijnen voors. leene neghene ende twintieh lee ne in mansche
pe danof de ellevene staen te vullen relieve. de zevene staende ter bester vrome van 
drien, de viere elc te eenen halve relieve, twee elc te een pair voghel hanlscoenen. 
twee andere elc te twintieh scelle par., een te eenen paer latoenin sporen een andere 
te eenen glavie schachte ende een derde over den vullen nomhre staendc in lUrOle. 

Ende ter veranderinghe ende vertieringhe van elc vandcn voors. leenen es ek scul
dich relief, coop, tiende penninc ende c'lmerlincghelt alzool hchoort. 

Item vermach tselve mijn leen ende heerscip te slellen eenen haillu de welke mach 
vanghen, aresteren. examineren, composeren ende te li\'erercn. Yemlach ooc t'(,'fl 
vuile wet van zeven schepenen, ende metten voors. haillu, mannen ende sdl\,'pc:nen Ie 
herechtene alle manieren Van faiten, dachten ende hegill'erte:n het lij van crÎl'mt'nl'lt' 
ende civile zaken ende stkken alzo wel dal valt ende: gesdlÎl.'\. 

Daer ie hem overheere als up mijn proper leen emk h\,'\,'rsdp. \'I.'n11"dl \l(X' over al Il' 
pandene, dachten te docne ende lontfacne, onterven, el'\'\"n. padda~h\" ende prijsdlag
he houden. 

Item verrnach IC scauwene tl'lkl'n leVl'nl' jUl'J't'n tW\,'l'wlll'rf stml'thc.-rijt nUl'r dt' \"osltJ
me vanden lande van Newie. Tl' \At'etl'nl' hl'l'rstrall'n, lIpwoninghl'n l'nde ~hl'hll\"rlikl' 
weghen ende straten elHk nik jnrl' sçUlI\\'l'n wlltl'rl:ltl'n, k l'J't'Wl'g hl', lllal'J't·t\\l'~hl' 
ende Il11Jl'lrleweghe l'mk andeJ't' glll'hlll'rlike VOl'tWl'ghl.', allO n'm.' ab k Ix'm hl"\'J't' 
oft overheen.' endc..' naer dl'n Ix'vindc vundel' glll'hl\'l'kelkhl'it, l'ukngÏl'J't'n \"Il\k I.'\t'· 
cuteren ornl11e de hOl'le g.hl'l'OSlullll'l'rt, 

Ende vel111ach mijn voors. hllillu te stl'lk'nC' l'l'llt'll stt'lkhoudt'J't' llllllll\' jll\k :lh~l'lld\' 
van hel11 al te doene dal een om!t-r haillll ve!'mlldl tl' dll('Ill' Il'r I'U\l~l' \'Imd\'11 Il'J\l'tl 
mijnen heersdH.'lw endc..' vun dUI dlll.'r IIn dient emil' Indl('hnnrt. Fndl' \\ il'~ hij mi,illt'tl 
hai Ilu of lijnl.'n sll'dl'lloudl'J't' Illi.illl' nWllm' I,'n Sdll'IWl\t'1\ h"'I\'\'I1I \\\.,,,11 (,lllk Wll'l 

hernlieden ledl'n in wijsdlll11lllt' up l'ndt' It'l' l'lIIls\" vlln mijlwl\ \\'I\\I''S, h\'\'"dl\""" dul 
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vryende al Vlaendren duere vermach ooc mijn voors. leen ende heerscip jaerlijcx een 
duergaende waerhede ter welker ghehouden zijn te commene mijne manne ende mire 
manne, mijne late ende mire manne laten, mijne upsetene, late, onderzate ende alle 
andere water ende weede halende ende nemende up mijn voors. leen ende heerscepe. 
Ende dier ghelike zijn de zelve ghehouden te commene tallen dachwaerheden ende 
faitwaerheden bij mijnen baillu versocht daer ende alzoot behoort. 

Item alle mijne upsetene late zijn mij sculdich in dienste ende corrouweyden alle jare 
eenen dach te commen dienen als ment hemlieden beteekent ende vermaent bij 
kercghebode alzoot behoort,omme te helpen mes leedene in deser manieren die peer
den ende ghetrec houden met twee peerden waghen ende een persoon daertoe omme 
tmes ute te voerne, daer peerden noch waghen es, moet dienen een man persoon 
omme tmes te ladene daer gheen peerden, waghen noch man persoon es, moet dienen 
een vrauwe persoon omme tmes te breedene. Den welken dienaers de coste gheven 
moet eene maeltijt binnen den zelven daghe. 

Item vermach tselve mijn leen ende heerscip kercghebodt tallen den kerke boven ghe
nomt daer mijn heerscip streckende es. 

Ende dit voors. mijn leen staet ten trauwen ende waerhede mijnen voorn. heere te 
eenen vullen relieve van tiene ponde par. ende camerlincghelt alzoot behoort.Ende als 
men tselve mijn leen verandert oft vertiert bij coope zo eyst sculdich tiende penninc, 
relief ende camerlincghelt. 

Ende aldus ghevic Huubert voorn. mijn voors. leen over ter goeder trauwen zo ic 
naest bevonden can ende mach. Ende waert datter meer daerbij behoorde toe dant 
voorscreven staet, daerof altoes staende in mijnen goeden recht ende ten ofdoene 
ende toedoenè vanden mannen mijns voorn. heeren was ... dat ic bern, in kennis 
smijns zeghels hier ghehanghen den twintichsten dach van maert int jaer duust Vlere 
hondert neghen ende veertich. 

RAG, Land van Nevele, Oorkonde nr. 866. 

BIJLAGE II 

Denomhrement van de heerlijkheid Reihroek 

Dit naervolghende is de grootte ende overgeven van twee leenen, de weicke houden
de is in leene ende manscepe jor Phls de Hautepenne, heere van Baerneaux, ende dat 
van jor Marten della FailIe, raedt van haerl. serenissime Hoochhcden, den bander
heere der stede, vrijhede ende lande van Nevele, ter cause van zijnen hove, cas tee Ie 
ende lande van Nevele voorn. 

Dezelve twee leene hem verstorven ende gesuccudeert bij den overlijden van joe 
Charlotte de Zoete vrouwe van Haultain huusvrouwe was van mijn heere van Werp, 
gouverneur van Maestricht, ligghende ende haerl. beede extenderende inde prochie 
van Loo, Nevele, Vynct ende dacrontrent, geheeten theerschip te Reybrouck. 
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Ende zijn groot de voors. leenen zesthien mudden. vier halslren evene, twaclf cap
poenen, veerthien hinnen, zes wachtpenninghen ende acht ende vecrtich M:helle par. 
in pcnninckrente van elcx luttel min of meer. 

Item men hout van de se leenen twaelf manschepen ende zesse ten vullen coope ende 
dander ter bester vrome. 

Eenen bailliu, eenen erfvelicke amman, een vullen bancq van zeven M:hepenen omme 
wet ende vonnisse mede te doe ne ende ooc metten mannen alzoot behoort. boeten tot 
iij p. par. ende daeronder, tol. vont, stragiers goet ende den bastaert tot iij p. par., 
dootcoop, marcgheIt, toecompste, dachwaerden te doene, omme zaecken te berechte
ne die vallen upt voors. heerschip. alzoo dicwils alsmen wille ende upde manschepen 
hier boven verclaert thiende penninck int vercoopen, reliefven, camerlincghelden. 
boeten van thien ponden par. ende daeronder alzoo daertoe dient ende behoort. 

Staende beede de se voors. leenen ter trauwe ende waerhede mijn voorn. heere ende 
elc zonderlijnghe ten vuIlen reliefve van thien ponden par. end xx s. van camerlincg
helde ter doot. ende int vercoopen den xde penninck, relief ende camerlincghelt als
vooren. 

Ende in deser manieren zoo gheeft dheer Lieven Van Tessele als bediendelick man 
uut crachte van procuratie over voer goet rapport ende denombrement in handen van 

dheer Jooris de Hondt, bailliu van den Lande van Nevele uutter naeme vanden heere 
op protestatie waert zaecke dat te dese voorn. twee leenen yet meer toequame ofte 
min dat hiervooren staet, van daervan te moghen onverlet staen (cr correctie ende 
ordene van mannen van leene van voorn. have ende castee1e van Nevele wiens huus

genot als hediendelick man ie hem. 

Toorconden der waerhcyt is dit onderteckent hijden voorn. Tessele. diet ooc lx'nt" 
sticht heeft met zijnen properen zeghele den 19 meertc xvj (hondcrt) lcsthicnc. 

RAG, Land van Nevclc, Oorkonde nr. 9~9. 

BIJLA(iE 111 

/)el1omhrell/CIII \,{lI/ cle amlllllllic> "tm Rcihrodi. 

Alvoorcn jOllckhecrc Jan Baptiste de StoppelaTC. heerc VUil Pllrtl'S. cndl' jllnd.hl'Cn.' 
Jun de ('arion. hccn~ van Strul1cs. hOlldel1lk l'en leen "nmkn \'lll.lnll)UIllJl'n hl)\ l' endl' 
cs gheheetcn dammannie vun Rcyhrouck hem hestfl'rkl.'l1lk indl' \'nnnlllmJl' p"lI.'hk 
van Loo ende dacfIlntrl'llt h:r CUllSl'll VUil wckken sij Vl'l1ll\l!othcll tI.' sll'll~n \-",'nl'n 
amman op de voors. hel'rd, die lil' vlIll!-llll'nissl.' hlllldt l'lllk die lk !othl'\',m~hl'n(,1\ 
hewaert . 
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Item behoort noch ten voors. leene putdaghen, prijsdaghen, dinghe daghen, pan
dijnghen ende alle besoucken die op desen heerschepe te doene sijn. Voort alle 
manijnghen van vooghdien, quitscheldijnghen, innijnghen ende vergeit te moghen 
heesschen op de persoonen die vande voornomden heerschepe haerlieden goedijng
hen houden, waterlaten te begane ende alle maniere van lieden opde heerel. com
mende heml. recht ende wet te doene alsment anden amman begeert ken nesse van 
schulden te nemene, partien dach te doene alst behouft ende den amman is schuldich 
inde absentie vanden bailliu vanden voorn. heerschepe de vierschare te bewaerne 
ende de roede te houdende behoudens baillius recht. 

Item behoort den selven leene zeker heerelicke incommende rente streekende op 
seker partie van lande van desen voors. ammanschepe ghehouden van diversche laten 
jaerlicx ghelden te wetene in pennijnckrente 22 d. par. ende derthien halsters evene 
preter eenen achtelinek. 

Item ses hinnen ende half ende iiije hins. 

Item vermach oock dootcoop, wandelcoop, boeten van drij ponden par. alsoo verre 
als haer dese rente bestreet. 

Item de thiende te wetene van drij thiendeschooven de twee ende voorts t'derde inde 
boeten vallende op de voors. heerel. van Reybrouck ende vanden voors. ammansche
pe houdt Pieter Van Dale bij coope van jonckheere Pieter Dierkens een leen groot 
twee ghemeten luttel min ofte meer gheleghen daer ment noempt inde Helst, oost 
tleen van jonckheere Jan Stalins, noort den selven Pieter Van Dale met ghelijcke twee 
erfve sijnde west Laurens De Clerck ende suut d'hoirs mr. Guilliame Wauters staen
de ter trauwen ende waerheden, ten halfven reliefve ende jaerlicx een paer hantschoen 
ofte 12 d. par. daervooren in ghelde ende al st tselve leen verandert bij coope soo is 
den erfachtighen van desen ammanschepe schuldich te hebben den thienden pen
nijnck van dat het ghelt, relief ende camerlijnck- ghelt alsoot behoort. 

Item behoort noch ten voors. leene ende ammanschepe tol, vont ende bastaertgoet, 
staende voort ter trauwen ende waerheden ende te eenen halfven reliefve ende 20 sch. 
par. van camerlijncghelt alsoot behoort alst verandert bij versterf te ofte andersints 
ende alst verandert bij coope soo is den voors. heere schuldich daeraf te hebben den 
thienden pennijnck van dat ghelt relief ende camerlinekghelt alsvooren. 

SAG, Fonds Hulin de Loo, nr. J, f. 57 r. en v. 

BIJLAGE IV 

Denomhremenl van de heerlUkheid Varizele 

Dit naervolghende es de grootte ende denombrement van twee leenen dat ie Gillis 
vanden Driessche filius Gillis houdende hem in leene ende manscepe van hooghen 
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ende moghenden heer mer Phls van Montmorency. ruddere vander ordene vanden 
guldenen vliese. grave van Homes. Weert. Althena etc .• heere vanden lande van 
Nevele. Huusse, Hubermont, etc .• van zijnen casteeIe. heerlichede ende hove van 
Nevele. 

Welcke voors. twee leenen gheleghen zijn inde prochie van Loo danof dee~te leen es 
de twee deelen duergaende vanden leene ende heerlichede gheheeten thof ende tgoet 
van Varisele groot zijnde metter moten. nederhove. winnende landen, mee~~hen. 
waterloopen, gheweede drienvertich bunderen lettel min ofte meer danof dander 
derde toebehoort Bussaert vanden Driessche, mijnen zone. bij ghifte ende eerfvene~
se van Jan vanden Driessche, mijnen broedre was, de beke datmen eedt de Poueke 
zuut, de heere van Hansbeke west, de hoyrs van Joos van Mullem, noort de hoyrs van 
Styn De Splentre. 

Daertoe behoorende jaerlijcxghe incommende renten int gheheele aehtendertieh seel
linghen acht pennijnghen par. in penninckrente, acht ende zeventieh halsters evenen. 
dhien halsters twee achtelinghen mauts, vijfentwintieh hinnen. vijf eappoenen \'an eb 
lettel min ofte meer, die betalen jaerlicx diversche upzetene ende afzetene laten van
den zelven Ieene ende heerscepe van huerlieder gronden die zij vanden zelven leene 
houdende zijn. 

Idem zo houdt men van desen leene voorst thien leenen. de twee staende ten vullen 
coope ende de andere ten alfven coope ende te bester vrome van dryen. 

Noch zo behoort toe eene balliu ende zeven scepenen omme wet ende vonnesse daer
mede te doe ne met mannen ende seepenen alzoot ghecostumeert es de boeten van 
drye ponden par. ende daerondere. tol. vont, stragiers goet, bastaerde goedt al tot drye 
ponden par., dootcoop. maerkghelt. toecompsten, daehwaerheden te doene om me 
zaken te hereehtcne die vallen up theerscip voorst alzo diewils alsmen wille. 

Ende updc Illansccpen hier vnoren verclaerst staende indl'll thienden pcnnind.. int wr
coopen relief ende call1criinck ghelt ende h!.x'tcn VUil thien ponden pur. ende andl'n:' 
vervallen naer hofrechte alzo daertoe dient ende lx'hoort. 

Tzclve mijn leen staende ter Irauwen elllk waerhcdt'll lijnt'n ght'n'l'htcn heerc l'ndt.' 
te vuile coope van thien ponden par. ende twintkh scellinghen pur. van l'aml'rlinl'g
helde Ier doodt ende inl ven'oolx'n eyst sl'llllidich Illijlll'n \'llomoumdl'n hl'l're den 
Ihicnde pennillck van dal ght'lt. rdit.'f elllk cumerlincghdt als \'0(11' l'nde IH1t'r dt' \.'os
tUllleshofs. 

Item dander leen cs ghelcghell illlk pnKhie vun tno gnl\.)t \n'sl'ndl' Il\.'hl ht1lllkn 
Iwintich roeden lettel min ofte I1ll'l'r ghehel'ten Popt.'Iil'rs wal li~I\l'lldt' Vll\.lr tht1l' 
voorst andc vicrschal're met zulcken rcdllr uls dm.'rl(x' liknl l'nde hdlll\.ll', 

Tzclve lecn slllcndc Ier lrauwcn ende wllI.'rht'lk l'nlk' It'r hl'sll'r \'nltll\.' ,"Uil dl) t'n l'llllt' 
camerlinckghell, Ier doodl ende inl Vl'rt'olllll'n l'ysl sdHlldid\ dl'n Ihklhk JX'nni nd. 
van dal ghl'lt relict' l'Illlc l'lIl1lerlilll'glll'll Uilt'" dt' l'osIUllll' Shtl\.l!:'. 



Ende mach ter causen vanden zelven leene stellen een hiltgheweere inde Poucke ende 
grachten upde heerscepen ende leenen voorst, visschen met curfven ende netten alzo 
daer voortijts bij den heere ghecostumeert es gheweest. 

Welcke twee twee leenen inder manieren voorscreven ie, Gillis voornompt, aldus 
overgheve in vormen van denombrementen eersamen ende wijsen ... als hooghballiu 
mijns heeren van Nevele voorst altijts ter correctien ende int verbeteren vanden man
nen wiens medeman in bern. Indien dat meer ofte min toebehoorde dan voors. es tzel
ve te beterene ter ordonnantien vander voorn. mannen. 

Toorconden mijns zeghels hier anne uuythanghe den dertichsten van maerte vijfthien 
hondert zessenvijftich. 

RAG, Fonds Land van Nevele, oorkonde nr. 914. 

BIJLAGE V 

Denombrement van de heerlijkheid Bam'le 

Dit naervolghende es trapoort, de groette ende doverghenen vanden leene dat ic 
Willekin van der Baerle houdende bern in leene ende in manscepe van edelen ende 
mueghenden heere als minen heere van Nevele als van zinen hove ende casteelIe van 
Nevele ende van dat daer toe behoert ligghende mijn vors. leen in de prochie van 
Looe bij Pouke alteenen sticke ende es groet in alder manieren dat gheleghen es onder 
lant lant, bosch, watre ende meersch twalef bunderen lichtelijcke meer of min. 

Item behoert te desen minen voors. leene diveerssche ervelike rente. Eerst in pennin
crenten vijftiene scelle drie penne ende eenen hallinc par. tsiaers.Item in evenrenten 
twalef halstere ende eenen achtelinc even tsiaers Nevelscher mate. Item een hinne 
ende van aldese vors. renten lichtelijc min of meer.Item behoert noch te desen minen 
voors. leene drie penne siaers die men heedt wachtpenninghe ende die es men scul
dich te betaelne up sente lans dach in midden tsomers binnen sonne schine ter Baerle 
int hof up min vors. leen up de boete van drien ponten par. bij also demachtege van 
desen minen leene wacht af doet wachten alsoet behoert naer de costume van den 
heersscepe. 

Ende al dese voors. rente ghelden diveerssche laten upsittende ende afsittene ende als 
haren gront van erven verandert bij coepe of daer men yet toeghave daer af te hebbe
ne van den pont gro. dat ghelt viertiene gro. ende eenen hal ven ende insghelijcs van
den katheylen die hem ontbuuc vaster ende ter doot sulken doetcoep als men ghecos
tumeert es ende toecompste insghelijcs. Ende van der herven daer al dese voors. rente 
up spreect daer of so heeft dit vors. min leen de tweedeel van alder groyende tiende 
van alder vrucht dier up wast even verre dat ghecostumeert es tiende te ghevene. 
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Item behoert noch desen minen vors. leenc een hiltgheweere. 

Item behoert noch desen minen vors. leene een vuile vier~~care van eenen bailliu 
ende van ze vene scepenen omme eIken wet ende ende vonneSM! te doe ne al\Oet 
behoeren sal. Ende die baiJIiu mach scepenen verlaten ende nieuwe maken tallen 
tiden alst van noede es ende het hem ghelieven sal. 

Item sa behoert mach desen vors. leene tol, vont. de boete van van drien pont par. 
ende der andere ende al dat ter boeten van iij lb. par. toe behoert ba~taerde goede. 
huutlantsche lieden ende stregiersgoet. 

Item sa houdt men van desen minen vors. leene viere leene waer of deen stael teen
en vullen coepe alst verandert. Item noch een te zesse pont dertiene scellinghe ende 
vier penne parisisen ende te desen leen behoert twee scellinghe viij d. hallinc par. tsia
ers erveliker renten ende ghelden diveerssche laten ende heeft alle manieren van vrij
heden ghelic minen vors. leene ende doet wet metter wet van minen voors. leene ende 
heersscepe bij ontleentheden. Item terde leen staet te drie pont zesse scelle viij d. par. 
Item tvierde leen staet ter veranderinghe te viertich scelle par. Ende alle viere de!!.C 
vors. leen gheven camerlincage alsoet behoert. Ende waert dat men eenich van desen 
vors. leenen veranderde hij coepe welc dal ware daer of te hebhene den tiensten pen
ninc van dat ghelt ende toecomste also men ghecostumeert es elc na tsine. 

Item sa staet mijn vors. leen te trauwen ende te w4.1erheden zincn ghcn.~hten heere 
ende ter veranderinghe teenen vullen coepe ende kamerlincage alsot ghl"Constuml."ert 
es. Ende waert dat te desen minen vors. leene anders meer of min behoerde duer hier 
vorseyt staet daer onhegrepen testane ende in minen goeden rechte omme eIken te 
hehhene datter toehchoert ende sijn sculdich es van hehbene metten n'chte up dal 
naermaels hevonden worde altoes onder ... copie vanden mannen van den ho\'c dies 
huusghenoet ie hem. 

Ende aldus so ghevict Willem van der Aaerle .Ianssone over svors. Willekins \\ etleli
kc voocht ende als van voochdicn van desen vors. kene k'f goeder tmuwen. Sn kt 
naest hevinden mach in on.:onscepc bi minen zcghelc hier huurhanghende. Ghl"(1aen 
int jaer ons hecren m iiij hondert emk viVl'ndertkh (ktl xxiiij tI'Kh van meye. 

RAG, Fonds Land van Nevele, oorkolllk nr. H65. 

BIJLAGE VI 

IJelloll/hrell/{'l// \'cl/l ciC' Itl'l'r/Ukltcicl Vorml':('/c 

Item tzevenste leen licht inde prochÏl..' vun ton tl'tl lIullt' hij Pllud.c l'nlk dUl'n\n1n'llt 
ghenaempt tVnorlllezcelschc l'ndl' hlludt 1IIIIIhl'l'rt van I k'd .. l' in h\lu~lw jUlIslidl', 
ll1id(klc ende ncdcre de hoetl' van Ix p. pur. l'llllt' dUl'r Ondl'I\'. 



Ende es tzelve leen in grootten te wetene xxxix s. vi d. par. penninckrente sjaers. val
lende tsinte Andriesdaghe gheassingneert up diverssche landen danof elc bunder 
landts ghelt iij d. ob. poit. paris. ende daer toe zeven halster ende een half evene 
beloopende in tgheheele xxxv mudden ende twee achten deelen evene 
Voormezeelsche mate. 

Ende omme van desen ende anderssins elcken recht ende wet te doene vermach te 
stellene eenen balliu een en stedehoudere hebbende ghelijcke macht als de balliu tzij
nen laste ghereserveert criesme. Ende dien balliu mach daer stellen ende maken zeven 
scepenen daermede hij elcken mach doen ghescien wet ende juusticie als noodt zij, 
alzo verre als thueren kennesse behoort ende voort metten mannen ende scepenen 
houden duergaende waerhede naer recht. 

Ende zijn vanden zelven leene ende heerlichede ghehouden tien manscepen. Danof 
teerste ende tweede houdt Glaude Goedtghebuer teen groot zijnde xij bundren landts 
ende tander groet xxiiij p. par. ervelijcke sourente beset up zijn voors. leen staende 
elc ten relieve van x p. par. 

Item tderde leen houdt Jan vander Hecke fs Ricquewaerts ooc in tween manscepen 
deen groot zijnde twee bunder ende een half landts staen ter relieve van x p. par. 

Item tander leen es groot twee hondert vichtich roeden landts staende ter bester 
vrome. 

Item 't vde leen houdt Coppin Van Hecke groot zijnde thien ghemeten landts staen
de te vullen verheve van x p. par. belast met iiij s. par. penninck rente sjaers jeghens 
zijnen heere. 

Item 't vjde leen staet inde handen vanden zelven heere groot c r. meersch ten relie
ve vander bester vrome. 

Item 't viijde leen staet ombedient ende es eene visscherie in eene beke ghenaempt 
de Poucke staende ten relieve van een glavie schachte. 

Item tneghenste leen houdt Daneel Mestdach groot twee hondert vichtich roeden 
landts gheldende penninck ende evene rente ten relieve vander bester vrome. 
Item xde leen houdt jonckvrauwe Kathelijne van der Hulst groot zeven ghemeten 
landts staende te vullen relieve van x p. par. 

Alle dezelve leenen ligghende binder voors. prochie van Loo. 

Item behoort ten zelven leene van alle gronden vercocht onder de zelve heerlichede 
den 15en penninck ghenaempt marcghelt. Ende toe dien als eenich vanden zelven 
gronden veranderen dobbel rente van relieve ghenaempt toecompst te betaelne bin
nen xiiij daghen naer de zelve veranderinghe up de boete van iij p. gr. Item als 
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yemandt dese weerelt overlijdt. behoort ten zelven leen tbe!>te catheil achter hem bH
vende. tol. pondt. vondt. bastaerde ende stragiers goedt. Mrate ende beic!>Cauwinghe 
ende andere heerlijcke rechten naer der costume vanden wettelijcken hoofde. Slaende 
tzelve principaele leen ter relieve van x p. par. ende anderssins. 

ARA. RK. nr. 1112. f. 43 r. tot f. 44 r. 

BIJLAGE VII 

Denomhrement van de heerlijkheid van het Dendermondse 

Item het leen ende heerelijckhede van het Dendermontsche is ghehouden vanden cas
teele van Inghelmunster groot in erfachtigheden thien bunder ofte daerontrent. 

Ende daertoe behoort justitie vicontiere, te weten put ende galghe. lol ende VOOI. ba.. .. -
taerde ende stragiersgoederen, dobbel maercghelt. dobbelen doolcoop ende alle 
manieren van boeten. soo van thien ponden. als van drij ponden paresijs, ende hau
den eenen balliu ende eenen onderballiu ende eene vollen band. van seven schepe
nen. straetschauwinghe. duergaende waerhcden ende singuliere waerheden. 

Item men haut vanden voorseyden leenc ende heerschepc van Dendennontsche vijf 
leenen volghende ende gheschreven hier achter de ander laelen in desen reOlelxlud. 
dannaf de vier ligghende sijn inde prochic van Nevele ende Men~hem ende de welc
ke voornoemde vicr leencn staen elck lol eenen vullen Cll0(X' van Ihien ponden pare· 
sijs ende twintigh schele paresijs van camerlijnckghelt. daan'an l'l'nighc als nu soom
en verstaet zouden zijn ghespleten ende het vijfde leen is ghelcghcn I"linMn dl' 
prochic van Lootcnhullc aendc kercke ende staet tecnl'n rdicf\'c van Iwintigh sdlek 
ter dool. 

Is voorts jaerelijcx hclast met eenen Cupplll'n l'lllk l'l'ne Sdll'k paR'sijs pcnninl'kR'Jl
tc vallende teleken Sinl I\ndries dagh!.' l'kk jUl'r. 
I\ls ccnigh lael sterft soo heen I1ll'n vandl' t'rfw el'n dohhl'l R'nte van dllllll'tlllJX' hin
nen vecrlhicn daghen op de hoele vlln drie pondt'n pUR'sijs llnghl'lllindl'rt dl'Jl ~hllll
coop. 

Het is tc weten dutmt'n vun dlll'Il'(lllIX' ghl'l'n t't'n dllhlx'l R'nll' endl' dt.'rtigh ~I\lllll' 
vanden pomk groolt' van wllmkkoopl' nIk lllul'R'glll.'ldl' hij dt.'n lal't tik sijn lanl H'r
Iierl, hclast ofte vercoopt, !.'mk die l'rfurhligh dUl'rul' lx'dijt, ~hl'd) lllll'1.. ('\'11 d~ll,lll'l 
rente vall IOCCOIl1)lStl' onghl'milllkrt aISVOlln,'n. 

RI\G. hlJ1ds I.(lll'nhullc, nr. K7, r. 2 r. - r. 3 r. 



BIJLAGE VIII 

Benoeming van een baljuw voor de heerlijkheid Proostdij van Sint
Donaas door de brugse bisschop 

Bij de gratie Godts en des h. apostolijken stoel, bisschop van Brugghe, erfachtigh 
cancel ier van Vlaenderen, etc., etc. 

Aen alle die desen sullen sien ofte hooren, lesen saligheyd in de Heere. 

Alsoo ter causen van on se Prosdye van S. Donaes de rechten, jurisdictien, goeding
hen, appendentien en dependentien der selve staen 't onser collatie ende provisie alle 
de officieren, soo doen teweten dat wij om het goed rapport aen ons gedaen van den 
persoon van d'heer Petrus Josephus Sencie ende van sijne bequaemheyd, neerstig
heyd ende goed comportement, den selven ter provisie hebben geconstitueert ende 
gestelt, gelijk wij hem constitueren ende stellen mits desen balliu van on se voorsey
de prostdye ende jurisdictie haer bestreckende in de prochye van Lootenhulle, geven
de den selven volle machte ende autoriteyt om kennisse te nemen van de saecken 
onser prosdye, vierschaere te bannen, pandinghe te doen, vonnissen te volkomen, 
manschapen te ontfanghen, indien daer eenige sijn, 't erven ende onterven en thien
den penninck te ontfangen, geconfisqueerde ende bastaerde goederen te nemen, ver
mits van alles behoorlijke ende pertinente notitie te houden, danaf exacte rekeninge 
te doen ende hiervan eenen double over te leveren om in on se archiven te berusten, 
in alles on se gerechtigheyd te bewaeren, ende voorts het selve officie te bedienen 
ende experieren gelijk andere sijne predecesseurs hebben gedaen, konnen ofte mog
hen doen op den gewoonelijke eed bij hem te presteren, benevens den genen geor
donneert bij den viij art. van het placaet van den 12 januarij 1746 luydende als volgt 
"dat hij om den onderschreven staet ofte officie te bekomen, ofte ter oorsaecke van 
dien geen geld nog eenige andere dingen, niemanden geboden, beloft nog gegeven en 
heeft, nog doen bieden, beloven nog geven en sal, wien dat ook sij, directelijke ofte 
indirectelijke nog andersins in eenige manieren, behalvens 't gene dat men gewoon is 
te geven voor d'expeditie ofte depeche. 

Versouckende alle de gene die het aengaen mag sij hem in het exerceren van sijn offi
cie onderdanig ende behulpsaem sijn ; de se alleenelijk geduerende tot ons wederroe
pene. 

Aldus gegeven in ons bisschoppelijk paleys desen 9 januarij 1782. Onderteekent 
Felix, Guillelmus Brenart. 

RAG, Fonds Lotenhulle, nr. 122, f. 94 r. en v. 
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BIJLAGE IX 

Denomhrementen van Schuurvelde en Bellem 

't Derde leen oec ligghende te Loo bij Poucke dat wijlen was Jan van Scuervelde bij 
ghijften van onsen gheduchten heere te Jans live voorn. Gheheeten de slede te 
Scuervelt met xxvij bundren onder lant ende meersch luttel meer oft min, met eender 
grooter plaetse van velde, daermen gheenen nombre af en weet. met hoogher justicie, 
middele ende nedre. lxx cappoenen. zes hoendren ende vive gansen siaen. ervelic. 

Te desen leene behooren xvij manscepen, de xij staende ten vuile coope, de vive te 
bester vrome. Ix laten onder upzetene ende afzetene, molagen, vivers. voghelrien 
ende theerscip met al weerdt wezende xvj p. gr. of daeromtrent. 

Staende ter trauwen ect., ten relieve van tien ponden ende xx scel\. par. van camerl
incghelde ter doot ende alst verandert. 

'tVierde leen oec ligghende inde zelve prochie van Poucke wijlen toebehoorende 
vrauwe Silcomme van Rosinbosch. Jans zustre was van Scuervelde. 

Te wetene een groote plaatse van velde. daer up hooghe heerscip ende nedre. In ren
ten iiij ponden. x scel\. par. ende xxvij cappoenen siaers luttel meer ofte min. 

Item vij manscepen te vuile coepe. Item iiij mannen waervan te vullen coepe. Weert 
wezende tvoorn. leen xvij ponden par. siaers. Staende ter trauwen ende ter waerhe
den ende ten vuile coope. 

Algemeen Rijksarchief Brussel, nr. 109\, f. 68 v. 
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CULTUURFLAMINGANTISME 
EN PLURALISME IN EEKLO 

VÓÓR DE EERSTE WERELDOORLOG 

Het Nationaal Vlaams Verbond, het Algemeen Nederlands 
Verbond en de Subcommissie voor de "Vervlaamsing van de 
Gentse Hogeschool" 

Griet MARECHAL 

INLEIDING 

Alhoewel de eerste schuchtere taalwetten waren gestemd I, dienden nog heel wat 
eisen afgedwongen te worden vooraleer de Vlamingen dezelfde rechten hadden als de 
Franstaligen. Om dit via politieke weg te realiseren waren er twee mogelijkheden. De 
vlaamsgezinden konden over de verschillende partijen heen proberen zich te vereni
gen in een onpartijdige samenwerking of ze konden elk in hun partij, eventueel in de 
vorm van een drukkingsgroep, ageren voor de Vlaamse belangen. De eerste moge
lijkheid hield het risico in tot een eigen partijformatie te leiden. Voor de overgrote 
meerderheid van de vlaamsgezinden was de tweede weg dan ook het meest aange
wezen, waarbij zich onmiddellijk de vraag stelt in welke mate op cruciale ogenblik
ken het partijpolitieke dan niet de voorrang had op het Vlaamse belang2 ? 

Gold op het politieke vlak "geen organen tot bestendige samenwerking maar tijdelij
ke samenwerking met het oog op een wel bepaald en omschreven doel", op cultureel 
vlak lag dit niet anders. Het Davidsfonds en het Willemsfonds hadden elk een duide
lijk uitgesproken ideologisch cultuurideaal. Samenwerking lag niet voor de hand. Een 
organisatie die een uitzondering was op deze zienswijze was het Algemeen 
Nederlands Verbond (= ANV). 

Zich inspirerend op de Alliance française had Hippoliet Meert in 1895 te Brussel het 
Algemeen Nederlands Verbond opgericht en hield Herman Kiewit de Jonge in het
zelfde jaar - onafhankelijk van het eerste initiatief - een pleidooi voor de oprichting 
van een Algemeen Nederlands Taalverbond. De krachten werden gebundeld met 
behoud van de naam Algemeen Nederlands Verbond. Statuten kwamen er in 1898. 
De bedoeling was het behartigen van de belangen van de Nederlandse taal waar ook 
ter wereld. In juli 1896 werd het maandblad Neerlandia gestart. Neutraal op gods
dienstig en politiek gebied sprak het ANV zich bijgevolg op deze vlakken niet uit. 
Het wilde niet partijgebonden zijn, maar boven de partijen uitstijgen om de eisen van 
de Vlaamse Beweging te realiseren. Heeft het ANV grote verdiensten gehad in de 
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toenadering van Noord en Zuid. het deed meer dan dil. "lIel was. În de jaren "oor de 
eersle wereldoorlog. een zeer hedrijvige propaganda-organisatie in diellsl "all de 
\/Iaamse strijd" aldus H. Elias. Het is er meer dan eens in geslaagd Vlamingen van 
verschillende politieke overtuiging samen te brengen. Het !'.peelde een belangrijke rol 
in de groei van de Vlaamse Beweging en zette zich in voor de vemederland!'.ing van 
het openbaar leven. vooral van het onderwijs en met name van de Gent!.C universiteit. 
Ook de toepassing van de taalwetgeving in de openbare diensten werd nauwkeurig in 
de gaten gehouden. De drijvende kracht van de groep België wa .. de onvermoeibare 
Hippoliet Meert, stichter en secretaris3. 

Het ANV stimuleerde zijn leden om zich te blijven vormen. scholen. taalvaardigheid 
te verwerven. Correct taalgebruik en een beschaafde omgangstaal werden gepropa
geerd. Niet alleen geleerde sprekers werden gevraagd. maar de eigen leden verLorg
den lezingen, organiseerden liederavonden. lazen poëzie voor enz. Ook de leden van 
de fOl/dsen verplichtten zich ertoe om de beurt een spreekbeurt te houden o\'er een 
historisch. literair of wetenschappelijk probleem4• Dit kaderde helemaal in de opvat
tingen van het cultuurtlamingantisme5• zoals men de periode 1894-1914 heeft geken
merkt. Het stond voor twee belangrijke stellingen: 10 "een \'011.: moel. om i" de slijd 
om het leven Ie kWlflen zegevierel/, eel/ geestl>lijl.: ol/twikkeld mil.: :ij" en dit is aI/uil 
mogelijk door het ol/derwijs en meer in het hij:ollda, door muJerwijs in t.'igt"fl Id(1I. 
\'an laag tot hoog" en 20 "de Vlaming moet een mens worde" di<' :ijll indi\'ldlldJitt"it 
he\'estigt op Europees peil en dit Europeaan wordel/ is slechts mO,fwltjl.: op \'Oor
waarde dat men Vlaming is"6. De vernederlandsing van het middelbaar. k'chnisch en 
universitair onderwijs werd dan ook hét strijdpunt van dit flamingantisme. IX fla
minganten beschouwden de Vlaamse Beweging 'lls een cultuuurhcweging. lÀ' nadruk 
op cultuur betekende enerzijds dat de beweging meer was dan een taalhcweging en 
anderzijds dat de politieke i.C. parlementaire strijd van voorhijgaande mud was, nl. tol 
hel ogenhlik dat een afdoend laalstatuul was vcflwerd7• De impuls die de.' Vlmullse 
Beweging vanaf de eeuwwisseling krecg, was Ic danken aan het nntsll.l:m van l'C'n -
zij hel beperkle - leidende economischc klasse. Dllurdoor kn.'C'g de hc.'\\cging l'l'n hur
gerlijke component. Ook hel ulgcl11cl'n mecrvoudig sh.'I11rc.'('ht wus e.'l'n hclangrijk elc.'
ment voor de Vlaumse Bewcging. Dl' Vlaamsc sle.'mmcn wl'flkn hc.'lungrijk l'l. 

IIel ANV werk Ie met plaulsclijke organisalies, lakkl'n gdle.'tl'n. Vnllml mi \\)()(l k\\;I
men een aanlal plaatselijke kcrnen lol slund. Vuak warc.'tl IC ge.'cn hlllg Icn'n hc.'!'\d\ll
ren. Zoals vcle van dergelijkc iniliulicvcn slolllkn of vÎc.'kn IC 111e.'1 de in/Cl 'un l'nk,,', 
Ie hardwerkende hesluursll'tkn, I kl uilhrc.'ken van de.' Et.'I'SIl' Wcrc.'\donrlllg glit" lft' 
meesic kernen dl' genmleslet.'k. En na de.' oorlog kwam cr It.'n ge.',·olge.' van lil' !'\trijd lUS
sen dl' verschillende vlaamsgel.inde.' gnx'pcn gt.'en ht.'fl)pIcYingu. 

Samenwerking onder de Vlumingt.'n ove!' dl' vl'rSl:hilkndl' p:U1ijl'll hl'l'n biJ militie.'! 
van cen vaslere organislllievorm WilS lil' he.'doding vall he.'t Ncltiolf.1tl1 \ '1.1.",,_\, 
"ahOI/cl (N V V), Op voorslcl van Frnns Rt.'inhard I (l wl,'l\kn dl' gl\)lllh\II~e.'1l lil Il\\)() 
gelegd. IIcl kwam delïnilie.'f lol sland in I X\) I. Als kUil' h:ld hl'l \'t'rl'l\'Il\1 
Sall/CI/Wt'/'kil/g III(/"/' gt'('1/ \'('/',\·",dtil/g. IIl'l'l WIII I1l'1ÎVÎll'i1l'1l "I' hl'1 gd'll'l.t ':lil dl' 
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Vlaamse strijd waren gelijklopend met die van het ANV. Het stambewustzijn was het 
NVV evenwel totaal vreemd. Het arbeidsterrein van het NVV was beperkt tot de 
landsgrenzen. Een fusievoorstel van het Algemeen Nederlands Verbond in 1898 werd 
verworpen met het argument dat "Het Nationaal Vlaams Verbond ... weigerde zich te 
laten opslorpen door een internationale maatschappij met hoofdzetel "buiten onze 
grenzen". Het NVV is tot aan de Eerste Wereldoorlog blijven bestaan. Het heeft heel 
wat werk verricht: studiecomités opgericht, vertoogschriften verstuurd, petitionne
menten georganiseerd. In het bijzonder ijverde het voor de vernederlandsing van de 
hoofdstad. In de partijpolitiek heeft het Verbond echter geen rol gespeeld 11. 

Het Algemeen Nederlands Verbond en het Nationaal Vlaams Verbond hadden te 
Eeklo afdelingen. Alhoewel P. Rogghé er in Een Eeuw Eeklo. Proeve van een soci
aal-economische geschiedenis (1830-1930). Ontstaan en doorbraak van het socialis
me melding van maakt 1 2, zijn ze aan de aandacht van de auteurs van de Geschiedenis 
van Eeklo ontsnapt I3 . Reden om er enige aandacht aan te besteden. Ook een 
Subcommissie voor de vernederlandsing van de Gentse Universiteit was te Eeklo 
actief. 

Het Nationaal Vlaams Verbond te Eeklo 

Op donderdag 27 mei 1909 waren een dertigtal personen ingegaan op de oproep 
ondertekend door O.A. Steghers. Als voorlopig bestuur kwam uit de bus: L. Robr. 
Standaert, ingenieur, Oktaaf A. Steghers, dagbladschrijver en Prosper Van Acker, 
drukker-uitgever. De bedoeling van het NVV werd door Standaert uiteengezet. Het 
NVV doet niet aan partijpolitiek, heeft geen politieke kleur, beoogt enkel vlaamsge
zindheid. Het heeft zijn hoofdzetel te Brussel (wellicht werd dit beklemtoond om zijn 
identiteit t.O.v. het ANV te belichten met hoofdzetel te Dordrecht '1). Het ageert voor 
het taalrecht van de Vlamingen. Op dezelfde vergadering hield Steghers een warm 
pleidooi voor het oprichten van een afdeling, terwijl Van Acker pleitte voor een 
gedragscode voor de leden. Het mag, aldus Van Acker, niet volstaan een lidgeld te 
betalen en voor de rest halfslachtige standpunten in te nemen. De punten van ons pro
gramma zijn klaar en duidelijk het tot standkomen van een Vlaamse Hogeschool en 
de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs. Ook Emiel Vande Putte, Pius 
Ryffranck en Arthur Locufier kwamen tussen. Er werd nog eens beklemtoond dat het 
niet de bedoeling was een partij te vormen, wel druk uit te oefenen op de kandidaten. 
Het NVV moest zijn standpunten en Vlaamse eisen bekend maken en de kiezers laten 
beslissen. Standaert en Steghers meenden dat het NVV radicaal moest zijn 14. 

Het voorlopig bestuur organiseerde een grote meeting op 3 juni waarop De Vetter en 
Alfons Sevens I5 uit Gent en Herbert uit Lokeren doel en werking van het NVV uit
eenzetten en dit voor een gehoor van 60 personen J 6. 

Op 21 juni stond de vaststelling der standregelen, de verkiezing van het bestuur en de 
organisatie van meetings in omliggende gemeenten op de agenda. Dit gedeelte werd 
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gevolgd door een voordracht van Standaert over "IJl' moedertaal (liet \llaamsch I en 
dc> wereldtaal (liet Franse/I) i/l ot/ze hedendouxse hescha\'inx" 17. Een vijftigtal 
belangstellenden waren aanwezig. Het bestuur werd als volgt verkol.en: L. Robr. 
Standaert, voorzitter, Prosper Van Acker, ondervoor/.itter (alhoewel hij had aange
kondigd wegens tijdsgebrek geen mandaat in het bestuur te kunnen aanvaarden. werd 
hij op uitdrukkelijk verzoek van de voorzitter tot ondervoorLiner gekol.en), Oktaaf 
Steghers. secretaris-schatmeester, Albert Dauwe, kandidaat-notaris en Maurito. 
Verstraete, rekenplichtige, tot bijzitters. Op voorstel van Van Acker werd Emiel 
Vande Putte, nijveraar, tot erevoorLitter gekozen. Maurits Verstraete hield 7jjn mai
denspeech over de natuurlijkheid en noodzakelijkheid van de Vlaamse Beweging. 
Standaert wees op de nieuwe richting die door de Vlaamse Beweging wa, ingeslagen. 
Het Vlaams op muntstukken, op postzegels, op staatsgebouwen enl. is slechts hij
zaak. Hoofdzaak is de vernederlandsing van het onderwijs. Albert Dauwe sprak over 
de houding van het Verbond bij de verkiezingen. Hij meende dat het Verbond lich 
van alle inmenging diende te onthouden, maar dat de leden op de voorafgaande polls 
al hun invloed dienden aan te wenden om alleen mannen die de Vlaamse l.aak gene
gen waren te laten triomferen 18. Wij gingen op deze eerste tussenkomsten wat uit
gebreider in omdat ze goed de opvattingen van het NVV weergeven. 

In februari 1912 werd een nieuwe bestuursverkiezing aangekondigd ma~tf het resul
taat werd niet bekend gemaakt. In mei 191 ~ maakten van het bestuur (k-el uit: Robcrt 
Standaert, Prospcr Van Acker, Alhert Dauwc, Oktaaf StcgheTS, Prudent Rohijn, (,h. 
Verstraete, Pieter Vandeputte (en niet meer Emicl), Georges RytTnmd en A. 
Locufïer llJ . Ir. Standaert bleef tot aan de Een .. te Wereldoorlog ,'oor/itter en Oklmlf 
Steghers zeker tot 1913 secretaris. Wellichl werd hij in 191~ afgdost dtM.lr Pmdl'l1I 
Robijn20. llet vaste lokaal van het NVV was hl't Po.\'lga.~tllOfop de Grote ~'arlt. de 
latere zaal Luxor. 

De drijvende krachten waren ongetwijfeld StanulIt.'rl l'n Sll'gheTS. Zij vertegc.'nW\lOr
digden ook de arrondisseml'nlshond Eeklo hij hel hoofdhl'slllur tc.' Bnas..,d~l. \':lImil 
Eeklo werd de werking in de andere gellll'l'ntl'n van hl'l amllldisSl'l1ll'nl opgt'/l'I, Ikl 
secretariaat functioneerde m.a.w, voor hl'l amllldisSl'l1ll'nl El'klo. 

Onmiddellijk na dc oprkhling en tdh'ns opnil'uw wl'nl gl'I'I\lOgd gnM.llsl' 11 .iuli-\IC'
ringen te organiseren (zie vcnk'rl. Wunnel'r dil mislukte, hl'\X'rl-.h: IIll'n lil'h Inl IWI 
verspreiden van Illanifcslt'n. Op I I juli 19(}9 WlIS de VOOrim:lmSll' l'is l'l'n 
Nederlandstalig middelhaar l'n hngl'r ollllt'rwÎjs. Daarnwl' mh'n 'n' l'{'n 'asl ,tri.id· 
punt aan, dt' vernt'llt'rlandsing van Iwt ondt'rwijs. Rl'l'ds op dl' l'l'rstl' m{'t'I\ll~ \':m .; 
juni IlJ()l) was t't'n lI1otil' ten voonkk vun Iwl Wl'ls\'(lorstl'l Con'mans l'n l~nIlKI-.

Segers aangcnolllen 22. Op 11 april Il) I () vond l'l'n Illl'l'ling pina .... l\ndl'r ht'l {'I\"\'I\'" 
zittcrschap van ElI1il'l Vnnde Pulle. Stundlll'rl Ikhttl' IWI wl'ls\'(l\l"tl'1 h'l.'. F,'11 I..r;Id,· 
lige motÎl' werd gcstl'nHI wllarin lijn hdlllndt'liug \\'l'nl gl'\'m"gd. h.' \\ t'nl IloI;Ir dt' 
Kauwt' van Volks\'l'rtegl'nwoortli~c.'rs gl'/ondl'''!\' (lp 1~ fl.'lWlIlIri 1\)1-$ \H'rtl l'\.'U 

grolt' volksvt'lWHkring gl'organisl'l,rtlll'll VllIlI'tll'k van dl' laalam\'lllll'l\ll."lllt'n :\all dl' 
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schoolwet. De sprekers. Robert Standaert en Alfons Sevens, kregen een donderende 
bijval van de volle zaal. Een motie ten voordele van het principe "Moedertaal = 
voertaal" werd gestemd24. De afdeling zette zich voor de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit in door het verspreiden van eigen verzoekschriften25 , maar werk
te ook mee aan de acties georganiseerd door de Subcommissie (zie aldaar). 

Naar aanleiding van het debat in het Parlement over de wet tot invoering van de per
soonlijke dienstplicht (de Legerwet die op 2juli 1913 zou worden gestemd) kwam het 
taalgebruik in het leger (terug) in de actualiteit. Heel wat agitatie werd gevoerd. De 
vorming van Vlaamse en Waalse regimenten werd geëist. Dit programma werd o.m. 
door het NVV en het ANV gesteund26. Het NVV organiseerde een hele reeks mee
tings op 22, 25 december 1912 en 12 januari 1913 te Eeklo en in de gemeenten van 
het arrondissement. Te Eeklo kwamen Hippoliet Meert en Alfons Van Roy2? spre
ken. Standaert ging spreken te Adegem, Assenede, Balgerhoeke, Maldegem en Sint
Laureins, De Poortere te Watervliet, Balgerhoeke, Oosteeklo en Sint-Laureins, 
Prudent Robyn te Watervliet en Oosteeklo, Steghers te Kaprijke en Ursel en Van 
Acker te Maldegem. Het NVV ontbrak ook niet op de grote Vlaamse betoging van 19 
januari 1913 te Brussel. Doel van deze betoging was door getal en waardigheid eer
bied afdwingen voor de rechtvaardige en gegronde eis "gelijk taalrecht voor 
Vlamingen en Walen in het Leger". Behalve het NVV was het mannenkoor de 
Welgezinden vertegenwoordigd28. 

Culturele activiteiten kregen ook heel wat aandacht. Op 27 februari 1909 vond een 
Kunstfeest plaats waarop de kunstzangeres Mathilde De Vos en de dichter René De 
Clercq29 optraden30. Het Verbond maakte heel wat propaganda voor de grote hulde
betoging op 17 augustus 1913 ter ere van Hugo Verriest. Een gezamenlijke reis naar 
Ingooigem werd gepland. Op een voorbereidende avond behandelde Oktaaf Steghers, 
lid van de Vereniging van Letterkundigen van wie de hulde uitging, het leven en werk 
van Verriest31 . Zuivere poëzie-avonden waren anders niet aan de Eeklonaars besteed. 
De avond belegd met de dichter Richard De Cneudt32 kreeg beschamend weinig volk. 
De oorzaak lag volgens Van Acker, opsteller van de De Stad Eecloo, in de aard van 
de hedendaagse poëzie33. Een groot Wintelfeest georganiseerd op 1 december 1912 
werd daarentegen wel een groot succes. Honderden personen moesten volgens de ver
slaggever terugkeren omdat de zaal te klein was. Vele vrouwen waren opgekomen. 
Een vijftigtal nieuwe leden zouden zich bij die gelegenheid hebben gemeld. Sprekers 
waren Frans Reinhard van Brussel en Jan Wannyn34 uit Gent. Het lied GroeI/iJ/ge 
werd aangeleerd en gezongen35. In de winter van 1913 startte men met liederavon
den. Het lied werd beschouwd als een element in de strijd voor nationale bewust
wording. Het Willemsfonds was in 1903 met dergelijke liederavonden voor het volk 
begonnen36. Tot deelname werden "mannen el/ vrouwen aller stal/del/" opgeroe
pen3? De bestuurder van de liederavonden was Theofiel De Vliegher, tevens leider 
van de Welgezinden; aan de piano begeleidden Arthur Dcfrenne en E. Verstraete38. 
Ook voor het Kuns(j'eest van 19 juli 1914 waarop o.m. de Rubenscantate van Benoit 
zou worden uitgevoerd, werd propaganda gevoerd39. 
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Het NVV nam natuurlijk deel aan en maakte propaganda voor wat door het hoofdbe
stuur werd georganiseerd. zoals het Algemeen Vlaams Congres van oktober 1910 te 

Brussel40. Aan de grote Vlaamsche KUllStdag op 16 juli 1911 te Gent, nam het deel 
met zijn vlag geschonken door zijn voorLitter. In totaal waren daar trouwens een 300-
tal Eeklonaars aanwezig: de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia o.l.v. Emiel Vande 
Putte. de liberale Werkersvereniging. het Algemeen Nederlands Verbond. de Oud
Soldaten en een afvaardiging van de fanfare de Vereenigde Vriende,rl. Volgens 
Recht voor Allen was er ook een afvaardiging van de Katholieke Jonge Wacht en 
Eikels worden Boomen naast de voltallige Welgezinden42.ln het begin werd meer dan 
eens beroep gedaan op de welsprekendheid van Alfons Sevens, voorLitter van de 
Gentse afdeling. Zo sprak hij in januari 1910 over zijn ervaringen met de meeting die 
hij te Luik tegen de Waal Chainaye en de franskiljon Spée had gehouden43. 

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog betekende het einde van het NVV. 

Het Algemeen Nederlands Verbond te Eeklo 

Ongeveer gelijktijdig met het NVV werd een afdeling van het ANV opgestart. Op 16 
mei 1909 berichtte het blijkbaar goed ingelichte weekblad De Stad Eec/oo dat pogin
gen ondernomen werden om een tak van het Algemeen Nederlands Verbond op te 
richten. Op dat ogenblik waren Desiré De Poortere. zuster Anselma van het O.-L.
Vrouw-ten-Doornklooster. Alfred Biltris. A. Danneels en ir. Standaert ret,''(b lid. 
Volgens Hippoliet Meert. de secretaris van de groep België. zou Oktauf Steghers ook 
onmiddellijk bereid zijn om mee te doen. Meert kwam de bedoeling van de org;.mi
salie uiteenzetten44 en dit hlijkbaar met succes. Een plaatselijke vereniging kon opge
start worden. Daarvoor waren volgens de statuten minimum 20 leden nood l.ake I ijk , 
men telde er al vlug een 45-tal. De definitieve oprichting vond evenwel C'erst op l2 
juli 1909 plaats in aanwezigheid van een 30-lal personen45• 

Het initiatief kwam van Desiré De Poortere. Van lijn hand wus nok het l'ersle bericht 
over de organisatie in Dl' Stad Et'doo. Volgens hl'Jll was hl'l de !x'dol'ling dat dt.' 
leden van het ANV aan de algemene volkswelvlmrt l'n aun dl' verhd1ïng van dl' 
Nederduitsc!/(' stam zouden meewl·rkl'n. I/ij \wes l'rop dnt het ANV nkl alle-en de 
taulstrijd van de Nederlandssprd.enden stl'unde, munr ook de Nl'(krhmdsl' Iclll'rkun
de. De tak stond huiten elke partijpolitil'k l'n lUU Ikdl'nlVllndl'Il, fl'esll'lijkhctkn t'n 
voordrachlen organiseren. Ik wrwul'hting dat Vl'd ontwikkdlk \'1'OU\wn lomkn IOl'
treden, werd uitdrukkelijk wrwoord4C1. 

Wellicht wus ook .Ian Danel'ls Al.n. nil't vn.'l'md Han hl'l inililllid. Hij was inunc.'~ 
leer actief in het werven vun kdcn. Frans Vun Wassenhllvl' wt.'nl Vl'rkn/l'll hll \'\l\lr
zilter, K. Slllit/, tot olllk'rvoorlilter. Dl' Pll\lrtl're lol Sl'l'fl'taris. \'ktllr Rnq:krs, DI', 
I/aemers en Jan Dancl'ls Am. wafl'n gewone IX'sllllll'Sklkn41• Er was hallllll'rill~ 
geweest tusscn VictOl' Roegiers. Karel l.ll\·ul'il..'r l'n Arnold KndlUyt, I~' l'\'~ll' halli
de het4K, Eind 19 I () fungccnk Vklor Rlll'!o!il'l'S nis dknsl\h\t.'ml ,\l\lrlltll'rl) 



De tak organiseerde als eerste grote publieke manifestatie een feestzitting op 6 janu
ari 1910. Hippoliet Meert sprak er voor een talrijk opgekomen publiek - waaronder 
meer dan de helft dames! - over het Nederlands Taalgebied50. Het Eec/oosch strijk
!.. ... 'artet voerde puike stukken op5 I. 

In april 1910 stuurde het bestuur een brief naar de volksvertegenwoordigers van het 
arrondissement om het wetsvoorstel Franck-Segers onverminkt te zien stemmen. In 
geen geval mocht het mogelijk worden gemaakt dat Vlaamse kinderen in het Vlaamse 
land in zogenaamde Waalse afdelingen terecht zouden kunnen52. Er werd besloten 
het Guldensporenfeest plechtig te vieren. Om dit te realiseren werd een feestcom
missie benoemd. Alle stedelijke maatschappijen zouden tot deelneming uitgenodigd 
worden53. Alle energie ging naar de organisatie ervan54. Een toelage van 500 fr. werd 
aan de stad gevraagd. Het liep uit op een weigering55 en ook de samenwerking ver
liep faliekant. Een en ander betekende wellicht de doodsteek voor de jonge organisa
tie. 

Na dit beloftevol begin vonden we nog amper sporen van activiteiten. Nochtans bleef 
de tak bestaan - ze werkte o.m. mee in de Subcommissie en was ver-tegenwoordigd 
op de grote kunstdag te Gent op 16 juli 1911 56 - en dit met onderwijzer De Poortere 
als secretaris. In elk geval betekende de Eerste Wereld-oorlog het definitieve einde, 
wat voor vele Vlaamse afdelingen het geval was. 

De subcommissie voor de 
"Vervlaamsing van de Gentse Hogeschool" te Eeklo 

Wanneer in april 1909 het volledig verslag van de tweede Vlaamse Hogeschool-com
missie was gepubliceerd over de noodzaak en de wijze waarop de vernederlandsing 
van de Gentse Universiteit met inbegrip van de technische scholen diende te verlo
pen, kon de propaganda opgestart worden. Om zoveel mogelijk politieke druk uit te 
oefenen, werden plaatselijke subcommissies in het leven geroepen57. Te Eeklo kwam 
er eind 1910 één tot stand. We vinden er grotendeels dezelfde personen terug die ook 
aktief waren in het ANV en NVV, nl. Emiel Vande Putte, nijveraar, L.R. Standaert, 
ingenieur, Jan Daneels, nijveraar, Desiré De Poortere, onderwijzer, Victor Roegiers, 
wisselaar, Prosper van Acker, drukker-uitgever en Albert Dauwe, notaris. Nieuw 
waren Remi van 8rabandt, advocaat en H. Vermast, kandidaat-notaris58. De grote 
meeting op 18 december 191 () te Antwerpen waarop L. Franck, Fr. Van Cauwelaert 
en Cam. Huysmans, de zgn. drie kraaiende hanen gezamenlijk optraden, was onge
twijfeld een stimulans voor een grootscheepse propaganda en dit over de partijgren
zen heen. 

Een van de eerste activiteiten bestond erin de Gemeenteraad van Eeklo te bewegen 
een motie voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit te stemmen. De vraag 
ging concreet uit van Victor Roegiers, gemeenteraadslid, dienstdoend voorzitter van 
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het ANV en lid van de plaatselijke Subcommissie. Het Willemlofond~ en het NVV 
steunden het initiatief. Op 28 januari 19 II stemde de Gemeenteraad eenparig vol
gende motie: "De Gemeenteraad \'all Eecloo. drukt den wellsch lIit dat de Regeerillg. 
om te mldoen aall het rechtmatig verlangen der "Iaamsche he\'Olking. hinnen den 
korst (sic) mogelijken tijd overga tot de ver\'laamsching der 1I00gescllOol ,'all 
Gent"S9. 

Voor andere activiteiten was het klimaat niet erg gunstig. Zware stakingen waren 
immers uitgebroken in december 1910 en zouden tot in juni 1911 aanhouden. Grote 
sociale onrust was het gevolg. Stoeten en manifestaties werden verboden60• Zo lang 
die crisis duurde. kon aan geen ernstige werking gedacht worden. Men besliste dan 
maar met de actie in de omgeving van wal te steken61 • Toen enkele maanden later een 
compromis in het sociaal conflict bereikt was, kwam Eeklo toch aan de beurt. De 
plaatselijke commissie en de bestuursleden van het NVV en het ANV sloegen de han
den in elkaar om een grote meeting te houden ter gelegenheid van II juli 1911. De 
voornaamste doelstelling was - het ligt voor de hand - de vernederlandsing van de 
Gentse Hogeschool. Ondanks het feit dat de omstandigheden niet erg gunstig waren 
voor feesten met een algemeen volkskarakter, was aldus het verslag in Dl' Stad 
Eec/oo de viering toch een groot succes geworden62• Recht \'Oor Allen reageerde al 
even enthousiast63. 

Namens de drie organisaties ondertekenden volgende personen de oproep tot deelna
me: Alfred Biltris, Julius Büge. J. Daneels, Alhert Dauwe. Edward De Greve. De~iré 
De Poortere. Arthur Gillis. A. Goethals, Desiré Goethals, Arthur Locufier. Prudent 
Robijn, Joz. Roegiers. Victor Roegiers. Rob. Standaert. Prosper Van Ad.er, Emiel 
Vande Putte en H. Vennast64, Een tweede meeting organiseerde de Subcommissie op 
17 november 1912 en dit blijkbaar ook met groot succes. August Borms en Jan 
Wannyn waren de sprekers. Behalve de reeds geciteerde namen numkten op unt ogen
blik ook deel uit van de commissie: student Stefann Dauwe, lldnx·'l!lt en gcmc-cnle
raadslid Remi van Brahandt en notaris 11. Vermusl(l~. 

De leden 

liet ANV en het NVV ht.'ricpt'l1 zÎl'h ~rop plumlistisdl IC zijn, huÎll'n ullc pnrtijpoli
lick te staan. Sluugden zij cr illlk'rdaad in pt.'TSllIlCIl vlln wrsl.'hillenJe p'llitickc 
gezindtcn Ic vcrenigen 'l Waren kntholickl.'n. Iilwrak'n en SOdlllislcn liJ .~ \\'IC \'(x'l· 
de l.kh aangetrokken lot hun doc1sll'lIingcm ? 

IIct weekhlad Ne('rlal/dia puhlkcl'rde lil' nieuwc Ed..J'lSt.' leden in )l)(lQ ,,'n ) Q 10, Ol' 
dat ogenhlik wan.'n reeds vier [X'rsollt'l1 vun Iwt ANV lid, Wnnnl.'t'r in IQ) , het lilt· 
geld moest bl'laald worden, ",'ugerl'n cr 2X np 1ll'1 l'I.'I"SII.' \'(.'r/,~k, , ~ niel. Er kunnen 
natuurlijk IllCl'nlc.'rl' redl'l1t'n I.ijn - hl'l tlll'\'111 klll1 l'\,'1\ flll sJx'kl1 • muur hel lijkt ,lrlS 
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toch een groot verloop. Twee personen, de welbekende Steghers en de onbekende De 
Walsche, en beide vermeld in Neerlandia in 1909-1910 prijken niet op de lijsten van 
1911. (Had Steghers zijn ontslag gegeven? zie verder). Omgekeerd bevat de lijst van 
1911 ook nog Firmin Roegiers. De leden vermelden we in noot66. 

Van het NVV kennen we hoofdzakelijk de bestuursleden. D. De Poortere beschou
wen we ook als lid. Hij ging immers spreken op meetings gorganiseerd door het NVV 
en stak in het voorjaar 1914 de loftrompet voor Standaert67. 

In de Subcommissie vinden we behalve de reeds vermelde leden van beide organi
saties ook nog Stefaan Dauwe, zoon van Emiel, fabrieksbestuurder Arthur Gillis, 
gemeenteraadslid Jozef Roegiers, advocaat en gemeenteraadslid Remi van Brabant 
en notaris H. Vermast. 

Het ANV en het NVV recruteerden beide onder de burgerij en in dezelfde milieus. 
De ledenlijsten overlappen elkaar. De leden waren hoofdzakelijk fabrikanten68 , han
delaars69, beoefenaars van vrije beroepen 70, enkele zelfstandigen 71, onderwijzend 
personeel72 of ambtenaren 73. Alhoewel regelmatig allusie werd gemaakt op de grote 
belangstelling van vrouwen, werden slechts weinigen effectief lid, nl. van het ANV 
slechts 3 waarvan 2 in het onderwijs stonden 74 en één wellicht een vrij beroep had75. 

De vrouwenwereld was een zwak element in de Vlaamse Beweging. Nog zo goed als 
alles diende er gerealiseerd te worden. De verfransing van de Vlaamse meisjes 
bestendigde die zwakte. Grote schuldige was het monopolie van het verfranste onder
wijs76. Mannelijke geestelijken ontbraken. Vele leden waren gelijktijdig actief in 
andere culturele of politieke organisaties. 

De meesten hadden een duidelijke politieke kleur, katholiek77 of liberaal78. Om die 
te bepalen hebben we gebruik gemaakt van de studie van Mia Verstraete, Het ver
enigingsleven in Eeklo, 1830-1914, aangevuld met De Geschiedenis van Eeklo. En de 
socialisten? Vóór 1914 leefde het Vlaams bewustzijn vooral of uitsluitend in een eli
taire, cultureel gevormde bovenlaag. Voor de meeste aanhangers van de Vlaamse 
Beweging betekende het sociale - voor zover zij inzagen dat de Vlaamse Beweging 
in haar gevolgen ook een sociale beweging was - hoofdzakelijk een kwestie van cul
turele volksverheffing dank zij het Nederlandstalig onderwijs. Op die manier zou een 
Nederlandstalige elite ontstaan die geacht werd de franskiljonse te vervangen. Een 
dergelijke doelstelling kon een democratische arbeidersbeweging niet bekoren. Met 
uitzondering van de Daensisten bemerkt men geen sociale reflex bij deze zgn. laal- of 
cultuurflaminganten. Na 1890 steunden de vlaamsgezinden de sociale wetgeving niet 
die in België veel later dan in de omringende landen tot stand kwam. En die wetten 
troffen nochtans ook of vaak vooral de Vlamingen. Zolang er geen zuiver taalaspect 
aan vast zat, was de interesse niet groot. Onder de flaminganten waren er dan ook 
geen verdedigers van het enkelvoudig algemeen stemrecht. De Vlaamse Beweging 
had een sterk kleinburgerlijke inslag. Vaak overwoog zelfs een uitgesproken reactio
naire burgerlijke klassementaliteit. Dit conservatief flamingantisme kon de socialis
ten niet voor de Vlaamse Beweging winnen. Flamingantisme werd beschouwd als 
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een aangelegenheid voor burgerij en intellectuelen. Toch mag men niet alle MlCiaIis
ten over dezelfde kam scheren. Het is bekend dat de Antwerpse federatie in de jaren 
'90 van de vorige eeuw flamingant was geworden en dit in tegenstelling tot de Gentse 
socialisten o.l.v. Anseele79. 

De verbeten strijd van katholieken en liberalen tegen de opkomende sociali~tische 
arbeidersbeweging te Eeklo, maakt duidelijk waarom de socialistische arbeiden. niet 
dezelfde Vlaamse reflex konden hebben als hun werkgevers en bestuurders, die hun 
rechtmatige eisen negeerden en b.V. veel lagere lonen uitbetaalden dan elders gebrui
kelijk was80. De sociale omstandigheden waren zo erbarmelijk en het analfabetisme 
zo verspreid, dat de Vlaamse taalstrijd zeker niet de eerste bekommernis kon zjjn van 
de socialisten. Victor Roegiers, later lid en dienstdoend voorzitter van het ANV. 
legde in 1901 een rekwest aan de Gemeenteraad voor waarin de Wetgevende Kamen. 
verzocht werden het algemeen stemrecht te verwerpen. Er waren toen 9 katholieke 
stemmen voor en 2 liberale stemmen tegen. nl. van Van Damme en K. Schmitz. Het 
algemeen enkelvoudig stemrecht zou volgens Roegiers de ondergang van het land 
meebrengen81 . Voor de mondigheid van de arbeiders via het enkelvoudig algemeen 
stemrecht ijverden de meeste j7amin8anten niet. Tussen flaminganten en socialisten 
klikte het dan ook zelden. 

Guldensporenviering. smeedijzer of breekijzer '? 

In de inleiding wezen we er reeds op dat pluralisme noch in de politieke noch in de 
culturele wereld voor de hand lag. De pogingen 0111 tot een eensgezind II-julifl.'est te 
komen. illustreren dit. De Guldensporenslag was in de 19de l.'euw uitgegrodd tot l.~n 
symbool voor de strijd van de Vlamingen voor de verwerving van hun elt"mentaire 
rechtcn binnen de verfranste Belgische staat. Op een algemene wrgndering van hel 
NVV in oktober I H93 te Tienen werd 11 juli tot nationak feesldng uitgl.'roepcn. Door 
dc acliviteit van het Algemeen Nederlands Verhond IOU IC omstl'\.'l'ks de l'C'uwwissc
Iing als Vlaamse nationale feestdag burgerrecht verwerven!!1. Maar dil lx'ld ... c.'nde niel 
dat ook eensgezindheid bereikt wus. Integenlkel. In 1902 wt'flkn Ic.' Konrij" muur 
liefst vicr Guldensporenvieringen georguniscenl. Lag l\l't op nationaal vla" Illocilij". 
op lokaal vlak deed zkh het/.e1fde voor. In Ec"lo "wam de onwil om tol l~n c.-cnsgc.'
zinde viering tc kOlllen vanuit katholil'ke hOl.'k. 

Aanvankelijk waren de Ill'rdenkingc.'n et'n uitsluitend kuthlllkke aangd~g~nhdd, 
N.a.v. 60{) jaar GuldensporeIl kwam onder druk vun l1l't \Vilkmsfonds l'C.'n l'Umill.' hl! 

stand waarin nok Iihemlen I.etclden. liet hoogtepunt was l'en shx'l \HmnllUl alk 
Eeklose verenigingt'n deelnamen. 1 kt Willemsfonds stl'l'cli.k in dl' \'\\Igl'ndc.' jlll'l'll 
ditzelfde piumlisllle nalO• In IlJ()l) poogdl' het NVV 1..'C.'n II-julivil.'ring up hlll\\ h.' Il'l

len hoven alle partijversdli IIcn heen. I1 icrin wl'rd IWI ~l'd\\urs\){ lI.\Illlt ,"unuit ~k 
toneel hond I,U.\'I "IW/, I<:UI/st (voor/illl'r FiI111in I{ol'gkrs). Pit..' hnd dril' "1I."1'I"llk 
maatsl:huppijen (Amicitia, St .• Ol'or~C.·S l'n »\" Ol'troUWt') uilgl'll\lI.tigd lllll Il'~l'n hl'· 
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taling een concert te geven op de markt. wou van geen samenwerking weten en ook 
zijn initiatief niet opgeven. "Gul" stelde men voor dat het NVV de volgende dag 
mocht vieren. Dit standpunt kon het NVV niet aanvaarden en het beperkte zich tot het 
verspreiden van een manifest over het onderwijs (zie hoger). De nationale feestdag 
werd blijkbaar beschouwd als het monopolie van één partij, wat op het verzet stuitte 
van pluralistisch ingestelde organisaties. Eenzelfde boycot deed zich het volgende 
jaar voor. De moeilijkheden begonnen echter tussen het ANV en NVV. Het NVV zou 
aan het ANV voorgesteld hebben een vergadering te beleggen voor alle maatschap
pijen die het organisatiecomité zouden vormen. Het ANV wilde er niet van horen, 
wou de inrichting en de leiding op zich nemen en eiste zelfs de uitsluiting van het 
Vlaams Verbond. Het voorwendsel was dat Steghers, de secretaris van het Vlaams 
Verbond, de strekking van het Nederlands Verbond had bekritiseerd. Het argument 
dat Steghers dit niet als secretaris, maar als privé-persoon onder het synoniem Free 
Fritz had gedaan. mocht niet baten. Ook een eventueel ontslag van Steghers zou geen 
verschil maken. Het Vlaams Verbond mocht niet meedoen. Haemers was de grote 
tegenstander. Het Vlaams Verbond besliste dan op 11 juli een meeting te organise
ren, niet deel te nemen aan de stoet en een afwachtende houding aan te nemen. Het 
ANV zette het initiatief verder84. Alle vlaamsgezinde personen en organisaties wer
den op de voorbereidende vergadering van 9 juni uitgenodigd85 . Er werd zelfs een 
som van 500 fr. uitgeloofd voor de meest versierde groep of wagen die aan de 
Bloemenstoet deelnam. De onpartijdigheid van het gehele opzet werd beklem
toond86. Men poogde zich van de medewerking van Firmin Roegiers, voorzitter van 
Lust naar Kunst te verzekeren. Dr. Haemers had het op zich genomen hem te over
halen. Dit lukte slechts na veel aandringen en op de uitdrukkelijke voorwaarde dat 
niets tegen de waardigheid van de katholieke partij zou gebeuren. De klerikale maat
schappijen die gevestigd waren in De Werkrnanskring zouden dan zogezegd door Jan 
Daneels uitgenodigd zijn onder de schimpnaam van maatschappijen van de luizen
kelder. Haemers en Roegiers namen ontslag. Alhoewel dit niet kon worden bewezen 
en dit ondanks een premie van 1000 fr. en zelfs na het ontslag van Daneels, waardoor 
er geen argument meer was voor de boycot, wilden Haemers en Roegiers toch niet 
samenwerken. Het lijkt heel veel op een maneuver opgezet tegen het welslagen van 
een pluralistisch feest. Het resultaat was dat het ANV ook afzag van de organisatie en 
het NVV de zaak overnam en de organisatie toevertrouwde aan een neutraal feestco
mité waarin zelfs de klerikale leden de meerderheid vormden. Maar desondanks kwa
men de katholieke maatschappijen niet over de brug87. Kopstukken van die partij wil
den van geen neutrale Vlaamse feestviering weten. Ze zou klerikaal zijn of niet zijn88. 

Deze opvatting wordt bevestigd door de uitval van Pius Ryffranck tegen Oktaaf 
Steghers alias Free Fritz het jaar voordien. Deze laatste had naar aanleiding van een 
vergadering van de studentenkring Eikels worden hoornen geschreven dat katholiek 
en liberaal voornamen zijn en Vlaming onze familienaam. Dat leverde een felle reac
tie op van de Gazette van Eeclo(), die letterlijk zegde tegen het samengaan met 
andersdenkenden te zijn89. Dat de vraag aan de overwegend katholieke Gemeente
raad voor een subsidie van 500 fr. werd geweigerd, ligt dan ook voor de hancl9o. 

Ondanks alle tegenkanting ging de viering toch door: op zondag 10 juli was er om 11 
u. een concert op de stedelijke kiosk, om 14 u. een optocht door de stad met uitvoe-
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ring van Vlaamse liederen aan het standbeeld van Ledeganck. een feestrede door de 
- katholieke - Lamhrichts91 van Brussel en een tweede concert om 17 u. Op maandag 
II juli werd een gezellig samenzijn voor de leden van de deelnemende maabchap
pijen georganiseerd. 

De commotie rond de organisatie en de scheurmakerij in de Vlaamse Beweging wa' 
erg groot en gaf zelfs aanleiding tot het drukken van een gelegenheid~blad De 
Noodkreet. Het zette zich sterk af tegen Rechll'()Or Allen. dat een katholiek. maar niet 
een christelijk blad genoemd werd92. 

In 1911 organiseerden de twee Verbonden en de Subcommissie op 11 juli een groot
se meeting ter vernederlandsing van de Gentse universiteit. De volgende jaren nam 
het NVV steeds opnieuw het initiatief en vroeg financiële steun aan het gemeentebe
stuur. Maar wat in Assenede en Kaprijke kon, kon blijkbaar niet in &kI093. Hel NVV 
beperkte zich dan ook noodgedwongen tot het uitgeven van een manifest Icr gele
genheid van Il juli 1913 en 191494• 

Ongetwijfeld lagen de politiek van het NVV en de houding van voorzitter Slandaert. 
die alhoewel katholiek steeds prioriteit gaf aan de eisen van de Vlaamse Bc\\eging. 
de katholieke partij niet. Dit was reeds het geval vóór de oprichting van ecn afdeling 
van het Vlaams Verbond. Hij organiseerde h.v. op ó juni IQ07 ondanks legenkanting 
van de katholieken een meeting over het wetsvoorstel Coremans waar 150 à :!OO 
belangstellenden op af kwamen. Hij zorgde ervoor dat zowel Willemsfonds als 
Davidsfonds aan de voorzitterstafel plaats namenQ5 en kreeg een gemt~n-sl'hapJX'lij
ke motie voor mekaar96. En hij de wetgevende verkiezingen in )Q)4 scheidde hij zich 
uit vlaamsgezindheid af van de klerikale groep en steunde Alfons Se\'ens die re Gent 
met de Daensisten opkwam97 . Desiré De Poortere was van oordeel dal Slnndaen de 
vlaamsgezindheid aan dc politiek wist te onttrekken om geheel in zijn ide~lal {lp te 
gaan: "de Vlamil/g groot ('1/ gei!erhic'digd 0l' eigen grol/d fI/(" c'igt'1l mitMt'/t',,"9f.. 

Volgens Elias bewijst het onvennogen om tot een gemeens('huppclijkt' viering It' 
komen. het gemis aan werkelijk Vlaams-nationaal Ix'wusuijn. kder hl'n.bcht in de 
geest van de eigen ideologie en strijd. Een nationale ~1t'dadlle als gl'lllt'ensch'lppclij
ke hasis onthrakl)l). Eerst na de Eerste Wcreld\)orlo~ IOU het gl'ml't'ntl'~~luur lun~
zaam hijdraaien 100. 

Personalia en Besluit 

In de pluralistische VllIUI11Sl' strijd tl' Eeklo stonden Roht'n St<lUd:ll'n, Okt:l:lf 
Steghers. Desiré Dl' Poortere en Prospl'r Van Ach'f np dl' v\ltlrgl'\lud. IIC'I lijn ~l~n 
onhekenden en een auntal hiografische gegt'vcns vindt Illt'll hl'r t'n lkr, mlUlr IC' vcr
dienen o.i. een lIitgl'hrl'idl'r hiogrnfit-. We deukt'u b.V. Ilan \k lÏ~uur nUl l1t:-sirc.\ Dl' 
Poortere. Gehoren in Eeklo op I X ullgllst\l~ I XX I als I.odt'\\ijk l">t'si~, \\(,1\i hi.i t'r in 
190 I aungestl'ld als hlilpol1<krwijll'l'. Rel'd~ .inn~ IClIl' hij ,kh in \ \\\lf dl' \'lm\lll~t' 
Ikweging. In zijn ac.:tivitl'iten kan nll'U drÎl' luik('n \llhkrsdwidl'n dk clk \t'l\hel\{'n 



uitgewerkt te worden: 1. de stadsonderwijzer; 2. de redacteur van plaatselijke bladen; 
3. de strijdende flamingant. 

Volgens de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging bleven de veelzijdige aktivitei
ten van Bob Standaert, eigenlijk Louis Charles Robert (geboren te Waarschoot op 30 
okt. 1883 en overleden te Balgerhoeke op 25 november 1958) onder een waas van 
geheimzinnigheid verborgen, omdat hij zich buiten de partijpolitiek hield en weinig 
of niet in het openbaar optrad. Voor de periode vóór 1914 wordt enkel vermeld dat 
hij penningmeester van het Katholiek Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond van Oost
Vlaanderen was 101. Zo geheimzinnig was de periode voor de Eerste Wereldoorlog 
nochtans niet. Hij was vanaf 1908 bestuurslid van het Davidsfonds 102, was lid van het 
ANV, maar was, zoals we zagen, vooral actief als voorzitter van het NVV afdeling 
Eeklo en dit van 1909 tot aan de Eerste Wereldoorlog. Als voorzitter was hij de stu
wende kracht en geldschieter. Hij hield zich in die periode niet op de achtergrond, 
maar sprak vaak op de vergaderingen van het plaatselijk NVV en hield meetings in 
de omliggende gemeenten. 

Oktaaf Steghers krijgt ook een vermelding in de Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging 103. Hij was journalist en letterkundige, geboren te Eeklo op 15 januari 
1889 en overleden te Sint-lans-Molenbeek op 20 augustus 1942. Voor de periode 
1910-1914 wordt gesteld dat hij in Gent contact had met Vlaamse letterkundigen, een 
paar novellen schreef en van kleine journalistieke bijdragen leefde. In deze en in 
andere bijdragen staat zo goed als niets over zijn leven vóór 1914104. Ook hij lijkt ons 
meer aandacht te verdienen. Hetzelfde kan gezegd worden van de drukker-uitgever, 
Prosper Van Acker lOS. 

Het onderwijsvraagstuk stond vóór de Eerste Wereldoorlog op de voorgrond in de 
strijd van de Vlaamse Beweging106. Dit was te Eeklo niet anders. De commissies 
voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit betekenden een eensgezinde bui
tenparlementaire organisatie van alle vlaamsgezinde krachten. Ook in de agitatie rond 
de nieuwe legerwet werkten flaminganten uit verschillende richtingen korte tijd 
samen. Veel meer eensgezindheid viel er niet te bespeuren. 

Volgens Elias nam het NVV "moties aan, deed oproepen, stuurde vertoogschriften, 
vroeg audiënties aan hij de Koning en hU de ministers, droeg allerhande voorstellen 
voor, maar heeft in de partijpolitiek geen rol gespeeld" en beschouwt dit - onbegrij
pelijk - als veel wind verzet 107. Voor Eeklo kunnen we moeilijk anders dan er een 
andere mening op na houden. 
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NOTEN 

AlKoningen: AM = Appeltjes van het Meetjesland; SAE = Stad!.archief te Eeklo; SE = het weekblad Dl' 
Stad Eecloo. We danken heel oprecht de heer Pareyn. directeur van het Liberaal Archief te Gent. die door 
zijn bereidwilligheid dc redactie van dit artikel heeft mogelijk gemaakt. 

In 1878 toelating het Nederlands naast het Frans in de openbare be!>turen in Vlaanderen Ie 
gebruiken. in 1888 de bepalingen over de laaikennis van de officieren. in 1889 de wel De Vigne
Coremans die de wet van 1873 inzake het Nederlands in Mrafzaken aanvulde. in 1890 de 
bepalingen in de wet over het hoger onderwijs. in 1883 de invoering van hel Nederla.Jldj, alr. 
onderwijstaal voor enkele vakken in het rijks middelbaar onderwijs. in 1891 de wel C~-Le 
Jeune over het gebruik van het Nederlands voor de beroep~hoven van 8ru.. ... 'iC1 en luik en In 189..\ 
de wet Begerem: H.J. ELIAS. Geschiedellis \'all dl' \'Iaamu Gl'dachll'. /780·/914. dl. ..\. 
Antwerpen. 1965. p. 2 en 359 en E. WITTE. Geschiedellis 1'011 \'Iaal/dl'rrn I'all dl' oorspro"" 10( 

heden. Brussel. 1983, p. 238-239. 
2 H.l. ELIAS. a.w .• p. 225-227. 
3 H.l. ELIAS. a.w .• p. 277-278 en 292-293. 
4 Zie b.V. Mia VERSTRAETE. Het l'erel/igillgsll'l'ell ill Eeklo. /830-/914, RUGenl. 3 delen. 1985, 

dl. 11. p. 74 en 145, P. LAROY, Dl' geschiedellis I'all },n Willl'msfollds in El'Ho l'n hn 
Meetjesland. Gent. 1993. p. 19 e.v. en A. WITHOECK. 115 jaar Dal';dsfonds El'Ho, in 
Heemkundige Bijdragen uil hel Meeljesland, jg. 5 (1991). p. 6 e.v. 

5 lIIustralief voor deze opvatting is Meerts beschrijving van hel opzet van hel ANV: -n-ord, hl't ~I 
1'011 OIIS Groote Verlwlld ill dl' Alg. Grondslagt'n omsc!lul'l'n. al.f :ijlldl': ck I'('rhoc,.t:ill.t: 1'011 tk 
zedelijke kracht I'an den Nederlal/dsc},('1/ Stam; wij },l'hhl'lI tot on:l' bi:ol",lal' r()('pin~ f:l'rrl.rltJ dl' 
l'erhoog;nR I'an ht·t ze/flJel,'/lst:ijn hij ons e;gc'n \ 'olk. hrl (lal/J.."·ul..rn "an :t'I/t'rrftlrJ ril h('( 
daaruit I'al/:elf 1'0or/l'loeiC'fult' l'ischt'I/ I'al/ arbied \'(Jor Jat :t'lfstan(/ig zijn _ ""ij ht'/JIlrll d"s /t(lOlI 

Redacht, dat onze "/'kommeril/g zich moest Iwpt'l'l..el/ bij gt't"'It'.n~)('Jsd IWJr drn ",IlkirlYlt "1c1Jl ril 
recht eiscl/el/ 1'001' hem. Wij I/I'hhel/ als ol/:e taak l'l'sdro/llwl: I·l'n'lcklmschi"g I\l1t (>11$ :rlf in (lilt 
diepste weun tot Neclt'rlancJsche kulllWrmel/sel/t'II, (1;1' rl'rll llOoR wil/rit .Hcl"" .,b rrlU,1( 
k"lt"un'olk IJij tiel/ (lOl/I'al/R ti('/' XX.fle (('Uil', ril 1/;('1 lallga "'illr" ftlijl'rlt: 1,/,,"r gt'lI'('JII"OI· 
spre'kel/de ml'llScl/ell, waardoor lI'ij 01/:(' ,~telling ill België (lI/t:aglijl.. I'rr:,,'OUrll. \ -rn·/a.JIIl.t,-hllfg 
dus \'(11/ het VlaamschC' l'olk \'(JOral in :ijll IlOogar I"g('n .. inrichtil/,!! 1'1111 (/rll \ ,/".,lIl.whrll .,r#)('i.1 
:oodanig, clal d/' trolseh/' I'elfrclllJcille rols, dir ()J/:r llOogrrt' sle1l/(/rll :ijlf. 111('1 '>lllStIc'f'!)('II I..m 

aan den }Io/fslag del' Vlaal/w'!1I' :ee. dil' ""re /1(/11l..rn /Jr.v,r()('it. "I h.>c'./{rr ril INlC',I!rr, 1.>1 IN"" 
slllRR" '0l' ;t'/f (lfull'/' "et :i1II' 1I'(lla I'ac/lI'ijlll. ": Nl'crlundill. j~. I fl (I Q 121, p. lilt!. 

(, liJ, ELIAS. a.w,. p, 329, 
7 IU, ELIAS, CI.I\',. p, 377, 
I< Els WITTE. Arll/ VlcJCll/d('r('1/ (XIXd(' ('rllll'l. in Els WITTE C.II,. (ics~:hlrdcnis \-Iln V11l31lltef'C'1l \'31l 

de oorspronlZ lot hedcn, Brussel, 191<.'. p, BQ·241 en Eh WITm en Jun C:Rt\EYBECK\, 
Politi!'ke }I1'sehil'delljs 1'(111 Ildgii' ,tincI., IX.W. Anlwcl1X'n. lIJN I. p, 147·I-4Q, 

9 G, GROOTIIOFF. AlgC'lI/('('n NC'clalcllld,t \ á/lf'"c1. in Enl·ydnpc."C.lie \ un de VllUml\(' lk\\'C~III~. 
Ticlt-Utrechl. 1913. p. 77; 0, OROOTlIOFF, 75 ja,,, A1gel//r,." Nrc/rr/.m,l.t \ 'al1C.".I. 111 On, 
Erfdeel. 14. nr, 2 ( 1970· 71 ). p. 16N-170, 

10 Frnns Rcinhnrd. IIl11hlenllllr en nl·tivi~t. WilS !Zehol\'n Ie Bntsst'1 0l' 2 I11l1l1n I N50 rn " cl' crlcdc-n Ic 
IIevelltlorp (NI) op .~O juli 1921. to.kt J\l~Mln WilS hij tu!o-~cn IIJ\IO en 11J14 nnhcl\"~llclll('r \1II1.te 
Brusselse nUl11inlZllnlen: Al'lhn'dll PEERENHOOM, in Enl'ydc11X'lhe \1\11 de \'I""ul1\(, Rç\\'Cj:II\~, 
p. 1.~()1)-131 0, 

1I IU, ELIAS, 1/('k""l'tl' gl',tl'lliC'(/t'IIi,t I~III cl,. 1'/(/cIl//Sr /I('\I'(',/{;'I":. in EllI.·yd\llX'lhe \lIn ,Ic VIIl.1I1l\(' 
RcwclZing. p. 23; Hurry DE CEliLAER. Ncll/,.I//1cI1 \'I(MI/IS \'rrl""'c/. lil ihlll .. '" \tlllt!· \U1l7; H J. 
ELIAS. (it·.f('''i('cll',lis 1'/11/ ciC' \ 'fclclmu (;,..1(",,,,,.. p. :'i, I·B en 2.\2. 

12 1'. RO(l(illE. 1:'('11 ,',,/11\' 1:','/"/,.. /'1'(1('1'" 1'(111 1','" ,\(l("/clc,l-ncJlI.JlIIW'h,. ,-:ol'lllnlr",,\ f /.'\30·/u30l 
(Jllt,t((WII ('11 cloor/,r/wA 1'001' I/('t ,wwiali,w",.. in AM, jh. 2~ (11J711. I'. 11J7 nl'l\\I ~,\~ 0, .... "lil 
VERSTRAETE venlleidt hl'l NVV: //1\'_,11. p. IM. 
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14 SE, 30 mei 1909. 
15 Alfons Sevens, geboren te Lapscheure op 10 maart 1877, overleed te Gent op 3 dec. 1961. Hij was 

letterkundige en journalist en wordt gekenmerkt als een ontstuimig flamingantisch agitator. Voor 
W.O. I was hij een der leiders van de Gentse afdeling van het Nationaal Vlaams Verbond: 
Reginald DE SCHRIJVER in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, p. 1408-1409. Volgens 
Daniël Vanacker was hij secretaris van de NVV-afdeling die in 1909 te Gent werd opgericht tot hij 
in 1912 ruzie kreeg. Vanuit deze functie organiseerde hij een petitie-actie voor de 
vernederlandsing van de Gentse Universiteit en verzamelde meer dan 100.000 handtekeningen. Uit 
reactie tegen de franskiljonse invloed op de katholieke lijst sloot hij voor de wetgevende 
verkiezingen van 19 [4 een verbond met de daensisten. Hij schrok er ook niet voor terug op 
franskiljonse vergaderingen te gaan tegenspreken: Nationaal Biografisch Woordenboek, [I, 
Brussel, 1985, k. 7[4-718. 

16 SE, [3 juni 1909. 
17 SE, 20 juni 1909. 
18 SE, 27 juni 1909. 
19 SAE, Modern archief, nr. 72. 
20 Dit menen wij te mogen afleiden uit het feit dat Steghers in 1914 niet meer als dusdanig vermeld 

werd en dat kaarten voor het Kunstfeest dat op [9 juli 1914 te Gent plaatsvond, bij Prudent Robijn 
op de Statieplaats te verkrijgen waren: SE, 20 juni en 11 juli 1914. 

21 SE, 28 nov. [909. 
22 Het oorspronkelijke wetsvoorstel Coremans over de vernederlandsing van het vrij (= katholiek) 

onderwijs (of de toepassing van de wet van 1883 op dit onderwijs) werd ten gevolge van 
compromissen het wetsvoorstel Franck-Segers en aangenomen op 22 april [910: H.l. E[ias, a.w., 
p. 13, 170-171, 175 e.v. en 191-[95. 

23 SE, 9 en [6 april 1910. 
24 SE, 14 en 21 febr. 19[4. 
25 SE, [0 mei 19[3. 
26 Over de taalwetgeving en het leger zie Wim VAN DEN STEENE in Enclopedie van de Vlaamse 

Beweging, p. 1619-[628, Richard BOIJEN, De taalwetgeving in het Belgische Leger (1830-1940), 
Brussel, Kon. Legermuseum, 1992 (Centrum voor Militaire Geschiedenis, Bijdr. 26) en H.J. 
ELIAS, a.w., p. 206-209. 

27 Alfons Van Roy, geboren in Asper op [1 juni [882 en overleden in Den Haag op 15 oktober [927, 
was advocaat en hoogleraar. Hij stond bekend als een vurig flamingant: Lammert BUNING, Roy. 
Alfons van in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, p. [364-1365. 

28 SE, [[ en 25 jan. 19[3. 
29 René Desiderius de Clercq, leraar, letterkundige en activist werd geboren te Deerlijk op 14 nov. 

[877 en overleed te Maartensdijk (Utrecht) op [2 juni [932. Werkzaam als leraar Germaanse talen 
in [907 aan het Atheneum te Gent had hij o.m. H. Meert als collega: Koenraad HULPlAU, in 
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, p. 299-300 en dez. in Nationaal Biografisch 
Woordenboek, [I, Brussel, [985, k. [19-[24. 

30 SE, 26 febr. 19 [0. 
31 SE, 2 aug. 1913. 
32 Richard de Cneudt, dichter, pedagoog, Vlaams strijder en activist, werd geboren te Gent op 24 

sept. 1877 en overleed er op 29 jan. 1959: Wim BLOCKMANS in Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, p. 305 en ld. in Nationaal Biografisch Woordenboek, 5. Brussel, [972, k. 201-211. 

33 SE, 3 en 10 febr. 1912. 
34 Jan Baptist Wannyn, leraar, was geboren te Gent op 28 november 1867 en overleed te Rotterdam 

op 26 september 1949. Hij had een eigen Handels- en taal instituut, de English Club te Gent. Hij 
was een zeer actief propagandist en agitator en activist: Albert GOOV AERTS in Encyclopdie der 
Vlaamse Beweging, p. 20 12-2013. 

35 SE, 7 dec. 1912. 
36 H.l. ELIAS, a.w., p. 347. 
37 SE, nov. 1913 en 25 april 1914; volgens Recht voor Allen van 9 nov. 1913 zouden honderd 

personen waaronder meer dan twintig vrouwen deel hebben genomen aan de eerste liederavond. 
Th. [Je Vliegher die de liederen aanleerde, kreeg een pluimpje. "!Iet is een werk van 
vo/ksopheurinf? en verzedelijkinf? die aller steun verdienI." 
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38 SE, 25 april 1914. 
39 SE, 20 juni, 11 juli en 25 juli 1914 met uitgebreid lovend v~lag over het kurulfee\t waarvan H. 

Meen en A. Sevens de voornaamste organisatoren waren. 
40 SE, 22 okI. 1910. 
41 SE, 22 juli 1911; Rech, I'oor AI/en, 23 juli 1911. 
42 Rech, \'Oor AI/en, 23 juli 1911. 
43 SE, 15 jan. 1910. 
44 Archief en Museum van hel Vlaams Cultuurleven, V 34505 B, Uitgaande bneven van hel 

secretariaat, dl. I1, p. 937. 
45 SE, 25 juli 1909. 
46 SE, 30 mei 1909. 
47 Neerlandia,juni 1910, p. 1027. 
48 SE, 25 juli 1909. 
49 SAE, Modern Archief, nr. 71 (minuten en bijlagen bij de gemecnternadvjningc:n van januari-maan 

1911). 
50 De lezing was wellicht gesteund op zijn bekende ~tudie over He' NrderlOluuch Tooll:ehit'd. Gent. 

1897, een bijgewerkte versie van het artikel dat Meen in 1893 liet publiceren in Dl' Nedrrlatttkr 
(Chicago). De studie is opnieuw uitgegeven in Neerlandio. 76 (1972), p. 71-80; Hulde 0011 

lfippolie' Meert, Brussel, 1974, brochure n.a.v. de herdenking gcorganiSlXrd Ie Bru..'-Sel op 22-27 
november 1974, p. 20. 

51 Dit beslond uit de heren O. Vande Poele. A. Goethals. Edm. Ver.;(Jllete en Edg. Van 7AJldJJCkc:. Ze 
werden bijgestaan door Anhur Defrenne en Julius Van de Velde: SE, 8 jan. 1910. 

52 SE, 2 april 1910. 
53 Neerlandia, juni 1910. 
54 SE. 28 mei en 4 juni 1910. 
55 SAE. Moclern Archief, nr. 71. 
56 SE.22ju1i1911. 
57 Ze ontstond in 1907. De eersle leden waren M. Roose~. voorlitler. Flor Heuvelmllnl-. 

ondervoorliller, L. De Raet. verslaggever en H. Meen en M. Rudl'l!\heim ~taris...'iCIl: J{~;'c1)ll 
VAN EYCKEN en Pieter VAN HEES, \'Iaamsr IIogrsdlOolcnn'1IIiss;rs. in Encydopedie \1Jl dC' 
Vlaamse Beweging. p. 1884. 

58 SE. 17 dec. 19\0. 
59 SAE. Mod('/'n Architf. nr. 25 (gemcenlemadwerslll[l \'un 28 .ianuari IQII) en 71 (minuten en 

bijlagen bij de gemcenlernndslittingen vun jnnunri-mlllln 1911); lie ook P. ROGGHE. Ee" ErN" 
Eeklo. Pror\'C' 1'(11/ ('('11 sOC'Îaal·rcollomiscllr grscllirclrll;s (UUO-/930l. O"'J'llclII rn ,/coc.,./H'oot 
\'an h", .WJCÎalismt', AM. jb. 22 (1971 l. p. 249: Rrc/" \'001' AI/ril . .'\ fehr. IQ 11. 

60 P. ROGOI-IE. tI.W .• p. 22R-240 en Cllrlo~ VANDAELE. E('J:/o". rc"IJ JI.,.I m" 'l/clnc IN."lr,,· ~ in 
Geschiedenis vlln Eeklo. p. 420-421. 

61 SE. 11 lIpril 1911. 
62 SE. 15 juli 11J11. 
63 RC'ch, \'(wr III/('TI, 16 juli 1911. He. hilld hlltlll'Ou\\'C'ns heel \\ul puhlkllcjl )lt"msnkt; IJe h.'. dl' 

lIneveringen VUil 25 jllni. 2 en tj juli. 
M SE. 24 juni I!) 11. 
65 SE. 16 en 23 nuv. 1912, 
66 Bc.uuldcn unmiddellijk: Alfred Biltris. Juliu~ HiI!óI('. Julcs 1.'11 Jlln D:II1C'CI~. l)c,i~ De f\l\.lnC'('('. 

hO 

Edw. De)lreve. 1. De Prucl. 1. Dc Schrijver, t\lberl en Oel1rllcs Eumnl. Dr. Hllcmen. !\nhuf 
I.oculier, K. l.(lI.·lIlÎcr, Rnym. POlvlic1óIhe (AM)lcn)). Virtllr RIX'~ief!\. G. Ryffrand ... " Sn"l1~ Jan 
Spucy. Leupold Spce~elllcrc. rJnm Spi.ncl. RlllX'l' Stllndllen. Pl'\l~pef \'lIn Ad.cr. Enllcl VAndc 
PIlIIC. K. Vun Toonl'lhool11. Frlln!> \'lIn WR~sel1hll\'c. AII)llls, VC'fl~. ti.nm. Vcf!\.rac .... ·..-n\l{k\(o en 
Cllm. VcrMruclC. 
Hllddcn niel up het eC'fS'" ver/oek Jx'.ullld: luSl('f Anst'lmn. Alf('('ll Dnnccls (tllAIlr dl\" \\11\ in 'CI\1. 

1910 uverl('den). N. Oihun. A. Kud"II)'I. Vun de P.X'lc. Alh, ))1111\\('. t\u~. SlIllJllt... 1)CO,. l "lC'Ihlll,. 
Dl'S. Sleyu('11. Mej. Mllrie Cltlc"cn'. Arnl. Ooclhllis. EII\\. VCNtmelc. t~ltl, \':m So\nJIJt... Jul. \'"n 
dl' Velde, Artllllr Dcfrellllc en Finllin RlX'llic~, Muurl.s V(,I"1I11C'C' tril ,1.\11(' \crlmi,dt- naIII O('m 
ArehiC'f en Mu~cul11 vlln he' Vlllllms Cul'lIurle\'cn. V .'~5n5 B ... ·\NV '~"X'I\ ncl':l~ NIt'\I\\t' 1\,,\\(011 
. IIdl'es~cn". p. 21012 en .'08. 



67 SE, 25 april 1914. 
68 Jan en Jules Daneels, Georges Eurard, ir. Standaert, Arthur en L. Locufier, K. Smitz, Emiel Vande 

Putte. 
69 Edward Degreve, Albert Eurard, Victor Roegiers, Desiré Goethals, August Verlé. 
70 Geneesheren waren Haemers en Potvlieghe (Adegem), apotheker Firmin Roegiers, drukkers

uitgevers Prosper Van Acker en G. Ryffranck en notarissen Spaey en Dauwe. 
71 Journalist Steghers, boekhouder-handelsreiziger Büge en verzekeringsopziener Robijn. 
72 Zuster Anselma, Biltris, De Poortere. De Praet, Gilson, Van Toortelboom (kantonaal opziener), 

Kam. Verstraete (leraar aan St.-Gregorius), Cam. Verstraete ... 
73 Frans van Wassenhove (stadsarchitect, majoor Burgerwacht...). 
74 Zuster Anselma ofte Prudence Coppens geboren te Wachtebeke in 1870 en overleden in 1929, 

lerares Nederlands in de normaaalschool van O.L.Vrouw-ten-Doom en Mej. Maria Claessens. Het 
Comiteit van de aangenomen meisjesschool verlangde juffr. Maria Claeyssens, geboren te 
Oostende op 20 nov. 1887 en gediplomeerd te Eeklo op 3 aug. 1907, aan te stellen: SAE, Modern 
Archief, nr. 72 (brief van 28 maart 1913). 

75 Hotelhoudster Clara Spitael. 
76 H.l. ELIAS, a.w., p. 350-351. 
77 Alfred Biltris. Albert Eurard, Desiré Goethals, Dr. Haemers, Jozef en Victor Roegiers, G. 

Ryffranck, Jan Spaey, Robert Standaert, Oktaaf Steghers, Remi van Brabandt, Karel van 
Toortelboom, Frans van Wassenhove en Kam. Verstraete-Knudde ... 

78 Als uitgesproken liberaal kunnen we beschouwen Julius Bilge, de beide Daneels, Edw. Degreve, J. 
De Praet, A. en K. Locufier, K. Smitz, Leopold Speegelaere, Prosper Van Acker, Emiel Van de 
Putte ... 

79 Naar 1. CRAEYBECKX, Arbeidersbeweging en Vlaamsgezindheid vóór de eerste wereldoorlog, 
Meded. van de Kon. Acad. voor Wet., Lett. en S. Kunsten van België, Klasse der Lett, XL. 
Brussel, 1978, 3, 57 p. 

80 Een Eeklose viergetouwenwever kreeg toen een weekloon van 18 fr, een tweegetouwenwever 9 à 
12 fr., een vlaszwengelaar voor een werkweek van 72 uur in zeer ongezonde omstandigheden 9 à 
14 fr. Metsers verdienden 33 centiemes per uur, knapen 24 centiemes (P. ROGGHE, Een Eeuw 
Eeklo, p. 229-230). Voor het ANV was de minimumbijdrage voor lidmaatschap 3 fr. en een 
gewone bijdrage 5 fr. Alle Eeklose leden betaalden de bijdrage van 5 fr. 

81 P. ROGGHE, a.w., p. 229 en noot 510 op p. 248 en SAE, Modern Archief, nr. 25 
(gemeenteraadsverslag van 23 dec. 1901). 

82 Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, p. 630-631; H.J. ELIAS, a.w., p. 376. 
83 W. HAMERL YNCK, Ontstaan en eerste jaren van de kooruJnnvereniginf4 "De Welgezindeli" 

(/893-1903) te Eeklo, in AM,jb. 6,19 (1968), p. 204; P. LAROY, a.w., p. 33. 
84 SE, 2 april 1910. 
85 SE,28 mei 1910. 
86 SE, 4 juni 1910. 
87 Het resultaat was dat de Guldensporenstoet "Indrukwekkend en bijna heel "lauw" WIlS: P. 

LAROY, a.w., p. 33. 
88 SE, 2juli 1910. 
89 SE, 29 aug. 1909. 
90 SAE, Modern Archief, nr. 25 (gemeenteraadsverslag van 26 april 19 JO). 
91 Wellicht werd Jacob LambrichtH bedoeld. geboren in Nederlat1d~-Lilnburg in 1873, 

overlijdensdatum onbekend, gewezen klool+terIing, leraar en !lctivlst. Hij WilS een zet!r goed 
redenaar en pleitte o.m. voor de vernederlandsing van de Oentse universiteit. I-lij wlt~ een der 
voormannen van het Brus~else activisme: Anne VAN HBRREWEGHEN, Lamhl'ichts .IuC'oh, in 
Encyclopedie van de Vlaamllc Beweging, p. 820. 

92 SE, 9 juli /910. 
93 SAB, Modern Archief; nr. 72 en 25 (gemecnteraad~verRlag van 2 juni 1913). 
94 SE, 12juli 1913. 
95 SE, 9 juni 1907. 
96 Afgedrukt in P. LAROY, a.w., p. 34. 
97 SE, 9 mei 1914. Zie ook noot /5. 
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9/l De Stad Eec!oo, 25 april 1914: uil de rede van D. De Poonere gewijd aan de: loewljdlng van l. 
Robr. Slandacn. 

99 H.J. ELIAS, a.w., p. 279. 
100 Paul VAN DE WOESTYNE, Geschiedenis \"On Eeklo, p. 506-507. 
101 Frans V AN DER ELST en Hendrik D. MOMMAERTS, in Encyclopedie van de Vlum~c 

Beweging, p. 147/l-1479. Ten onrechle !>lellen lij dal hij gelrouwd wu meI een Engel~. HIJ 
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Een literair-historische benadering van 

DE LEGENDE VAN HET 
HEERKEN VAN MALDEGEM 

Hugo NOTTEBOOM 

I. Rond den Heerd ... 

De legende van het Heerken van Maldegem is (of moeten we schrijven: was?) door 
heel Vlaanderen bekend en dit dankzij het lied dat van deze volkse vertelling bestond. 
Naar deze sage werden de Maldegemnaren waarschijnlijk zelfs met de bijnaam van 
Wiltjaghers van Maldeghem bedachtl. 

Tot in de vorige eeuw konden nog heel wat mensen uit het Meetjesland het lied vol
ledig en uit het hoofd zingen. In haar in 1864 verschenen Het Geschenk van den Jager 
laat Mevrouw Courtmans het meisje Regina, een van de hoofdpersonages, op aan
dringen van haar grootvader, het liedeken opzeggen. Zonder haperen reciteert Regina 
de 12 strofen van elk 8 regels2. Jan Frans Willems getuigde in zijn verzamelde Oude 
Vlaemsche Liederen, uitgegeven in 1848, dat "Het Heerken van Maldegem mij (werd) 
voorgezongen door den heer Willems van Eec/oo en anderen. Men wijst daar nog de 
kuilen aan, waarin de roovers, zoo men zegt, gekerkerd zijn geweest." In de liede
renbundel van Jan Frans Willems telt het lied slechts 7 strofen van 8 versregels, maar 
daarover straks meer3. August Van Acker verhaalt tenslotte in 1869 in de Gazette van 
Eec/oo de legende van Het Heerken van Maldeghem of de historie der 36 Ketelaars 
en hij gaf daarbij volgende beschouwingen: "Wie onzer heeft niet hoO/·en spreken van 
de zes en dertig Ketelaars? Het is de oudste en belangwekkendste overlevering van 
onze geboortestreek. De geest vindt altijd vermaak in het verhaal van die som here 
legende. Altijd ook bij dat verhaal strekt het to(meel waarop het plaats had, zich ver 
en wijd in de verbeelding uit, en geeme dwaalt men in die vreemde fantastische 
gewesten rond. Dat oude kasteel, die woeste natuur, dat dichte wOl/d en die onbe
paalde nevelachtige beelden welke op dat tafereel uitkomen: de slotvoogd en de zes 
en dertig roovers, dit alles loopt bijeen tot een zicht waarbij men met genoegen stil 
blijft staan. Wordt de legende sedert eeuwen verteld, zoo is het dat men ze nog altijd 
wil hooren, en dat ze, bijzonderlijk door het jonge geslacht, met gretigheid wordt 
afgeluisterd." En Van Acker beschrijft gedetailleerd op welke manier het verhaal in 
het midden van de vorige eeuw werd verteld: "Alwaar de oude grootmoeder, omringd 
door hare kleinkinderen, eerst stil en zoet als grootmoeder vertelt, bij winteravond 
rond den heerd gezeten, Jpreekt van het /Jeerken van Maldeghem en van de /"()()vers 
die hem vinfien ... " De Eeklose stadssecretaris voegde er nog aan toe dat zijn groot
moeder niet alleen de legende verhaalde, maar dat "de goede vrouw hare vertelling 
altijd liet volfien met het liedeke waarin de lefiende is vervat"4. Kortom, in de vorige 
eeuw waren het lied en zeker de legende nog door een groot deel van de Meetjes
landse bevolking metterdaad gekend. 
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DI! rllïl/es \ 'all hel k(ls l eC'1 H('('sil/gC' werdel/ il/ IX]X gepuhliccerd /11 hCI BI·/gis." '\/u IlIIl 

(li lhograj;e \'(ln F . \/al/ Cy.\·elinck, Cent) . 

Ook in onze twi ntigs te eeuw viel de intere se voor het H c('rkclI ,'011 j"101d~g m ni t 

stil. Zo kon er in Maldegem geen hi storische optoch t do rh n de d rp. k. m trekk. 'n. 
of de legende werd erin uitgebeeld . De legend \ erd afg dru"t in c n progmmmn
brochure van de histori sche st et van 1910. in bl1lhnm Hans Dl' J Ollkrr01l1\' ,'11/ 

Wynl'ndalc we rden de 36 ketell appers orgest Id uls "/0(1/ I nI' dUif c/ du 
Kerels ,'al/ Vlaa"dere,,". in het weekblad \'rU Maldl'g/'m V/ln _ ma .1'1 1 .t7 d d 
Morri s het verhaal uit gebreid uit dc doek · n. en7, 

11. Ontstaan van de legende 



detïnitieve vorm 7. Of dat nu precies in het jaar 1216 zou zijn geweest - August Van 
Acker heeft het over 12148, Octaaf Steghers over 12329 - lijkt discutabel en kan door 
geen enkele bron worden gestaafd. 

In Singhet ende weset vro wordt het lied Mijnheere van Maldegem gedateerd als zijn
de van ... 1607 10 en in de verzamelde balladen en liederen Van Heer HalewIjn tot 
Vrouw Giese van Bert Decorte wordt het ontstaan ervan in de 16de eeuw gesitu
eerd l !. 

De Potter en Broeckaert doen het ontstaan van de legende bij het begin van de l3de 
eeuw af als een fabel, immers, "de vermelding der zes en dertig ketellappers, die niet 
anders dan tot het ras der Zigeuners of Heidens kunnen toebehooren, en welke, zoo 
men weet, eerst in Europa in het begin der XVe eeuw verschenen". Ofwel was het ver
haal in de loop van verschillende eeuwen aangepast, ofwel was het van latere datum, 
zo luidde hun argumentatie l2. Beide historici hadden misschien niet helemaal onge
lijk, want de oudst gekende versie van het lied dateert van 1544 en komt voor in een 
liedboek dat in Antwerpen werd gedrukt bij Jan Roulans (zie verder). De Brugse 
dichter De Dene bedacht in 1561 de Maldegemnaren omwille van de legende met de 
bijnaam Wiltja[?hers I3 . 

Alhoewel liederen, en dan vooral volksliederen, zo oud zijn als de straat, werd pas 
laat begonnen met het noteren van teksten en precies daardoor wordt een exacte bepa
ling van het tot stand komen van o.a. het Heerken van Malde[?em bijzonder bemoei
lijkt, zon iet onmogelijk. De meeste middeleeuwse volksliederen werden oraal, van 
geslacht op geslacht overgeleverd, en eerst in de l5de - 16de eeuw werden er verza
melingen in handschrift en in druk aangelegd. Daarbij stond de tekst voortdurend 
bloot aan onvrijwillige, maar soms ook wel aan moedwillige correcties. Veel liede
ren werden zelfs eerst in de 19de eeuw opgeschreven. Er kan geprobeerd worden de 
verschillende varianten van het lied op te sporen, deze te vergelijken om dan - zij het 
onder het grootste voorbehoud - het lied te dateren. Een bijkomende moeilijkheid 
daarbij is of van het Heerken van Malde[?em eerst het lied dan wel het verhaal 
bestond. Een aanvaardbaar perspectief is dat de ontwikkeling van de vroegste liede
ren parallel liep met die in de epische kunst en dat lied en legende ongeveer gelijktij
dig ontstonden l4. 

Net zoals in veel andere liederen, o.a. het bekende Heer Halewijn, treft men in het 
Ileerken van MaideRem sporen aan van allerhande motieven uit oude mythen die ook 
in andere legenden voorkomen: het gebruik van een list zoals in Ileer HalewIjn, de 
helleput, de rattenvanger van Hameien, de angst voor het woud, de betoverende 
kracht van de hoorn, enz. AI deze aspecten vormen een bewijs te meer voor de hoge 
ouderdom van het lied 15. 

Ongeveer dezelfde thema's die in MIjnheerken van Maldegem worden behandeld, 
treffen wc ook aan in Wil/em van OrinRen, een 12de-eeuwse franse chanson de geste 
uit de cyclus der trouwe vazallen waarin cle hoofdfiguur, Willem van Oranje, een der 
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voornaamste Franse edelen is. Van dit chan~()n de geMe werden twee Middelneder
landse fragmenten bewaard die samen 429 verzen tellen. In het ee~te fragment ont
moet Willem - monnik geworden - een bende rover~, welke ontmoeting de heren aan
vallers bijzonder slecht bekomt. In het tweede fragment vinden we Willem terug al!. 
gevangene van de Saracenen. Het gedicht ontstond in de 13de eeuwen het i~ niet het 
enige waarin rovers of baanstropers voorkomen l6. 

Het was dankzij professionele minnestrelen die van het ene grafelijke hof naar het 
andere trokken, dat vele liederen en legendes uit de middeleeuwen bewaard zijn 
gebleven. Af en toe vindt men in rekeningen de beloning genoteerd welke aan del.e 
rondtrekkende zangers werd gegeven. In december 1361 luisterden de graaf van Blois 
en gezelschap naar het "Heerkin die mitten coremuskin speelde ende daer Ol' salIe" 

(= Heerken dat op een doedelzak speelde en erbij zong)17. 

Tijdens de romantiek in de 19de eeuw werden door vele toegewijde Vlaam-.e verza
melaars heel wat liederen uit de volksmond opgetekend: Jan Frans Willems. Philippe 
Blommaert. Prudens van Duyse. Ferdinand Snellaert. en merkwaardig genoeg ook 
door enkele Duitse filologen: Johan Ludwig Uhland. Johann Wilhelm Wolf. August 
Heinrich Hoffmann von Fallersleben. e. a. IH . Zo was Johann Wolf bijzonder tevreden 
over de medewerking van mevrouw Court mans. want samen met nog heel \\al and~

re hekende Vlamingen. had ze Wolf heel wat materiaal aangereikt voor de ~men
stelling van zijn Niederländische Sagt'n: ..... lIlld IIichl minder die als hra\'(' 

Musel/priesterinl/ell heklll/lilell /II/(} G('('hrlen Fmllell \'(111 Ackal' lll/d Co"rtm,,"s "liS 

stets mit hiilfreicher I/lIl/dl/alll,·It). Zo bezorgde Fm" Cllurtman). Wolf de legende 
van Der Tempelhof ::u Lm'cndegel1/:?o, In J)e Rroedcrhdlld, lijdschrift \'Oor Nt'da-('II 
I/oogduitsche Letterkul/de verschenen de ReisecrillllcI'/mgcII aus Rè'lgi('fJ van Luisa 
von Ploennies21 . dichteres en vertaalster die lijdens hmlr verblijf in Vlaandt'ren 0.". 
Mevrouw Courtmans ontmoettc. over wic lij naderhand het \olgendt' M,'hn.'t'f: 
"Viel/e;cht erreiclll Frou CourtmelllJ dit' Fnlll \ 'all AcJ;er II;Chl ill dic' \ 'ol/~'II(III"g eia 
Form. aher claJiïr hal sit' {'im'lI griJs::crcll RC'ichtulII cia Pllclftlcls;f', ",d,r PO('Jic' ill 
WaM lil/(/ A I/sarhcitl/I/g illI"('/'(' Stoffe /II1l/ eillt'1I hijhall Sc/m'w,g" ~~. Pmdl.'!ls van 
Duysc. een vriend van Wolf én van de gchrol.'tkrs van Mallkghcm. pn-es de mu).id 
Robert en Eticnne-Evurisle vun Maldcglll'1ll nok aan hij lil' Duil).(.' gek-erdc (.'n dit' \\as 
daar leer lev reden over:" Oie 1,C'iclc ('OIll"Olli,\'/('1I \'clll ,\lclldt'g"f'm .. , clft ",del,C' \'(111 

IJuy,'il' IIIIS {'mpfahl. he'lI'il'Sell dic' illlligs/c' Teillla/I11/(' /tilt! 1Jt'",lill/c'II sic" clllf.~ lu,mt!· 
!ichst{' jïir IIIIS"2,~, 

De lih:raluur dic nll I X30 in Vlannden'n \wrd gt.'prlldut.'cl.'rd W:IS ,wóc'cll·ulililclir: lil

Vlaams-nllliollllie slrijd. dicnslhaarhl'id. volksonl\'oogding. wrhdling "all tll'1 \'llik 
en venkdiging vun o/ll('r ell Iwad wnrl'n hanr hl'langrijksh,' kamkll.'ri).lkkcn (.'n lk~'I· 
slellingcn24 , Dal Illl'n in de 19l' Cl'UW dl' lcgelllk van Iwt IIt'aAr'1/ \',IIt ,\I"IcI('.~('m ill 
hel hl'gin van de 13de Cl'UW Ikl onl).laall. pasll' \'llikdig in dil kadl'r, Ik' hll.'nnulligl' 
Ileer vun Mnldl'gel1l WilS nÎl'mand mindt.'r dan Filip l. l'l.'n IHllll "di(' (/(- eI"/",(,,.I/f',d 

\'all :ijllt'II \'cid('/' e'Iide ('11 II'ic'" 1111011/ "/('c'r dclll ('c'I/.\' 11/,'1 IUI.\'I(,I 11'1'1)/1 I'("t't"del lil elf' 
mt'mrijk,' gC'schiec/,'II;,\' ,'all Oll.\' "I11/alalld" J.~. Ik pri I k Vlaam).\,' He" \"gil\!-l- 1111 lk 



19de-eeuw had nationale en regionale heldenfiguren van doen om de Vlamingen 
bewust te maken van hun rijke historische verleden om hen aldus hun fierheid en 
volksbewustzijn terug te schenken. 

Voor Maldegem en omgeving was Filip I zo een held. Hij had zich in de Slag van 
Bouvines (27 juli 1214), waarbij de Fransen de Vlamingen evenwel smadelijk ver
sloegen, zeer dapper gedragen26. Na de veldslag werd Ferrand van Portugal, graaf 
van Vlaanderen, samen met de Maldegemse heer en nog een dertigtal andere Vlaamse 
ridders, gevangen genomen en naar Parijs overgebracht. Filip I slaagde erin te ont
snappen en naar Vlaanderen te vluchten waar "regeringsloosheid heerste en waar de 
achtergebleven Franse soldaten, een volk zonder zeden of regeltucht, vermaak vond 
in plunderen en branden". Ook in Maldegem was een bende ketellappers "nederge
slagen in de bosschen en we/haest vonden zij he/pers en medeplichtigen in den 
omtrek ... ". De gewiekstheid waarmee Filip I de rovers een hak zette, sprak tot de ver
beelding van de bevolking en de verschrikkelijke straf die de rovers ondergingen 
werd als eigentijds - oog om oog, tand om tand - en dus als normaal afgedaan27. Het 
is dus niet verwonderlijk dat in de 19de eeuw gekozen werd voor deze heldenfiguur, 
zij het zonder enig serieus historisch fundament28. 

We menen te mogen besluiten dat niemand met enigerlei zekerheid kan zeggen wan
neer, hoe en waar de legende29 van het Heerken van Maldegem is ontstaan en dit bij 
gebrek aan originele documenten30. Door sommigen wordt zelfs de middeleeuwse 
origine van de legende niet zomaar aanvaard. De historische waarde en inhoud van 
de legende zijn zeer discutabel en er dient voorzichtig mee omgesprongen te worden. 
Toch blijken verhalen en legenden, meer noch dan historische feiten, belangrijk te 
zijn bij het tot stand komen van culturele patronen. De legende, datgene dus wat werd 
gelezen en gehoord, vormde immers de basis van een cultuur die tot in onze dagen, 
in wisselende vorm, werd doorgegeven. Volgens ons is het personage dat optreedt in 
het verhaal een archetype dat in het collectieve bewustzijn van de Maldegemnaren is 
verankerd en daarin altijd heeft bestaan en gelukkig, nog steeds voort bestaat31 . Heeft 
het Mijnheerken van Maldegem weinig of geen historische waarde, dan is het toch 
een feit dat de legende reeds meerdere eeuwen tot het Maldegemse culturele patri
monium behoort. Tenslotte lijkt het ons niet meer dan passend de legende legende te 
laten zijn; het zou overigens een weinig zinvolle activiteit zijn te proberen het verhaal 
tot een ordinair historisch feit te degraderen, de literaire en culturele waarde ervan 
kan immers niet worden ontkend, en die is voor Maldegem minstens even belangrijk 
als het historische belang. Indien precies geweten zijn wanneer en hoe alles in zijn 
werk is gegaan, zou de legende ophouden te bestaan en zou Maldegem een attractie
punt minder tellen. 

Stelt een exacte datering en historische authenticiteit van de Maldegemse sage ons 
voor nagenoeg onoverkomelijke problemen, dan zijn de moeilijkheden voor wat de 
inhoud van het lied betreft minstens even groot, zoniet nog groter. We vonden name
lijk niet minder dan vier verschillende versies die we hieronder dan ook één voor één 
bespreken. 
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11 I. Eerste versie 

Het' Liedekens Bouck' van Jan Roulans 

In 1544 werd "Ghcprent Tantwerpen Bij mi Jan Roulam;. Int iaer M.CCCC. ende 
XUJJJ eell schoon Liedekens Bouck inden weleken ghij in ,'indell suil Veelderhande 
liedekens. Oude endc nyeuwe. Om droefheyd ende melancolie Ie \'erdrij,'en. Ilem hier 
sijn noch toeghedaen Meer dan Veertichderhande nyeuwe /iedekells die in glreene 
ander liedekens hoecken en staen. Hier achIer aen \'er\'Olgllel1de". Hel liedboek wa .. 
"te coope Tallfwerpen onder Onser/ie\'er\'rouwen toren tot Jall Rou/alls". 

In zijn inleiding verstrekt Jan Roulans enige commentaar bij zijn bundel: "ToIIe" \'ro
lijeken Sal/ger Saluyt. Ghi sult weten, dat in dit hoecxkell vergadert :ijll lol 1111'('1/ 

solase, veelderhande amoreuse Iiedekens, oude ende nieuwe. ende sommigIJe "it'lIwe 

die noeyt in printen zijn geweest. Ende op dat glli /icllte/ic vinden sOlldllgelJe dal gil; 
hegeert te singen .'10 zijn dese liedekens gestelt, lla dordillande \'011 del/ ABC Sn dal 
alle die liedeken.'l dye met een A hegillnen, slaen \'oren. die meI een B hegilJllen daer 
na, die met een C heginnen daer naer. EI/de alsn \'Oorl \'enlOlgellde. \'aerl we/." 

Jan Roulans was afkomstig van Zunderl (Noord-Brabant) waar hij omstreeks 1511 
was geboren. In 1537 werd hij poorter van Antwerpen. Het octrooi van hoekhande
laar werd hem in 1546 verleend en dat van drukker verkreeg hij in ) 550. 
Aangehouden in 1569 wegens het drukken en verkopen van ketterse boeken werd 
Roulans opgesloten in het Steen, waar hij op 14 maart 1570 aan de gevolgen \'an een 
ziekte overleed, "gestoITen S)'IlS selff:ç dool opfl' gC'\'(IIId:(·nisse". Zijn got'de". hO('e
ken ende druder .... 'e werden geconfisqueerd, Tussen 1540 en 1567 publiceen1e hij t"Cn 
veertigtal Nederlandstalige boeken: religieuze werken. de COSIIll1/c'" ,'an .\lrdrd(·II, 
didactische werken, enz. Zijn Sc/WOII Lieclekc'lIs Boud werd in 1546 op dl" inde), \'an 
de verboden hoeken gcpluatst32. 

Het is in dit liedhoek dUI de lot nu toc oudste versie vun helllC'C'I'/.;(·" ra" ,\laldrglu'''' 
werd afgedrukt. In december I R4S stipte dr. Ferdinund SnelluIm mlI1 dat /rrl "Uilig 

/Jl'kclld (,xl'mplaar WUI c!c:ell oll('l'hC'langrUksh'lI 1i('dr/'('lIhlllrcld 1)("llIs1 in dc' hoc/.;
:aal \'all Wo!l'Cllhulll'l" 33, In de herfst vun 1854 werd het volledige lil'dhock naar het 
origineel en 110('11 dCII dlligl'lI lIoch \'OrhClIldt'lI /:.\emplart' Iraclltsgt'gr/)('n dnor 
August Ileinrich Ilnffmanl1 von Fallerslchen-~4, hij vund ht'l "diC' ällrslr' ",,(, :lIgkid, 
die 11 a/lpfcllIl'l/l' Jiïr dit' (;",\'cllicll1(' dc's lIit'c1C'1'liillclisclrc'" Volkslic'de's" 35. Hel I ied
hock vun Rouluns telde 221 liedjes waarvun sommige M('('III(/(·I. 

Jloffmann von Pallersleben, Duits dkhlcr. filoloog. tekstuitgc"cr en ml.·dillc\'isl werd 
gehoren Ie Fullerslchcn op 2 "pril 17l)8. Nu studies in lk godgekcT\thdd lIIUl ti\., uni
versiteit te GÖllingen vuelde hij zich lIungetrokkcn tUl de klusskkc- l'n - nl' \.'\\I\I:1\.'II.'n 
meI Cirimll1 - lol de Gl.'nnaanse filologie. Ilij IlIg in dl' Nl'lkrllllukn 1.'\.'1\ hmnkliggt'lllt 
filologisch terrein en onck'rnllI1l niet mind\.'r dlln jo( rd/l'" mmr N\.'l.krlnnd en 
Vlaanderen. Bijna ui lijn werk op gehied vlln lunl- t'n dkhtklln~t vindt mell tt'nlg in 
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(C~tl1 rtb'00111it~ 
tJcltenl.h tAjocçl\ (neert luélcftrn gfW in ufn~ · 
ilenfulr . '~8.r~-UtDtltt~.-euk 
m nptAWe ~11n lItorffle.)c. (ft rnelancolic 
te llcrOdjuen. ~m~,(önnoc{Jroe.ûD.e~ 
Dam 1ll"roanll)~er[ü:(Jocr{JanOe n"ru,~. ~· 
we/lteOclteno tlteln glJcfanoer Iteoel\èn~ ; 

lJocchen cnC[}aen.1.Jier .... ~ ... ., 
.' . sm lImlOIS~1Je .:: 

.. --..II! 
, " 

-"w 

Origineel titelblad van "een schoon Liedekens Bou 'k" dat wordt hewaard ;/1 de Herzog 
August Bibliothek in Wolfenbü/lel. 
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ROELANDTS - ROELS 

JAN ROELANTS 

Drukkersmerk van Jan ROII/mls. 

70 



(ctCtlf(~OOlt Itr~ 
pe~fn~. ~oe('(,htbenttte(,mettgh~ in l)(n~ 
beuru{t. \t'eelbtrban~e lttllekeu.&. ~Ul)e 
-eli npeuwe ~ltt ~loefIle1)t en m~la1tcol(c 
te llttlllfjuen. -Jteml)itr Cijnuoeb toeglJf~ 
"aen~eerlJan -~eetttclJ~etl1anbc ttpeu~ 

tuc/lietlelten9 bte tn gl)eë an~er - liet\ekms 
boertten en Ctaett.~ier acllcer-------
- aen umtolg~entJe 0 

~--

~~e(e Iitbeketts boedtë\Jintmë te~oope tanlwtflJé 
oubet ~nfet Iieuennoumm toten tot ~tt 'ou(an~. 

Hel I?eres /aureerde li lelhlad da l dee l X I van de I-Io ra e Belg icae van Hof/man n von 
Fallerslehen sierde en in 1855 Ie Hannover werd uitgegeven_ 
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In Ml'ill Lehen beschrijft Hoffmann hoc het Liedekl'lls Boud werd gekopieerd. Via 
bemoeienissen van enkele invloedrijke personen mocht hij het boekje gedurende acht 
weken in de ~rosz"er=o~lichefl Bihliothek ZII Weimar raadplegen. Nog terwijl Hoff
mann bezig was met de transcriptie van de liederen, was het elfde deel van de J1oTOl' 
Belgicae - de volledige uitgave van hetliedjesbock - reeds in druk. Dankzij de bereid
willigheid van de hoofdbibliothecaris mocht het Amwerpelll'r Liederhuch nog wat 
langer in Weimar blijven, "ulId so k(Jllllte ich denn doch noch meilll'n Zweel.: errá
chen"38. 

We geven de versie van het lied uit het Liedekens Bouek van Jan Roulans in exten...o 
weer:39 

Van mijn here van Mallegem 

Mjin here van mallegem die quam ghereden 
Buyten brugge daer staet een lindeken breyt 
Daer vant hi een herderken was c\eyne 
Hi moeste vertollen* al wast hem leyt 

Och herderken ie soude v gaeme vraghcn 
mocht ie onbegrepen* van v wescn 
Waen eoemt v die lustclijeken horen 
Desghelijex en hebbc ie niet ghesien 

o Iiere Mallegem rijdt weeh uwer straten* 
Want duer leyt v so luttel an 
Stake iek op mijnen horen 
mijn lammerkens sou<len wenkn gram 

Dat herderken dede dat hem die heren haden 
Ili settc den horen aen sinen mont 
Die lammcrkens qllamen dal'r wt ght'spn.lI\ghl'n 
Ghclijc die hasc loopt voor lkn hOJlI 

Och hecre van Mallegclll I.ijt wilkcOlll, 
Willccool11 sn mOl'l ghi zijn 
Ons ghelach'" moel ghi hetnll'Jl 
Wi drinckcn sn gacrne den cock'n wijn 

Mijn hecrc van Mallcgclll giJlt' in zijn hllydt.'l 
11 i langde'" <IIIt,'r dil' pt'nninght'n wal'fl'n 1'001'" 

110111 dal'r Iil'UC ghescllen dats v ghl'lnt'h It' hall'tl 
Wanl v geSl..'lsdlllp is mi It' grool 
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Si namen alle zijn ridders ghesmeyt* 
Ende alle zijn sware goet 
Si lieten hem weder te Mallegem rijden 
Dat deden si om zijn edel bloet 

Och wie wil hooren van lammerkens 
Wi sullen den sanck verkeeren* moeten 
Vercken hebben so* wilden swijnen 
Si hebben handen ende si gaen op voeten 

Die menige souse al te noode ghemoeten 
Haer borstelkens dat zijn yseren 
In haghen in bosschen si wroeten 
Al onder groene rijferen* 

Dan brenctmense daer ter merct gedreuen 
Seer verstoort ende so schou 
Gheen vleyschouwer en wilse coopen 
Om dat haer borstelkens zijn rou 

Dan gaetmense daer besiden drijuen 
Besiden aen haer ghesellekens dans 
Twaer mi leedt dat icker af songhe 
Want voorwaer si zijn ongans* 

vertollen : als belasting, tol betalen 
onbegrepen: vrij, onbelemmerd, zonder mankeren 
rijdt wegh uwer straten: vervolg uw weg, rijdt verder 
daer leyt v so luttel an: je zult er niet veel aan hebben, het is van geen belang 
ghelach: eten en drinken 
root: goud 
langhde: nam(?) 
ghesmeyt: wapen uitrusting 
verkeeren: veranderen, overgaan op wat anders 
so: net als 
rijferen: struikgewas, struiken 
ongans: niet compleet, schadelijk, niet gezond 

Het minste wat we over Jan Roulans' lied kunnen zeggen, is dat het inhoudelijk vol
ledig afwijkt van de tot nu toe bekende versies. Tot en met strofe 7 is het verhaal nog 
enigszins te volgen, alhoewel er grote verschillen zijn met de klassieke inhoud. Zo is 
er geen sprake van rovers, enkel van lammerkens - een ironische aanduiding voor col
lega's van de herder die geen lammetjes waren? De ontmoeting verloopt verder vrij 
vriendschappelijk: de Heer is willecom, er wordt eoelen wUn gedronken, en aan de 
lieue ghesellen wordt op de koop toe nog geld gedistribueerd. Enkel uit de laatste 
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strofe kan worden opgemaakt dat het hier een ordinaire beroving betrof. want si 
namen - de lammakens? - de wapenuitrusting en andere ko!otlYMe voorwerpen. waar
na ze de heer naar Maldegem lieten rijden, alhoewel hij vanuit Brugge w~ vertrok
ken, Het is precies de zevende strofe die het verhaal een andere wending geeft waar
door de venlleemie lichtvoetigheid opeens een geheel andere betekenis krijgt. 

De lezer denkt uiteraard dat de straf of wraak zal volgen. maar de strofen 8.9. 10 en 
I I hebben een totaal andere inhoud dan we gewoon zijn, Jan Roulanll meent dat nie
mand zich interresseert voor de lammakens, geeft zijn lied een andere wending (-Wi 
sullen den sanek \'erkeeren moeten" ) en begint dan een onduidelijke geschiedeni~ van 
vereken en wilden swijnen die niemand op de markt wil kopen en waar\'an de auteur 
van het lied zegt dat het "mi leedt dat icker af so"ghe". Door het oninteressante en 
niets ter zake doende slot wordt de legende eerder banaal van inhoud en beljt ze niet 
de dramatische spankracht van de latere versies, waarin de strdf wél wordt beschre
ven, 

Verschillende auteurs echter (G, Kalff. J, de Vries. e,a,) menen in de laatste strofen 
een symbolisch-allegorische voorstelling van de terechtstelling te zien, AI naargelang 
de auteur zijn gelijk wil bewijzen. wordt de symboliek ander.. verklaard. soms lelfs 
leest men zaken die er nict instaan, 

De versie Roulans stelt ons voor een moeilijk inhoudelijk pronleem waar t\\ce oplns

singen voor zijn: 
I. ofwel wordt de inhoud van het lied weergcgcwn zoals hl't in dt' l'Cr.-IC' helft van de 

16de eeuw werd gezongen: 
2, ofwel kende Roulans het lied niet (volledig) en fantaseerde hij er, al dan nict m\ll'tl

willig, een slot aan. 

Voor beide Illogclijkhedl'n valt iets te leggen. Max RO(lses n.\'. h.,d In lijn twijfl'ls 
over de teksten in Roulans' Iicd hod, want in I H~:! sdm,'d hij: "Ui, J(III R/.llldIlS· 
'Uedthol'ek' wallit ('('1/ jl'iss('hel'llichl Ol/S I/'ge,,: c'igc'lId"rdi...:a \\,(/I(/il/g. 11(IIfJchoil' 

wl'IUkl'l' hce!tl. In'c'"diger gal/g Cl/ c",g(':OC"'('I' uildruHill,": 'I'(Oi'" Ol/S. leTsl,,,,d: 
IIIClllr l1'al/l/{'cI' wij (10k dil' hl't/acI/ I'WI I/lld('l'/I(; olldc'l':o!'kc'II ril :org (/l'age'I/ dl' 
'oude' \,a" cJc ''';1'111\'('' 1(' ,\'C'IIi/iell, dal/ "em('l'kl'lI "'U ill dc':c' la(IIJIt' ic'lJ :('('1' :,.,,

c/cr/i"g,\', I/el :ijl/ geel//' I'oor:ell;"ge" mCt'I' 1'(11/ dl' rt'illl', illgrlogcl/ (." g('\")('/I'o/l(' 
liee/e/'en der middelc'c'l/wcI/: hl'I :ijl/ :l'(t:\' gl'/'''C' I/agaluwII dc':t'f :(lIIg('l"ig(' ,,111(''' 
m('('I'. 111/1/11' II//CC" hC'I nag/'slamd \,/11/ klauAc''', dit' mc'""h'l 111('('1' \'('''.'\1<1111, dc' 1)(',\1'1'(" 

ki".I: I'a" dil/gel/, dil' mI'l/ mClar \'0" "OOl'c'II :Cg,":l'" kc'''''', V'll~(,'ns R,l(lSl'S :1:ll'lt' D'ln 
Qllichotte ""icl ol/hal/diger c'l/ h('spottc'lij/;,/,,. dc' IIrld,'" d('l' ritMtrrol/lclll,\ "cI, d(1II (/(' 

1;('((;(',\'(li/'I/t(,/,,\, dl'/' X\ Ic' C('''''''I/II'''C' \'oorg/lllgc'I's IItl:Ctllgc·" .... (l, 

ROlllans rd'l'nde \ '(lil mUI/ I/c('/'(' 1'/111 Ma/lcgh/'II/ nkl hij lk nÎl'lI\H' Iil-dj,,'s, Rt'\kn 1(' 
meer 0111 aan te lll'Illl'1l dat hij dl' wrsil' nfdru"'-tl' loab dil' hl('11 in \lllll\l(lp \\ ;Is, 

Llldwig Uhland was dl' Cl'rstl' die dl' \'l'rsk Rn\t1nns puhlÎl't't'l\k' in I(in b\lndd ,\IIc' 
I/o('h· "I/d "il'dc,,.dl'II1S/,I/(' \ 'olhlied('I' dk in I Hol .. \'(.'rsdlt't'n"t. 
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Hoffmann von Fallersleben op latere leeftijd, naar een gravure van Weger. 

Johann Ludwig Uhland (Tübingen 1787 - Tübingen J 862), Duit dichter en germa
ni t, fi loloog en politicu behoorde tot de Duitse intellectuelen die Vlaanderen 
bezochten en er triomfantelijk werden onthaald. In augustu 1844 kwam Uhland naar 
Vlaanderen om materiaal te verzamelen voor zijn Volkslieder. Zijn filologi che oog t 
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was eerder aan de magere kant, en reeds in september 1844 verliet hij ons land. 
Uhland had enkel oog voor de volkskunst, die hij in Vlaanderen en Duitsland als 
gemeenschappelijk zag. In tegenstelling tot vele andere Duitse belangstellende 
geleerden, had Uhlands bezoek geen politieke bijbedoelingen42. 

Uhland nam in zijn Volkslieder twee bestaande versies van de Maldegemse legende 
op. De eerste versie (A) komt uit het liedboek van Roulans, de tweede versie (B) volgt 
onmiddellijk op de eerste en is een letterlijke transcriptie uit de Niederländische 
Sagen van Johann Wilhelm Wolf43. 

Uhland was zo verstandig enkel en alleen de eerste 7 strofen van Roulans af te druk
ken, want ook hij zag dat de laatste 4 strofen minder bij het lied pasten. Een reden 
voor het weglaten van de vier laatste strofen werd niet gegeven. De transcriptie van 
Uhland is verre van exact: Mallegem wordt Malleghem, buyten - buiten, wt - uut, wil
lecoom - willecom, enz. Ook voegde Uhland een volledige interpunctie toe aan het 
lied. 

In een geschreven notitie (van Jan Frans Willems of van dr. Snellaert?) vooraan in het 
exemplaar van de Volkslieder dat wij in de Gentse Rijksuniversiteit raadpleegden, 
wordt het liedboek van Jan Roulans eveneens als bron opgegeven en er wordt zelfs 
een opsomming gegeven van alle liedjes die Uhland daaruit overnam. Waarschijnlijk 
had dr. Snellaert problemen met door Uhlands afgedrukte tekst en wou hij het origi
neel liedboek van Jan Roulans zelf inzien. In 1850 probeerde hij via Oskar Ludwig 
Bernard Wolff44 een kopie van Jan Roelans' liedboek uit de bibliotheek van Wolfen
büttel in zijn bezit te krijgen45. 

Op 25 januari 1850 antwoordde Oskar Wolff het volgende op een brief van dokter 
Snellaert: "Was nun Ihren Wunseh, hinstiehtlieh der AhsehriJt des Roulans' seizen 
Liederhuehes hetrifft, so hin ieh mit Vergnügen hereit, denselhen Zll elfüllen, allein 
ichfürehte meine Copie kannlhnen nicht genügen. lell hahe nämlich nur diejenigen 
Lieder im lahre 1838 mil' daralls ahgesellriehen, wek'he mil' persön/ich poetisch 
hedeutent oder historisch interessant ersehienen und die iibrigens ZIJ offt nur gesch
maeklose Reimereien wegge/assen, so ist das meinen Sammlung in allem nur 87 
Nummern heträgt". Wolff stelde voor dat dr. Snellaert einen zuver/assigen Mann 
naar Wolfenbüttel zou zenden om er eine volständige AbsehriJt van het liedboek te 
maken, want dat de bibliotheek das BliCh selhst ausser Landes senden w/Ïrde, daar 
geloofde Wolff niet in, want het liedboek was zeker tien jaar zoek geweest, es war 
sieher zehn lahren ganz verloren gewesen, het was gewoon weggegeven, leichtzin
nig weggegehen. Naderhand werd het in Berlijn aangetroffen, maar dankzij bemoei
enissen van Oskar WolfT zelf en van dr. Schönemann, bibliothecaris van de Herzog 
August Bibliothek in Wolfenbüttel, kwam het liedboek, dieses lllwel, na schwerer 
Drohllngen opnieuw in de bibliotheek terecht. "Das sie es seitdem sehr ängst/ich 
hütet können sie sich leicht denken", aldus nog dr. Wolff46. Voor Snellaert was het 
dus ook wachten tot Hoffmann von Fallerslebcn in 1855 met een betrouwbare kopie 
van het Antwerpener Liederbuch voor de dag kwam .. 
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IV. Tweede versie 

De XXXVI ceteleirs 

In de 17de eeuw reeds was de versie met de ketellappers in omloop, want gravin de 
Lalaing schrijft in Maldeghem la Loyale dat de Heer van Grimarez - een van haar 
voorvaderen die zich in de 17de eeuw onledig hield met het verzamelen van allerlei 
documenten over zijn familie - in zijn notities gewag maakte van het lied met de 
Zesendertig Ketelaars47. Dat het lied in 1216 zou zijn ontstaan wordt door de gravin 
eveneens ernstig in twijfel getrokken. Ook over de verschrikkelijke afloop van het 
verhaal heeft ze zo haar twijfels die echter meer van morele dan van historische aard 
zijn - wreedheden passen nu eenmaal niet in haar familie: "Quant à l' horrible emp
riS0l1l1ement dans les souterrains, je n'y crois pas. j' aurais voulu pouvoir en démont
rer lafausseté par des raisons historiques,je ne I' ai pas pu; mais iI me reste du moins 
à vous dire une raison morale, c' est tout bonnement que Ie fait serait tellement hor
ribIe, que, pOllr I' ho/meur d' un de nos ancêtres, moi, la descendante des Maldeghem, 
je Ie nie et je m'inscris enfaux contl·e la tradition en contre la légende"48. En elders 
schrijft de verontwaardigde en tegelijk verontruste gravin dat ze "Ia fameuse tradi
tion qui a cours depuis longtemps à Maldeghem au sujet des bandits qui mourrurent 
de faim dans les cachots" gewoon uit de wereld wou helpen. En was de legende waar, 
dan speelde ze zich ongetwijfeld ergens anders af, maar zeker niet in Maldegem. 
Maar dan wist de gravin geen weg met "les fantasmagories et ces ossements que les 
habitans y montrent encO/·e avec une sorte de terreur"49. 

Het is hierbij zeer de vraag of de beenderen - als die er al waren - die aan nieuwsgie
rige bezoekers werden getoond, wel afkomstig waren van mensen ... We kunnen maar 
moeilijk aannemen dat stoffelijke resten van mensen in de 19de eeuw een attractie 
vormden. 

We laten hier in extenso de vroegst bekende tekst van deze versie van de legende vol
gen. Zij werd in 1843 te Leipzig gepubliceerd in de Nieder!ändische Sagen van 
Johann Wil helm Wolpo. 

Johann Wilhelm Wolf (Keulen 1817 - Hofheim-Darmstadt 1855) verzamelde 
Vlaamse sprookjes en volkssagen tijdens zijn verblijf te Gent (1840-'47). Hij publi
ceerde die in de tijdschriften Grootmoederken (1843) en Wodana (1843). In tegen
stelling tot b.v. Uhland liet Wolf zich in Vlaanderen wel in met de politiek. Hij ont
popte zich als een fervent voorstander van de Vlaamse Beweging, waardoor hij het 
doelwit werd van anti-Duitse stromingen. In de katholieke pers werd hij voor 
Germaniljon versleten en overal stond hij bekend als een Pruisisch agent. 
Ontgoocheld verliet hij in 1847 zijn geliefd Vlaanderen51 • 

Naar hij zelf schreef volgde Wolf "dem neunten Verse" van de sage, "an /orlgeselzt 
von Prudens van f)uyse". Naast de Nederlandse tekst stond de Duitse vertaling. 
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Herrehen von Maldcghem 

I. 

Mijnheerken van Maldeghem 
ghincer al uitter jaghen 
drij mijlkens buitten Brugghe. 
daer stonter een linde breet; 
hij en vont niets ter jachte 
als een herderke c1eene. 
hij moest hem teghen comen. 
het was hem lief of leet. 

2. 

Wel herderken. wel herderken. 
ick souder u geiren vragen, 
wat wonder avontuere 
is in dit bosch te zien; 
van waer comt desen horen. 
desen overscilOonen horen? 
als ick hem lest aenschouwde. 
hi behoorde aen miin. 

3. 

Mynheerken van Maldeghem, 
gact hier uit onsen strate. 
want descn schonen horen 
en gaet cr u niet aen: 
blies iek op minen horen. 
mijn overschoonen horen. 
de XXXVI C'etelcirs 
al souden wel.en gram. 

4. 

Mynheerken van Maldeghclll, 
en wildet niet geloown. 
hij naern ende zette hem 
aen I.yllen rooden l11ont; 
die XXXVI Cl'teleirs 
quamen uit' t bosch gcspron!:!llL'n, 
gelic de wildl' IlaSl'n 
voor l'enen telllllll'n hont. 

X2 

5. 

Hout op. 0 Cameraden. 
van Cappen en Kerven 
en slaeter toch mynhecrken 
van Maldeghem niet doot: 
ick heb met hem ghereden 
door dorpen ende ~teden. 
seven jaer gedronken 
en gheten van zyn broot. 

6. 

Mynheerken van Maldeghem 
die sehooter al in zyne ta. .. ehe 
ende gaf dry goude penninghen 
aen desen herder eoen:-
"Wy syn ons sesendertigh 
mannen van avonturen. 
er es voor d'een of dander 
gheen eousen ofte sdlOen. 

7. 

"M\'nhl'crkell ,'Uil Maldec.hem . . 
ghy moct cr Oll!'l hier hc:lo\'en. 
ghehed vasle gacn hdown 
al op uw l'erlykhl'it: 
dat gh)' hl'I l1il'I l'n sult sl'gghen, 
of! Illel ghl'l'n Ix'nnl' sdlriVl'Il, 
als dat lkn h(lsdl van M:tllkghl'll\ 
nH,'t rnovefS is Ix'kit. 

H, 

Mynhel'rken van M:tldeght'lll 
die Ill'f! stilk ghl'S\\l'ghl'Il, 
hy l'n hdt 1ll'1 met ghl'l'" )X'IUl<.'1l 

gcsdm.'\'l'lI nIk gl'st'it, 
IlHK'r lll'fI nll't sÏtll'n "''Il'll' 

tot Brugglll' in SUilt ghl'S\.'hn." t'l\, 

als dal (kil h\lsd\ Vllll ~ )lIldt'ghl.'l1\ 
Illl't 1'(l\l\'t'fS IlIg "ddt. 



9. 

Mynheerken van Maldeghem 
riep al tot de sinen: 
"Die XXXVI Ceteleirs 
grypt se maer by der keel; 
ende doet aen ieder harer 
eenen yseren halsband vaste 
in d'onderaerdschen kerker 
op 't Maldeghems Casteel. 

10. 

Ende geeft se een brootjen 
ende en cruicke water 
in d' onderaerdschen kerker 
ende metselt d'inganck dicht." 
"Mynheerken van Maldeghem, 
schenkt ooc ghenade en metselt 
in d'onderaerdschen kerker 
den inganck toch niet dicht!" 

1 1. 

Mynheerken van Maldeghem 
en woonde na dien tide 
op sinen ouden casteele 

gheen langhe dagen meer; 
den kerker bleefer gesloten, 

de linden standen te groene, 
den eenen steene vieler 
oppe den anderen nêer. 

12. 

In d'onderaerdschen kerker 
spookter het nog alle nachten, 
men sieter noch de mueren 
met d'yseren halsbant aen. 
o reisigher cam ter 'savonts, 
maekt stille 't cruise des heeren 
ende stapt wat seerder over 
de Maldeghemsche baen. 

In de Volkslieder van Ludwig Uhland verscheen deze tekst, zoals gezegd, als versie 
B, echter met dit merkwaardige verschil dat de vier laatste strofen (nrs. 9, 10, I I en 
12) niet werden afgedrukt. Uhland liet dus zijn beide versies op dezelfde manier ein
digen. 

Op 6 december 1846 schonk Wolf het manuscript van zijn sagen en legenden aan 
Prudens Van Duyse: "Ontvangen van mijnen geleerden gevader 1. W. Wolf Gent, 
den 6en dec. 1843", noteerde Van Duyse vooraan in het handschrift. Bij cle veiling 
van de bibliotheek du poète Prudens van Duysse in 1862 in Gent, kwam het hand
schrift in bezit van Edmond De Busschere, Gents archivaris. Door tussenkomst van 
professor Paul Fredericq werd het in november 1892 aan cle Bibliotheek der Gelltsc!7e 
Hoogeschool geschonken, waar het nu nog steeds berust52. 

v. Derde versie 

Het Heerken van Maldegem volgens Jan Frans WillelIls 

In zijn Oude Vlaemsche liederen ten deele met de melodieën, uitgegeven in 1848, 
drukt Jan Frans Willems een derde versie van de legende af en dit niettegenstaande 
hij op de hoogte was van Uh lands Volkslieder en van J. W. Wolfs' Niederläl1dische 
Sagen. Eigenaardig is dat Willems net als Uhland, niet de volledige tekst afdrukt en 
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zich beperkt tot de beroving en de vrijlating van de Heer van Maldegem. Wel wordt 
in de laatste strofe vemleld dat de vrijgelaten heer alles neerschreef met de teen van 
zijn voet, maar over de bestraffing van de rovers wordt met geen woord gerept53, wat 
toch eigenaardig is, want J. F. WilLems schrijft in een nota onderaan het lied dat "men 
daer nog de kuylen aenwyst, in welke de roovers, zoo men zegt, gekerkerd zyn 
geweest" . Hij was dus op de hoogte. WiHems schreef dat het lied hem werd vOO/'ge
zongen door inwoners van Maldegem, door e.en zekere Willems uit Eeklo en door nog 
andere personen uit het Meetjesland. De versie Willems leunt zeer dicht aan bij die 
van Roulans, toch zal de aandachtige lezer belangrijke verschillen opmerken. 

. L,Li :f!l'geYcp . lip,? " .... 

·G,~ /.A· 
. ·CJ· <r":.;llir i (hllT'j :::J 
.. -.-.- .... -----.----:---; .. 

, . "" ~: . 

/ 

Titelblad van de Oude Vlaemsche Liederen vlIn .Jan. Fran.\· Wil/ems, postuum uitgege ven in 
1848. 
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Het Heerken van Maldeghem 

I. 

Mijnheerken van Maldeghem 
Die ging er eens uit jaghen, 
Hij reedt al buiten Brugghe, 
Daer staen drie linden breet: 
Hy vanter niet te jaghen 
Dan een herderken was c1eene; 
Hy moest hem spreken ane, 
AI wast hem lief of leet 

2. 

"Och herder, och herderken, 
Ic moet u toch eens vraghen, 
Mach iet van u vernemen, 
Ende onbegrepen sijn: 
Waen comt u desen horen, 
dien overschoonen horen? 
Als ie hem lestmael saeh 
Doe wast die horen mijn." 

3. 

"Mijnheerken van Maldcghem 
Rijdt vrijlic uwer straten: 
Wat haet u desen horen 
Daer leit u luttel an. 
Soo ie daemp wou hlnsen, 
0r desen schoonen horen. 
Myn lalllkens quamen ute 
En souden wesen gram." 

4. 

Mijnheerkcn van Maldeght'm 
Die deed den herder hlust'n: 
11 y sette sijncn hort'n 
Acn sijnen rooden mond. 
Wel ses en dertig roovcrs 
Sijn toen uit thosch ght'slwongl'n, 
(,helijc dl' lUIsen loopen 
Ciejnget door dl'n 11Ont. 
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5. 

'Mijnheerken van Maldeghem. 
Ghi sijt ons welgecomen ! 
Tgelaeeh sult ghi betalen 
Wi drincken geeme wijn. 
Sweert dag gijt noit sult segghen 
Dag ghi in desen bosche 
Met roovers hebt ghedroneken 
Of roovers hebt gesien.· 

6. 

Si namen sijn ghesmeide 
Ende al sijn beste panden. 
Hi moest sijn budel ruimen. 
'Houdt daer mijn penninc rood ! 
Ic wil tgehlch betalen. 
Ic sal van niet spreken: 
Macr vrienden u geselschap 
Dat is mi al te groot. 

7. 

Mijnht'erken vnn Maldeghcl1l 
Mach weer nner l\tuldeghem rijdl'n. 
Si ~Ul\'cn hem vrij ghekidc 
Alom sijn l'dd hlul'l. 
11 i IK'vct sti I gCS\\ cgt'n: 
1\ 1at'r op dCl'n.k nt'l'rgcsdm.'Vl'n 
Tc Brugghc in die stt"\k, 
1\ kllt'n tl't'n "all sijn \'lX'1. 



VI. Vierde versie 

Het Heerken van Maldegem volgens Judocus Frans de Hoon 

In het Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de 
Geschiedenis des Vaderlands van 1838 verscheen een gehee l hertaaide versie van de 
legende van Het Heerken van Maldegem54 . De anonieme auteur was - naar later bleek 
- dr. J. F. De Hoon . 

Judocus De Hoon (0 Gent 13 september 1787 - t Evergem 22 april 1867) vestigde 
zich in 1812 als gezondheidsofficier te Kaprijke en huwde er in 1813 met Maria 
Praet. In 1819 verwierf hij aan de Ecole de Médecine te Gent de graad van medicinae 
doctor. In Kaprijke werd hij achtereenvolgens schepen , burgemeester en vrederech
ter. aast drukke beroeps- en ambtelijke bezigheden vond De Hoon nog de tijd om 
gedichten, verhalen e.d.m. te schrij ven en dit zowel in het Frans als in het Nederlands. 
Bijdragen van hem verschenen o.a. in het Belgisch Museum en in het Nederduitsch 
Jaarboekje. Dochter Virginie hu wde met Kare l Lodewijk Ledeganck terwij l 
Con stance in het hu welijk trad met Jacob Frans Johan Heremansss . 

.. ~ . " 

.Iudocus Frans de Hoon die in /838 een geheel nieuwe versie van de legende schreeI 
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In de versie van Judocus De Hoon speelt het verhaal zich af in de tijd van Alva. De 
auteur koos die beroerde periode vanzelfsprekend niet lukraak. in de 19de eeuw~ 
historiografie was het b01/ 101/ het Spaanse regime uit de 16de eeuw aan de kaak te 
stellen en de vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden op te hemelen. Opstandige geuzen 
of mensen die werden vervolgd omwille van hun religieul.e overtuiging werden - al 
naargelang de gezindheid van de auteur - in de hemel of naar de hel geschreven. 

In het verhaal van De Hoon zijn het niet alleen de Spanjaarden die het moelen ont
gelden. de geuzen worden evenmin gespaard. Wat wel enig!>zins verwonderlijk. is. 
want in de 19de-eeuwse literatuur worden de geuzen bij uiblek al~ dè vrijheidsstrij
ders en verdedigers van het land voorgesteld. Zoals echter uit een voetnoot blijkt. 
heeft de auteur het over een bende bosch- of wilde ~elcel/ die uil waren op eigen pro
fijt en niets of niemand spaarden, zelfs geen rooms-katholieke geestelijken. Geen 
echte geuzen dus. 

Historisch gezien is de herwerkte versie van De Hoon van geen enk.ele \\ a.1Ne, het 
was hem kennelijk enkel en alleen om de lileratuur te doen. Dat de "jcll.f!.di8t" :\moJd 
loen leenheer was l'all 'I ~etr()lIwe Maldegem" is volstrekt onjuist. Toen :\I\'a in on/e 

contreien aan zijn bloedige repressie begon (1567-1573) was Maldegem. na sedert 
1497 in het bezit Ie zijn geweest van de familie van Bale"yn. in 1554 of 1557 in hel 
bezit gekomen van Jacob v.tn Claerhout5ft. 

Hetlleerken \'(11/ Maldegem. versie De Hoon, luidt als volgt: 

Het Hcerken van Maldegem. 
cene Vlacmsche overlevering 

Alva's wydgevreesde benden 
Overstroomden Ncêrlands grond: 
Bylcn stortten hloed by beken: 
Stapels blaekten in het rond: 
AI wie Vaderland en vrylll.~id 
Hulde of trouw had durven hiên, 
Moest een prooi I.yn van lkn bhll'drm.'d, 
Of het moordsdHlvot onlvliên. 

Menig dapp're gfl'l'p nUl'r 'I shlg/.wal'nl, 
Of, in 's wall'rgeu/.en schuil, 
Kaepte wraek vol np dl'n spunjal'rd, 
Mestte I.h:h meI hlul'd en hllil: 
Mae!' de wUl'stcrd, die onhandig 
Zich aen el'!' noch wellen houdt, 
Koos piSloo) en pook lot wIIIX' 11 , 

En hell'lIl' 'I nm.'sll' woud, 
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Wee den Roomsche, die vennetel 
't Rot der wilde geuzen tart! 
Wee vooral den vromen pater: 
Menig dolk mikt hem naer 't hart! 
Bloed eisch bloed: in blyden yver 
Juichte men by 't ketters dood; 
Doch nu was de vuist der weêrvraek 
Ook van 't bloed der priestren rood. 

Vlaenderen had nog aen den zeekant 
Menig dichtbewassen streek, 
Waer de Belg, in vroegere eeuwen, 
Cesars adelaer ontweek: 
Daer ook rees de bange noodkreet 
Der vennoorden, jong en oud, 
En de aloude naem herleefde 
Van 'f Genade/ooze woud. 

Jeugdige Amold was toen leenheer 
Van 't getrouwe Maldegem: 
Vlaend'ren had geen braver ridder; 
leder minde en eerde hem. 
Gul en goed was hy, den goeden, 
Maer den boozen streng en straf; 
't Scheen dat de engel van Gods wrake 
Door zyn' mond het vonnis gaf. 

o hoe zwol zyn hart van wrevel 
Als hem kondschap werd gedaen 
Van het rooven, branden, moorden, 
Op zyn onderzaet begaen: 
Ylings vliegt hy hen ter hulpe; 
Hy doorkruist het beukenboseh, 
Ziet zyn burchtpoort in de sc heem 'ring, 
En weêrhoudt zyn brieschend ros. 

Maer, wie fluit daer in de struiken? 
Maer, wat ritselt daer door 't loof? 
't Is de woeste geuzenbende, 
Afgericht op moord en roof. 
's Paerden teugel is venneesterd; 
Vuerroers gapen van rondom, 
En des ridders trouwste Iyfknecht 
Staet ook in der roov'ren drom 
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En een stem roept: "Spaert hem, hroeders! 
lly was my zoo goed een heer!" 
- "'t Zy zoo", spreekt het hoofd der moorders, 
"Dat hy leven en dat hij zweer' 

Nooit te zeggen met den monde, 
Noch te schryven met der hand, 
Wien als boschgeus hy gekend heeft, 
Noch hun schuilhoek in dit land." 

Amold schrikte, en zwoer: de geuzen 
Volgden hem in 's heeren zael. 

Luide klonk hun lied in 't ronde, 
By de boordevolle schaeI; 

En zy dronken tot de slaepzucht 
Zwaer op aller ogen viel, 
Wyl, by Amold, eed en wrake 
Hevig kampten in de ziel. 

Eensklaps sluipt hy weg: de sloten 
Sperren op van zael en poort; 
En de wraek, met vleugelvoeten 
Dryft hem door de straten voort. 

"Op, myn leenmans! op, myn burg'ren! 
"Trouwe Maldegemmers, op! 
Naer de raedzael!" en de stormklok 
Klemt en homt met klop op klop. 

't Raedhuis krielt. "Markt plaets," roept Arnold: 
Angstvol deinst men in het rond. 
"Zand, droog zand!" - "llkr is cr. ridlkr." 
- "Breid het effen op (kn grond." 
- '''t Is gcdacn." - En nu schryft Amold 
Mat zyn voet in 't dunne land 
Waer de wilde geUlen sc;:hllikn. 
Lang de schrik van stad l'n land. 

"Nu te wapen, Illyn vllssllk'n! 
N II het roofnest u i tgl'l'Oe id! 
Brengt ook kel't 'Ill'n, dat l'lk moordt'r 
Tot versmachtl'ns Iy gl'hoeid! 
Zy I.yn dl'Onkl'n ... dat Iy dorsll'll! 
Dat I.y hongrcn tot den dood! 
Ja. dit I.y hun straffend vonnis: 
Dat I.y hong'rl'11 lot dl'Jl dood. 
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Jonker Amold, jonker Amold, 
Gryp in Godes rechten niet! 
Hyalleen verwyz' tot sterven, 
Hyalleen; de stertling niet. 
En door honger! ... Kent gy honger, 
Weeldeling, die vroeg en laet 
Aen des kevens feestbenketten, 
Blygemoed ter maeltyd gaet? 

't Vliegt al burchtwaerst: hof en omtrek 
Flikkeren van toorts en stael. 
Men dringt binnen: 't rot der geuzen 
Ronkt in roes, ter heerenzael. 
"Sleurze naer den diepsten kerker; 
Klinkt ze aen ringen; reikt hun toe 
Elk één broodje en één kruik waters; 
Metselt dan den ingang toe!" 

Afschrik stolt hun 't bloed in de ad'ren, 
Koude rilt door elks gebeent! 
Veertig vastgeklonken moorders 
Staen daer roerloos en versteend; 
't Brood en 't water wordt gegeven, 
Steen en mortel aengebragt; 
De ingang wordt steeds naeuwer. .. sluit zich, 
En ... voor hen is 't eeuwig nacht! 

Wreed geschokt is ieders harte; 
Amold schynt all één gerust: 
"Ik", zo spreekt hy, "ben hier regter, 
Van myn plichtsbezef bewust." 
Hy ging slapen; maer de morgen 
Had vergrysd zyn ravenhair. 
Nog zes morgenden verschenen, 
Zilver was zyn ravenhair. 

Om wat oorzaek? niemand weet het; 
Doch men wil dat hy den nacht 
Van die zeven schrikbre dagen 
Niet te bed hebb' doorgebracht; 
En men zegt dat een gestalte 
Had gewandeld, al dien tyd, 
Langs den gang, die eng en somber 
Naer den diepen kerker leidt: 
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En wat had hem daer gedreven? 
En wat had hy daer gedaen'! 
Was hy aen den muer gaen luistren? 
Hoorde hy hun wanhoop aen, 
Hun gebeden, of hun vloeken 
In den bangen jongsten nood, 
Of den wilden lach der stuipen, 
Of het reut'len van den dood? 

Zeker is 't, dat nooit, na dezen, 
Glimlach op zyn lippen kwam: 
Weemoed trok hem langzaem graefwaerts, 
Doofde stil zyn levensvlam. 
Ook de naem van 't edel stamhuis 
Stierf met Arnold: voor den tyd 
Werd zyn afgeteerd gebeente 
By zyn vad 'ren neêrgeleid. 

En zyn burcht, weleer zoo prachtig, 
Is thans niets dan ak 'lig puin: 
Slechts één torentje en twee linden 
Heffen nog de schaem 'Ie kruin: 
En men ziet cr nog den kerker, 
En men vindt nog ieder' ring 
Waer 't verdorde rif der moordcrs 
Eeuwen lang aen keet'nen hing. 

A.A. 

Bij het 1/('(''''';t'lI I'ClII Malelt'gl'''' van De 1I00n verschcl.'n l."t'll inkiding V3n Karel 
Lodcwijk Ledegunek, Deze liet zkh lIitel1lurd positief uit o\'I.'r de wn;ie van lijn 
schoonvader wiens itk'ntiteit hij echlc.'r niet onthllldl': "Ik A('lIs \'c'" "('1 olld('nn'T/' 
al/('('n I'(",/,(Wcll gCl/it" cic hCI/Ollddillg \'('I'l'CleIdl ('I' I/h'l mill, ('" ",("11 mo('1 :00 \,('('1 

neclt'I'i ~lIcid als W(lrt' 1'("I'clit'IISlt' h(':;II('1I om b" :/lik ('('1/ 1'(lo,,'''r(,I/~J('II(' wiJI('1I 01/1)('-, .' 

kC'lIc1 hIUI'(''', Wy :111/('11 I'CIlII'I' il/ gl'C'1I gc'/It'i", lI'achlC'1I It' d,.",t.~(·", 1I'''frl'cll' d(" Ac""
nis loch nit'l.\' It'I' :Clkt' dOl'/, wy :ullt'lI dt' Irl'" la/c'lI \'00"'\'(11'('11 Ol/J ol' gOlldffl (w'r('11 

Ic \'(,I'gOS/I'II, :ollelt'r 0",\' (I\'c',. cic'" oorsprollg \'tll/ dril sc/ral \'('('11(' /,t'ko"''''('I'rlf. "il 
1'I't'C'S \'ClII ell' /Jro" /t' heelc'n'c'lI" , aldus LI.'lk-gl\lll.'k, 

Ledcglll1ck juichte toc dut met ",\'\'rr word, gC'II'('I'A/ 0('11 d('1/ "phflllw c/rl' mo('dt'I" 

lad', Rond I H3H I'C/tm k'tt~r"undigl' gt.'nootsdlUppt'n in !ll'hl.'!.'1 hl't VI""Il\~l' hmd ul~ 
padd~stoelen lIit de grond, "01.\' IIc'l \\'(11'(' lIi/ d(' plli,,/wl'(''' \'a" dc' \',-nl'(lc'sIi"gc''' c/('r 
I'ol'ige' ('('/HI'I''''', Bij de dll!-tl'lijks ulll1grodende sdllire k'tll'rkundi~C'n Ix'\ Ofl\ll'r Ikh 
uiteruunI heel wut kul' onder hel koren en dut \\Il'rd dom l.l'lk~Hl1Id h){.'~(,'I.'hn-\'('n allll 

het feit dllt ",\'ol/lIlIige' 0":1'1' dicll/('/,s 111/(' lI'c'illig /lf'I,;fc'lmd :Y" 0\,('1' d('ft A('It," h",,,,c-r 



onderrl'e'1Jen, als ware alle stof daer toe goed, wanneer zy slechts op moord of ver
krachting uitkomt". Het gebrek aan talent werd een "andere struikelsteen genoemd. 
weinigen kennen het geheim om aen een droog verhaal eene dichterlyke wending te 
geven of eene gewone daed:aek schilderachtig intekleeden". Al het voorgaande was 
echter niet van toepassing op het werkstuk van Ledegancks' schoonvader: "van de 
verborgene kostbaerheden is my eene perel ter hand gekomen, die ik met vreugd aen 
den uitgever van dit tydschrift overlevere ... " 57. 

o o o 

Van de legende van het Heerken van Maldegem werd een Franse vertaling gemaakt 
door Charles Hip. Vilain XlIII die verscheen onder de titel: La Chasse du Prince 
Edward 58. 

De Duitse vertaling van Johann Wilhelm Wolf begint en eindigt als volgt: 

1. 
Herrchen van Maldeghem 
das ging wohl aus zu jagen 
drei Meilen drausen vor Brugge, 
da stand eien Linde breit; 
es fand nichts zu jagen, 
als ein Hirtchen cieine, 
es muszt him gegenkommen, 
es war ihm lieb ob leid 

12. 
Im unterirdischen Kerker 
da spukt es noch alle Nächte, 
man siehet noch die Mauern 
mit dem eisernen Halsband dran. 
o Wandrer, commst am Abend, 
mach still das Kreuz des Herrn 
und schreite schneller fort auf 
der Maldeghemschen Strasz59. 

VII. Over het Heerken van Maldegem en de plaats van het 
gebeuren 

De vroegste beschrijving van de ruïnes van het kasteel krijgen we in 1838 van 
Ledeganck die, in zijn reeds geciteerde inleiding bij het Ifeerken van Maldegem van 
zijn schoonvader De Hoon, ook nog het volgende schrijft over de ruïne van Reesinge: 
"Ieder die langs den {?,rooien steenweg van Gen/naar Brugge heeft gereisd, herinnert 
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:ich dell hOllw\'a1 dien hy, hy hetllit~aell \'an Malde~em, ter reg/er :)'de "an dell M'eR, 
heeft ~e:ien, Voor een twaalftal jaren ::a~ men er nog eenen ins/orte"dell ,'I('IIRel ,'all 
het oude kasteel, dat weleer aan de prinselyke familie De Cmy hehoorde en onla"Rs 
eigendom is gewordelI van den heer ham" Pecsteell, te Maldegem. Men heeft er als
dali (nl. ill 1826) een tekening "Wl gemaakt, die M'y hier gegral'eerd mededeelen. en 
welke men kan vergelyken met de ajheelding in SAND[:RI Flandria illllsirata./I. nr. 
28. Thans hestaal er \'an het oude prachlige slot /liets anders meer dan 'éé" toremje 
e/l twee linden', die nog 'de sc/wemle kruin l'erheffen·. Daer was helloolleel \'all hel 
onderwerp der 8allade"6o. 

Uhland, Wolf en Willems hadden geen oog voor de plaats van het gebeuren. enkel het 
verhaal an sich interesseerde hen, Gravin de Lalaing daarentegen legde meer inlere,,
se aan den dag voor de woonplaats van haar voorouders. Bij haar bezoek aan 
Maldegem (in 1848?), begaf ze zich uiteraard ook naar de ruïnes van het ka.'leel maar 
haar pélérinage ohligé werd een débäc1e: 

"Men kan ::ich maar moeilijk voorstellen in wl'lke Irieste staar hcl kaSIt'l'1 :ie" /lil 

hevindt. De gehouwen :ijn praktisch \'olledig \'t'rnit'ld, hel PlIi" ,'erdln'lu"", De 
omwalling ligt droog en de muur die he't domein afslool is sllikJe hl} he'elje ,'enbn'
nen, slencll ervall worden door dl' huidige eigellaar hagchruikl aa" :ij" l'igent/om
men in dl' omge\'illg. Het oude feodale kasteel, eertijds symbool ,'an sch,.il.. e" afglllw, 
door dl' talld des tijds én door !1leflSelllwlldclI ,'cn1'orde'n lot t'('" l1IiilC, bie,/I aldIIs 
lIog eell laatste diellst aall :ljn olldallkbare hclagers. Dl' hom('11 :ij" de t'/lige ,/ie 
stand hieldelI. HU de illgallg \'(111 het doml'ill stClClII ('/" tll'C(' ('t'rhi('d\\'(/(/rJige I",,/ell 
waar\'all aIleelI al dl' omtrek gellligt \'all 111111 hoge' ouderdom. lIel elll.t:t' \\'al IIog 
rechtop staat is e('11 torclltje ol' C('II \'(/11 de hoekclI \'(111 hel g(·holl\\'. Op eell m,.oi(' dag 
:al dat ook wel ill,'itortclI ell :IIIIell de sl('lIell eiTall ('I"g('II.\" als "Ollll'",cll('rial('" I\'or
dell gehruikl. f.',. wordt verteld dat cr zich ill d(' grolld dÜ'pf l..('/d('1'$ />t','ill,/ell, "ic'l n'r 
\'all dl' Sloflorl'1I1o(}lIde 11/('1/ me :t'I{s ('CII soort olld('l'(/al'ds(' krocltlll'aa";11 :icl, - Iw"r 
mell mij ver:C'k.udc - dl' \'rol'gue gl'\'(Jllg('llÎs "('\'011<1, I" dal \'('1'/)(1/1,1 ,,'onll ;11 dl' 
SIreek l'ell legellde \'ertt'ld dil' ik \'el/l:c!f.'j)f't'/.:('IId IIo/('('I'd('. IJ... IIaaslle' mij \'IIIg 'n'g 
vall cll':e ,wmhcre "lek. /Iel kaslc'('/ \'(111 011:(' \,o,/I'\'"d('l'('11 is \'('I"d ... ('II(·II, ",'II..\I'tlIII ;11 

he:it \'ulI/tllni/ies die ('I' gall hell/dll/c'c' "addc'lI c'" dic' "c'llit'l('" \'(,l'\'ell/c'II, Rewllll;r,t 
l'lI cic lallcl dc.\" tijcls dedl'lI dc r('sl. 

Faarwcl, gcwijdc ruïm's. I:'éll /.;c'('/' illll/ijll/c'\'C'1I u'i/dc' ik U b('I/'('d,'", wild,.,1.. dl' luchl 
\'CIII UW Ol1lgl'\'illg illadclI/l'lI, I:'I'II.\" lI'art'lI 011:(' \'oomlld('rs 11;('1' 1IIc1('IIIi.~" IIt'1'r'II, Acm 
iedere ,'(}orl,ijgllllgC'r \'meg ik (~{ :(' :ic" mijll .I/mufic' 1..01ld('11 "aillltt'rC"II, hé' 41111-

woord wa.\" stc(·d.\" IIcgt/lic'/. \ 'oor mij "('1 :OI'c'('h/e bell'ijs ,'dil ek 1II('".\c'I~iJ..-é \,('1',':''''

kclijk"eid, Alw)f'('II." d(' \I'lfdc',."is, lI'oar ('('liS hc'I kel.\"lt'c'l \'"" '\/c,lcIrgcm SIOl"', 1(' n'''· 
latclI, wier" ik lIog ('CII laal,wc hlil.. op "Cl g"l'IIii,(','I'''c' elf/mdll, ,\kl ,\pij';11 ',h'lr' I""" 
ik afw'hcid \'clII de ('c'l/wc'IIO//(I!' /int/t'" \1'(/(/1'\'011 dc' la/..Ac'" mij kl..('" 11;1 'e' IIcJcligr'II 

lIaar !tel kaslcd. Oi(':l'(li'" (/\'Olld lIog \'c,,.lit'l ik ,\IaM,'gc'III, ;1.. :.',1: .{J' ''tIII l'(',..I,.,'(' 
op:ockillgCII Ie/' ,)/aalS(' 1'11 haaslle mij Ic '/'lIg '/(Ic'" /l,,",",\'('/.,.''tII, 



In het eerste nummer van De Gazette van Eec/oo verscheen het verhaal De Engel van 
Reesinghe op het Burgslot \'Gl/ Maldegem wat voor August Van Acker aanleiding was 
om enige bijzonderheden over het kasteel neer te schrijven: "Het voormalig kasteel 
\'Gl/ Reesinghe te Maldeghem, lag een lal/gen tijd in puin. In 't jaer 1855 werd, op 
de:e plaats, eel/ ander kasteel gebouwd. Wanneer wij op 2 september 1867 dit kas
teel be:ochten vonden wij er nog menige gedenkenis van het ver\'Gllen slot: de tval
len. de Reesinghe watergal/g, den Donkeren put, zijnde de gewezen gevangeniskel
der. met de ijzeren hal/dboeien in de muren en de twee historische linden aan den 
ingang des kasteels. Ook de oude dreve, die van het slot naar del/ Ouden Gentvveg 
leidt, bestaat nog. Men wees ons ook de schier verdwenen sporen aan van den weg 
die weleer \'Gn ReesÏ11ghe recht naar de kerk van Maldeghem en naar het kasteel leid
de dat er nog heden oprijst in de Noordstraat, nu eigendom van den heer oud-bU/'ge
meester De Smet. Alsnu behoort de gedel/kweerdige heerlijkheid ReesÏ11ghe toe aan 
den vrijheer Karel Pecsteen de Lampreel, grondeigenaar te Brugge"62. 

De Potter en Broeckaert besteedden in 1870 veel aandacht aan zowel de legende als 
aan het kasteel. Van de legende publiceerden ze zelfs twee versies: die van Willems 
en die van De Hoon. Als kanttekening bij de ballade van de Hoon noteren zij dat "de 
schrijver het verhaal ten tijde van Alva plaatst, wat stellig te laat is". Ook menen zij 
dat de variante van Courtmans in Het Geschenk van den Jager van latere datering is 
dan de versie van De Hoon, waarin zij zich vergisten63. Over het kasteel schrijven zij 
het volgende: "Twee zware lindeboomen, ter plaats van den ouden ingang des slots, 
en waarvan de eene 5 meters 31 centimeters, de andere 4 meters 96 centimeters 
omtrek heeft, alsmede een onderaardsche kerker of krocht, waarin men zegt dat vroe
ger de misdadigers gekerkerd werden, ziedaar alles wat van het voorheen zoo prach
tige verblijf der heeren van Maldegem nog over is ... De toren alleen was in 1849 nog 
in wezen, doch werd korts daarna door den tegenwoordigen eigenaar der oudheer
lijke bezitting, den heer baron Pecsteen, van Brugge, afgebroken, om plaets te maken 
voor een nieuw kasteel, dat hij echter niet, of althans zeer zelden bewoont. Zelfs de 
steeneJl van het oude slot zijn uit Maldegem verdwenen ... "64. 

De versie De Hoon werd letterlijk en zonder commentaar opgenomen in het week
blad De Eec!oonaer van 30 oktober 1853 en in het nummer van 5 oktober 1856 werd 
de Historie der zes-en-dertig Ketelaers door August Van Acker uit het boek van de 
Lalaing vertaald65. Van Acker besluit zijn vertelling met de commentaar dat de 
schrijfster wel zegt niet in de opsluiting in de onderaardse kerker te geloven, maal' dat 
ze dat niet bewijst. Over het kasteel van Reesinge noteert Van Acker enkel dat "de 
puinen die men er vond, en nog wel over eell paer jaren, de overhlyf\'e/s waren dezer 
eertyds zo trotse baronswoon" . In de Gazette van Eec/oo van 27 juni 1869 doet 
August Van Acker het hele verhaal nog eens over onder de titel liet Heerken van 
Ma/deghem of de historie van de J6 Ketelaars. 

Mevrouw Courtmans beschreef uiteraard ook de ruïnes van hel Maldegemse kasteel: 
"Wat men het kastee/noemde, was zekerlijk geen kasteel meer, maar eell bOIlW\'(/I, 

waar\'(/n de toren aIleeIlIlog rechtstond; een hooge, vierkante toren, slechts door ('('11 
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paar kleine venslers verlicht, en die e\'enals de kerktorens op eene spits eindi~de. 
TusJchen de bouwvallen van het oud kasteel kronkelden zich nU!lli~"I"dige k/imop
en geitebladranken in I'ol/en bloei, op kussens I'an weelderig mos: hier en daar sum
den er wilde planten en donderbladeren, als waren ze er door meflschenhanden 
Replanl, en menigvuldiRe kleine hloemekens lachlen uit de relen der puinhopen. als 
spolteden zij met de vergankelijkheid. waarop zij haren Irnon hadden gen'sligd: (er
wijl de l'oRelell, die op den loren woonden, eene hymne zOIlRell aan de lellle. aa" de 
zich eeuwig hernieuwende natuur, Van de houwval/en klomme" de hezoekers den 
heuvel op, waar de groep kolossale populieren gelijk een \'Tiendengroep elkallder ,'al' 
de gruwelen schenen te spreken, waarvan hunne \'(Jonaderen de ~r;j;e poppelboom
en der middeleeuwen, getuigen waren Reweest" 66, 

Het Liedeken van Mijnheerken I'an Maldeghem werd in 1898 door Jon~ Van den 
Zeekant opgenomen in het tijdschrift Ons Volksleven, Van den Zeekant neemt in zjjn 
artikel de versie over zoals deze verscheen in liet GeschenK ,'all den Jager van 
mevrouw Courtrnans. Hij noemt het een geluk dat Courtrnan~ de legende necN:hreef, 
anders was ze misschien allang vergeten. Wist Van den Zeekant niet dat ze al elders 
was gepubliceerd? 

De auteur kwam persoonlijk naar Maldegem om zich de ";SII te \"ergewi~sen van de 
plaats waar de legende een zo dramatische ontknoping kende: "n 'allnt'er mell. tC' 
MaIdeRem verhlijvende. een der ;nl1'oners l'all dit lalldelijke 1,/aalsjt', m'u Olt,/t' 
merkweerdighedel1 Ol1del1'raagt, riluit ml'l/ I/ooit Ît'IS andl'rs dali de" 'c/it:pe" I'"( dit' 
dan aal/leidillR geell rot helverJllIlen cia leReluit' I'all llij"heerkt'1I ,'all\ftl!dt'gc",". 
Hoewel de feiten nog voortleven in het geheugen van de \1aldegemna~n. geeft \'an 
den Zeekant de hedel/daagse Kaslt'l'Iheren een veeg uit de pan, daar lC volgens hl'm 
"met opgezetten wil gl'frachl hehhell al/e spoor I'ml dl'lI 'dil'I't'1I plI( It' dMII I'fr

dwijnell. ill dil'/' l'Oegl' dat. loc'n wU MCllclt'ghe11ls kt/sluf t'n :ij"~11 'ditl)e'" 1'111' 

bezochtel/. wij ('l'l/ gel·Ot'1 \'(111 hiut'I'heiel v(J('ldrll oprij;"" It'grll (/ir nu)(JtnJr 
Walldalen. dit' noch OIul('l"dom. I/(lch 11/t'rkll't'f'I'digJwdrll ('('rhirc/igrll. t'1I dil "I/r.f 
opo/fl'l't'n aall strt'nR praklische - (/1 Ic' praklischt' • gl'Ol/dhtgillstk". Dtll is dc' gust 
onz('r X IX (' ('l'/lW.''' 

Vun den Zeekunt vond het niet de modte wllllrd om nok munr l~n \\'001\1 mUl hCI 
19dc-ceuwsc gebouw tc wijden. Toen hij Mlllde~l'm hoochl spmkcn enkel I" c\,' 

reusucht igc pOpltl ieren nog de "gc'ht'im:ill"igc' laaI cl('/' II/iddtlt'rll\\'t"" l'n hlllk'n 
heide homen "t'('11 f7allw ge'eluchl \'(11/ IIrl indrllk H't'Uc'"c/t' c/tl' I'oor",tlligt' rul/,t,,", 
De uuteur vergiste Ikh niet. hij lijn Ocllx'k wus lC'kel' l'en VUil de ceuwenoud<' linden 
verdwenen: "Een orklloll 0l' :ol/dCl,~ -Ij"l/; 18850"111'01'1(''''(' d(' ttll\\'rll(luc!(' /;"c/(' op 
!?t'Sillg"l'. l/t't was l'('I/(' historische I'rr",acmlhl'iel, IIrl \WIS ('r" fr"sad"I,t:(' Itf .. "". () 
II/l't('/'s ill cic koo/'cll· ... "()7. Aun de rcchtl'l'knnl vun el'n hr\l~ie truI' VlUl den l.<:-t"l..llnl 
een dichtbegroeid hl'uveltjc 111111 met dnurnndl'l' de fUllleu/c dk'Pl' put wu:\r\'lIll hij \'111-

gende heschrijving geeft: .. El'l/ (i('nfa/lrrt/('n ((filalr"d. koml mr" \'flOl'"" \'/lil, :"~lrl 
"('/.:kt'lI: stoot ml'l/ dil 0l't'". da" In'('dl ",(." dm 'dit'/l('" ,,,,,' ill llt'" l'rrltf't'M(/r :ich 
l'It·,. naakTe'. :illigt' ",,,/,('1/ I1/c'l ft'" laag ,1:('1\'(.(,: \\'11111' "ir',\' d(' gl'U\I'('lfjAr /r;lr" hrfi,,· 
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Tot in het midden van de vorige eeuw spraken de imposante ruïnes van hel middeleeuwse 
Reesinge erg tot de verbeelding van de bevolking. Ze vormden he f ideale kader voor het 
instandhouden én aandikken van de legende van het Heerken van Maldegem. 
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nert die er plaals Xrepen. Ja, 'I is zelfs den aandaehlixen hez(}('ker onmoxelijk zijnen 
Xeesl tot die lijden leruX re hrel/xell, walin eer hij in eellen hoek eelle ledixe o!ielon en 
in een anderen eenixe illsxelijks ledixe j7esschen ziel lixxen.''' 

In I 898 was er hijna niemand meer die het lied kon zingen, de legende echter kon 
iedereen in Maldegem wel nog vertellen en de auteur bc!\luit: "Men waalll :ich hij hel 
lezen dezer he rijmde lexende (rijmloo:e verzen zijn dan loch ook rijmelI J in de mid
deleeuwen verplaatst. De list mil Mijnheerken \'an Maldexhem, de marleling der 
Ketelaars, tot :elfs her onmishare 'het spookrel" voeren ons ollwillekeurix lerux IIaar 
die tijden mn eenvoudix xeloof weliswaar, maar ook \'an ,'el'I reineren xodsdiensl
:il/, en als dusdanix denken wij dat de le:ers \'an Ons Volksle,'en er ge/wexen :ullell 
in vinden "6R. 

In Vlaamsche Zallfen van 1904 dist Octaaf Steghers in zijn artikcJenreeh over 
Folklore lIit 't Meetjesland het verhaal van het Heerken ,'all Maldegem nog maar een!> 
op. Volgens hem speelde het hele verhaal zich af in J 232 en hij geeft ZO" aar enkele 
treffende historische details over het optreden van de ketellappers: "Philip \'all 
Maldegemn, de eerste ,'an dien naam, :al met zijn graaf, Femalld \'all PortlIgai. 
RevanRen in Frankrijk, Zijne gade was ook Xe\'Illclu hij hare IIichl. de gravin Joalllld, 

en liet xansel! het Amhachl ,'llIl MalcJegem aldus O\'er in de IUIlIt/ell ,'all roOl'ers ell 
moordenaars, dil' in de uilXestrekle wOllden kwamcn /l('slelell. Om 1IlIl/lle roofIOcl"l'II 
re vergemakkelijken xaven zij zich lIil \'001' kctellappas. !lul de .'11/'('«'1 .. b('(ft'lc \'(I()r 
hUI/ne xruweldadell, 0" eells kwam de hccr I'CIII Maldcg('m ICl1Ig lIil Fmlll..rUI.:. 0111-

vluchf als hij was uit zijn XC'l'lIng, TCII \'ierkapPclIs kwam hU "ddr \ 'ladll(/('rcIl 
xedraafd, naar Maldegem, naar :ijn dllurl>arc gade ('TI Zijll v('l"schriktc o"drrdc1-
nen .. ,", waarna enkele uittreksels uit hel lied volgden, Steghers maakt hl't verhaal nog 
erger dan hel al was: .. Philips deed z(' ill ('('1/ ollc!cnla,.dschc'II Át'r~c'r ,'clII I..('ICIIS /cg
~en, d(,11 il/gang toemelscn, ('1/ il/ h'lIIl/CII I/llhijhdd ('('11 I..ruil.. U'ella c'lI ('CII hroocl kg
gen, zoo ('('hf('l' e/ol zij er I/iet Cllln c'n koslen, ('1/ dal zc' \'clll Iw,,~(',. 11/o('sl('11 ."'(,n'el/.'" 
Steghers geloofde niet in de hislorisl'lle aulhl'nlidtcil van de: kgl'ndc, hij vund hl't 
"CC,. ('('1/(' ,\pookgc',\'('hit'clt'l/is hU ollze l'.-talckgc'I1/,\·ch(' iml'C"'C'I'S"(>Il. 

Victor de Lillc besteedde in lijn \ '1aal/dl'''l'l/ il/ Ilcdd 1'1/ Scl".", uitl'mard nul... mm
dal:hl aan de legl'llde en aall hl'l J...USll'l'l. 11 ij Ilam daarhij IHl!!l'nol'g alks o\'l.,'r "al gm
vin de Lalaing erover had gl'seJm,'ven, maar gaf lodl l'nJ...l'Il' pc.'rsoonlijl...l' l...anttl'l...c
ningcn, De Li llc schreef dal men zlIll..dellligc' leg('ml"l/ \'l'l'I aantrof hij "d(' Noord ... d,(' 
\'o/kc", waa,.om I11CI/ ook "iel g('I/(';gd is c·,. \'c'('1 hislo,.iJdw "'<lorc/c' I'elll 1(' ",'e/,If'I/", 
llel enigl~ l/isfor;schc aan dl' k'gl'n(k' volgens D\.' Lilk' was Iwt kit dat lil' kgClllk 
"Sl(/{~/i , .. hct l'OO1'f/cllllc' aa"zie'l/ claf clell naam \'(111 MalcJl'gc'''' ill gllllsc" dC'1/ 100/' cic''' 
mide/de('uwen gCl/ool" 70. ()v\.'r hl" J...ustl'l'Ila/l'n \\'l' IIl'I \'Olgl.'lllk hij Ik Lilk:"O rd
sighcl' coml(',. ',\' CII'Ol/ts, mac'kl slillc' l!Tui,\'(' dc'.\' I/"c'/'('II, ,'"d,' Slel/"I\'<l1 :('('1'1.1('1',1\'('1' 
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lommeren. het hert bevangt, terwijlIzij die met de geschiedenis van Vlaanderen een 
weinig meer bekend is, eerbiedig de plaats begroet, waar eens de vrome helden 
woonden. die, bij den eersten noodkreet, goed en bloed veil hadden op het zoo dik
wijls bedreigde vaderlanä'71. Dat de twee linden die aan de ingang van het kasteel 
stonden, dezelfde zouden zijn als in de legende, wordt door De Lille sterk in twijfel 
getrokken: "We kunnen echter moeilijk aannemen dat het dezelfde zijn, omdat er in 
de legende slechts van ééne linde gesproken wordt en de aanblik der linden, hoe 
merJ....mardig ook, zulk een ouderdom niet laat veronderstellen" 72. Nog merkwaardi
ger is dat Victor De Lille de legende heel letterlijk opneemt en de echtheid ervan in 
twijfel trekt omdat er in het verhaal slechts sprake is van één linde. 

In Les Sobriquets des Communes Belges heeft J.-Th. de Raadt het ook over de 
Maldegemse legende waarvan hij de klassieke inhoud verhaalt. Interessant is dat de 
Raadt aan de legende de spotnaam van Wiltjaghers van Maldeghem verbindt: "Quant 
à la chanson, on ['entend souvent chanter, dans les villes et les campagnes de la 
Westj7andre.1I est donc rationel d' admettre que ce con te de chasse a pu d0l111er nais
sance all sobriquet de 'Wiltjaghers', par lequel on aimait à designer les habitants de 
['importante seigneurie de Maldeghem"73. Hij baseert zich daarvoor op Den langen 
Adieu van Eduard de Dene uit 1560 waarin deze Brugse dichter van tientallen 
gemeenten de spotnamen vermeldt en over Maldegem het volgende schrijft: 

Adieu oock, grootsprekers van Thorout, ghy 
Lueghenaers van Ardenburch, den Wiltjaghers by 
Van Maldeghem, Candeeleters van Meenen voort, 
Ketelboeters van Middelburch, adieu van my .. ,74 

In 1947 tenslotte schreef Morris dat "de put ondertusschen zeer bouwvallig is gewor
den. De zware boom en die er bovenop groeiden zijn neergeveld. De kettingen en 
halsbanden zijn spoorloos verdwenen. Morris laat de sage overigens helemaal anders 
eindigen: "Wanneer hij op zekeren avond wederom dichtbij zijn Kasteel terugkomt. 
steekt plots een geweldig onweder op. Een der zware boomen die boven op den 
'Donkeren Put' stonden werd uitgerukt. 's Anderendaags vond men Mijnheerken van 
Maldegem verpletterd onder den boom, en naast zich het ziellooze lichaam van den 
ouden herder met den ivoren hoorn. Toen de laatste graaf van Maldegem reeds lang 
dood was en het Kasteel helemaal verwoest, l1'erd de 'Donkere Put' opengemaakt. 
Men vond er 36 geraamten met een ijzeren halshand nog aan den muur vast"75. 

Volgens sommigen zou de huidige donkere put niet veel meer zijn dan een doodge
wone ijskelder uit de 19de eeuw. Tijdens de winter werden ijsblokken uit de nabij
gelegen omwalling en vijvers gehakt en in de ijskelder opgestapeld. Soms slaagde 
men erin het ijs tot aan de zomer te bewaren. We zijn ervan overtuigd dat de ijskel
der alleszins niet de plaats van de bestraffing kan geweest zijn - indien deze al plaats
vond! - want de gevangenis bevond zich onder de ruïnes van het kasteel en de don
kere put ligt er een heel eind vandaan. Overigens bevindt de kelder zich niet onder de 
grond, maar wel onder de aarde van een opgeworpen heuvel, begroeid met homen en 
struikgewas. 
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Vanzelfsprekend brachten ook wij ccn bezock aan dc donkere pUI. Dil gebeurde naar 
aanleiding van een televisieopnamc voor dc regionale zender A. V.S., waar in hel pro
gramma Tusse/ldoor de Maldegemse legcnde opnicuw tot leven werd gebrdChl. De 
opnames gebeurden op een mistige avond in dc maand oktober. De dOl1kere pUI her
bergt nu een kleine kolonie vleermuizen, waarvan er enkele verschrikt rondfladder
den toen de helle lampen werdcn aangestoken. Van kettingen en re~ten van gevange
nen was uiteraard niets meer te zien. Wel 7..agen we in het min of meer tonvorrnig 
plafond een drietal ijzeren ringen. zo te zien van recente makelij. In elke wand waren 
een tweetal nisjes gemetseld. De dOl1kere pUI is dringend aan herstelling toe. want 
door de afgelopen droge zomer stroom I de aarde zomaar in een hoek de kelder bin
nen, waardoor er in de toekomst wel enig gevaar voor instorting kan onl~laan. Ook 
het plafond verkeert in bedenkelijke staat en men waagt zijn hachje op de stenen tnJp. 
Het zou jammer zijn én voor de Maldegemse geschiedenis én voor de kolonie vleer
muizen. mocht de donkere plll verloren gaan. Bij een restauratie zou een arrheolo
gisch onder/.Oek meer klaarheid kunnen brengen over de precieze bouwpcriodc76• 

VIII. Blijvende belangstelling n)()r de legende 

In de 19de-20ste eeuw hleef de belangstelling voor de legende. 70ab gelegd. vrij 
levendig. In Maldegem kon geen historische stoet uitgaan. of de legende werd er in 
uitgebeeld: in I X9() hij het zilveren juhileum van de troonshcstijging van koning 
Leopold 11, in 1902 ter gelegenheid van Molenljcskenllis, in \930 in de hislnrisdle 
stoet van het Belgische eeuwfeest, in de Coumu11IssloCl van \ 961 en tenslotte: in de 
SlJ!:e/l- l'/I Ll'gl'/ldl'/lSI(}l'1 van Pol Verheylezoon die op IOndag IR septembc:r 19RR 
onder massale helangstelling doorheen Mallkgem trok, 

We illustreren de impact van de legende op het Maldegemse culturele Ie"en .. an til' 
hand van twec voorbeelden, 

A. /Je historische stoet l'all AJijllhe('rknl J'a" Alaldl'ge11l 
op Mo!elltj('skl'rmis 1902 

Op wIldag 16 oktoht'r 1902 was hl,t Mokntjl'sh'l1nis, é~n vun dl' IlI:h'ndstl' wijk
kermissen in Maldegem, I kt J,.ermiSl'Olllill' had - 10nls hijna dl,. j .. m - vuor l'('l1 bij
I.ondcre attractie gezorgd, llaJlll'lijJ,. "dt'" hi.\"loriscllt''' slorl I'"" '.\1U""('rr~(',, \'clII 

Malclc'gcf1/' ill :('.\" 1(~r('l"dt'II". 

liet programma van dl'Zl' stOL'! lag l'ruit als volgt: 
- 0(' Mllagd I'all '( Molt',,~it'/I, gro('!' (t' p(wrc/ 
- Mu:iC'k 

- I. M ij"lIt'('1"/..('/I ga(/I lilt'" jllg('/I 
11. Wd, IIcrdcrk('II, wal OI't'r,\"('OI/('1I 110/'('11 

111. Oit' 3() /"('(door,\' dit' (/'W",,'" 11II11)(I.\·c" 

/\ .. Mij"//('('I"/..c,, dit, /tc'1't'( g(',\"('/"('I'('" ",('( .\"Ij" ,,','" ill ".\'flll.1 
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V En geeft :::.e elc een brotje en een cruucke water 
\'I. En metser den inga/u' dicht ... 

- Wagen van den donkeren put 
- Mu::.iek 
- Philip van Maldeghem /11, trekt op tegen de Franschen voor Aardenburg. Voorspel 

van den slag van IJ juli 1302. 
- Wagen der verheerlijking van den Getrouwe77 . 

De stoet trok rond de straat en de 6 taferelen werden uitgebeeld in de Noordstraat en 
op het Molentje, plakkaatjes duidden aan waar dit precies zou gebeuren, "zoo zullen 
de menschen op voorhand hunne plaats kunnen bewaren", want meelopen met de 
stoet zou door de politie worden verboden. Een groep meisjes, begeleid door koperen 
instrumenten, zong de legende. De leiding ervan berustte bij Pieter De Baets. 

Het kermiscomité besteedde veel aandacht aan de kwaliteit van de deelnemende groe
pen. Voor de belangrijkste personages werd kledij gehuurd, maar de ketelaars moes
ten er zelf voor instaan: "slopkousen , of getten, knapzak, boerenhoeden (geen klakken 
of hooge hoeden, die bestonden nog niet in die tijd), konijn- en hondevellen komen 
hier goed te pas, hunne vergoeding in gelde zal afhangen van de meerdere ofminde
re moeite die zij zich gedaan hebben om goed uit te komen. Zij dienen ook hunne 
kruik meê te brengen". Aan alle deelnemers werd "den diepsten ernst aanbevolen, 
heel het spel is een treurspel, na den stoet mag men doen wat men wil, maar binst de 
tafereelen kan men niet ernstig genoeg zijn" 78. 

Het weer was van de partij en er werd geschat dat de stoet door niet minder dan 4000 
mensen werd bekeken, een voor die tijd fenomenaal aantal. Ondanks het wringen, 
trekken en duwen om toch maar een glimp te kunnen opvangen van de verschillende 
taferelen "was het rond Mijnheerken zoo stil dat men ieder woord van zijn gezang en 
ieder woord van den herder verstond" . 

Het verslag van Victor De Lille geeft goed de sfeer weer tijdens de uitbeelding van 
de taferelen: "Hoevele malen ook al gehoord en meegezongen, want vele oude men
schen, Vlaanderen door, kennen het liedje, maakte ieder tafereel toch diepen indruk 
en zoowel als hun bestierder verdienen de twee hoofdrolspelers, Emiel Diet, als 
Mijnheerken, en Emiel Lampo, als herderken, allen lof Het tafereel van de 3ó 
Ketelaars die op 't geblaas van den hoorn uit het bosch (van achter den donkeren put) 
komen gesprongen, liet toe dat men ook van ver iets kon zien. Er zijn menscllen 
geweest die op '{ zicht van die schrikwekkende zwarte wezens, meenden in de waar
heid te zijn en aan 't huilen gingen. De menschen zien geeme zulke dingen; daar zuI
len ze nOJ? jaren lang van spreken. En ook, iedere gemeente kan dat niet. Er is niet 
overal J?een Mijnheerken van MaldeJ?hem". 

De Lille opperde verder de mening dat men van deze stoet misschien een jaarlijks of 
vijfjaarlijks gebeuren kon maken, "Brugge en Veume hebben hUil ommegangen, 
Dendermonde zijn Ros Beiaard, rvaarom zouden wij aan ons M~jnheerken niet hou
den ?". 
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En hij eindigde met een anekdote: "In historische w}(}rs/e/Jingen is de Kmo/sle moei
lijkheid de kleederen; 't is vooral moeilijk aan 'historische' schoel1en te geraketr, en 
alzoo reed vrijheer vall Maldeghem op zijn kousen uit \'echten!"79. 

B. De ollafgewerkte film vall Mijnheerken van lWaldegem 

In 1932 kenden de plaatselijke filmen van Gabriël De Lille een éc1atant ~ucces: de 
Maldegenzsche revue (Maldegemse gebeurtenissen uit het voorbije jaar) en de 
Duivenfilm werden door meer dan 2000 toeschouwers bijgewoond. Aangemoedigd 
door deze massale publiek belangstelling vatte Gabriël De Lille "hel plan op om Îl'1S 
te filmen uit Maldegems zoo groote geschiedenis". In 't GeTrouwe Maldeghem van 21 
februari 1932 lanceerde hij voor het eerst de idee een Maldegemse filmclub te stich
ten want, zo las men in het weekblad, "er wordt nu een plan opgemaakt om dl':l'n 
zomer een film te maken uit Maldegemsch Geschiedenis, namelijk 'De Il'gellde \"an 

Mijnheerken van Maldegem' ofwel 'De Stem uit het Woud .. ·. 

Aan de oproep tot medewerking werd goed gevolg gegeven. wanl er boden zich 1.0 'n 
dertig geïnteresseerden aan, "ons nieuw plan heeft alhier een goeden i1/druk gt'maakt 
en indien de film tot eell goed einde kan worden gt'hracht dan staat hij in ,\laldC'gC'n/ 
een groot succes te verwachtell". De LiI1e had zelfs reeds een scenario ht..'<iacht en 

publiceerde de voorlopige rolverdeling: 

Mijnheerken van Maldegem. Baron van Maldegem 
Slotvrouw Adelgonde, zijn vrouw 
Jonkvrouw I-lilde, zijn dOl'hter 
Geraard Joris. pastoor van Maldegem 
Gerold. de herder 
Frieda, zijn verloofde 
Arke, hovenier op Reesinge 
3ó ketellappers met Berthold. Ivo en Lieven als hoofdrnulllll'll \'lUl lil' ""'nde 
50 pijkeniers uil Brugge 
Overheden der slad Brugge en hofdames 
En verder: een klokluider, eell metsl'laar, een pnard, l'l'll kudde sdHlpcn, l'Il/.l«:l, 

De lot:aties wnren rl'eds lIitgckol.l'll l'll l'r lomkn l'lkl' lllndagnamiddag l.ocn paar Sl'è-
nes worden op!?enolllcll.Ht I lel sl'l.'nario vllnlk film \\'lIS nil'l/o \'Iug klaar <lIs r~'l.ilk 
had gehoopt en dl' slic.:hting vun dl' filmcluh \wnll'l.'n pam kecr uilgl.'Slt'ld. (~lk hlc.'t'k 
dat "tic' film gcweldig ,'('cl gaat kO.\'('II, 1>1' k/(,('t/en'lI :ull('11 dl' groots/e' (JI/Arl.o;te'1/ 

:ijll" H2. 

De definitieve stkhting van dl' Maldl'gl.'JllSl' 1ïI11ll'llIh !o!in!o! Il'llslulI\' lhl\\r 'lP ma:Uld:~ 
1I april 1932 in c.k Ik Uil" ,\'('houlI'/lIIrg nun dl' "als\\l'~, Ruim ,,00 hl'l:mpldkn
den waren opgekomen 0111 Iluur lil- uill'l'll/l'lIin!o! \'an (iahri!:'1 \)\.' I.ilk tI.' k'l"WIl lui
steren: "O"C'" tll'('(' .11101' /I('gol/I/('I/ \\'(' 1111', dl' "'c"'/le' "cll/ '1'/.,cU' 30 (1/ \1".1 11.,.1.1(1/ (('1/ 
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ongekende bijval. Verleden jaar hebben we terug een revue gemaakt en daarbij de 
'Duivenfilm' en de bijml was deze maal dubbel zoo groot als het eerste jaar. Wij 
besloten dit jaar terug een revue samen te stellen en ook, en daarom is deze verga
dering bijzonder belegd, het aandurven een film te maken uit onze zoo schoone 
geschiedenis, namelijk 'De legende mn Mijnheerken van Maldegem'. Eenieder van 
II kent immers de geschiedenis. Over Mijnheerke bestaat enkel een gedicht. En naar 
dit gedicht is een scenario geschreven dat wij trouw zullen volgen. Ik zal het u voor
lezen: Midden de uitgestrekte wouden, niet ver van de groote heirbaan welke Gent en 
Brugge verbindt, rijst hoog en bonkig de heerlijkheid van Mzjnheerke van 
Maldegem ... Iedereen volgt met aandacht de voorlezing. En wanneer de spreker ein
digt vraagt hij: 'Wie doet er mede aan defilm?' en dadelijk komen zeventig mannen 
te voorschijn om zich te laten inschrijven". De geïnteresseerden kwamen voorname
lijk uit Maldegem (wijk Akker), maar er waren ook belangstellenden uit Adegem, 
Middelburg en zelfs één uit Merendree83 . 

De opnamen startten in mei 1932 en het moet gezegd worden dat de grote middelen 
werden ingezet: ketelaars, pijkeniers, figuranten, acteurs en actrices werden soms met 
twee autobussen tegelijk naar de plaats van de opnamen gebracht waar alles er vrij 
professioneel aan toe ging. 

Na enkele weken werden de locaties strikt geheim gehouden, want de vele nieuws
gierigen hinderden de werkzaamheden. De reeds opgenomen rushes werden tijdens 
aparte vergaderingen exclusief aan de leden van de filmclub vertoond; die konden er 
dan hun mening over kwijt. Voor de hoofdrollen werden twee toneelspelers inge
huurd: een zekere Schumacher vertolkte de rol van Mijnheerke, juffrouw Derese nam 
die van zijn dochter voor haar rekening. In tegenstelling tot wat vroeger werd 
beweerd waren het geen befaamde, wel Gentse, acteurs84 . 

Vanaf augustus werd het wat stiller rond de film. De gemeenteraadsverkiezingen 
naderden en de familie De Lille had wel wat anders aan haar hoofd dan de film over 
Mijnheerken van Maldegem. De onafgewerkte film werd wel als propaganda gebruikt 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 9 oktober 1932. Het is evenwel niet 
juist te beweren dat de film zijn openluchtpremière beleefde op het hof van Jef van 
Boven op de Akker in het bijzijn van 4000 aanwezigen, want de film was ver van 
afgewerktX5 . Wel werd op donderdag 8 september 1932 op de wijk Akker "voor het 
sluiten van de Kermisse" , een verkiezingsavond door de partij De Lille georgani
seerd. Vanaf 8 uur was het onafgebroken "wafelkermis voor de moeder en de kinde
ren". Om halfnegen volgde een openlucht-cinema met gebeurtenissen uit de streek, 
een klucht in twee delen en vervolgens vertoonde de Filmclub (= Gabriël De Lille)" 
uit genegenheid voor de vele leden van den Akker, en om de Maldegemsche bevolking 
te to{men wat met goeden wil en samenwerking kan bekomen worden met volksjon
gens" enkele scènes uit de film, "in het bijzonder die scenen waar de leden van den 
Akker het meest in voorkomen"R6. Naderhand werd in 't Getrouwe Maidegliem met 
geen woord over deze avond gerept, het moet dus niet zo'n bijster groot succes zijn 
geweest. 
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Het is dus niet overdreven te stellen dat de filmcluh werd misbruikt om politieke pro
paganda te maken voor de partij De Lille bij zowel de gemeenteraad~- aI~ parle
mentsverkiezingen. Op vergaderingen van de filmclub werd de partij van burge
meester Cuelenaere steevast gehekeld!!7. 

Ook uit verkiezingspamflel1en blijkt dat de filmclub de politiek van Jozef De Lille 
diende. Hierin werd geschreven dat de hurgemeeslerskliek de Maldegemse filmster
ren verweet voor "citésterren88• huilende hende. hoschmannen en 8aeckelandts
hende" . En na een reisje naar Knokke belandde de autobus met de CÎléslerren toe
vallig (!) in Strobrugge. waar toevallig (!) het hurgemeesrers-mu:iek aanwezig was. 
Een scheldpartij, die ei zo na ontaardde in een vechtpartij, was er het gevolg van~. 
Het zoveelste Maldegemse. verkiezingsincident... 

In oktober 1932 liet Gabriël De Lille de leden van filmclub weten dat het slechte weer 
er de oorzaak van was dat "de film erg vertraagd is" . Maar na de verkiezing van zon
dag 27 november 1932 waarbij Jozef De Lille tot volksvertegenwoordiger werd ver
kozen, onthulde Gabriël De Lille de ware reden van de vertraging en schreef dal "de 
achtereenl'Olgende verkiezingen het onmogelijk gemaakt hehhen vergaderÏJ,gm ft' 

heleggen" en dat er daardoor niet verder aan Mijnheerken mn Maldt'gem kon 
gewerkt worden9(J. 

In de volgende maanden werd het volkomen stil rond de met veel enthousiasme Opgl'
richte filmclub. Op 14 mei 1933 lazen de lezers van " Gt'lrOlIWt' Ma/d('glrrm dat de 
leden van de tilmclub hinnenkort opnieuw zouden worden samengenlCJll'n om alk 
opgenomen fragmenten van de tilm te komen hd .. ijken. Uil hl't berichtje: kon worden 
opgemaakt dat "rad.\" :es groote clt'/e,," af waren l'n dat de rest zou wonien opgcno
men in juni-augustus 1933. Het is er nooit mecr van gd.omcn, de film bk"Cf jammer 
genoeg onafgewerkl. .. 

Uit de afloop van deze mislukte verfilming van Mijllht·(·r/.;c·" \'clll Md!dt'gtW' cn uil hel 
in elkaar zakken als een pudding vun de tïlmL'luh nà lil' wrldc/'ingen, hlijkt duiddijk 
dat de filmclub slechts een van dl' vele politkkl' instntl1lt'nten w~tS dic tcn dÎl'nslC: 
stond van MijllhC'C'I" lJe Uilt' en nil't van MUl/h('t'I"k('" \'(111 Jltlld('g('m, 
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INLEIDING 

BELLEMSE WEDERDOPERS 
(1559-1576) 

Dirk DE REUCK 

Op 24 februari 1500 werd te Gent een prinsje geboren. Filips de Schone, heer van de 
Nederlanden, en hertogin Johanna, erfprinses van Castilië en Aragon, noemden hun 
zoon Karel, ter nagedachtenis aan zijn overgrootvader Karel de Stoute. Toen Filips 
de Schone reeds in 1506 overleed, werd Margaretha van Oostenrijk, tante van de klei
ne Karel, aangesteld tot regentes van de Lage Landen. In 1515 nam de meerderjarig 
verklaarde Karel het bestuur van de Nederlanden over. Tijdens de daaropvolgende 
jaren werd hij ook nog koning van Spanje en keizer van het Duitse Rijk. Met de ver
overing van Mexico in de periode 1519-1521, bouwde Karel V verder aan zijn rijk 
waar de zon nooit onder ging. Toch kwamen al vlug dreigende onweerswolken aan
drijven ... 

Door de intense handelsbetrekkingen van Antwerpen met het Duitse Rijk, raakten de 
ideeën van Martin Luther over kerkelijke misbruiken ook in de Nederlanden ver
spreid. De reactie van de overheid wa') snel en onverbiddelijk. Keizer Karel onderte
kende een edict dat de verbranding van Lutherse boeken gelastte. Na de boeken volg
den de mensen. Op I juli 1523 beklommen de eerste martelaren van de Hervorming 
te Brussel de brandstapel I. 

Kort na 1535 begon een andere reformatorische beweging te gisten in het Land van 
Nevele. De belijders van de nieuwe leer verwierpen het bij de geboorte ontvangen 
kinderdoopsel. Zij waren voorstanders van de doop toegediend op volwassen leeftijd, 
na een bewuste geloofsbelijdenis. Daarom werden deze nieuwgezinden vaak dopers, 
wederdopers of anabaptisten genoemd. Menno Simons, de voormalige pastoor van 
het Friese dorpje Witmarsum, werd de leider van de beweging. In zijn geschriften 
legde hij de nadruk op de waarde van de zuivere christelijke gemeente "zonder vlek 
of rimpel" en op de volstrekte weerloosheid. Zijn volgelingen hielden zich ver van de 
besmetting van de zondige wereld en verwierpen het zweren van een eed, het dragen 
van wapens en het bekleden van overheidsfuncties als onbijbels. De dopers kantten 
zich eveneens tegen de calvinistische predestinatieleer. De opvatting dat de mens 
door God in zijn almacht is voorbeschikt tot zijn heil of tot zijn verwerping, werd 
door Menno Simons beschouwd als "een f.:/"Ouwel boven alle f.:rouwelen". 

De repressie van de nieuwe denkbeelden was genadeloos. In Merendree en omgeving 
werden rond J 540 verschillende ketters omwille van hun afwijkende ideeën terecht-
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woonde, voor de nodige mondvoorraad zorgen wanneer de H.-Sacramentsprocessie 
aan zijn hofstede halt hield 4. Ook de Sinksenommegang was een hoogfeest voor de 
Bellemnaren. Onze-Lieve-Vrouw, de patrones van de parochie, werd tijdens deze 
optocht omringd door een erewacht van "/rompers". De plaatselijke heer en zijn 
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ov rheid di naren nam n v neens d el aan de mm gang. am n m I 

w rd n z ij na de opt hl v rg t p een maaltijd. n deel van d len 
ink nomm gang werd g dragen d r d .-L.- ruwgi ld . ze gild 

haar b urt jaarlijk } I m t pij en drank r de di gen lens. 

D op en volgend kerkelijke viering n zorgden ni 1 v reen ontwri hting an d 
par chiale financiën. De kerkm e ter k nden zelf: meennaai 
een over chot af luit n. Deze re erve werden aange pr ken 
n rderbeuk bij de be taande éénbeukige ker die d r d 
klein wa geworden. Rond 1550 be t edden de kerkm e te 
hun geldelijke middelen aan de vervanging van h I troel 
een dakbedekking met leien 6. 

De aanpa sing werken aan het kerkgebou werd n gr lend L g reali rd n r 
impuls van pastoor Petru Willaert In teg 0 t lliog l I 0 aantal an zijn re.aJl-
gers verbleef deze pa toor wel te Bellem. Hij w nd in de p Ic ri , die I ft h I -
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maal omwald was. Petrus Willaert hield op de "priesterage" ook wat vee. Bovendien 
nam hij het initiatief om de kerkelijke goederen te inventariseren in een eigenhandig 
bijgehouden register. Daarin noteerde de pastoor onbevangen enkele details over zijn 
privé-leven. Zo blijkt dat hij in concubinaat leefde en dat hij bij zijn levensgezellin 
enkele kinderen verwekt had 7. 

Pastoor Petrus Willaert kon in 1559 rekenen op de medewerking van de kerkmeesters 
Mauwers Van Daele en Jan Rootsaert 8. Het was een jaar met snel opeenvolgende 
ingrijpende gebeurtenissen op het hoogste politieke en kerkelijke niveau. Op 3 april 
1559 werd de vrede van Le Cateau-Cambrésis getekend die een einde maakte aan de 
oorlog met Frankrijk. Door deze vrede stond koning Filips 11, die in 1555 zijn vader 
Karel V was opgevolgd, zeer sterk op het internationale toneel. In de Nederlanden 
groeide evenwel het protest van de adel die zich bekloeg over een gebrek aan deel
name aan het bestuur. De ontevredenheid werd nog versterkt toen bleek dat de her
vorming van de bisdommen in het geheim en zonder medeweten van de adel was 
voorbereid. Deze bisdommenhervorming werd op 12 mei 1559 door paus Paulus IV 
met de bul "Super Universas" uitgevaardigd. Krachtens deze tekst werden de 
Nederlanden verdeeld in drie aartsbisdommen en vijftien bisdommen. Als gevolg van 
die hervorming behoorde de parochie Bellem voortaan tot het bisdom Gent. Een bij
komende bron van ergenis voor de adel was de bepaling dat adellijke zonen zonder 
een academische graad uitgesloten werden van het bisschopsambt. Ook de ongenadi
ge repressie van andersdenkenden en de aanwezigheid van Spaanse troepen werd 
door de adel op heel wat kritiek onthaald. Tijdens de bijeenkomst van de ridders van 
het Gulden Vlies van 23 tot 25 juli 1559 in de Gentse Sint-Baafskathedraal en tijdens 
de zitting van de Staten-Generaal te Gent op 7 augustus 1559 nam koning Filips IJ 
afscheid van de Nederlanden. Hij vertrok naar Spanje en liet de Lage Landen achter 
in een woelige, gespannen situatie 9. 

De overstap naar een nieuw geloof 

De nieuwe ideeën en de kritiek op godsdienstige wantoestanden schoten rond 1559 
wortel in Bellem, meerbepaald in de gezinnen van Mauwers Van Daele en Jan 
Rootsaert. Als kerkmeesters waren zij bevoorrechte getuigen geweest van alle aspec
ten van het parochiale leven, met inbegrip van de levenswandel van de pastoor. Hoe 
en wanneer zij met de nieuwgezinden in contact zijn gekomen, is moeilijk uit te 
maken. De families Van Daele en Rootsaert waren omzeggens buren in de 
Zuttershoek, op de noordkant van het dorp 10. Het is mogelijk dat Mauwers Van 
Daele, die als marktschipper regelmatig van Bellem langs het riviertje de Kale naar 
Gent voer, de doperse ideeën naar Bellem heeft gebracht 11. 

Lippynken Rootsaert, een dochter van Jan Rootsaert, woonde in 1560 met haar man 
Pieter Geeraerts in Landegem. Zij lieten hun eerste kincI in Landegem dopen. Een 
tweede kincI werd gedoopt in Merendree. Beide gemeenten waren echter in gerechte
lijke kringen bekend als haarden van ketterij wegens de aanwezigheid van doperse 
kernen. lIet is mogelijk dat Lippynken Rootsaert reeds met doperse ideeën van 
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Bellem naar Landegem en Merendree verhuisde en haar twee kinderen om confor
mistische redenen toch nog katholiek liet dopen. Een andere mogelijkheid is dat zij 
zich pas tijdens haar verblijf in de ketterse gemeenschap tot het anabapti~me bekeer
de. Vast staat wel dat Lippynken Rootsaert in 1565 voor het nÎeuwe geloof gewon
nen was want in dat jaar verliet zij de streek "omme niel bekendl Ie :)'ne ende vul 
vreezen" ! Om aan de kettervervolging te ontsnappen trok zij naar de dopeN! 
gemeenschap van Franeker in Friesland. Zij liet zich daar herdopen 12. 

Voor Mauwers Van Daele brak eveneens het moment aan om zijn nieuwe geloof in 
het anabaptisme te veruitwendigen. In het Wonderjaar 1566 werd het anabaptisme 
nochtans naar de achtergrond gedrongen door het calvinisme dat loen in OplTlaTh wa. ... 
Tijdens de lente werden overal calvinistische hagepreken gehouden. ook in Aalter en 
omgeving. De invloed van de calvinistische Catharina van Boetzelaer was daar uiter
aard niet vreemd aan. In augustus 1566 raasde de Beeldenstorm door onze gewesten. 
Principieel in hun volstrekte weerloosheid hielden de dopers zich lijden~ de 
Beeldenstorm ver van elke kerkbraak of gewelddaad 13, In deze bewogen dagen nam 
Mauwers Van Daele de beslissing om niet langer in zijn parochie of elders de katho
lieke eredienst bij te wonen. Hij was er van overtuigd dat "Isacrament des allitaers" 
in die dagen soms uitgereikt werd aan dronkaards en hoerenlopers, die "metlel! "Ius
sche ende bloede Jhesu Christi hWIden een kermesse" . Volgens hem behoorde "=IIIc
ke eene maeltyt su\'erlick ghehallden Ie l1'erdene", Als doper erkende Mauwers Van 
Daele enkel de door Christus ingestelde sacramenten van het doopsel op '·ol\\a.'\sen 
leeftijd en het avondmaal. Mogelijks was het puhlieke concuhinaat van de Bellcmse 
pastoor hem eveneens een doom in het oog 14. 

In de Gentse gemeenschap nUl de \\'ederdopl'rs 

Mauwers Van Daele ontplooide zich tot leidsman van dc dllperse gelllt.'C'nsçhap in de 
streek. Ilij woonde "sC'crC'lC' cOI1l,t'l/lyck(,/c" hij in Gent, in de omge"ing " .. n het 
"heelfroiclC''' en in de schipperswijk "hel 1)('f'ClII". Dl' "mil/iSlt'r (l/dC' farme,." in de 
vergaderingen was een predikant uit Friesland, op doom.'is in dt.' stn.-e" 15. Ol.'" 
Lippynken Rootsaert had zkh in 1)67 in Gent gevcstigd lUI l'cn tWl'C'jari~ wrl.llijf in 
Friesland. Getrouw aan haar nieuwe overtuiging weigen1\: zij hum lknk kind te latt'n 
dopen. Dit kind werd haar echter door hl't gl'redll afgenollll'n t.'ll "erl'lkht ""tholiel. 
gedoopt in de Sint-Jansparochic. I kt werd daal1l1l uitht.,:;!t.'l'd hij el'n hdkhminlÎl'r, 
Deze maatregelen hnll.:hten haar gt.'loof l'vcll\wlnict aun hl't wan"l..'kn, wnnt lij \\l'i
gerde ook haar vierde I.ind te lall'n dopt.'n. Dl' fl'Pfl'ssit.' trof haar ~l'/in lll'~ h,inkr 
toen op 6 fehruari I )69 haar echtgl'noot Pieter Ck'enll'rt:; IIp dl' ht.",'rlijl.hdll "ml St
Pieters op de hrandstapl'l terechlgesll..'ld wl'rd 1('1, 

Mauwers Vun Dacle was inmiddels et.'n drallisd1ijf gcwonkn in lil' wrspn'idin!! "all 
doperse denkbeelden. llij hradlt ml:1 I.ijn IlHlrl.ISl'hip "l'lIl'Nl' hijlx'l~ lilt'" mUlr 
Bellelll voor gelijkgezinden. Zo I. wum Zlllllergl'llllllHlr JO(l~ Sll')"Ul'r1 bij Mml\\t.'N 
Van Duele thuis een hijhcl Illlmkn. El'n undl'n' hijlwl hnd dl' Z"ml'f!:l'IIlM.' IiIllWIl" \'

vcr lIil Engeland Ill<..'egl'hrndlt 17. 
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Naar het einde 

Toen in 1572 de echtgenote van Mauwers Van Daele overleed, stelde de ketterse 
Bellemnaar een daad die voor de nodige opschudding zou zorgen. Hij liet zijn vrouw 
niet kerkelijk begraven, maar bezorgde haar een laatste rustplaats in de buurt van zijn 
hofstede, in het perceel "den cleenen hetselaere" . Zijn broer Pieter leverde de lijkkist 
18. Deze informatie werd ongetwijfeld doorgespeeld aan de gerechtelijke instanties. 

Op 3 juni 1573 werd Mauwers Van Daele aangehouden en in Gent voor zijn rechters 
gebracht. Hij was toen 53 jaar oud. Zijn functie in de doperse gemeenschap had hem 
de titel "Bisschop vanden Wederdoopers" opgeleverd. Op de vraag waarom hij aldus 
werd genoemd, antwoordde Mauwers Van Daele dat die omschrijving aan de souve
rein-baljuw was doorgegeven door "eene hoere Maye ghenaempt spapen hoere van 
Bellem". Op 22 juni 1573 ging het verhoor verder. Gevraagd of hij "zyne voorgaen
de doleantien ende erreuren" wilde herroepen, bevestigde de beschuldigde dat hij 
enkel geloofde in twee sacramenten "de ghone by Jhesum Christum ontfanghen te 
wetene het doopsele ende avontmael". Verder was hij van mening "datter vele ghe
storven zyn onghedoopt dat die zalich zyn". De rechtbank bevond Mauwers Van 
Daele "heretyc obstinaet in zyne erreuren" en verklaarde hem "ghevallen inde pey
nen begrepen int placcaet vande Majesteyt upt faict vande heresie ghemaect". 

Op 23 juni 1573 aanhoorde de Bellemse ketter het vonnis dat over hem uitgesproken 
werd: "Omme dieswille dat ghy Maurissus Van Dale gheboren van Bellem bevonden 
zyt te sustineren ghereprobeirde opinien ende articlen confraerie den kerstelicken 
ghelove ende de kercke nyet tefrequenteren noch te biechte ofte sacramente te gaene, 
dat ooc ghy ghevallen zynde int verwaet ende ban vanden gheestelicken hove van 
tbisdom van Ghendt, daerinne bleven zyt zonder u danof te doen absolveren, hante
rende bovendien diverssche onbehoirlicke ende verboden conventiclen van sectaris
sen ghehouden by nachte binnen deser stede ende dat ooe ghy by gheestelieke per
soonen ghevraecht ende onderwesen zynde omme af te staene van uwe dolinghen en 
ketterien, blyft daerinne obstinaet daerinne gheeontinueert hebbende vele ende diver
sche jaeren zo tzelve al ghebleken es souffisantelick ende tzelfs by uwe eyghene con
fessie ende verlyt, so ist dat de souverain u verclaert ghevallen te zyne inde peyne 
byden plaeaet up tfaict vande heresie begrepen ende dienvolghende gheexecuteert te 
zyne metten viere, verclaerende al u goet waer ghestaen ofte p,helep,hen es ver/mert 
sconincx ons p,heduchs heeren proffyt" 19. Op 25 juni 1573 werd Mauwers Van Daele 
terechtgesteld op de brandstapel buiten de Gentse Persellepoort 20. 

In het najaar van 1573 woonde Lippynken Rootsaert nog ketterse bijeenkomsten bij 
in Gent" inde blauwe handt". Zij werd opgepakt op 18 november 1573 en op 19 juli 
1576 onthoofd in het Gentse Gravensteen 21. 

Zomergemnaar Joos Steyaert werd betrapt op het bezit van "verboden boucken" en 
op 12 juni 1574 veroordeeld om "p,heexecuteert te werden metter coorde" 22. 
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EPILOOG 

In 1577 grepen de calvinisten de macht in Gent. De katholieke ercdien~t viel tocn 
helemaal stil in de plattelandsdorpen. De daaropvolgende reconquil>ta van onl.e 
gewesten door de Spanjaarden en de plundertochten van de Vrijbujte~ l.orgden voor 
een algehele ontreddering in de streek. Pas tijdens het Twaalfjarig BCl>tand (1609-
1621) kon begonnen worden met het herstel van het parochiaal leven door een triom
ferende Contrareformatorische Kerk! 23 
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RECHTSGEDING BETREFFENDE 
NOVALE TIENDEN TE HANSBEKE, 

ANNO 1690 

Albert MARTENS 

Volgens het tiendstelsel, ingevoerd in de 8ste eeuw om parochiepriesters en kerken 
van voldoende inkomsten te voorzien, moest door de tiendplichtigen o.a. het tiende 
deel van de opbrengst van graangewassen worden afgestaan. 

Ook op nieuw ontgonnen landbouwgronden (zoals gerooide bossen, velden, braak
grond. meersen, onbehuisde steden, gedempte putten enz. die in cultuur gebracht wer
den) werden tienden geheven, de zogenaamde novale tienden. 

Het Xde penningkohier van Hansbeke, daterend van 1575, vermeldt de "pre/aet van 
Dronghene", het "cappitte/ van Doornicke" , de "kercke van Hansbeke" en de "pas
teur van Hansbeke" als tiendheffers te Hansbekel. 

Volgens een novaalbrief*, daterend van 1597, kwamen de "nova/e" tienden te 
Hansbeke in sommige wijken integraal toe aan de pastoor van Hansbeke, in andere 
wijken half om half aan de pastoor van Hansbeke en de prelaat van de Drongense 
abdijl. 

In 1690 leidde een aanslepend meningsverschil tussen de opeenvolgende pastoors 
van Bellem en Petrus Swevers, landdeken en pastoor van Hansbeke, betreffende 
novale tienden in "de ketelaers" te Hansbeke, uiteindelijk tot een rechtszaak* voor 
de Raad van Vlaanderen3. 

De Ketelaers 

Betekenis 

Reeds in de 16de eeuw is, in oude archivalia, sprake van 's Ketelarellmeers4. 

/569 "dat men heedt sketelaren merscl!" 
/57/ "ii ghenzeten nzersschen int sketelaren mersch" 
/571 "ketelare mersch" 
/572 "sketelaren nzeersch" 
I{J07 "nzeersch gheheeten de ketelaere" 
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Het woord meers komt van het Germaan~e mari (waterpla<;) en duidde oor~pronke
lijk vochtig grasland aan5. 

Volgens J. Luyssaerl6 herkent men in "sketelaren meerseh" de naam van een vroe
gere eigenaar of gebruiker. 
De ketelaers waren dus oorspronkelijk vochtige graslanden, die genoemd werden 
naar een vroegere eigenaar of pachter ervan. 

Ligging 

Graslanden liggen doorgaans in de alluviale stroken langs natuurlijke waterlopen en 
beken, ook langs grachten en watergangen. 

Omdat ze het voorwerp uitmaakten van een dispuut* tussen de parochieherders van 
Bellem en Hansbeke moeten de ketelaers uiteraard gezocht worden in het grensge
bied van de parochie Hansbeke en de parochie Bellem. 

T(/p(/nymische kaarl I'ClII IIANSJlf.'I\/:·, 
SC/I//t'lISlcllin8 .' .IclIIl.IlY,I'sc/{'rl 
1""k('IIill8 .' (h'c'rI Anclr;",I' 
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De preciese ligging van de ketelaers wordt achterhaald aan de hand van het "jaerboek 
ofte gebruyckboek van Hansbeke". daterend van omstreeks 16437 en van het land
boek van Hansbeke8 met bijhorende kaart9 anno 1700. 

Volgens het gebruikboek pachtte Gheert Standaert omstreeks 1643 van jonker 
Serafinus Van Schynghem een "ettynge". genaamd "den ketelaere" ter grootte van 
2905 roeden, grenzende aan "den waeterloop" . 

Een ettinge is een plaats waar men het vee eUe of weidde, een graasweide in tegen
stelling met meersen en broeken die voor hooiwinning dienden 10. 

Ook Crystoffel Steyaert pachtte toen van Joos Patteet een meers "den cete/aere". 
groot 336 roeden, palende ten zuiden aan "het leenstraetjen" en ten noorden aan 
"den waeterloop" . 

Volgens deze gegevens zou de ketelaere of sketelaren meersch oorspronkelijk een 
grote grasvlakte geweest zijn met een oppervlakte van ca. 5 ha., gelegen op de zui
delijke oever van een (natuurlijke) waterloop (of beek) en in het zuiden begrensd door 
het leen straat je. 

In Hansbeke waren twee leenstraatjes die naar zogenaamde lenen liepen (akkers die 
in leen gehouden werden van een of andere heer). Het eerste, in de westelijke uithoek 
van Hansbeke aan de grens met Lotenhulle, doorkruiste er "dry velden" van oost naar 
west (nu een uitloper van de huidige Boerestraat) 11. Het tweede, in het noordelijke 
grensgebied van Hansbeke met Bellem, was een zijweggetje van "de straete loopen
de van hansbeke kercke naer de brugsche vaert". Dit in westelijke richting lopend 
zijstraatje van de huidige Vaartstraat nabij de kanaalbrug van Hansbeke, heeft op het 
gangbare stratenplan van Groot-Nevele geen naam. De laatstgenoemde landweg is, 
gelet op de situatie, het leenstraatje in kwestie. 

Met de vermelde waterloop ten noorden van de ketelaers werd dan vanzelfsprekend 
de Bellembeek bedoeld die er de grens vormt tussen Hansbeke en Bellem. 

Het landboek met bijhorende kaart, anno 1700, geeft uiteindelijk uitsluitsel omtrent 
de preciese ligging van "de ketelaers" . Het geheel van de percelen nrs 87 tot en met 
91 van het 4de beloop "Velde en Ham", gelegen tussen de Bellembeek en het zoge
naamde leen straatje, worden er immers als "de ketelaers" aangeduid. Ze behoorden 
toe, anno 1700, aan Comelis Sanderlinck en werden door Louys Bracke gebruikt. 
Ook de meersen nrs 92 en 93, eigendommen de eerste van weduwe Patteet, de twee
de van Philip Van Aerde en beide gebruikt door Jan Putte, behoorden vermoedelijk 
tot de oorspronkelijke "sketelaren meerseh" . Op de toponymische kaart van 
Hansbeke, samengesteld in 1995 door Jan Luyssaert, vindt men de betrokken perce
len onder naam van '''s Ketelaren meers" (zie het uittreksel van deze kaart). 

Op de kadastrale kaart van Nevele, 3de afdeling (Hansbcke), sectie A, I ste blad (bij
gewerkt tot 0 J januari 1982) zijn de zogenaamde "ketelaers" terug te vinden als de 
aaneengesloten percelen nrs. 16a, 16b, I7, 18, J 9, 20a, 20b, 2 J, 22, 23 en 24. 
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Van meers lol zaailand 

Gheert Standaert, die (een deel van) den kelelaere pachtte van jonker Serafinus Van 
Schynghem, woonde in 1643 op een hof~tede langs de noordzijde van ""ammcstra
ele". Hij gebruikte 42 gemeten land. meers en bos (ca. 18 ha.). Hij wa .. kerkmee .. ter 
in 1626 en schepen van de heerlijkheid van Hansbcke in 1630-1633. Hij l.etelde in de 
jaren 1619-1634 ook in de schepenbank van de heerlijkheid van 8ellem en 
Schuurvelde als vertegenwoordiger van de Bellemse enclave te Han .. beke I2• Hij .. tierf 
te Hansbeke op 28 december 1646. 

Laurens Standaert fs. dito Gheert, die te Merendree op 17 januari 1645 gehu\\d wa~ 
met Elisabeth Wegge, bleef na de dood van zijn vader de ouderlijke hoeve bewonen. 
Hij was armmeester te Hansbeke in 1650 en schepen van de heerlijkheid van 8ellem 
en Schuurvelde in 1647-1657. Hij overleed op 21 mei 1660 te Han,beke en werd er 
in de kerk begraven. Hij had 8 kinderen waaronder Gheert en Guilliame. 

Omstreeks 1645, kort voor zijn dood. bracht Gheert Standaert een deel van de 1.:('1('

laers, namelijk "den vyuersten ketelaere" in cultuur13 en bebouwde het ge\\onnen 
zaailand met graangewassen. Na het overlijden van zijn vader zette UlUrenl> het 
begonnen ontginningswerk voort. 

Op deze nieuw ontgonnen landbouwgrond werden traditioneel no\'ale tienden gehe
ven. Deze tienden werden gedurende decennia gelicht door (de tiendp'lchtcrs van) 
Petrus Swevers, .. haccalClurus in de godgdecrclllcicf', die op Q janu'lri I tH6 tot pas
toor van Hansbeke benoemd was. Het vertienden geheurde met "exdus;(' ",Ul '/('11 
pastoor \'an Bel/em" en "sol/der eefligllc tegc'nsc'ggingC'''. 

Gelet op de aanspmak die zijn opvolgers maakten op de novak tiendl' nm dt' kt'lda
ere (zie verder). is het enigszins verwonderlijk dut Jan Eline. pastoor "un Bellem nUl 

1646 tot 1665, voor zover als bl'kend. geen pogingen dl'ed UI11 en:ntllch: tiendn'chtl'fl 
op de kett'laC'f"s op te eisen. Tl:meer omdat hij te Relkm wcl \'octstappen ondemam 
om de nieuwe novale tienden op kleinere partijen up tt' halen 1-1. 

liet dispuut 

Na verloop van .inren hkcf de te voren gecultiveerde "\'yllaslrll /"f/(/drrr" l\pnÎ<."uw 
onbehouwd liggen en wt'rd uls tiendvrije meers gehruikt. 

De kC'fl'ltIL'rs kwamen intussen in het h<.'lit van ('llrnelis SUlllkrlinà t'll \\l'nkn 
gepacht door Jun De' Brahanter. Dl'ze ht'\Vt.'rkte "dt' "ilrrs/(' /..c'lt'lclr(''' in Ifl~5·IN'f\ 
opnieuw tot 11Indhnuwgrond die hij flll't IUIVer hc/unid<.". 

Pl'trus Swevcrs. een ,eVt'rH iger. \Vus nll~ steeds pustllnr te 1I11n,hckc. In I Nq ,,<."nt 
hij weliswaur hl'IHlcmd tot lkkl'n vun hl't dislricl [x.'in/l\ mUllr ml1l~('/ic.'n twt IImN 
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van deken niet noodzakelijk verbonden was aan de titelparochie van het decanaat, had 
hij verkozen op zijn vertrouwde parochie te blijven wonen. 

Te Bellem was Daniel Thysebaert, "lieentiaet in dheylighe godtheyt", pastoor sedert 
6 augustus 1680. Hij behartigde zijn persoonlijke materiële belangen goed, want 
reeds korte tijd na zijn benoeming spande hij een proces in tegen het kapittel van 
Doornik om de extra-vergoeding van 20 ponden groten, die het kapittel sedert 1632 
aan zijn voorgangers had gegeven maar aan hem niet meer uitbetaalde, terug te vor
deren 15. 

Pastoor Thysebaert maakte blijkbaar aanspraak op (een deel van) de novale tiende 
van de opnieuw in cultuur gebrachte "vyttersten ketelaere" . Deken Swevers sloot 
met hem, als "eollenganten" , om "processen te schuwen" een mondeling akkoord 
"dat sij die tiende van de partije elk de helft souden profieteren" . 

Maar bij de (eerste) oogst in 1686 hield de Bellemse parochieherder zich niet aan een 
fifty-fifty-verdeling van de tiende, maar had "die thiende verdeelt naer sijn goet
duneken laetende het minste deel voor de pastor van Hansbeke". 

Pastoor-deken Swevers, die met toewijding zijn pastorale functies vervulde en veel 
zorg besteedde aan het toezicht op het kerkelijke en religieuze leven op de parochies 
van zijn decanaat, bleek echter geen gemakkelijke personaliteit te zijn. Hij had het te 
Hansbeke herhaalde malen aan de stok gehad met de wereldlijke overheid o.a. met de 
baljuw en de magistraat 16• 

Hij nam het niet dat pastoor Thysebaert de goede trouw misbruikt en de afspraak 
geschonden had en beschouwde dientengevolge de mondelinge overeenkomst aan
gaande de tiende op de ketelaere als verbroken. Hij weigerde zelfs het op de akker 
achtergelaten deel van de tiende te lichten. 

In het daaropvolgende jaar (1687) k wam hij eigenhandig vertienden tijdens de oogst 
van het vlas en liet de volledige tiende afvoeren. 

Wellicht ontstond toen een dispuut tussen pastoor Thysebaert en pastoor-deken 
Swevers. Vier bewaard gebleven getuigschriften, handelend over het tiendrecht in de 
kete/aers ten gunste van de pastoor van Hansbeke, laten dit vermoeden. 

Werd het geschil voorgelegd aan de plaatselijke vierschaar? Behoorden deze attesta
ties* bij een procesbundel of werden er aanstalten gemaakt tot een proces? 

Gheeraert Standaert, kleinzoon/zoon van Gheeraert/Laurens, omtrent 50 jaar oud, 
verklaarde dat zijn vader Laurens de ketelaere, die toen eigendom was van menher 
Sandelinx, gebruikt had en "Rehrocht tot winnende lal/dt". Matthijs Lamme den 
ouden en Pieter Vemiers, gehuwd met Susanne Mieux, (opeenvolgende) tiendpach-
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ters van pastoor Swevers haalden in die tijd de novale tiende "vande seh'e partijl', 

nament/ijck den vylfersten kete/aer. als oock" (van) "dandere partijen. (toecommen

de versche.vde persoonen), gelegen in de kete/aers binnen de prochie van Jlallsbeke". 

Hij verklaarde ook dat zijn grootvader Gheert Standaert. volgens zeggen van zijn 
vader, dezelfde partij bebouwd had en de tiende ervan gelicht werd "l'yllelJ naeme 

mllden pastor van lIansbeke ende de pachters mIJden pre/aer van Drongene, s{JI1der 

dat .vmandt anders iedt het minste soude hebben gepretendeert". 

Deze eerste attestatie onderstreepte dus dat het tiendrecht op "den l'ytterSlen kele

/aere" en op andere partijen "in de kete/aers" volgens het gewoonterecht toekwam 
aan de pastoor van Hansbeke en aan de abt van Drongen, en dit ook vanouds zonder 
tegenspraak gebleven was. 

Maar pastoor Thysebaert kon niet overtuigd worden. Hij beweerde dat hij recht had 
op de tiende van de kete/aere omdat de partij gelegen was "inden cromeeckewijck 

onder het district mnde groote bellemsche thiende" die zich tot op hel grondgebied 
van de parochie Hansbeke uitstrekte. 

De drie overige getuigschriften handelen dan ook in hoofdl.aak over de scheiding tus
sen de tiendwijk van Cromeke te Bellem en de tiendwijk van de l'clrsrroelt> op 
Hansbeke, 

Pieler Vemiers fs. Pierer, omtrent 50 jaar oud. verklaarde in tegenwoordigheid van 
Egidius Coppieters dat hij reeds sedert 24 jaren (lees sedert 16(3) pa(hter \\3S van de 
tiende "valIdelI wijck gelegen il/ cJe \,eltsl/'(1et(', loecOfllll/('"cJe df' ,)(}storye l'dll 

lIansbecke", Het vertienden in deze wijk geheurde steeds volgens de sdl<~iding die 
hem door Matthijs Lamme den oudel/ aangewezen W~lS. Oae had voordien gc(.iun·n
de 60 jaren, namens de pastoor van Hanslx'ke. dc tiende volgens dCielfdc Sdlciding 
geweerd (weren = wegvoeren van veldvruchten) en opgedaan (opdtx'n = llpnel1ll'n en 
wegruimen), 

De door Matthys Lumme aangeduide Sdll'iding lussen "elt' Ihit'IIe1t' \'(111 8dlt-m "cia 
hl'Slreckel/de Of' /lal/sIJdc" en dl' ",hic"dc' 10('('011l1ll('"d(' ,k" ,,.,.\'Ior l',m lI,ms~'Á"." 

en de "pre/ac' l'a" nrmlght'"'''' in "dt'// II'UcÁ 1'(111 ,fto "dIJ'f'CIf'/t'" Ix 'gun "",lil ,WhI"'" 
hel hu)'s I'(J" IIIt'IIh('/' Uasilills" 17 (wmlr Jal'llhus LmnllCfl'l'ht woonde) ""."d". .{(JO 

fool'cl/de door e('11 pc/rlUe /emdls gh""O('IIII'I/It'I.ltJ/·'" /8, ""it'II\\,s" (sdluins) ",J\'".r c/r 
1'('/ISI/'(I('lc door t'l'II f'arlUt' /mull g"c"af'lIIpl hcl cOllft'l'kt,,,/1J (in /,r(\\,('/cÁr cl,' IIU,',/

de d('ss('(fç helli ('1/ half I'('rc/cdl Î.\" gt'\I','t'SI I1Icl cl,' Ihit·"elc' I '!lil bd/r'", I, ('II,1r Sc'" 

voor Is door 111'('C l'arrUkcl/s lo"d,s cic' ,','"e gCl/clt'I1IP' d('" /'I(IJC":O c'IIck cI'lIIdc'r ,Ic''' 
dril'sch2', e"de ,\'(Jo I'oorls door C('" hm'ck.\kt'" \',111 Uil pdr((if' Ilmell g(,'h~m/" ,k 
I'ol/t' SPl'122 e"de \'oorl,\' /I(}('IIS cloor (\I'C,' pclrlU,'" 10('Cmm"f'IIc1,' cJr ".'in ,\1111111, .. ,
Lamme, ge"m'mfll dl' achlel's(c II/"I'.\ThdA,'II.\.13 (o( elt'" htlllCÁ" (\\ mlr h\\.'IIIl'rti,itl \'l'n 

populier slond) ""alc"dt' legc'l/ jo//c'\'rollll'" dil/'(' 111('1',\'1'".'4 ('"cic' ((11 ,,."'11:;,,. IllIIcll.~ 
gelloempl ,wJ('sc/rit'.\Th:5, sc/wcd"l1de II/cl d,'" ,~I'cldlf IOfl/'c'II,1c' 11,,(1' clc'1I \","('rI,)(,I' 
clie schcecll dl' "rocMt' \'all f/am/wek,' ,'"elt' Ikll,.","_ 
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Op de figuratieve kaart van Hansbeke, daterend van 174426, trok landmeter Joos De 
Deken junior een lijn die inderdaad aan de beschrijving van de geciteerde schei
dingslijn beantwoordde. 

De tiendpachters van Bellem waren, nog steeds volgens Pieter Verniers, nooit geko
men "over den gracht ofte partije daer den voorseyden popelier staet omme te hae
len ofte pretenderen eenighe thiende op ofte inden wijck van de veltstraete". 

De attestant* besloot dat hij (zoals Matthys Lamme) de partijen met tiendbare vruch
ten "liggende in de oostsijde van voornoemde scheedinghe" altijd namens de pastoor 
van Hansbeke vertiend heeft zonder "eenige oppositie ofte contradictie, namelijk de 
joncvrouwe clare mersch, die een deel noch besayt is geweest, de ketelaers toecom
mende menher Sandelinx, den langen ketelaere gebruyckt bij Gillis Braedt, item den 
langen ketelaere toecommende menher Pateet, item een partije wesende de mersch 
tegen den bunt" evenals de partij in kwestie, gebruikt door Jan De Brabanter en tevo
ren door Matthys Lamme de jong he, Laurens en Gheert Standaert. 

Ook volgens Matthys Lamme de jong he, omtrent 58 jaar oud, eindigde de Bellemse 
tiende op Hansbeke aan de gracht lopende "lanx jonsvrouwe claere ende soes
driesch". Hij beschreef het verloop van de scheiding zoals door Pieter Verniers uit
eengezet werd, verklaarde dat hij deze grenslijn "met sijnen vader Matthys Lamme 
altijts paysibelijck tegen die thiende van Bellem gebruyckt ende onderhouden heeft" , 
en dat "die van Bellem noydt geweest en hebben om thiende te haelen buyten die 
scheedinghe" . Hijzelf gebruikte de ketelaere in kwestie gedurende 9 jaren. Tijdens 
die jaren werd de tiende ervan, zoals van andere bezaaide partijen in hetzelfde 
gewest, door de tiendpachters van Hansbeke gehaald "sonder eenighe contradictie 
ofte pretensie van die van Bellem" . 

Het getuigenis van Jan De Brabanter, een veertiger, die de uiterste ketelare opnieuw 
in cultuur bracht, bevestigde de verklaringen van de vorigen. 

Volgens de laatste drie attestaties kon de pastoor van Bellem dus geen aanspraak 
maken op de tiende van de ketelaers omdat die partij land buiten de (enclave van de) 
Bellemse tiendwijk lag. 

De getuigen, die hun attestatie (sommigen met een merk) ondertekenden, verklaarden 
bereid te zijn deze tegenover "derden te valideren naer rechte" of "breeder onder 
eedt te bevestighen" . 

Het lijkt er op dat tussen de Bcllemse pastoor en de pastoor-deken van I-Iansbeke een 
dovemansgesprek gevoerd werd. Ook in de zomer van 16RR nam de deken de gehele 
tiende van de tarweoogst tot zich. Maar in 1689 haastte pastoor Thysebaert zich om 
op "de ketelaere" (clandestien) de tiende van de oogst van het boekweit op te halen. 
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Het rechtsgeding 

Daniël Thysebaert werd in 1690 pastoor benoemd van de Sint-Maartcn .. parochie van 
Ekkergem te Gent. Hij werd te Bellem opgevolgd door Rudolph Vandenneulen, die 
ook al een baccalaureaat in de godgeleerdheid be7..at27• 

De nieuwe parochieherder wist blijkbaar van aanpakken en .. peelde kort op de bal. 
Reeds op het einde van de maand augustus 1690, nadat de tiendpachter. van deken 
Swevers de tarwe op de ketelaere vertiend hadden, diende hij bij de RalJt! ,'IJII 

Vlaanderen een verzoekschrift in. 

In deze supplicatie* verklaarde hij dat zijn voorganger Daniel Thysebaert recht had 
"ende in possessie" (was) "te proffyteren ten lestelI jaerschaere" (pachnennijn) de 
ene helft van de novale tiende van een zeker partij land genaamd "de kc .. ,t'lIJt-U··, 

gelegen "inden cromeeckewijck onder hel district mil de grome hellemsclre Ilrit'lldc" 

en het "aen niemandt gheorloft en was" hem als opvolger "in de "oorseyde posst'sie 
(bezit) te trouhleren" (verontrusten), dat desondanks de tiendpachten. van Petrus 
Swevers, landdeken en pastoor van Hansbeke, tijdens de voorbije oogst de gehele 
tiende van de voornoemde akker gehaald hadden en hij aldw. benadc..>t:ld werd voor 
een bedrag van "(Wintich schellynghell 1-voten". Hij verzocht de raad om prm'isie* of 
recredenlie* , 

Op last vun "dl' presidellf el/de rClels!ied('1I "~cm dt'" fdede" (ondertekend dOl.lr 
Overwacle dd. 28 augustus I 69{)) begaf C'. Mortier, eerste deurw.tarder* van de Ra.td. 
zich op I scptem ber .. t('1' pll/ets('1/ (,ol/tcllliclI.\'c* da('1' dt' l/'(lubt'! ghfbc.·urt" was. om 
er pastoor-deken Swevers aanzegging'" IC doen, A'lI1gaien dC/e aanmcrkingen ma'lk
te, werd hij per lI/el1loriaC'! l1illiel *gedagvaard'" op vrijdag ~ sc..'ptcmhc..'r \nUf lil' 
"hooghe ende lI/ogh('l/clc I/('('re,," vun de raad Ic "crschijnc..'n om l.kh IC \ Crnnl\H)tlr
den2H• 

Op 21 septcmhcr werd dc I<lIlk op dl' rol'" gl'plulltSt. "Nclt'T gt'luJ(lr \'clllde- r".'1t('ct;c"
Vi' (/(II'o('(/c,t('" \'(11/ cic pl/rlije,," wan:n lil' "1/('('1'('11 c'ommi.uari.ul'II, glrc"/'rc"dd('('rr 

hl'I>/Jl'I/C/c Icr expcclitie' "(11/ dc' 1'0111', ill "UII adl'Ys* g"c'dit'lIl gC'II't'c'SI 'I dc'l'l(lf dit',~clll' 
gO(,l1de 1(' ho 11 cic 11 \"I.\'fWUS('IIJ (I' II('(C'· /JU dl'lI I/('('s,\ï'ItC'I' (II'('r Ic' legg('''''' 

Dcl.c aktc. dil' nict Illl'l'r vnnrhumkn is, vonknk ongl'lwijfc.'ld lil' ptl.U('SS;!' \'Ull hct 
ticndredll op de !.;clc/acrc en l'cn sl'hHlkVl'r~Ol'ding \wgc..'ns lll't ,krn'n \"lUl l"l'n ,k'l.'! 
van dc t icndvruchtl'n !-!c..'lhlJ'l'l1lk l'l'n aantal jun,'n, louIs tnlU\\'\,'ns in twt \l'r/ol'k~l'hrin 
geformulcerd werd. 

lIet advcrtissclllcnt .... oP!-!l'stl'ld door.l. Arnolldt pn.X'uf\,'ur'" \'an pllsh~lr S\\l'\("n>, wr· 
wees naar versl'heidl'!ll' !-!l'tui!-!sdlrilkn, n:slx'rtil'vl'lijl... gl'noll"l'nl \\p 11. 1.' l'n 14 
septl'l11hcr 16l)(). 

(ihc('rt .\'twU/cU'I'1 Ill'rhuullk lijn Vl'rl...lurill~ dk hij op ]9 UU~\Isllls 1(\~7 llf~dl,).!,t h'I11. 

Del.e Vl'rl... larillg wl'rd tlll'd,' ondl'l'tl'I...l'lHl door lijn hl")t'r Ci"illiamc' -"11111.1./('1'1. 
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Jan De Brabanter bevestigde dat de tiende van de ketelaere ten tijde van Gheert en 
Laurens Standaert zaliger, door de tiendpachters van pastoor Swevers en de prelaat 
van Drongen steeds "pijsibelijck ende sonder eenige oppositie gheweert ende opge
daen sijn" . Sedert hij vijf of zes jaar geleden dezelfde partij van mijnheer Sanderlinck 
pachtte, werd de tiende door de pachters van pastoor Swevers gehaald, uitgezonderd 
in 1686, "als wanneer den pastor van Bel/em het meeste deel vande thiende hadde 
geweert, laetende het minste deel van de thiende voor den pastor van Hansbeke, ghe
lijd hij oock ghedaen heeft ten jaere 1689 als wanneer hij heeft comen vertienden ter 
wijlent dat de vruchten wierden ghepickt ende laeghen in legghen" (leg = hoeveel
heid graan die de maaier telkens als een los hoopje neerlegt) "tegen ghewonnelijcke 
eostuvme" . 

Pieter Verniers fs Pieter herhaalde, nagenoeg in dezelfde bewoordingen, zijn verkla
ring van 17 augustus 1687, betreffende ondermeer de scheidingslijn tussen de tiend
wijk van Cromeke en de "thiendewijek ghelegen inde veltstraete" (die hem ongeveer 
24 jaar geleden door Matthijs Lamme de oude aangewezen was). 

Ook Matthijs Lamme de jonghe fs Matthijs bevestigde zijn attestatie van 19 augustus 
1687. 

Gheeraert Braet, een 80-jarige inwoner van Hansbeke, verklaarde "dat de thiende 
vande ketelaere gheleghen int geweste vande veltstraete als ooek van andere landen 
te vooren meersehen gebrocht tot winnende landen, a/tijts opgedaen ende ghelieht 
sijn gheweest soo over dertieh veertieh jaeren bij de thiende pachters vanden heer 
pastor der proehie van Hansbeke als mijnheer den prelaet van Drongen ter exclusie 
van die van Bellem als wesende buyten de pae/en van hunne thienden". 

Laurens Debbaut. greffier van Hansbeke, getuigde dat hij in de maand augustus 1686 
(lees 1687) aanwezig was tijdens de oogst van het vlas op een partij den kete/aere, 
toebehorende aan jonker Cornelis Sandelinck en in pacht gebruikt door Jan De 
Brabanter. Hij zag dat pastoor Swevers zelf vertiende en Pieter Vemiers, als tiend
pachter van de pastoor, de tiendvruchten afvoerde. 

Gillis De Wulfen Philippe Van (N)ooteghem, die in 1688 tiendpachters waren van de 
pastoor van Hansbeke en van de abt van Drongen, verklaarden dat ze op "de ketela
ere de thiende van de vruchten ghehaelt hebhen ter exclusie van alle dam/ere" . 

Een drietal certificaties werden in het advertissement van procureur Arnoudt niet ver
meid of pas later aan het procesbundel toegevoegd. Ze werden afgenomen op 24 sep
tember en 9 oktober 1690. 

Willemijne Vande Verre, echtgenote van Jan De Brabanter, getuigde dat Daniel 
Thysebaert, pastoor van Bellem, "eenighe jaerel/" geleden (lees: in 1686) op de par
tij den kctclacre gekomen was "omme te lichten de tlliende van havere v1ïlchten" 
toen de tiendvruchten nog niet "hehoorelijck ghehol1den ofte ill ghetalle hehoore-
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lijd gheste/t" waren maar "noch ligghende in de pickelinRhell". Hij nam het groot
ste deel van de tiende voor zichzelf en liet een hoekske van de partij ongemoeid "set(
ghende : dat is het del'/ vande pastor van lIansheke" . Geholpen door de officier van 
Bellem droeg hij het andere deel van de tiende over den waterloop waar het aan Joos 
Braet (zaliger) gegeven werd "die de se/ve hem angetrokell heeft". 

Pietemel/e Versc(h)uren, weduwe van Joos Braet, verklaarde dal pasloorThysebaert 
haar man zaliger toentertijd (dikwijls) gevraagd had de tiende van haver op de partij 
de kete/aere te willen pachten. Niettegenstaande haar echtgenoot op deze herhaalde 
verzoeken niet was willen ingaan, had pastoor Thysebaert "de se/\'e thiende meT den 
officier van Bel/em" omtrent hun woning gebracht "/aetellde ten profijte" van haar 
man "sonder eenigh voorder accort daer O\'er ghemaeckt thehhell". 

Tenslotte bevestigden Francois Lie\'ells en Pieter Mor/ier. tiendpachters. dat ze in 
1690 namens de pastoor van Hansbeke op de keTe/aere vertiend hadden. 

De verdediging, gepleit door advocaat J.F. Van(der) Plancke. stuurde er op aan het 
verzoek van pastoor Vandern1eulen, eiser, als onontvankelijk te latcn seponeren·. 

Verwijzend naar de attestaties van Pieter Verniers. Matthijs Lamme. Gillis De Wulf. 
Gheert en Guilliame Standaert, Geeraert Braet. Laurcns Dehhaut en Jan De Brah.mter 
werd vooreerst hepleit dat (niet de eiser maar) de verweerder "in prinJIi\'(' ril'/(" 

exc/usive possessie" was de novale tiende op de kwestieuse partij "ol/(,cI/r Tr Jrrffrl/ 
ende profiteren". 

Aan de hand van de getuigenissen van de gehroeders Standaert (die ook naml'ns hun 
vader en grootvader konden spreken) en van Pieter Vemiers werd \,(~"lllgl'ns llangl" 
toond dat de pastoor van Hansheke als tiendgerechtigde "\'(lil cl/k olld(' l'II,/t' i",11/('

moria/c tUden" de tiende op de partij in kwestie genoten hedt "Tt'r l'.\dllsi(' \'(11,,/(' 
hc('sscher ofte' sUnc pre'dc'('('sscw's" en dnt "sulcx \'clll dll(' '.ç "U'".tc/'t'II gJr(·clm,d.c" 

a/tijt sOIllJer con(radic(i<' glll'.\'chit'/ is". 

De certificatie'" van Pieter Verniers wt.'rd andell1\lIal ht.'spl'dd om ht.l\'l'ndicn lt' t.llllkr
lijnen dat de betrokken partij land "/>U."'('" 1/('1 district \'d"dl' tlriC'",/t' \'clll Ikllo" lag. 
dC' gllO/lc n/('I dit, \'01/ 1101/.\'/)('1.;(' mct s('/,;c/'(' I'(/('/t'" ('"dt' IimiC'I,tc/IC'nli"glrC'" ,·t'r

,\'chl'yciC'/I Cl/ciC' glll'dil'idc('rt" wus. 

Betreffende het getuigenis van Jan Ik Brnhanter. volgl'ns ht.'twdJ... 1~I~tll(lr 111ysd~ll'rt 
een of t wee malen .. I'I'I/ighl' \'mdll(,1/ sO/lelt' gl/('\\,('('r( 111'''')(''''', 1~'J...lcmh"l(ltl\k dl' 
pleithcl.Orger dat zulks gdx'urd was ",WIl/dI'!" ',\' \"'/'\I"C't,,.dC'rs II'C'TC' (elit' i" ,wlckC'I' 

gc\'(/I/(' ghC'CIISillfs t'" soudc I/tIt'" gl/('//I('lfll ,/('/>/1('/1 ((',. dit,,. ('clIISr'" ,I".\'C' sC'(f.~ IC' lid,
(CII cOlI/missit'''' \'(11/ ('om"loi"ctd," l'n "of! t'('''t' dcllld('sti"C' mcmiC'rt''' tl'''\ljl 1l\t'n 

""och ht'sigh \1'(1.\' II/t'( "il'l.;('", I'II/III('r,\' (lII"('I/dijel.; d,' \'m('/,IC'" ill lC'g,..:I,C'" Ic/C'gl,C'J," 
hoewel het "I/(wh(cll/s t'('1/ \'Cl.\'t (,I/c!t' t't'III'oueli .. h ,..:1/('/1,.11,\'1'1.; II'clS clcll mC'If ""W C'I, \'('r· 

(hiCl/dt' (CI/ sij /Irt'al/all('lUI'I.; cl,' \'I'/Whl,'" i" sc/wm'r'"'' stnu"l'II, t~'/(, 1.'\'11 lIl' '" l'l.' 
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precedenten "op dusdanighe onbehoorelijcke ende clandestine maniere" , die "daer 
en boven niet van consecutieve ende achtereenvolgende jaeren ma er gheinterrom
peert" waren, hadden als dusdanig (volgens de verdediging) geen notoire waarde om 
de possessie of het tiendrecht van de eiser te bewijzen, gelet op "de eenvoudighe 
publicque ende immemoriaele possessie van de ve/weerder" . 

Dit waren zowat de belangrijkste argumenten in het verweer van pastoor-deken 
Swevers. 

Een marginale opmerking hield een VerWIjt In aan de voorgangers van pastoor 
Vandermeulen die "altijt hun ooghwit ghehadt en hebben omme d' occasie schoon 
vindende, tsij in 's ven,veerders absentie ofte andersints buyten sijne wete, op sijn 
recht ende possesie t' impieteren*". 

Vermeldenswaardig is ook nog dat de tiende op de partij in kwestie nauwelijks op een 
bedrag van 4 à 5 schellingen groten geraamd werd, zodat men zich wel kan afvragen 
of het sop de kool waard was. Men voorzag echter dat de jaarlijkse tiendopbrengst 
"van andere partijen van ghelijcke nature" ooit zou kunnen oplopen "tot hondert 
guldens alsser eenighe meerschen tot culture souden connen ghebrocht te worden" . 
Het proces werd blijkbaar veeleer gevoerd met het oog op het toekomstig aspect van 
de zaak. 

Of de aanklacht en de eis van pastoor Vandermeulen door het Hof als onontvankelijk 
geseponeerd werd, zoals door de verdediging gevraagd werd, blijft vooralsnog een 
open vraag. 

Toch lijkt het niet zo voor de hand liggend dat de Bellemse parochieherder in het 
ongelijk gesteld werd. 

Bij nader onderzoek van de figuratieve kaart van Hansbeke, anno 1744, bemerkt men 
dat de besproken scheidingslijn tussen de tiendwijk van Cromeke (zich uitstrekkende 
op de parochie Hansbeke) en de tiend wijk van "de veltstraete", in noordoostelijke 
richting doorgetrokken werd tot op de hoek van de uiterste ketelare aan de waterloop 
(Bellembeek) en in zuidwestelijke richting over "de catschooten" tot aan "de crae
negracht", Dit wijst op een aanpassing, een vervollediging of een uitbreiding van de 
grenslijn en ipso facto van de tiendwijk Cromeke op het grondgebied van Hansbeke. 
Deze doorgetrokken scheidingslijn verdeelt o.a. de uiterste ketelare nagenoeg in twee 
gelijke helften, een oostelijk en een westelijk deel, die mogelijk naderhand lot de 
Bellemse respectievelijk tot de Hansbeekse tiende gerekend werden. 

Bij de beschrijving van de scheidingslijn, door de tiendpachters Lamme en Verniers, 
werd immers ook gezegd dat de tiende op een doorgesneden partij land "het couter
ken" half om half tussen Hansbeke en Bellem verdeeld werd. En zo geschiedde ook 
op de partij land "de volle spet" waarvan "een en houd van (Jlltren! 90 roeden" tot 
de Bellemse tiende behoorde. En dan was er ook nog de prealabele overeenkomst tus-
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sen pastoor Swevcrs cn pastoor Thy!>cbaert betreffende een half om half verdeling 
van de tiende op de uiterste ketelare. 

Uit een "intendit* prohare (dal den paslor vall lIansheke is geweest a/lijls in pos
sessie vande thiende iJl dispuut J" , waarvan niet alle argumenten ter verdediging wer
den overgenomen, blijkt nochtans ook dat pastoor Swevers nog andere troeven had 
om zich te verweren. Deze aantekeningen, vermoedelijk van de hand van de procu
reur of misschien wel van de deken zelf, gewagen van een "selltel1fie* fsijllell mor

deele geeesel/ el/de gegeven hij recredenfie fen jaere J 655 als hem toeClJnlmelldt' "all 
te lichten de thiende van alle Ilm'alen Iigf.:hende op de prochie vall lIallsheke". Zelfs 
wanneer de novale tienden van de ketelaers "onder de (hiende ''all Bel/em ge/e~"en 
waren" kon de deken, volgens de mening van de opsteller. zich beroepen op de ver
meide sententie om aanspraak te maken op deze tienden gelijck hem de ,wvae/ell loe
commen op de geheele prochie" . terwijl de pastoor van Bellem enkel de tiende kon 
profiteren van partijen die vóór 1655 in cultuur gebracht waren en niet op die welke 
nadien of in de toekomst zouden ontgonnen worden. 

ENKELE BESCHOUWINGEN 

Het verhaal van het dispuut en de daaropvolgende rechtsl..aak tussen de Bellem~ pas
toor(s) en de Ilansbeekse pastoor-deken geeft tenslotte aanleiding tot enkele be~hou
wingen. 

- Archivalia over novale tienden (novaalhrievcn. proceshundels .,,) bevatten interes
sante gegevens over lokale ontginningen. Vooml opeenvolgende of hijgehouden 
novaalbrieven maken het mogelijk de landname en de evolutie van de ontginningen 
te volgen. 

Het in cultuur hrengen van de vochtige graslanden langs de Ik 11(' 111 lx't'k in het nonr
delijk grensgehied van Hanshcke was op het eilHk van dl' 17de I."UW nog niet lx"\.'in
digd. Verscheidene meersen waren weliswaar I'C'cds ontgonnen I1HHII' men vem achtte 
er in de volgende decennia een gevoelige locname van lil' nuvllk lundhlluwgmmkn. 
Ook ecrder onlgonl1en gronden wun.'n er IHI verloop vun lijd opnicu\\ unllChuuwd 
achlcrgeluten of opnieuw tol grasland gcdegmdel'rtl. 

- Tkndwijkell konden zich blijkhaar uitslrl.'kkc.'11 in hl'! gn:nsgchkd V.lIl I.~n mmp:'· 
Icnde paro\:hie. 

De Bellel11se C'rolllckewijk owrlapte dl' nooflk'lijke gn:nsstml'k van Hunslx'kl', Dal' 
overlapping silucerde zÎl'h binl1l'n lil' enclave vnn dl.' Iwcrlijklll'id \'Ull Bdkm cu 
Schuurveldc op hel grondgehied vun dl' parndlÎt.' Ilanslx·kt'. llad dil 1ll<.'1 ('IkMI' iels 
Ic muken '? Dl' schcidingsl ijn lusscn deze UllIlgl'l'n/l.'l1(k Ikndwijkl'll "lis tI." "ddt' ml'l 
palen uiIgezeI en ook nWI natuurlijke nll'rkpUIlII.'1l (lllllis t'<.'n poplllirr\ 'lfgt'hnkl'nd. 
Del.e grenslijn WilS nodlluns nkl in kllnrl gcbl1ldll (lIlthnns nog nkl (lp li<.' figunllk-
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ve kaart van Hansbeke, anno 1700). Tiendpachters kenden via overlevering het tracé 
ervan tot in de details. Een onvoldoende kennis van de scheidingslijn door de eiseres) 
was wellicht toch de oorzaak van strubbelingen over het (vermeende) tiendrecht. 

- De aanspraak op de novale tienden werd hier betwist, niet tussen de tiendgerechtig
de en de tiendplichtige, maar tussen naburige parochieherders, tussen een pastoor en 
een pastoor-deken nota bene (en naar het schijnt zelfs van hetzelfde decanaat)29, op 
zo 'n hardnekkige wijze dat het dispuut tot een proces uitgroeide. De ene eiste het 
tiendrecht terwijl de andere zijn tiendrecht verdedigde, hierin (bereidwillig) gesteund 
door getuigenissen van de parochianen. De globale opbrengst van de novale tienden 
vertegenwoordigde blijkbaar een niet onbelangrijk deel van het pastoraal inkomen, 
dat voor de parochieherder onontbeerlijk was om in zijn levensonderhoud te voor
ZIen. 

- Tenslotte wordt bevestigd, zoals bekend, dat meersen tiendvrij waren. Ze werden 
met novale tienden belast nadat ze tot zaailand bewerkt en met tiendbare vruchten 
bebouwd werden. Het vertienden gebeurde, volgens de algemene heersende gewoon
te, nadat de pikkelingen in schoven gezet waren. Het was niet ongewoon dat de 
parochieherder eigenhandig vertiende, in aanwezigheid van de tiendpachter die de 
tiendvruchten verzamelde en afvoerde. Als graangewassen teelde men afwisselend 
haver, vlas, tarwe en boekweit. 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Het leek me nuttig, ter verduidelijking, de in de context van dit verhaal passende bete
kenis van enkele (verouderde) rechtstermen en kunstwoorden op te zoeken. Deze 
woorden worden in de tekst met een sterretje * aangeduid. 

aanzegging: gerechterlijke aanzegging = bekendmaking aan de betrokken persoon bij 
exploot (Van Dale) 

acte : akte = geschrift inhoudende de uiteenzetting van feiten of handelingen (Van 
Dale) 

advertissement : de eerste schrifturen tot algemene inleiding van een rechtszaak 
(Stallaert) 

advys : advies = geheime beraadslaging van de rechters (StalIaert) 
attestatie: verklaring omtrent een feit of feiten, bepaaldelijk een formele verklaring 

die dienen moet als getuigenis; attestant : degene die de attestatie aflegt (Van 
Dale) 

bilIiet : memoriael bilIiet = geschreven stuk papier (op half formaat) dienende tot 
mededeling aan een bepaalde persoon (Van Dale) 

certificatie: schriftelijke verklaring, bevestigd door ondertekening (Van Dale) 
commissie van complaincte : klacht (commissie: boodschap, plaindrc : beklagen) 
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dagvaarden: ter gerechtszitting oproepen bij deurwaarder!oexploot (Van DaJe) 
dagvaardiging : mededeling aan een gedaagde bij deurwaarder~exploot dat hij op een 

bepaald tijdstip voor de rechter moet verschijnen onder mededeling van hetgeen 
aldaar van hem verlangd zal worden en door wie (Van Dale) 

deurwaarder: gerechterlijk ambtenaar die orde houdt op de rechtzittingen. bij exploot 
dagvaardigingen uitbrengt. aanzeggingen doet e.a. (Van DaJe) 

dispuut : redetwist in het algemeen. bepaaldelijk betreffende theoretbche vragen 
(Van Dale) 

impieteren : impetitie = aanval. bepaaldelijk in rechten (Stallaert) 
intendit probare : aannemelijke bewijsvoering (intendere = in!opannen van de gee,t. 

pro bare = aannemelijk) 
novaalbrief : geschrift waarin de novale (nieuw ontgonnen) gronden (gelegen in een 

bepaalde tiendwijk) opgesomd worden 
plaetse : ter plaetsen contentieuse = op de (eigenlijke) plaats waar het feit zich voor

gedaan heeft 
procureur: persoon die in rechte. inzonderlijk in burgerlijke l.aken. een gedingvoe

rende partij vertegenwoordigt zonder als raadsman op te treden. pleitbezorger 
(Van Dale) 

provisie: tijdelijke voorziening in rechte (Stallaert) 
rechtszaak: geschil dat twee (of meer) partijen over hun rechten hehnen en dat lij aan 

de uitspraak van een rechter onderwerpen. rechtsgeding. proces (Van Dale) 
recredentie : voorlopige toewijzing aan een van de partijen in een geredouhlecrd 

bezitproces (d.i. wanneer de gedaagde een tegenactie aanhangig maakt) (\'an 
Dale) 

rol : I ijst van de aanhangige of aangehrachte rechts1.aken (Van Dak) 
sententie: vonnis, rechterlijke uitspraak (Stallaert) 
seponeren: ter zijde leggen. niet vervolgen (Van Date) 
supplicatie: verzoekschrift (Van Date) 

INDEX V i\N PERSOONSNAMEN 

Arnoudt J" procureur van pastoor-deken SWl'vers 
Basilius Marcus, Genl. grootgrondhel.illl'r 11.' lIunslx'kl' 
Bracke Louys, land houwer Ic Ilunslx'ke 
Braedl Gillis. landhouwer te Ilanshch' 
Braet Geeraert. landhouwc:r IC Ilanslx'ke 
Braet Joos. liendpachtcr. + IllInshckl' J 1.12.16Hl) 
Coppiclers Egidius 
Dchhaul Laurens. greftïer Ic Ilul1shl'1\l' 
De Brabanlef Jan. landhouwl'f Ic Illlnslx'kc" 
De Deken Joos. gCl.WOfc,'n landn1l'Ic"f 
De Deken J(lOS fs .Joos. Asse, gel\vorcn lundnll'Ic,'r 
Dl' Wulf (HlIis, I Îc.'ndpm:hlc"r IC l.olc"nhulll' 
Elinl' .Jan, pasloor Ie Ikllel1l ( I h4(l- I h(5) 
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Lambrecht Jaecques, landbouwer te Hansbeke 
Lamme Matthijs, de oude, tiend pachter te Hansbeke 
Lamme Matthijs, de jonge, fs Matthijs, landbouwer te Hansbeke 
Lievens Francois, tiendpachter 
Mieux Susanne, echtgenote van Pieter Verniers 
Mortier c., Iste deurwaarder bij de Raad van Vlaanderen 
Mortier Pieter, tiendpachter 
Overwaele, secretaris (?) bij de Raad van Vlaanderen 
Patteet Joos, Gent, grootgrondbezitter te Hansbeke en te Bellem 
Putte Jan, landbouwer te Hansbeke 
Sanderlinck Cornelis, Gent. grootgrondbezitter te Hansbeke en te Lotenhulle 
Standaert Gheert, landbouwer te Hansbeke 
Standaert Gheert fs Laurens, landbouwer te Hansbeke 
Standaert Guilliame fs Laurens, landbouwer te Hansbeke 
Standaert Laurens fs Gheert, landbouwer te Hansbeke 
Steyaert Christoffel, landbouwer te Hansbeke 
Swevers Petrus, pastoor-deken te Hansbeke (1646-1694), verweerder 
Thysebaert Daniel, pastoor te Bellem (1680-1690) 
Van Aerde Philip, Gent, grootgrondbezitter te Hansbeke 
Vandermeulen Rudolph, pastoor te Bellem (1690-1693), eiser 
Vander Plancke J.F., advokaat van pastoor Swevers 
Vande Verre Willemijne, echtgenote van Jan De Brabanter 
Van Ooteghem Pieter, tiendpachter 
Van Schynghem Serafinus, jonker, Gent, grootgrondbezitter te Hansbeke 
Verniers Pieter fs Pieter, tiendpachter 
Verschuren PieterneIIe, weduwe van Joos Braet 
Vijlevens (erven), grootgrondbezitters te Hansbeke 
Wegge Elisabeth, echtgenote van Laurens Standaert fs Gheert 

NOTEN 

I Rijksarchief Gent,fonds Nevele. register 1182. 
2 A. MARTENS, Gezante familienamen en toponiemen uit een novaalhrief Hansheke, anno 1597, in 

De Levensboom, jg. 6, nr. 2, p. 27, 31 en 32. 
3 Parochiaal Archief. 
4 J. LUYSSAERT, Meetjeslandse toponiemen tot 1600. lIansheke, Stichting Achiel De Vos, Gent, 

1995, p. 119. 
5 J. LUYSSAERT, a.w., p. 53. 
6 J. LUYSSAERT, a.w., p. 53. 
7 RAG,fonds flansheke, nr. 5. 
S RAG,fonds flansheke, nr. 170. 
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9 De ·'fi~lIrt1liel't· cuerle~ van Hansbeke. upgemaakt in 1700 door Jom De Delen !oCfUOI'. ging verJo. 
ren in de reusachtige hrand die het ka~tcel van graaf Buudcwijn de Bow.ieo.·Bur1uut lel~de 10 de 
nacht van 30 april up I mei 19M5. Een verkleinde fotografische afdruk van de/..c: laan bevindl nch in 
de hibliotheek van de heemkring Het Land van Nevele. Vclde~rd<J\ 49 Ie Merrndrec:. De kaan van 
Joos De Deken senior werd evenwel in 1744 d(Klr (zijn zoon) JOO\ De Dek..c:n gekopieerd en btjge
werkt. Deze kopie berust in het Rijharchicf Ie Gent under numm(:r 2311 van het fOfkh Kaanen en 
Plans (inventaris nr. 65B). 

10 J. LUYSSAERT, a.w .. p. 63. 
11 A. MARTENS, Drij VeldelI Ie lIuIIsheke. in Vlakaf, jg. I (1995), nr. 5. p. 10. 
12 A. MARTENS, Ot' Bellemse ellclal'e hinnen dl' parochie I'all lIaruheLI'. oog in Het Land van Nn'elc: 

te publiceren. Ook nog A. MARTENS, lIanshekenaren in dl' schep,,"hanl. mn dl' hl'l'r/'jlJtl',d I'On 
Bellem el/ Scllllllr\'eldt· (16/9-/794), in Mensen van Toen, jg. 5 (1995', nr. 4, 

13 De uiterste (meest verwijderde) kelelaere mag vercen/.elvigd worden meI het mec:<d IJOOf'dehJke deel. 
gelegen aan de bocht van de Bellembcek (op de kaart van 1700. perceel nr, 90. 4de beloop. 495 me· 
den). 

14 L. STOCKMAN, G('schiedt'llis \'(/1/ Bellem. Eerste Deel. HoofdstuJ.. 111. ParochiQ/efl~hit'dl'lJü, 
AaJter, 1994, p. 78. 

15 L. STOCKMAN, a,w .. p. 91. 
16 K. BERGE. Kerkelijk lel'ell in de landelijke dekenij Dein:,. (/6/ / ·/762). in Bijdr.Jgcn tOl de ~ie

denis van de stad Deinze en van het Land aan Lcic en Schelde. jb. 41( < 19K 11, p. 44. 
17 Jaecques Lamhrecht woonde sedert 1686 op een hofstede van :!:!4 roeden. palende Icn (J(NCIl UIl ~dt' 

kippenc/onckslrtlele" en ten noorden aan "h('1 CUISc/ICHIlstrQetj,.n" (oP de laan van \700, pet'C'«1 nr. 
59 van het 3de beloop "Reyhroeck en Kippt'nc/(I/Ick", 

18 Het fort (in het bezit van de erven Vijlevens) was een partij land ter groolc \'3.11 W rocdnl. palende 
ten westen aan de Kippendonkstraat en ten noorden iJan de Veld\traat (de hutdi!1-c Wiól~1 <op 
de kiliJrt van 1700, perceel nr. 277 in het 3de beloopl. 

19 Het "clII/lerken" was ook eigendom van de erven Vijlcvens. Op de J..aart van 1700 ~riJl.t het tt1p
oniem ht'l CUli/aken de pen'den nrs. I (954 meden I en:! (9:!Q fllCdc.-n) van hel .wc hcloop ~\ '('kk en 
/lam". 

20 "dt'n hosch" : kaurt 1700, 4de beloop. pcn:eel 17,256 flx"dcn. 
21 "dl'll drieseh" : kaurt \700, 4de beloop, pcn:eel 18, 3Q5 l'Ol"dcn, 
22 "de \'Olie spd' : kaart 1700, 4de beloop, perceel 27, ()(IO nl\.'<kn. 
23 "dl' achlerste ma.~('hclk('lI.~" : kuart 1700,4tk beloop, pcl\.'l~1 J4, .~56 fll\.·den. 
24 "jOI/('I'I'()//II'(' dare "'t'r.H·h" : kaurt 1700, 4lk beloop. pcn'l'IC'n 41 C'11 4.l 11)(15 fl"lC'\kn. 
25 ",Wlt'sdrit'.H""': kaart 17(XI, -Ide beloop, pen'l'd -16. fl2R fll\.-dC'n. 
26 RAG,fm/(/s haarlcn ell Pla/ls, nr. :!.~ 11. 
27 L. STOCK MAN, u.W., p. IJ:!. 
2K Ilurtdijk dank alm Willy Stcvcn~ vour de wrstl\.'kte toclidllin!!en, 
29 Sl'dert 1559 he hoorde de pam(:hie Bdkmtot hl'tlk'\.'111111111 Tiel! omk'f I)('t "Nk'lll (o.:-nl, l"l\ .... 'h 10 IN'R 

schreef de (knIst.' BissdlOP (Alhc.'rtlls de HUnll'S) mUl Ik dC'kc.'u \ all [)\'i111C' ,"'Iru, S,,'\"\'crs) om 1)('111 
het tO('i'khl op Iklk'll1 tOl' tC' Vl'rtmil Wl'n, Dir o\'C'fllmdlllhlllflk ,Il'<.'htlo t\\'cc .J3.1.f \\:Int lil 1t>Q(1 \\cru 
Ikllel1l opnil'lIw hij Tidl !!l'vI)('!!d (lil' A. RYSFRHOVE. R. TONDA'f. 0",/ Ikl/(,ffl. 111 On, 
Mel'tjesland. jg .. ~, nr. I. p. IN l'n M, (,LOET, ,,('( 1..('/'l..t"Iijl..(' 1('1'('/1 j" ('('n /tltltlt"lljl,(' ,1('1..(,111./ t1"I('fI..~ 
dl' /71' 1'('/111', LClIvl'n, II)(W<. p. KOl. nt'/r kort llIX'\'Il\'ol!1-Clllk wIJII~in~cn lucIden \\l"lhdll \'\"rt'3lhl 
met de slrllhhdin!!en IlIsscn !IC' IklklllSt" IllIshlllrs l',y,d~lrrt ril V;ul\knl)('ukn ril ,te t1an,l'l'<.'k>it" 
pu~to(lr SWl'vers, lkJ..l'lI VUil I>l.'in/c. 
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DE SINT-CHRISTOFFELGILDE 
TE EVERGEM AAN DE FEESTDIS 

IN 1446 EN IN 1447 

Luc STOCKMAN 

In bijna alle parochies van het Meetjesland waren er vóór 1600 een of meerdere ker
ke�ijke gilden actief. We vonden er al in 1982 in 24 parochies l . In Eeklo telde men 
er minstens zes in plaats van één: de Sint-Vincentiusgilde, de Sint-Elooisgilde, de H.
Geestgilde, de Sint-Barbaragilde, de O.-L.-Vrouwgilde en de H.-Drievuldigheids
gilde2. In Sint-Laureins vonden we een Sint-Laureinsgilde3 en te Knesselare een 0.
L.-Vrouwgildé. Dit brent ons tot een totaal van 26 op 36 parochies. Het lijkt me dan 
ook plausibel dat er ook in de overige tien parochies een kerkelijke gilde moet 
bestaan hebben. 

Tijdens het doorbladeren van de nieuwe inventaris van het fonds Sint-Baafs en het 
Bisdom Gent, opgemaakt door dr. M. Gijsseling, werd mijn aandacht getrokken door 
een rekening waarin de teerkosten van een maaltijd op de Sint-Christoffeldag in de 
jaren 1446 en 1447 genoteerd waren. Bij nader toezicht bleek het over een teerfeest 
van de Sint-Christoffelgilde te gaan. 

Vooreerst kocht men een vierendeel van een rund voor 4 s. 8 gr. Een tweede aankoop 
was een vat keulen (= kuitenbier) voor 5 s. par. Verder zijn er nog uitgaven voor 
brood. kaas, boter, safraan en look. Tenslotte bevatte het menu nog wat vlees, een 
gans, twee kippen en drie stoop wijn. Een kok werd gehuurd voor het bereiden van 
de feestmaaltijd. In 1446 kostte het maal 14 s. 3 gr. en in 1447 16 s. 3 gr. 

Alhoewel die rekeningen tamelijk summier zijn, vinden we daarin toch het schema 
van een gildernaaltijd uit het midden van de 16de eeuw terug. In 1550 werd er te 
Ursel ook een rund geslacht, werden er eierkoeken en lookbrood gebakken, safraan 
en boter gebruikt en ontbraken er evenmin de tonnen bier5. 

In de kleine parochie van Nieuwburg, gelegen buiten de Gentsepoort in 
Dendermonde, troffen wij ook een kerkelijke gilde aan die ca. I SOO een teerfeest 
organiseerde. Ook hier wordt een vleesschotel opgediend met brood, boter en erwten. 
gekruid met peper, zout en safraan. Deze maaltijd werd uiteraard rijkelijk besproeid 
met bier. Aan dit gildefeest namen 33 vrouwen en slechts II mannen deel. Dit ver
klaard wellicht het feit dat er slechts voor 6 gr. klein bier en voor 21 gr. kuitbier 
geschonken werd. De maaltijd kostte in het totaal 14 s. 4 gr. 7 1/2 d. Dit is vergelijk
baar met het bedrag van 1447 uit Evergemh. 
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Het is niet duidelijk of deze Evergemse kerkelijke gilde een uitsluitend mannelijke 
aangelegenheid was. Hoe dan ook vormden de kerkelijke gilden een belangrijk 
bestanddeel van het verenigingsleven in de 15de en 16de eeuw in het Meetjesland en 
ook daarbuiten. 

BIJLAGE 

Feestmaaltijden op Sint-Christoffeldag in de jaren 1446 en 1447 

Rijksarchief, Fonds Sint-Baafs en Bisdom Gent, nr. K 8283 

f. 3 r. Tercoste ghedaen tEverghem up 
Sente Christoffelsdach anno 46 

Eerst van eenen vierendeele van eene rende 
Item van broode 
Item noch 
Item van boteren 
Item van case 
Item om solfraen 
Item omme looc 
Item noch van vleessche daer mede 
de ghesellen ontbeten 
Item noch van broode 
Item om me 1 gans 
Item omme 2 kiekene 

f. 3 v. Item om me 2 provende 
Item om I vat keuten 
Item savens om de coc ende omme 
Symons costen 
I tem van beelsiere 
Item omme 3 stoope wijns 

Somme 

f. 4 v. Tercoste ghedaen tEverghem up 
Sente Christoffeldach anno 47 

Item om I vierendeel ende een alf 
van een rende 
Item van broode tEverghem 
Item van broode I viertale te Ghendt 
J tem om I gans 
Item omme botre 

2 s. 

5 s. 

14 s. 

4 s. 

22 gr. 
2 gr. 
3 gr. 
3 gr. 
1 gr. 
1 gr. 

7 gr. 
2 gr. 
8 gr. 
7 gr. 
7 gr. 

4 gr. 
10 gr. 
12 gr. 

3 gr. 

8 gr. 
12 gr. 
9 gr. 
8 gr. 
3 gr. 
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Item den armen di et mende 2 gr. 
Item om 2 kiekene 5 gr. 
Item omme proven de vleesch 7 gr. 
Item den coc ende Coppin snavons 
van ghelaghe 4 gr. 
Item omme 2 stoope wijns 8 gr. 
Item van beelsiere over al 19 gr. 
Item om I vat keuten 5 s. 
Item omme solfraen 2 gr. 

Somme 16 s. 3 gr. 

N.B. Beelsiere = feestmaaltijd 
Keuten = kuitbier 
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INLEIDING 

HET PACHTGOED VAN DE 
PATERS JEZUIETEN 

TE KAPRIJKE 
(16DE - 18DE EEUW) 

Roger BUYCK 

Zoals voldoende bekend, lag tijdens het Ancien Régime het landbouwbezit voor een 
aanzienlijk deel in handen van adel en geestelijkheid. Ook Kaprijke maakte op deze 
algemene regel geen uitzondering en dit gold voornamelijk voor de geestelijkheid. 
Uit ons artikel "De bedrijfsstructuur te Kaprijke volgens het penningkohier van 
1580"1 bleek dat niet minder dan vijf geestelijke instellingen over een belangrijk 
landbouwareaal te Kaprijke beschikten. Ook Luk Stockman vestigde hierop reeds de 
aandacht in een tweetal korte bijdragen2. Aangezien wij in de voorbije jaren de gele
genheid hadden heel wat bronnen in verband met de evolutie van Kaprijkes verleden 
door te nemen, menen wij nu het ogenblik gekomen om in een vijftal bijdragen de 
historiek van deze geestelijke instellingen nader te onderzoeken. Als eerste in de 
reeks gaat onze aandacht naar de hoeve van de "Paters Jesuiten binnen Brugge", bij 
de Kaprijkenaren beter gekend als de hoeve van Verhasselts (nu bewoond door 
Arsene Van Den Bossche, Zuidstraat 38). 

I. Een moeilijke start 

In 1584 werden de bezittingen van de abdij van Zoetendale " ... volghens de Applicatie 
vanden Paeis ende den Placet vanden Coninck van Spaignie ende de Eerfvenisse voor 
Commisarise van Sijn hoochweerd. Bisschop van Brugghe ... " overgemaakt aan het 
Collegie van de Societeit Jesll te Brugge3. Vanaf dat jaar sprak men in de historische 
bronnen van Kaprijke niet langer meer over de bezittingen van de abdij Zoetendale, 
maar wel over de "hof'itede ende landen aencommende het Collegie der Societheyt 
Jesu binnen Brugghe"4. 
Aangezien de pachtcontracten meestal werden afgesloten voor een termijn van zes of 
negen jaar, ligt het voor de hand dat de paters jezuïeten nog een aantal contracten, 
afgesloten tijdens de laatste jaren vóór de afschaffing van de abdij Zoetendale, 
respecteerden en lieten doorlopen tot vervaldatum. Dit verklaart tevens waarom nog 
enkele documenten van de abdij Zoctendale in het fonds van de jezu'ieten bcwaard 
bleven. 

Zoals uit ons hoger geciteerd artikel blijkt, kunnen de bezittingen van de abdij 
Zoetcndale in twee groepen onderscheiden worden: enerzijds was er dc grote hof-
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stede, anderzijds waren er de eerder kleine percelen land die aan verM:hillendc pach
ters werden verhuurds. Voor negen van deze laatsten was op 27 oktober 1569 een 
pachtcontract aangegaan, waarvan het eerste jaar pacht inging met half maart 1570. 
Dit waren Geeraard de Cock (1 gemet), Comelis Uuter..chaut (4 gemet), Jacop 
Weytiens (4 gemet 207 roeden), Agnete Moerynx (4 gemet 257 roeden). Eloy 
Witwauters (ca. 7 gemet), Paesschier Weghe (3 gemet 100 roeden). Jacop van 
Hulendoncq (2 gemet 26R roeden), Ghooris Luck (2 gemet 133 roeden) en Jan de 
Brabanter (4 gemet 260 roeden)6. Voor zes pachters begon een 9-jarige pacht met half 
maart 1574: dit waren Inghel Rauvleesch (3 gemet 71 roeden), Gheleyn Pit (2 gemet 
103 roeden), Jan Lam (3 gemet 194 roeden), Adriaen de Smet (5 gemet 263 roeden). 
Amplonia de Cock (2 gemet 200 roeden) en Antheunis Schockaen (6 gemet 26 roe
den)7. 

Wat de grote hofstede betreft, weten wij dat Jooris Claeys reeds op 29 augustus 1568 
deze hoeve van de abdij Zoetendale pachtte!!. Niet alleen was hij pachter van ..... et'n 

behuysde hofstede ligghende binl/en Caprijckl' ende Lemheeke mellell lande doerme
de ghaende ..... , maar daarenboven was hij pachter van ..... /loch iiii gemel ",jdddanl 
groot saemen LXXII gemet een lijne XX roedel/ lallls ofle doercmlrelll .,. ",el /JOc/' 
ze\'en ghemeten i lijne XLIII roeden lal/ts in den middel/wekere ;11 twee porthjt'If ...... q, 

Op 9 oktober 1569 tekende hij daarbij nog een contr.lct voor •• ... den lIo11lhrt' \'ClIJ Onl
rent ses ghemeten lands onhegrepen der iUllsta matt'l/. :u/c als 1/11 ilJ poch/(' hcm
dende es jal/ faulcom ghl'l('ghen bil/I/('f/ cia sledt' \'al/ Capr;c/.; daa11lf'111 hadl iIL.dr. 
barckCl/IO cenen tamijn \'lJII drijmllt'll' !Il'ghel/ jaert'l/ dallof darsIc' jaer ill,li!lrcUII .{(.J/ 

talJmaerte XVC el'I/ el/de tse\'el/lich ..... II • zodat hij np dat ogenhliJ... Locn ht.-drijf van Rtl 
gemet 132 roeden uitbaatte. Op 29 augustus 1576 werd het contnKt van de hofstede 
verlengd voor een tennijn van twaalf jaar met ingang van half maart 157R. 

Niet enkel de afschaffing van de ahdij in 15X4. maar nnJ... de noodlottige tijdsllmst~lll
digheden rond 15R3 maakten een vroegtijdig einde aan het nonna1e padllwrillop. 
Alhoewel de meeste officiële documenten vcrstd, geven \'oor dl' J'l'ri\~l' 15lB-
1605 12, hlijken de pachtcontn\(,:ten van lil' gt't'stclijke instellingen tlx'h te Ix'wij/en 
dat de streek niet volledig verlutt'n lag tijdens hedlx'ldl' J'l'ri(~Je. Op 1 ma;\rt 15~7 
immers ondertekende ChristnflCl van Voon.'n uit Skidingt' l'en pUl:htl'tlntnKt "aarin 
hepaald werd dat hij zoveel land van de pall'rs je/ul'l'tl'n tl' KaprijJ...l' nHl\:ht gl'hnllJ...l'n 
als Jooris Claeys Ic voren hml hl·Wt·tlt. Dl' el·n.kr luge padlIprijs \'un IWl'C gu14,kn ,x'r 
gemet evenals de voorwuankn vun 1ll'1 l'l1llIrnCI 1,' hllll'n \'oldlx'ndl' mUl dal wij ons 
niet in een normale padllsituatÏl' ht'vinden: het onthn.'kl'n \'un t'l'n h,'nni.inht.'paling 
wijst evenzeer op IH.'t voorlopig karaktt'r van lil' aangl'!!lllll' wrhintl'nis. 

Een paar nHUlIldl'n vrol'ger /l·lfs. nl. op :ei dl'l'l,'mlx'r 1 :eiXC1 had Elisulx'lh \k Bml"Ullt'r 
fi Iia Jun reeds een oVl'rel'nkolllsl 1II11lgcgann ml·t dl' paters jl'/U\l'h,'n \\ .mrht,i lij l'I kt'''' 
de ..... gl/cl'o('1/, tl/chllc'IIc' c'c'II por('''t'c'l ,'(UI lal/dt' :t',\' g"l'II/c'Il'lI l'lIell' :t"u"r"'IIII;c" 
/'(ICII gll('lcX"cII I>i"dt'r ,\'tt'd,' ,'a" C"prid,' ""f'I'II/c'II1 "al ;11 ,\lidclt"k I ~ II,\'('".lt".,(i 
(/lt'lwdck(' dCII ,'()Orgelc'n(kll />!l('IIla Adria"11 d,' Ilra/l{lI/l('I' ""l'I' bnJf"d('I' ,..:',('/»nm 'At 
"('(Ii) CCIII'II Ic'm/.\'I/ "clII dri!' jal'l't'II lallcA gllf'dtu,/,,,"c/(, II'III/I~" dt"11 ('('r,"'t'II (Iug, .. , 



wesen sal na er ougst xvC zesentachtentich ... Item heeft dezelve Ilysabeth noch ghe
pacht een partie van 2 ghemeten 2 Iynen ... Item noch een partie lants van 2 gheme
ten 2 Iynen XXXV roeden ... 15. Wat er met deze kleine uitbating gebeurde in 1590 -
einde van de pachttermijn - is ons niet bekend. In ieder geval ontbreekt elk document 
voor om het even welk van de kleine percelen tot het jaar 1595. 

Zoals hoger reeds vermeld, werd Christoffel van Vooren in 1587 pachter van de hof
stede. Op dat ogenblik waren er ook nog kleine percelen aan andere pachters toege
wezen, zodat wij het raden hebben hoe groot de werkelijke omvang van Christoffels 
uitbating was. 
Op 10 februari 1595 echter verpachtte pater Elias Louf, rector van de paters jezuïe
ten te Brugge een behuisde hofstede met ongeveer 146 gemet 120 roeden land aan 
Jooris van Vooren en Jooris Peerts, keurbroeders van Kaprijke, voor een termijn van 
negen jaar. Gedaan dus met de kleine pachtpercelen zoals ten tijde van de abdij 
Zoetendale. 
De algemene toestand bij het begin van deze nieuwe pacht was zeker nog niet nor
maal te noemen. Vooreerst wordt dit bewezen door het feit dat de beide pachters 
" ... bloot ancommen ende gheen mesch en vinden inden meschpit noch te in het 
landt ... " 16. Een tweede aanwijzing krijgen we in de pachtprijsvoorwaarden. Voor de 
eerste drie jaren werd een prijs gevraagd van drie schellingen groten per gemet; voor 
de volgende drie jaren een bedrag van drie schellingen vier groten per gemet en voor 
de laatste drie jaren een pacht van vier schellingen groten per gemet. Daarenboven 
werden de pachters zelfs ontslagen van om het even welke pachtsom voor het eerste 
pacht jaar. Het wordt met andere woorden zeer duidelijk dat de uitbating onder de 
voorganger, Christoffel van Vooren, weinig voorspoedig was verlopen. Precieze 
gegevens kunnen hier echter niet worden vermeld, daar een staat van goed - de enige 
bron die ons hierover had kunnen inlichten - niet beschikbaar is. 

Kende de uitbating meer geluk met de pachters Jooris van Vooren en Jooris Peerts? 
Het vroegtijdig afsterven van Jooris van Vooren stelt ons in staat, dank zij een staat 
van goed 17 - ons een idee te vormen over zijn economische situatie. 
Voor elk van zijn kinderen - Stoffelken, Tanneken, Hansken en Joorken - werd een 
weesgeld van twaalf pond groten gereserveerd. Daarnaast bezat hij op Sleidinge een 
stuk land van 3 gemet 200 roeden dat hij verpachtte voor drie pond groten sj aars; 
daarenboven was hij nog eigenaar van een partij bos ter grootte van 2 gemet 100 roe
den. Deze summiere gegevens zijn alles wat wat wij uit zijn staat van goed te weten 
komen en geven zeker nog geen indruk van een welstellende landbouwer. 
Zijn weduwe, Elisabeth Roegiers, hertrouwde met Cornelis Staes die Jooris als pach
ter van het bedrijf opvolgde; in het nieuwe pachtcontract van JO juli 1605 lezen wij 
immers :" .. .Hedent up den Xen july XVlc vijfve hebben JOOl·is Perts ende CO/·nelis 
Staes in huwelicke hehhende de weduwe van Jooris van Vooren de partie vanlcXLVI 
I?hemeten een Iyne XX roeden I?henomen in nieuwen pachte ... voor eenen termyn van 
nel?hen jaeren ... ten pryse van vier schellYI/p,hen f?r0oten tp,hemet ... " I R. Een zelfde 
pachtprijs van vier schellingen groten per gemet is een duidelijke aanwijzing dat de 
periode van de eeuwwisseling nog steeds een tijd van aanpassing en van economisch 
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herstel was. Dat de situatie geleidelijk aan beter werd. wordt duidelijk in het pacht
contract van 22 mei 1612 19. Twee nieuwe elementen komen hierin naar voren. 
Vooreerst werd een einde gemaakt aan de gezamenlijke uitbating van het p'dchtgocd: 
beide pachters zijn niet langer voor elkaar verantwoordelijk. maar elk ~taat in voor 
zijn eigen deel; Comelis Staes werd pachter van ..... olllrelll 6H ghemel lallls hij dCII 
/wope ligghende inden Middelader tol Caprycke ... v(Jor eenelI lermijll "all 9 jaercII 
heghinl/el/de hamesse XVlc twelve ,'oor de somme rail 35.0.0 IIJ.gr ...... 20 en Joon!. 
Peerts werd pachter van" ... een hofstede met a/lell ha er toehelworlcl1 daer Iry ;e/:
heml'Oordelick op WOOI/t groot olllrent 79 ghemet landls rolldomme de hof slede hy 
den IlOope .. , voor eenen termijn mn 9 jaeren heghinllellde bamesse X\ 'I" (""('In' , .. 
v(Jor de Jomme ,'an 35.0.0 Ih.gr .... " 
Een tweede element dat onmiddellijk in het oog springt, is de pachtprijsvcrhoging: 
van vier schellingen groten in 1605 wordt de prijs nu opgelrokken tot negen schel
lingen zeven groten per gemet. 
De opsplitsing van het pachtgoed in twee afzonderlijke delen - en dit tot het einde van 
het Ancien Régime - verplicht ons ertoe deze beide pachtcomplexen afzonderlijk te 
behandelen. 

11. Kroniek van twee eeuwen uithating 

A. De pachters \'(111 een eerste pach(compll'x 

J. COl"llelis Slaes ( J ()/ 2-1(28) 

Zoals hierhoven reeds werd vermeld, was C'omelis, ~amen Illl't Jlll.lriS Pl'CrtS R'l'ds 
pachter vanaf 1605. Als uithater van een del'l van het grotl' radlt~nl'd \..01111 hij l'l'h
ter maar aan hod vanaf 22 I11l'i 1 () 12. Of zijn lx'kid succesvol \\ a~ tijdl'ns dl' Ix'~in
jaren van de 17de eeuw is niet uit de historisdle hronnl'n Il' m:hlerh"kn:!t, T(~'h hl'h
hen wc een slerk vennocden dat C'oml'lis Staes Ix'hnnrdl' tnt de ~f\X'r van lil' ~l'glX'tk' 
landhouwers. In die richting wijsl illlll-niaad lijn slaal V:1Il ~lx'd. gepf\'~l'llll'Cf\i aan dl' 
schepenen vun Kaprijke op 16 fehruari I h2X.!2. Naast lil- c,lIh('r/icJ.,(· g()('cla('" Il'r 
waarde van 1 ()(U.() pond ~roll'n hcsdli\..ll' hij hij lijn uwrlijdl'n llwr nklminlkr dan 
5M gemct 4lJ nx.'lkn land gelegen op Kaprijl-.l' l'n El'\.. In. Illtl'f\'S~alll hier\'lij b \H'I dat 
het hier nict lOl.eer ging om gd.'rfde glx.'lkn,'n. dl>l.'h wl'l om ~f\lIldl'll dil' wI\'r 11ll'Cr 
dan de helft wl'nkn gd,odll tijdl'ns dl.' Ix'rltxk Ihll-lh.::!S:!.\. El'n IX'I~lll.\nIiJ\.. Ix'lit 
aan landhouwgromkn dat hijna 10 grool WilS uls lijn I.'igl'n pal'hlglll'd van lk p.lIl'" 
jezuïeten laut ons I.l.'ker tlX.' Il' vel"Olllkrsll.'lkn dat ('Ol"lll'\iS St:tl'~ l'l'll \\I.'bll.'lkndl' 
hocr was. 

Normlll iter nUK'st 11I.,t pachlcol1trarl vl'fnÏl'uwd wllnkn in I h.::!l: hil.'l"\ (11\ \\'11111.'11 \\,' 

echter geen spoor tenl~. ()f lil' padllsOIll il1 I h21 nog Stl'l',h dl'ldhk \\,,~ al~ m Ih 12 
hlijft evell/ecr een vl"llu~ld,l.'n. WI.'I hud l','11 pl\d\t\'l'rnkll\\'in~ plMI' IIp Cl IlWI Ih.\() 
waaruit hiel'\.. dut dl' Wl'lhlWl' ('onll'lis Sllll'~ 11(l~ Sll'l'd~ in 11'H'n \\ ;IS: ..... /,.1"/11/(' "~I m/.1 
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onderschreven Priester ende Procurator van het Collegie der Societeyt Jesu binnen 
Brugghe in pachte gheghevel/ te hebben aen de weduwe CO/'nelis Staes ofte den sone 
Jans van de Voorde in Iweren naeme die accepteerde in huere ende pachte genomen 
te hebben een seker pachtgoet daer deselve weduwe tegenwoordelyek op es woonen
de groot ontrent de achtentsestich ghemeten ... "24. 

2. Christoffel van Voorenfs Jooris (1628 - ca. 1634) 

Niettegenstaande Jan van de Voorde (= Jan van Vooren fs Jooris) de pachtbrief 
ondertekende, was hijzelf toch niet het hoofd van het bedrijf. Na het overlijden van 
zijn moeder, Elisabeth Roegiers, werd immers zijn oudere broer, Christoffel, de 
opvolger zoals blijkt uit zijn staat van goed van 13 november 163425 . 

Wanneer Christoffel precies overleed, is niet te achterhalen; de periode 1632-1640 is 
in de parochieregisters van Kaprijke - qua registratie - de meest verwarde en onvol
ledige. Deze Christoffel was gehuwd geweest met Maeyken Huymans fa Pieter26 die 
hem tijdens zijn huwelijk vijf kinderen baarde: Joorken, Betken, Pierken, Martijnken 
en nog een Pierken25a. Wanneer de eerstgeboren zoon overleed, was uit de bronnen 
niet af te leiden, doch bij het overlijden van Christoffel waren de overige kinderen 
nog alle in leven. Dat de eerder kortstondige uitbating van zijn bedrijf toch een zeke
re welstand verraadt, blijkt zeer duidelijk uit de activa van zijn staat van goed. Hij 
beschikte onder meer over een behuisd hofstedeken op de oostzijde van het Veld, een 
behuisde hofstede met II gemet land aan de Molenstraat, 2 gemet land in de 
Berkakker, 7 gemet land op de Waai (Eeklo) en diverse percelen land en bos tn 

Sleidinge. Daarenboven was er een batig saldo van 224.12.3 pond groten. 

3. Franchois Soetaert (1635-1680) en Jan van Voorenfs Jooris 
(1635-1659 ) 

Het leven op de boerderij stond echter niet stil. Een nog jonge weduwe met vier klei
ne kinderen op een geestelijk pachtgoed was een niet te versmaden partij voor ambi
tieuze landbouwers. Op 3 december 1635 werd Franchois Soetaert27 haar nieuwe 
levensgezel die aldus - samen met Jan van Vooren - pachter werd van de paters 
jezuïeten. Waar de pachtcontracten uit de beginjaren van de 17de eeuw nog zeer bon
dig waren in het omschrijven van de voorwaarden en de verplichtingen van de pach
ters, begint vanaf 1641 een periode waarin op minutieuze wijze het doen en laten van 
de pachter werd bepaald28. Samen met Jan van Vooren, broer van de overleden 
Christoffel, zou hij het bedrijf verder uitbaten. Uit de boekhouding van de paters 
jezuïeten bleek niet dat er zich noemenswaardige geschillen voordeden en de pacht 
werd dan ook gewoon vernieuwd op 25 september 1654 voor een termijn van drie, 
zes of negen jaar, al naar het believen van de pachters. 
Of de i'Áiken er goed voor stonden, wordt ons duidelijk uit de staat van goed van Jan 
van Vooren29 die op 16 december 1659 overleed30. Jan van Vooren was gehuwd 
geweest met Macyken Speeckaert en liet bij zijn overlijden 5 minderjarige kinderen 
achter:Jacobus. Joannes, Elisabeth, Joanna en Pieter. Ilij werd begraven met de hoog-
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ste dienst en het was voorleker geen aanstellerigheid dat hij op een dergelijke wijze 
werd uitgeleid. Zijn activa bewijzen maar al te goed dat Jan er wannpjes inzat. Een 
aantal schuldenaars uit Kaprijke. St.-Laureins en Eeklo stonden bij hem voor land
pacht in het krijt voor een totaalbedrag van 63. I 6.2 pond groten. Daamaa .. r had hij 
voor 398.0.0 pond groten aan obligaties. Uiteraard beschikte hij over heel wat eigen 
gronden: niet minder dan 34 gemet 101 roeden eigendom lagen verspreid over her 
grondgebied van Kaprijke, Eeklo, Sr.-Laureins en Lembeke. Het batig saldo van zijn 
staat van goed bedroeg 950.9.9 pond groten, een merkwaardig hoog positief !;éIJdo 
voor een landbouwersgezin uit die tijd. 

Of zijn collega-uitbater Franchois Soetaert. het evengoed stelde op hetzelfde tijdstip. 
kunnen we niet met zekerheid vaststellen. Wel krijgen we hierover meer gegevens in 
de staat van goed van zijn vrouw Maeyken Huymans31 , de vroegere weduwe van 
Christoffel van Vooren die op I I februari 1672 met de hoogste dienst begraven werd. 
Tijdens haar tweede huwelijk had zij het leven geschonken aan drie kinderen: 
Tanneken. Joannes en Bartholomeus Soetaert. Samen met haar man en de vijf kinde
ren uit haar eerste huwelijk had zij het leven op de boerderij getrotseerd tijdens de 
woelige jaren van de eerste helft van de 17de eeuw. Zij beschikte nog steeds O\'er de 
landerijen van haar eerste echtgenoot en door haar huwelijk met Franchois Soetat'rt 
was het landbouwbezit nog verder aangegroeid. Tevens waren zij pachter van een 
hofstedeken van Me\'I'OIH1'(' \'(11/ Kaprij/.:e voor een jllarlijkse pachtsom van IO .. l~ 
pond groten. Het batig saldo van 229.9.1.6 pond groten was dan ook - rekening hou

dend met de tijdsomslandigheden - geen gering bedrag . 

.J. Adriaell Verheys( (ca, /M2-/fJ73) 

Keren we nu echter terug naar Jan van Vnoren l's Jooris die - louis ret-ds \H'nt \'er
meld - overleed op 16 deccmher 1659. Zijn wcduwe. ~ 1m:ykell Spt.'1..'1..'kal'rt. ging t'1..'11 
tweede huwelijk aan met Adriaen Vl'rheyst (lP I juli 166:!'\~. Op 5 juli INlI - lij was 
toen nog weduwe - wenl een nieuwe pal'ht aangl'gnall \'oor X5.0.n Jl'lIld gnltcn pl.'r 
jaur. Tevens werd hierhij bepaald dat dl' weduwl' hl'l n'l'ht had (ll1l hl'l l"ldll~flC.'(J d.1I 
Franchois Soelal'rt gl:hruikll' - Irr ~ro(llll' vun lkrlig g~'l1ll'l - UUIl l'l'n \ all haar kithk, 
ren over Ic lalcn33 . liet huwl'l ijk vun ~ 1arykt'll SPl'l'l'kul'rt Illl'l Adrial'n \\'rhl'~ sI \Hls 
vanuil finanl'Îcel oogpullI lcker gel'n SJc:l'Illl' IllUk. lIit dl' sluul \'an ~,x'(J die \H'nl 
opgemaakl naar aanJc:idillg van ham oyerlijdl'n hJc:I.'k dal \'Ull dl' lijdl' \'un dl.' "\l'rJc:
dellc een grondbezil wl'rd llll):!clall'n vun :!6 gellll'l I 10 nX'lkn land l'll 7~ nx'(kn I"" .. , 
gespreid over Kaprijke, Ll'mlx'ke, Sinl.-Lnurl'ins l'n Adt:gl'm. Tijdens Imur l\\t'1..'(k 
huwelijk vcrgroolll' dil IX'/jt ml'l nog l'~'ns 2 I gl'llll' 1 I l)l) nx',k'n land \,'Il to ~('m('1 ~J(l 
fOl'den bos. \)aarl'nhoVl'n mol'llll'n lij juurlijks lil' inln'stl'n llpslrijkl'll \:Ul d,\'('r.-l' 
he/,elle I'l'l1ll'l1 en ohli):!uties. Ik l(llnk hal~'ll hl'd"lI.'~l'n nkt mimkr dan IJ~J, 11..' 
pond grolen, eel1 laslhaur IlI.'wijs \'un l'l'll grolllgnlnlllx'/illl'r dj(', aam .ml..d'.Ik .. Is 
plll'hler val1 de palers jl'/uït'll'n l'll dllamll \'nn hl'l 1 h'spil:,,,1 (\'tlllt'ss(' 1(' Rijs\'!, ('t'1l 

gcrespl'l'll'l'nk' figuur was I~' Kuprijkl'. 
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5. Jan Everdey (1673-1697) en Jan Minnaert (1682-1691) 

In 1672 was de pachttennijn van Adriaen Verheyst verstreken en moest een nieuw 
contract ondertekend worden. Blijkbaar wilde Adriaen een verlenging van de voor
gaande pacht terwijl de paters jezuïeten aanstuurden op een hogere pachtsom. Dit ver
klaart dan ook dat op 26 maart 1673 de paters opdracht gaven aan Guillaeme vander 
Meersch, schepen te Middelburg in Vlaanderen om in aanwezigheid van twee getui
gen aan Adriaen te laten vragen of hij de pacht nog "van weirden" hield? Hierop ant
woordde Adriaen " ... geen en anderen pacht te willen aennemen als in conformiteyte 
van zijn leste geteeckende voorwaerde die verschenen is baefmesse lestleden, ander
sints presenteert tselve syn pachtgoet by hem bewoont te quicteren hehaudens alvoor
en ghenietende voldoenynghe vanden prys hem daerop compiterende ... "34. 

De problemen met Adriaen Verheyst bleven maandenlang aanslepen. Uiteindelijk 
nam Jan Everdey het pachtgoed van Adriaen Verheyst over met ingang van Bamis 
167335. Volgens de pachtbrief was hij niet alleen pachter van het gedeelte van 
Adriaen Verheyst, maar tevens van geheel het pachtcomplex ter grootte van 70 gemet 
en dit voor een prijs van 10 1/2 gulden per gemet. 

De uitbating begon voor Jan Everdey zeker niet onder een gelukkig gesternte. De 
jaren zeventig van de 17de eeuw werden inderdaad gekenmerkt door herhaalde con
tributies aan bevriende en vijandelijke troepen. Het was dan ook te begrijpen dat hij 
in een brief aan de paters jezuïeten de benarde tijdsomstandigheden inriep als argu
ment om vennindering te krijgen van de pachtsom over de jaren 1676, 1677 en 1678. 
Tevens bekloeg hij zich over het feit dat zijn medepachter Franchois Soetaert slechts 
9 gulden per gemet moest betalen, daar waar hij anderhalve gulden meer verschul
digd was. Zijn verzoek kreeg dan toch een positieve afloop want" ... soo ist dat ick 
onderschreven pachter (Jan Everdey) veraccordeert ben met Pater Procurator, dat in 
plaetse van eenighen quitschelt te ghenieten maer en sal hetae/en voor mijnen pacht 
van het iaer ingaende hamisse 1678 tot ende met bamisse 1682 inclus, wesende vier 
resterende iaeren neghen guldens van ider ghemet iaerlycx, tende maete theynde 
ghelde doodt blyvende hiermede alle myne pretentien van quytschelt uyt wat hoofde 
die soude moghen wesen ghene ghesondert noch te ghereserveert ende dit alles op het 
advue ende toestemminghe vanden eerw. P. Lamhertus ghys, Rector van het voorn. 
collegie ... Aldus ghedaen in hrugghe den eersten decemher XVlc neghenentseven
tich ... "36. 

Bij de overname van dit gedeelte betaalde hij op 4 mei 1674 een bedrag van 86.16.0 
pond groten voor de meststoffen op het land en 110.7.6 pond groten voor het hout 
"tsijnen aencommen hevonden ". Niettegenstaande hij geheel de partij van 70 gemet 
huurde, gebruikte hijzelf daarvan slechts 49 gemet 113 roeden terwijl de overige 21 
gemet 224 roeden met zijn goedvinden werden overgelaten aan Franchois Soetaert 
voor een prijs van negen gulden per gemet. Eind 1679-begin 1680 overleed Franchois 
Soetaert37 en dit betekende m.a.w. de komst van een nieuwe pachter. Op 2 mei 1681 
ondertekende Jan Everdey een nieuw pachtcontract voor de " ... ho/stede hy den hoope 
.wo over syn voorschreven ghehruyck als over het!?fJlle te voren ghe/Jruyckt hy /ran
cois Soetaert ende dit voor 95.0.0 lh.gr. ider iaer voor eenen termyn van drye, sesse, 
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ofte neghen iaren ingaendl' haml'sse XV/c tweeentaxxentich ..... 3K. Ah. nieuwe bepa
ling in het contract werd genoteerd dat ..... dc,1l pachter sal moxhellle\'eren s)'ne hOler 
in hetaelynghe teil adv. van 34 stuyvers den steen ...... Nog tijden~ hetzelfde jaar 1681 
kwamen de paters en Jan Everdey overeen dat de pachtprijs wu gebracht worden op 
96.0.0 pond groten; hiervan zou 66.4.6 pond groten betaald worden door Jan Everdey 
en 29.15.6 pond groten door Jan Minnaert. de nieuwe medepachter. Op 2 mei 1682 
verklaarde Jan Everdey dat hij akkoord ging ..... aell de wed. Franc/wis So('taert ofte 
degone huere actie hehhende ..... de prijs van de meststoffen en van het hout op de 
hofstede door wijlen Franchois Soetaert gebruikt. te betalen. 
Op 8 september 1680 hertrouwde Tanneken Goethals. weduwe FrdJlchois Soctaert. 
met Jan van Waes39. Het was dan ook met deze laatste dat op 13 april 1683 een 
akkoord werd gesloten voor pater Joannes Collaert. procunllor van de paten. jezu'ic
ten. dat hij aan de erfgenamen van wijlen Franchois Soetaert wu betalen hetgeen hun 
toekwam ..... over het Izuys, de sCliere. duy\'ekeete. 1100'ell ellde Wl'ef1111yS •• :'.w. Teven!\ 
zou Jan Everdey ..... het huys. dll.V\'ekeete, SCliere, luwen. weef1I11."s als syne andere 
eijghen goederen ghehruycken ende hesitten ill eijgelldnm ellde deseb'(' t.'.ijnen cO.tte 
onderhouden sonder eenighe \'all dese nochtans te moghell u'eiren ofl(' fm'lell ,'('nal
len ten e.rnde vall synen pacht...". Wanneer na verloop van de negenjarige pachtter
mijn geen verlenging zou kunnen worden toegestann. zouden de paten. jezuïeten al 
deze gebouwen terug overnemen en daarvoor aan Jan Everdey 95.0.0 pond groten 
betalen, Zover kwam het voorlopig niet. want op 24 janmtri 1691 "erd een nieuw 
contract afgesloten voor een termijn van zes jaar; de pachtprijs \'oor Jan E\"erdey "as 
60.0.0 pond groten, het resterende deel - zijnde 27.0.0 pond groten - IOU opgelt.'gd 
worden door Livinus Minnaert die ondertussen zijn hroer Jan als pat.-hter was op~c
volgd41 , Op 6 septemhcr van hetzelfde jaar kreeg Jan Everde)' de tocstemmin~ dal 
Gabriel van Waes ..... de \'oorsc'ydc' I/(Jf~tedc' sal l1Iog"c'" g"e/Jruyckrll 1/(,"(,"'" Ja" 
Everde)' mits hlyvende horg"e prillcipacJ. .. "42. Nog het/c:1fde jaar werd met de paten; 
een overeenkomst gesloten. waarin Gabric:1 van Waes. dil' gctnluwd wus l1lt.'t 
Catharina Everdey, dc hcllllisde hofstede met 4X gemet 260 I\lCdcn lund kn'l°g toc~gc
wezen voor H gulden en 15 stuiven; het gcmet4 ." 

Ó. UVillllS Milll/oert fv Lell(J('rt (1f>c)I-I72C) ('1/ GahriN reil' "Ilt',\" (1f>1J/-171·1j, :ijll 
wl'duwt' (/714-/731) 

Livinus Minl1l1ert werd op IX jnnuilri 166.~ als dl'flk kind gd'<l~n in het kl\lustrijJ... 
gezin van vader unnert en Petronellu Stappal'rl44• Zijn drit.' juar umkn' hl\x'r . .lnn. 
was hem als padlIer van dl' paters jeluïeten voorafgeguun: niet t.'nJ...d tit' lcdlijd mmlr 
ook het feit dat Jan gehuwd wus ml't Jnannu EVl'flky, ct.'n dudltl'r nUl Jun. I~ll hier
bij wel uoorslaggevend geweest lijn. Nu hl't overlijdl'n \'1\1\ Fmndlois SlX't:lt.'rt had 
Jan diens plullts als pndlIer ingenomen. Aangl'/icn hij op dut ogt.'nhlik n(l~ \Tijgc/d 
was - hij huwde pas op 22 11Ovl'mher 16X24~ - is het Ilh.'er dun wU:ln;ddjnhjJ... dut hij 
samen met zijn toeJ...olllstigl' schollnvmkr hl,t pad\tg\x'll uithualle. Eig\.omlltl\tig 
genoeg WilS het niet Jan, mallr wcl lijn hn.l\.'r l.ivilllls. di~' in I (ll) I tlit'n~ plmll~ uls 
pachter innam, 
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Op 26 november 1689 was Livinus gehuwd met Anna van Acker46. Het werd een 
vruchtbaar gezin want vanaf 1690 tot 1711 werden niet minder dan elf kinderen gebo
ren,n. Vreugde om nieuw leven werd af en toe getemperd door een vroegtijdig ver
lies; toen Livinus op 13 oktober 1729 overleed, had hij reeds vijf van zijn kinderen 
aan de aarde toevertrouwd48. Ook de tijdsomstandigheden waren niet altijd bepaald 
gunstig: zes van zijn kinderen werden geboren tijdens de militair onrustige jaren van 
de Spaanse Successieoorlog (1700-1713); naast de huishoudelijke beslommeringen 
deelde hij als schepen en als burgemeester, samen met zijn collega's, ook de verant
woordelijkheid voor het bestuur van Kaprijke49. 

En werk op de boerderij was er meer dan voldoende; niet alleen bewerkte hij 21 
gemet 247 roeden land van de paters jezuïeten, maar daarnaast was hij ook nog pach
ter van Pieter de Zautere, gewezen baljuw van Boekhoute, voor een partij van 24 
gemet land en van Pieter Wauters voor 13 gemet land; in totaal dus 58 gemet 247 roe
den (26 ha). In de lijn van de grootgrondbedrijvers omvatte zijn veestapel drie paar
den, zeven koeien. twee runderen, drie mestvarkens en twee biggen die samen een 
kapitaal van 94 pond groten vertegenwoordigden. Zijn grondbezit was eerder 
beperkt: 10 gemet 227 roeden land, gespreid over Kaprijke, Watervliet en Bassevelde 
rendeerden maar matig. Toen men bij zijn overlijden baten en lasten berekende, bleef 
er een positief saldo van 278.4.4 pond groten beschikbaar voor zijn nakomelingen50. 

Rekening houdend met de tijdsomstandigheden was een dergelijk bedrag nog zeer 
behoorlijk. 

Zijn medepachter Gabriël van Waes behoorde eveneens tot de familie Everdey. Naast 
de reeds hierboven genoemde Jan Minnaert die met Joanna Everdey fa Jan was 
gehuwd, waren er nog haar twee zusters Cornelia en Catharina die respectievelijk 
huwden met Amaut en Gabriël van Waes. Amaut was pachter van de Armenschool 
van Gent, terwijl Gabriël - aanvankelijk met zijn schoonvader - en vanaf 1701 in 
eigen persoon, 48 gemet 260 roeden land van de paters jezuïeten gebruikte. 
Gehuwd op 24 april 168951 , kwam ook voor dit jonge paar een lange rij kinderen het 
gezin vergroten: van 1690 tot 1712 bracht de ooievaar twaalf maal een bezoek52 , In 
tegenstelling tot de reeds besproken pachters kon men van Gabriël niet beweren dat 
hij van een stevige basis startte: 1 gemet land en 50 roeden bos was alles wat hij van 
huis uit had meegekregen53 . En ook voor hem waren de eerste jaren van de 18de 
eeuw een moeilijke tijd; nog in 1714 - het jaar van zijn overlijden - moest aan het 
gezin 2.12.0 pond groten door de stadskas terugbetaald worden" ... over het logement 
van drij ruyters met drij peirden, een vrauwe ende kint, .. "54. Was er geld beschik
baar, dan werd dit in eerste instantie voorbehouden voor de betaling van pachtver
plichtingen. Zo moest hij in 1714 nog een achterstallige pachtsom van 172.9.0 pond 
groten betalen over de jaren 1711, 1712 en 1713. Toen op 10 juli 1714 de staat van 
goed aan burgemeester de Boodt en schepen Lieven Minnaert werd gepresenteerd, 
bleek toch nog een batig saldo van 81.19.0 pond groten beschikbaar die onder de 
negen nog in leven zijnde kinderen zouden worden verdeeld. Zijn vrouw, Catharina 
Everdey, bleef samen met haar kroost het pachtgoed verder uitbaten. 
Niettegenstaande de oorlogsperikeJen nu voorbij waren, gingen de zaken toch min
der voorspoedig dan verhoopt. Toen zij op 2 mei 1731 voor goed de ogen s100155 , 

145 



stonden de kinderen met een schuldenlast van 412.16.4.4 pond groten ••... ter causen 
van verachterde pachtelI van dhofstede ende landen hij d' overledene ghebru)'cla ghe
weest gherekelll tot haefmisse 1730 ..... 56. 

7. Lieven Minnaertfs Lieven (/729-1776) en Livinus Claeysfs 
Jall (1732-1741) 

Toen Lieven Minnaert fs Lenaert - zoals hierboven reeds vermeld - in 1729 overleed. 
ging de pachtovereenkomst gewoon door. Niettegenstaande pachtcontracten uit de 
jaren dertig van de 18de eeuw ontbreken, bewijst de staat van goed die werd opge
maakt na het overlijden van Adriana van Sele57, echtgenote van Jan Minnaert fs 
Lieven, dat laatstgenoemde als oudste zoon van Lieven Minnaert fs Lenaert de lan
derijen verder bewerkte. Pas vanaf 1745 is een nieuwe pachtovereenkomst tussen de 
paters jezuïeten en Lieven Minnaert fs Lieven voorhanden'!!' 

Lieven Minnaert fs Lieven kwam als negende kind in het gezin zijn plaats innemen 
op II maart 170659. Zeer trouwlustig scheen hij niet te zijn, want pas op 4O-jarige 
leeftijd trad hij op 26 november 1746 in het huwelijk met Petronella Claeys fa 
Pieter60. Het gezin werd gezegend met een talrijk kroost: van de elf kinderen die in 
het gezin geboren werden61 , waren er nog zeven in leven toen hun moeder op 49-jari
ge leeftijd voor goed vaarwel zegde op I september 17756'1. Lieven wa. .. toen n.-eds 
69 jaar en nauwelijks acht maanden later ging hij zijn vrouw achtematl\ Na zijn O"er
lijden werd een van zijn zonen, Franciscus ...... gcprofest r('/;git'us i"t orJt'r \,(1IIc1t' 

Eerweirde paters recollectell ... "M. 

Zijn medepachter, Livinus Claeys fs Jan duikt voor de 1.'C'r.>te maal in de documenten 
op in een pachtcontract van 4 september 17~2. Daarin wordt duiddijk dat hij .. Is 
opvolger van de .. ... l'IfgC'l/lIl'I1/(·1I cl/dC' l\illd('l"(,1/ \'Ol/(/(' \n·d. C;ahriC'l \'(lI' n '(It's ... .. - I.'n 
reeds op de hoevc verblijvend - de 4H gemet 260 nx'den land gcpndll hud ,"oor \.'C'n 
temlijn van ncgcn jaar. liet eersle jaar ging in meI Bmnis 17 ~2 en dil legen cx'n jmu
lijksc vergocding van 60.0.0 pond groten VhuunsCl.". Livinus C'hl\.'ys ",us nkt IllI.'C'f 
van de jongstcn; rond 1676 gehorcnhCl, was hij op 29 upril 1710 in hl't hu" dijk gl'trc
den mcl Joanna Thiry fa C'ornclis. Uil dil huwclijk w!lfl.'n op hl'l ogl.'nhlik nm lijn 
ovcrlijden nog twee kinderen in levcntlK: ISlIhdla dil' gehuwd wus mell.'en Jud\X'u:- de 
Dccker cn cen nog mimk-rjllrige dodlll'r .I01\11nll. Als padlll."f van lil' jC."luïctCI1 dl.'\'d hij 
het hlijkbaar niet I.() slechl; nielll'genstunnlk \.'el1 l'l.'nkr klein ol1nx'fl.'nd !'C/!t (2 
gemct 229 roeden land) verloonde zijn slaat vun glx'dC\1J tlX'h l'Cl1 hilli~ :o;.;,ldo Vall 

HI6.IO.O pond grolen Vlaams. helgeen voor dk lijd - \.'n 11l\.'\'f hl.'pmlld hinnnell lk 
Kaprijkse hcvolking - ecrder lot de lopkhlss\.' hdmonk. 

A Is pachler van dl' je/.uïcten gl.'nool hij ook d\.' c\.'r van hl'l Sdl\.'IX'llllluhl: \,;Ul ~~ s('l" 
lemhcr 17 J2 lol 26 sl'ptemlx'r 17 .~6 dnll'~ hij IOlllkr \lIl\krhn.'kin~ in drie "I"'Cm',,I
gcmk ambtslL'l1llijlll'n lijn sI l'\.'n Ijl' hij lol 1ll'1 plllilkk t'n I\'\.'hlt'rh.lk hckid "lUl 
Kapl'ijke7t . 
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8. Jacobus de Decker (1741-1776) 

Op 26 juni 1741 werd Jacobus de Decker de nieuwe pachter van de 48 gemet 260 roe
den land. Zijn komst viel samen met een zeer slecht oogstjaar en bovendien was 1740 
het begin van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), die zeker vanaf 1744 
ook in Kaprijke zijn sporen zou nalaten. Het pachtcontract was trouwens een illus
tratie van de weinig rooskleurige situatie in het begin van de jaren veertig: voor de 
eerste drie jaren zou hij maar 55.0.0 pond groten en enkel voor de zes daaropvolgen
de jaren weer de oude pachtprijs van 60.0.0 pond groten moeten neertellen 71. 

Jacobus de Decker fs Joos was amper 22 jaar oud toen hij op 11 mei 1741 voor de 
eerste maal scheep ging met Joanna Claeys fa Lieven, een dochter van de hierboven 
besproken pachter72. Het eerste kind, Livina Maria telde nauwelijks 14 maanden, 
toen de moeder reeds op 27 mei 1743 het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde73 . 

De jonge weduwnaar zette reeds op 14 september 1743 de stap naar een tweede 
huwelijk met Joanna van den Bossche, 21 jaar oud, die hem - naast de zorg voor het 
kind uit zijn eerste huwelijk - nog 10 kinderen zou baren74. Ook in dit jonge gezin 
kwam de man met de zeis af en toe opduiken: drie zonen - Carel, Jacobus Bemardus 
en Franciscus Bemardus - en een dochter Joanna Maria leefden maar enkele maan
den; voor Jacobus Franciscus luidden de doodsklokken op dertienjarige leeftijd75. 

Huiselijke zorgen waren nochtans geen beletsel om ook aan deze pachter de last van 
een goed dorpsbeleid toe te vertrouwen; zonder bezwaar aanvaardde hij een telkens 
vierjarige ambtstermijn, respectievelijk van 27 september 1748 tot 29 februari 1748 
en van 14 oktober 1766 tot 20 oktober 177076. 

De relatief gunstige pachtvoorwaarden bleven ongewijzigd tot 1767; pas met ingang 
van dat jaar werd de pachtprijs vastgesteld op 59.0.0 pond groten voor elk jaar en dit 
zou zo blijven tot 1785. 

B. De pachters van een tweede pachtcomplex 

1. Jooris Peerts (/612-1620) 

Op 22 mei 1612 werd tussen de paters jezuïeten en de pachters J ooris Peerts en 
Comelis Staes een akkoord gesloten dat voor de eerstgenoemde uitbater bepaalde dat 
" .. Jooris sal blijven op het pachtgoet ende ghebruycken tlant ron/om de hofste
de ... "77; hiervoor werd een pachtsom van 35.0.0 pond groten Vlaams per jaar vast
gelegd. 
Jooris Peerts was gehuwd met Cathelijne van Vooren. Uit de gegevens van de staat 
van goed die werd opgemaakt na het overlijden van Joods Peerts en Cathelijne van 
Vooren78 kon afgeleid worden dat deze laatste een dochter was van Christoffel van 
Vooren 79, die in 1587 pachter werd van het goed van de paters jezuïeten. Bij het over
lijden van Jooris Peerts waren er zes minderjarige wezen en een dochter, Maeyken, 
die reeds gehuwd was met een zekere Adriaen de Coninck, over wie verder nog spra
ke. Hoe zijn economische situatie op dat ogenhlik was en of zijn uitbating rendeerde, 
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is uit de beschikbare bronnen niet met zekerheid te achterhalen; toch wekt de bepa
ling dat voor elk van zijn kinderen een bedrag van 24.16.3 pond groten werd gere
serveerd. de indruk dat Jooris Peerts er uiteindelijk niet zo slecht voor stond. 

2. Adriuen de Coniflck (1622-1634) 

Op 25 augustus 1622 gingen Jan Ronse en MeJchior Bruynl>teen. schepenen van 
Kaprijke. op verzoek van Adriaen de Coninck. de eiken en wilgen tronken tellen die 
op de hofstede van de overledene groeiden. Uit hun relaas bleek dat lij er 157 geteld 
hadden en dat al deze tronken door Adriaen van de paters jezuïeten waren gekocht 
bovendien waren er ..... differente plumsoenen op t:eh'e glwet staende alwaer wij 
oack bevonden hebben staeJ/ graeyen totten getalIe van iic ende lx..nJich ander eec
ken ende wlllghen ... "80 

Blijkbaar was Adriaen de Coninck de onmiddellijke opvolger van Jooris Peerts. want 
ook op 20 juli 1628 ondertekende hij. samen met Pieter Peerts. een pachtcontract voor 
een termijn van negen jaren en dit met ingang van Bamis 1628. Wel was de pacht
prijs sterk verhoogd: 50.0.0 pond groten per jaar ..... bm·ell den pot wij" \'all lrolldert 
guldens eens ende het vet mIJ dat wij ghele\'ert hebben ... "SI. Normaal moest de pacht 
doorlopen tot 1637. In 1634 echter vroegen de beide pachters aan de jezuïeten de toe
lating om het pachtgoed te mogen overlaten aan Jaecques Schollaert. Het antwoord 
was blijkbaar gunstig. want vanaf Bamis 1634 werd deze laatste de nieu\\e huurder 
tegen dezelfde voorwaarden als zijn voorgangers. 

3. Jaecques Schol/aert (1634-1656) 

Jaecques Schollaert was op 22 april 1625 gehuwd meI Maria Lud.R~. Van de negen 
kinderen die in dit gezin geboren werden8.\ waren er hij hel overlijden \',10 hun vader 
nog vijf in leven. 
Op Hapril 1634 had .Iaecques Schollaert de resterende drie jnrcn pUl'hl van Adrinen 
de Coninck en Pieter Pecrts overgenomen en op 2 nowmbt'r 16.'1 hegon dun zijn 
eigen nieuwe pacht die gevoelig hoger lag: V!lll 50 pond grolen werd hl't ineens 70 
pond groten Vluums per jaar met bovenop nog eens een wijngeld van 13 pond gro
ten. Het ging hem hlijkhaur niet voor de wind. want uit de hOI.'khouding vun de paters 
jezuïetenX4 bleek dat hij in 1644 een Intule schuld vun l75~ gulden moest hctalen 
over de jaren 1641 tot en met 1644. In 1641 l'n 1642 had hij dnarvun niets afgd .. \'rt: 
pas vam\!" okIober 1643 lot en l\1et 1644 had hij hiervan 770 gllldt'n het:mld. Ook t\j
dens de volgende jnren werd het cr nÎl't hl'ler op. Toen eind 1649 L'en hulans \u'rtl 
opgemaakt. moesl hij voor dl' Jx'riodl' 1645-49 een InIHal van.:! 17X guldl'n bt'takn. 
Op 15 okIober 1649 had hij hiervan slechts 590 gllldt'n kunnen un'<.'Illkn. t\kl cen 
dergelijke evolutie hoeft het dun nok niel Il' wrwonderen dut hij lijn overlijdcn (lP 31 
december 1656 geen stnal van goed werd opgellluukt. Pas {lP 16 jllnuuri 167tl !wf lijn 
weduwe als verklaring: 

..... clal //(1(',.('1/ \·oor.\' , 111(111 1111 l('dc'III 011//'('111 dc' l/('gh('I/IÎt'1I jc/c'rc'1/ is (I\yrlc'c/c-" c-I/dr
dal (.\'ijI/lJI/ .\'(('I,"7111.\'.\'(, 1/0.\'1/1 .\'/(/('1 \'(11/ go('clc' (." i ... g,."II/C'I'At ft'" rc'spc'c'lC- ,/.111(" /('1/.,,(/, 
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ven sterfhuyse te bevinden was veel meer schulden dan baeten, twelcke ghenoechsa
em kennelyck was aellden \'oors. Jan, Pieter ende MarÛenten Schollaert alsdaen in 
}Iltwelyck ghehadt hebbende Lieven Huyghe, kinderen van den overledenen alsdan 
hunself wesende, wesende ten dien tijde maer al/eenelyck minderjaerig Jaecques 
Schol/aert alsnu overleden, hebbende achtergelaten een kint dat hij in huwelycke 
heeft gewoonen aen Marie Diep die alsnu ghetrouwt is met Jan Huyghe fs Jans die 
alsnu maer al/eene dese hauderigghe compt traval/eeren ende pramen tot maecken 
staet van goede ... "85. 

Doch ook nu, in 1676, vertoonde de staat van goed een negatief saldo van 537.6.0.0 
pond groten Vlaams86. 

4. Weduwe Jaecques Schollaert en Lieven Huyghe fs Christiaen (1656-1671) 

Na het overlijden van Jaecques Schollaert werd de hofstede verder uitgebaat door zijn 
weduwe en haar schoonzoon Lieven Huyghe fs Christiaen die gehuwd was met 
Martijnken Schollaert fa Jaecques. Pas op 24 maart 1663 werd een negenjarige pacht 
ondertekend waarvan het eerste jaar reeds verviel met Bamis 1661; een jaarlijkse 
pacht van 62 pond groten en een wijnpot van 10 pond groten was één van de ver
plichtingen die ze moesten naleven. Met het ingaan van een nieuwe pacht in 1669 kon 
Lieven Huyghe zich verheugen in een lichte matiging van de pachtprijs die nu 
bepaald werd op 60 pond groten per jaar. Op dat ogenblik besefte hij niet dat twee 
jaar later - op 26 mei 1671 87 - ook voor hem de man met de zeis reeds op hem wacht
te. 
Niettegenstaande wij de indruk hebben dat hij er economisch niet zo sterk voor stond, 
bleek dit toch geen bezwaar op te leveren om als schepen deel uit te maken van de 
magistraat: zijn eerste ambtstermijn startte op 18 september 1659 en enkele jaren later 
behoorde hij opnieuw tot de uitverkorenen die op respectievelijk 16 oktober 1664 en 
19 oktober 1665 werden aangesteid88. 

5. Pieter de Causmaecker fs Lieven (/671-1682) en zijn weduwe, Martijnken 
Schol/aert (1682 -1709) 

Martijnken Schollaert, weduwe van Lieven Huyghe fs Christiaen was bij het overlij
den van haar echtgenoot nog maar 40 jaar oud; zij vond het dan ook de moeite om op 
23 augustus 1671 voor de tweede maal scheep te gaan89; de nieuwe levenspartner was 
Pieter de Causmaecker fs Lieven met wie zij nog vier kinderen ter wereld hracht90. 

Toen de pachttermijn in 1678 aan vernieuwing toe was; werd in tegenstelling met de 
voorafgaande contracten niet langer een globale pachtsom gevraagd, doch naargelang 
van de vruchtbaarheid van de grond bepaald dat voor het deel op Kaprijke en 
Lembeke, respectievelijk 8 en 5 gulden per gemet zou betaald worden; de wijnpot 
bedroeg nu 32 gulden. 
De financiële basis van Pieter de Causmaecker zag er zeker niet slecht uil: 4 gemet 
179 roeden land was het deel dat hij van de zijde van zijn ouders erfde; daarnaast wist 
hij tijdens zijn huwelijk met Martijnken een hehuisde hofstede met 5 à 6 gemet land 
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te kopen91 . Op 6 oktober 1674 was hij reeds eigenaar geworden van een herberg op 
de wijk Bentille (ambacht Maldegem)92 en tenslotte had hij op I I oktober 1681 met 
de erfgenamen van Pieter van Dapel I gemet land gekocht in de wijk WuJfllOek 
(Kaprijke)93. En precies op het ogenblik dat zijn economische po!>itie de wind in de 
zeilen kreeg, kwamen militaire gebeurtenissen roet in het eten gooien. Veel erger nog 
was de dood die als een onvoor.lÎene gast op II april 1682 een bruusk einde maakte 
aan zijn toekomstplannen94; geboren op 15 april 1645 was hij nauwelijks 36 jaar 
oud95. 
Uit zijn staat van goed96 vernemen we dat zijn veestapel een waarde van 168.0.7 
pond groten vertegenwoordigde; daartoe behoorden o.m. 123 schapen en 50 lamme
ren. De zeer gedetailleerde omschrijving van de vruchten te velde liet ons zelfs toe de 
verhouding in het landgebruik exact te berekenen; naast 16 gemet 175 roeden rogge 
als koploper waren er nog 8 gemet 75 roeden haver, 3 gemet 250 roeden boekweit. 2 
gemet 30 roeden vlas, 182 roeden wortelen en 8 gemet 100 roeden gersruste. 
Uiteindelijk beschikte hij ook over een eigen brouwerij waarmee hij blijkbaar heel 
wat cliënteel van bier voorzag, want op de dag van zijn overlijden stonden nog 24 
personen bij hem in het krijt voor een totaal van 52.3.10 pond groten Vlaams. Na 
aftrek van alle schulden, bleef er nog een batig saldo van 428.15.6 pond groten 
Vlaams. 
Ook na het overlijden van Paesschier de Causmaecker ging het leven op de hoeve zijn 
gewone gang. Pachtcontracten werden vernieuwd en in 1697 werd zelfs een onder
zoek ingesteld naar de exacte grootte van het pachtcomplex. Toen bleek dat de ver
moede oppervlakte minder groot was dan de werkelijke uitgestrektheid. werd de 
pachteres voor de periode 1678-1697 voor een bedrag van 81.3.0 pond groten gecre
diteerd. Op basis van de exacte omvang werd op 28 juni 1698 door Martijnken 
Schollaert een nieuw contract ondertekend waarbij de prijs nu werd vustgesteld op 
respectievelijk acht gulden vijftien stuivers en drie gulden per gemet voor de gronden 
op Kaprijke en Lembeke gelegen97. 

Naarmate de jaren vorderden, drukte de last van de uithating meer en Illl'Cr op de niet 
meer zo jonge Martijnken Schollaert. liet was dan ook mmmlul dut C'hristiaen 
Iluyghe op 16 september 1709 - na hetaling van alle resterende s,hulden vun zijn 
moeder tegenover de paters jezuïeten - de uithating op eigen naam overnmll en voor 
vele jaren van de 18de eeuw het werk voorllette. 

6. ClrrisfillC'1I lIuyglrC' Is U('I'CII ( /709-/7.JO) 

Christiaen I luyghe wenl als eerste kind van Lieven Iluyghe I,'n Martijnkl'll Sd,\lllal'rt 
gehoren op 12 augustus 1657911• Reeds op 23 januari 1682 huwde hij I1ll't Jomllla van 
de SteenelJlJ die hem zes kinderen zou haren !oo. Aangelien het jaar \'an lijn huwdijk 
precies samenviel met dit van het nvcrlijdl'n van lijn stiefvmkr, ligt hel \,O\lr ~k hand 
dat hij in feite reeds vanaf dat ogenhlik de leiding had hij dl' \Wrk/Umnhedl'n "I' lil' 
hoeve. Toch zou hij zijn eerste pachtcontract sk'rhts in 17()\) eig\.'uhandi!! undcrtl'kc
nen. Nu dc afrekening over de Ix'leidspl'riOlk vlln lijn I1ll11'\kr, wl'nl dt' UÎl'U\\l' \l\'Cf
eenkomsl Int in de kleinste details vustgl'k'gd. Naast dl.' algl'tnl'IW 1"'p;,1iIl~l'n van lft.
termijn, pndHprijs en grootte van dl' hllldl'rijl'll voor/ug hl't l·onstm~·t tl,m.: 
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" .. .Daerenboven blijft tot laste van den pagter, ongemindert de jaerlijckse paghtsom
me, het onderhauden van alle de strooye daeken vande voorschreven huysinge, stal
len, schuer ende wagencot die hij pagter vande Societeijt in staende presie aengeno
men heeft ende met wedersijts contentement gepresen zijn geweest viertig ponden 
grooten courant de welcken den pachter in zijn afscheijden aan den velpagter zal 
goetdoen, genietende nogtans tgeene de zelve strooye daeken alsdan meerder gepre
sen 2ullen worden ende oock opleggende aende Societeyt de somme dewelcke dezel
ve alsdan minder gepresen zullen worden. 
Voorts blijft nog tot laste vanden pagter tonderhauden vanden brauwketel ende alle 
tbrauwalem bestaende in brauwcuypen, twee coulbacken, vloote, leeckput, trefters, 
groote riecken, stuijckmanden, gaffels, bierstellinghen, immers alle het bruwalem zoo 
het gestaen ende gelegen is geweest in zijn eerste aencomen op dezelve hofstede ende 
hij alsdan in staende prisie vande Societeyt aengenomen heeft te weten den brauw
ketel tot de somme van 21.18.9 pond groten ende het brauwalem tot de somme van 
17.0.0 Ib.gr. courant te zamen de somme van 38.18.9 lb.gr. courant gelds, welcke 
somme den paghter voor zijn afscheijden aenden verpagter zal moeten goetdoen 
boven de jaerlyxe pachtsomme, blijvende de melioratien ten profyte vanden pagter 
ende de verminderinge ten laste vanden zelven, wel verstaende dat den pachter in zijn 
afscheijden staende prisie genieten zal zoo vande strooye daecken als brauwketel en 
brauwalem ... ende zal in geval van afscheijden moeten laten de koetsen zoo inde 
kamer, huijsinge, schueren als stallinge etc. staende mits die ande Societeyt zijn com
peterende ... " 101. 

Niettegenstaande de bepaling dat de pachtsom moest betaald worden " ... ses weecken 
naer den valdag ... op peine van pachtbrake ... " bleek de werkelijkheid toch heel 
anders. Zo moest Christiaen Huyghe tijdens de periode 1717-1721 een jaarlijkse 
pacht van 475 gulden betalen; uit de boekhouding van de paters jezuïeten komt ech
ter duidelijk naarvoor dat hij zijn schulden op diverse tijdstippen afloste, zoals onder
staand overzicht ilIustreert lO2: 

1717: januari I 15. 16.0 gulden 
februari 114.0.0 " 
24 juli 168.0.0 " 
december 168.0.0 " 

1718: maart 168.0.0 " 
4 juli 301.0.0 " 

1719: 9 februari 100.0.0 " 
mei 300.0.0 " 
juli 420.0.0 " 
december 30.0.0 " 

1720: 21 mei 288.6.9 " 
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1721: januari 132.0.0 .. 
maart 47.17.0 .. 

72.3.9 .. 
meI 154.0.0 .. 
augustus 105.0.0 .. 

Ook de opmerking dat de pachtsom zou betaald worden .... .il/ slikken !.pede als hel 
!!,e/dt cours ende !!,anck hehben zal ten va/da!!,hel/ ...... moet ruim geïnterpreteerd wor
den. Zo noteerde pater Ignatius van Aken op 22 mei 1722 dal hij van Christiaen 
Huyghe " ... acht hoet ende vijf vaten terwe à neghen en derli!!," SIII)TerS de male .. :' 
ontvangen had met een waarde van 11.4.3 pond groten als afkorting van zijn land
pacht 103. En het beeld van stelselmatige kleine afkortingen wijzigde niet tijdens de 
jaren twintig van de 18de eeuw. Nog in 1730 werden twee betalingen in natura ver
richt: op 26 mei leverde Christiaen Huyghe voor 17.11.0 pond groten wol aan de 
paters jezuïeten en op I juli werden vijf hoet en drie maten tarwe geleverd voor een 
tegenwaarde van 9.4.0 pond groten. naast een stuk lijnwaad van 51 ellen lang \'oor 
een bedrag van 3.10.1.6 pond groten. 

Vanaf 1735 duikt voor het eerst de naam van Carel Huyghe op in de boekhouding van 
de paters jezuïeten. Zijn vader. Christiaen. was op dat ogenhlik reeds 78 jaar en zag 
waarschijnlijk op tegen de last van een verplaatsing naar Brugge. loen de pat'ht moest 
betaald worden; het was trouwens ook Carcl die zijn v .. der op de hofstede wilde 
opvolgen. En de nodige steuntjes ontbraken hierhij nict. Zijn acht ja .. r oudere hroer. 
Jacohus. was pachter van de ahdij van Oostcekl0 en schreef. nu het o\'erlijden \"~Ul 
hun vader op 13 fehruari 1740. een brief aan Reinier Vorst, pastoor van Kaprijkc, om 
zijn hroer bij de paters als opvolger aan tc bevelen. DCle luiddl' als "olgtl~: 

I/eer Pater, 

Sieur .Ia(/ues //lIygh" .f.\' \'(//u/ell OI't'rlec/ell ChrisllcU'1I 1/('(11 mij d('",WW''' dell ie" U 
Eerw. sOIul wil/eli schrU\'('II, dat hij syllc'lI broed('I' Cal'('/ gdmc' SOli" sit'" "'Uw" op 
cllwfsteelt' el/ I'ermits hU mU \'('1':t'k('rt h('(1i, c/at dito Cart'! ill Sld('1 is om op 1(' kg· 
I:h('11 dcn pl'ijs, c/euwdckcu 0l' cJc gemdd(' 1/(~f.\,t('cJc' sal woord('n "('I'OIle/l'II, ('11 sic" 

oock ,\'Ol/cl COI/I/CI/ 1'(lol',\'icl/ I 'cII/dc , u(loe/igllt' fIIc'/lhel", ('u I>csli"dc'II, ('n C"rt'/ da('f'('''' 
ho\'en .wo ClCI/ IIcnt cI/S m'l/ mij hdoop h('('fl, clat IlIj sich wt'l sal n'gll/r'I't'II. SOOllc'",(' 

dl' /ihertC'yt \'(11/ COl'('/ lot e/icl/ djml ft' rC('(/II/11/11I1c1c'/'('I/. \ 'oorc/as Sic'"I' lelt/lu's .10('1 

mij SCIIl'UI't'II, dal intlic'n 1I HC·Iw. gc'lhft 0('1/ Cal'd pclchllc' gC'I'C'It: ahmal mcla I',)flr 

cI"U joerel/, 011/ he", in 10011/ tc' hOlle/eu cu t(' sie", (~/i hU dt'" S(;II I>dc~n(' l'!lII '»t'la· 

uis.\·c' SCI/ l'O!c011/C'1/ CII U Hel'll'. om cic gc'pllssC'crde s/c'chlc' ia('l"c'II (\'olg"t'II." lil. I'oor· 

.\'lIet ClCU deu m'cr/ec/el/cu .'Wlle/ "el>l>('u IOc'ge,\'I'.I'c!I) tc' gC'l'C'It c'('IIc'II ac'lycArl/ '1",1'1-
slag", dat hij het /w.\'('h('ct UOpt'I/e/(' 111. fm·tel/sic·u Sallc'('l'Á"c'I/t'II, t'II It(( "'(('Tflmy,,,\( "i(( 
.WI//octe1/ 1'('r\'ol/c'1/ il/ C/lf'cltc'/t" gc'lic:(1 hi('rOl'c'r It' 1'('.\'0/\'('#'('", 1\',UlI J"I/IU'S (1/ (. ',,1'(/ 

.\'I/I/cu il/ te,vl/clc' I'OI/c/C' weke l/elCI' ''''lIg,~''c /'011/('" {l11/ lil. ,.(\\'"/I/,i(' (t' ho,.rC'" c'" ('I. 
I'(m Card.ç miclclcle'u tt' il"tJl'lI/(,I'('II. 
/Hijl'(' II/el f'('SIl('('t, 11('(',. Pell,.r 
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UI. oodtmoedighsten dienaer Reynier Vorst 
pastor in Capryck" 

Zoals uit deze tekst blijkt, was de financiële toestand - waarschijnlijk o.m. door toe
doen van Carel - zeker niet rooskleurig en stonden de laatste levensjaren van vader 
Huyghe in het teken van een faillissement. De steeds maar aangroeiende achterstalli
ge pacht was uiteindelijk uitgemond in een proces waarbij de paters jezuïeten hun 
tegoed zo vlug mogelijk wilden recupereren; een bedrag van 480.4.4 pond groten was 
inderdaad geen kleinigheid. De erfgenamen verklaarden zich ten slotte bereid om een 
project van delging van de schulden te aanvaarden: tussen 13 april 1740 - sterfdatum 
van Christiaen Huyghe - en Pasen van hetzelfde jaar zouden zij 200 ponden groten 
afbetalen en met kerstmis 1740 nog eens 200 pond groten; de resterende 80.4.5 pond 
groten werden kwijtgescholden. 
Voorzeker had Christiaen Huyghe zich het einde van zijn leven anders voorgesteld; 
zelf was hij nochtans tijdens het eerste kwart van de 18de eeuw een gerespecteerde 
figuur, aangezien hij niet minder dan vier ambtstermijnen deel uitmaakte van de 
wet I05 . 

7. Carel Huyghefs Christiaen (1740-1769) 

Op 5 april 1740 ondertekende Carel Huyghe een pachtcontract waarin hij beloofde 
het laatste jaar pacht van wijlen zijn vader te voldoen en voor zichzelf een termijn van 
negen jaar te aanvaarden tegen een jaarlijkse som van 66 pond groten. 
Als 47-jarige huwde hij op 8 augustus 1740 met Livina Theresia van Heulendonck 
die nauwelijks 21 jaar oud was 106. Het werd een vruchtbaar huwelijk, want in een
entwintig jaar tijd bracht zij twaalf kinderen ter wereld 107; vier onder hen werden 
nochtans zeer vroeg uit het leven weggerukt lO8• 

De moeilijke start van zijn uitbating belette nochtans niet dat ook Carel, in het spoor 
van zijn vader, toegang kreeg tot het schepenambt; drie opeenvolgende ambtstermij
nen tijdens de periode van de Oostenrijkse Successieoorlog namen voorzeker heel 
wat van zijn beschikbare tijd in beslag 109. Op 19 januari 1749 hernieuwde hij zijn 
pachtcontract tegen de jaarlijkse betaling van 70 pond groten en negen jaar later 
mocht hij tegen dezelfde voorwaarden het contract nog eens overdoen. Of de uitba
ting nu beter rendeerde dan tijdens de jaren dertig kan moeilijk ontkend worden. Uit 
de staat van goed die op 15 maart 1769 werd gepresenteerd 110, bleek dat Carel voor 
zijn huwelijk in totaal 14g. 221 r land verkocht; tijdens zijn huwelijk werden nog eens 
2g. land op Sint-Jan-in-Eremo en een derde deel in een behuisde hofstede op Sint
Laureins van de hand gedaan. Toch verwierf hij dan wel twee woonhuizen met een 
klein erf op Kaprijke, naast in totaal 6g. 297r. land, gespreid over Sint-Jan-in-Eremo, 
Sint-Laureins en de Beoostereedepolder; interessant hierbij was dat al deze gronden 
zuiver en onbelast waren. Zijn veestapel, waaronder 146 schapen, vertegenwoordig
de een waarde van 131.H.O pond groten; de juwelen werden geschat op 11.18.0 pond 
groten en toen de contante penningen werden geteld, noteerde men een totaal van 
95.H.H pond groten. Uit de rubriek van de schulden bleek dat enkel de pacht van het 
laatste verschenen jaar moest worden betaald; tevens kwam hierbij aan het licht dat 
Carel pachter was van een wijktiend van de abdij van Flines voor een bedrag van 
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34.5.9 pond groten. Toen het verschil tussen baten en lasten werd gemaakt. bleef er 
een positief saldo van 1006.8.9.9 pond groten beschikbaar. De magere jaren van 
voorheen hadden inderdaad plaats geruimd voor voorspoed en welstand. Het overlij
den van Carel Huyghe was uiteraard een domper op het leven op de boerderij, maar 
ook met zijn weduwe Livina Theresia ging de uitbating verder; in 1776 hernieuwde 
zij nu op haar beurt het pachtcontract tegen dezelfde voorwaarden als het vorige 11 I, 

SAMENVATTING 

In deze bijdrage poogden wij het wel en wee van de pachters die de hoeve van de 
paters jezuïeten te Kaprijke uitbaatten, in een chronologische volgorde aan bod te 
laten komen. 
Door pauselijke tussenkomst en bisschoppelijke medewerking waren de beziningen 
van de vroegere abdij Zoetendale in 1584 in handen gekomen van de paters jezuïe
ten. Omwille van zijn omvang werd dit pachtgoed van 146g. 120 r. opgesplitst in 
twee uitbatingen die in de loop van bijna 200 jaar zonder veel wijziging meestal voor 
een tennijn van negen jaar werden verhuurd. Oorlogsomstandigheden hadden nor
maal een verlaging van de jaarlijkse pachtsom voor gevolg; uitzonderlijk kwam men 
ook wel eens door een gedeeltelijke kwijtschelding van het verschuldigde bedrag, aan 
de smeekbedes van de pachters tegemoet. Het ontbreken van pachtcontracten na 1773 
is zeer nonnaal; in dat jaar immers werd door toedoen van keizer Jozef 11 de jezuïe
tenorde afgeschaft. Pas in 1814 werd ze heropgericht en slechts vanaf 18.30 zien wij 
haar in België opnieuw aan het werk. Vanuit deze optiek beschouwd, lijkt de her
nieuwing van het pachtcontract door Livina Theresia van Heulendoncli. in 1776 zelfs 
een anomaliteil. 

BIJLAGE I 

Pachthricf WlIl christoflel ,'all VoorC'1I (2 maart' 587) 

Op heden den tweeden dach van mnertc- anno duyscl1t vijtlWlllkrt l'ndc- sewllentadl
tentich syn wy philippus Aft:'nts. Rcctucr van het ('ollc-gÎC der Snl'll'thl'yt JcSll hinnc-n 
Brugghc ende Christoffel van VOOl'c-n van Slcydinghl' venll'l'ortkert dut hij Christof
fels zal mueghc-n zayen sn vele gemetc- lants hinnc-n Capcfyd,e t\'("l\)fSl'ydl' Cllikgit' 
tocbehoorende welck Jooris Clays ghehruyckt heeft. so wel indl' Midlkk uls in dl' 
stede ende dat voor de somme van twee guldl'ns l'ld. gcml'l so velc uls hl'IH ,,,I ghl" 
lieven Ic hesnycne wlIer ufT dyc hctnlinghe snl moctl'll ghl'dul'n wllnkn te kl'fSmissc 
vijfthien hundert scventhm:htich or hl'erlyl'kc exel'lIlie, VO{)ns is hl'spn~:"en dnt hi.i 
Christoffels pachtcft:' zal moelen wert'n Isijncn l'osle IWl'l' hill'kl'n sllll'mil' ml'l hn,'m 
of! ghcynst nacr het phll'aet daerufT 1l1llghl'!!al'l\ nll'1 l'\lllllitil' dat hi.i Isdfdl' hUlt dlll'f 
hij den brem wecrl'n I.ul. zal moghl'n om nYl'1 glll'hl'llyl'kcn l'l\lk Ix'~nyl'll isl ml)~lw· 
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lick te besayen (gheliek hij ooe wer niet zal besayen den biIck op de bereken dye hij 
uutghesteken heeft) ende dies niet so zal hij Christoffels moghen ander lant daer
vooren besayen voor eIc ghemet twee gemeten ende indyen hijt mochte besayen so 
zal hij tot eleken ghemedt moghen besayen noch een gemet van dander lant. Al weIc
ke aecoordt voors. sal ghedueren tot dye reduxie van Sluyse ende nyet langher. 
Oreonde der waerheyt hebben wij beyde onderteekent den dach ende jaer als boven. 
Dies zal hij ooc betaelen de lasten van waterghescoote dye daer up zoude mueghen 
vallen wel verstaende van het guene dat hij zal ghebruken. 

BIJLAGE 2 

Pachtbrief van JOOl"is van Vooren en JOOl"is Peerts (la februari 1595) 

Desen xen february XVC vijfentneghentich zo hebbe ic Pater Elias louf, Rector van 
het Collegie der Societheyt Jesu binnen Brugghe verpacht an Jooris van Vooren ende 
Jooris Perts als cuerbroeders van Caprike alzo de voorn. Jooris van Vooren ende 
Jooris Perts kennen bij dezen eIck voor ander ende een voor al ghepaeht te hebben 
ieghens de voorn. Recteur een behuusde hofstede met ontrent hondert XLVI gheme
ten een line twintich roeden lants staende ende ligghende bynnen der stede ende vri
hede van Caprike ende is al hetzelve landt dat de voorn. Societeyt heeft vanweghen 
den clooster van Zoetendaele ligghende binnen Caprike voorn. eenen termijn van 
neghen iaeren achtervolghende wel verstaende dat de verpachters behouden haerlie
der optie vanden latste drie iaere te mueghen upzegghen een half iaer voor texpireren 
vande ses iaere ofte te laeten continueren tot de vuelIe neghen iaeren naer hemlieden 
beliefte danof teerste iaer van neghen verschijnen zal ten ougst XVC vijfvenneghen
tich voor de som me van drie schellinghen grooten van eIcken ghemethe voor deerste 
drie iaeren: drie schelllinghen vier grooten voor elcken ghemete dander drie iaeren 
daernaer ende voor vier scellinghen grooten van eIcken ghemete de drie laste iaeren 
zo verre dezen pacht ghecontinueert wordt te betaelen iaerlicx bynnen der stede van 
Brugghe teIcken Ste Maertinsmesse naer note. 

Nemaer zuellen de voorn. pachters ontslaen voor teerste iaer van eeneghe pacht te 
betaelen, blijfvende de naervolghende iaeren te betaelen inder manieren voorscreven. 
Dit al up conditien hiernaer verclaerst te weten dat de voorn. pachters alvooren zuel
len ghehouden worden iaerlicx haerlieder vuelIe betaelinghe te doene ten termine 
voorscreven emmers dat teIcken meye al zal vuel betaelt zijn up de verbuerte dat 
indien het een iaer het ander achterhaelde zonder vuel betaelt te zijne dat dezen pacht 
extinct ende van onweerden wezen zal indient de verpachter zo belieft. Voort zullen 
de voorn. pachters ghehouden wezen de huusen tonderhouden ende repareren zonder 
daervooren ijet te moeghen heeschen ende de zelve ten afscheede laeten tot profficte 
vande verpachters zonder verghelt. Suellen ooc ghehouden wezen bijnnen dezen 
pacht te cappen ende ontbloeten al het houdt staende up dit verpachte landt. Ende de 
nieuwe schueten te bewaeren van de veesten zonder ten afscheede eenighe prisie te 
hebben ofte theesschen ande schoeten ofte nieuwe ghewassen hou te. Dies en vermu
eghen zij pachters niet te cappen eeneghe upghaende boom en ofte fruitboomen 
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indiender eeneghe zijn nemaer zuellen beplanten iaerlicx de dreve met alzuJcke 
hoornen alsser best groyen connen ende debvoir doen om ceneghe txlOghaert te 
queecken inder manieren al oft haer eijghen goct waerc. Voorts zuellcn deze pachters 
ontheffen ende hevrijden de voorn. verpachters van alle laMen die iacrlicx zouden 
mueghen vallen up tvoorn. landt tsij bij zettinghe. pointinghe. watergheschect of 
anderssins zodat zoude mucghen gheschieden. Ende zuellen ooc de voorn. p-dchter.. 
niet moeghen tvoorschreven landt voort te verpachten int gheheele of in deele zonder 
consent vande verpachters up de peine van pachtbraeke indient hcmlieden belieft. 
Item alzo deze pachters bloot ancommen ende gheen mesch en vinden inde meschpit 
nochte in het landt zuellen ten afscheeden van dezen pacht worden gheeompenl>eert 
vande ancommende pachtere vanden messche diedcr up de hofstede ende int landll..aJ 
bevonden wezen naer redene ende zegghenschepe van lieden van eere. Ende zueJlen 
ten afscheede tvoorscreven landt laeten ende stellen in goede behoirlicken nole nacr 
costume slandts ende tot breeder verLekerthede vande iaerlixsche betac\inghe ende 
conditien van dezen pachte zo costituere ie Lieven Kervijen mij als borghe ende prin
cipael voor de voorn. pachters omme hij faulte van non betaelinghe dezelve an mij tc 
verhaelen verbindende daerin mijns persoons ende goedinghen pre!>ent ende toecom
mende. In oirconden onslieder handtecken hieronder ghestelt. 

Ende tot breeder verzekerthede van huerc voorscreven so hehben hemliedcn Gillis 
Roegiers fs Christoffels ende Christoffels van Vooren van Sleijnge, lekers, borgc 
ende principael gestelt ende stellen hij dcsen toirconden datum ut supra. 
Bovendyen wort hij puclller ghehouden te delven ofte doen delven an ende up het 
voorseyde landt dacr dat van noodt sal sijn, ende den noodt d.u selve \'crecscht, Slln
der meer ghehouden te wesen te delven ende dut sumier af!>luch van p .. 1l'htc. 
Ten underen wort hij pachter ghehouden te planten up (kn hou\'cr \'1111 den gmcht 
ande straete ieghens het lundt vunde voornoemde pachtgOC't l'eCken plantsoenen V.Ul 

upghaende hoomen af te queecken ende dye te homkn groeijen ende de selw te Ine
ten ten expireren van sijnen pacht van ses iaeren ten protïjte \'unde pl,l(;hh.·~ sonder 
vergeit. 
Ten anderen moet hij andl' dreve in middl'lm:ker lip hl'l'de sijdcn van de sch'l' dn.'\'c 
soo vele planten uls duer soude moghen \WSl'n hl'lullll.'lkk gheplunt Ie \\escn cnlk ~k 
sclve plantsoenen al te Ineten ten expin.'n.'n van sijllt'n pm:ht ten profyclt' \'ande wr
pachters. 

Jooris van Vooren 
Jooris Perls 

BIJLAGE 3 

Pacht/Jric:{ \'(11/ ./011 \'(111 \ '(Jon'" ell Francho;,\' .'\0('/(/(',., (~I juli I ().I~ H 

lek ondersl"llt"l'vt'n Priester l'nde Prol'ltrulnr vun ht't ('olll'~Îl' \fl'r S"dl.'h.'YI ksu Nn· , . 
nen Brugge kcnnc in padllt' geght'vl.'l1 te lll'hhl'll UI.'I1 Jun \':Ul V\'I4.ln.'1l ('1,,1(' Fmnl.'"h 

SOl'lhllt'r\ die hij dt'sen vlllllkn SdVt'1l Prtll'Ur:ltor kt'llIll'1l in plldul' ~t'I"'I4.'ml'n tI." h('h-



ben seeker pachtgoet het voors. Collegie toebehoerende, geleeghen in de prochie van 
Caepryck daer de voornoemde pachters tegenwoordich op sijn woonende, soo groot 
als het selve voor desen by de voornoemde Jan van Vooren ende Francois Soethaert 
ghebruyckt is gheweest, sonder ghehouden te sijn maete te leeveren; ende dat voor de 
somme van veijff hondert ende tien gulden tsiaers, ieder gulden iegens twintich stuy
vers gereekent, welverstaende suyver geIt boven alle lasten van settinghen, pointing
hen, uytsendijnghen, waterschot ofte dierghelijcke oncosten, hoedaenich die souden 
moghen we sen; voor den termijn van drije, ses ofte neghen achtereenvolgende iaeren 
ter geliefte van beijde de part yen; midts een gheheel iaer van te vooren malkanderen 
te vermaenen; waervan het eerste iaer is ingegaen Baemesse XVlc eenenveertich lest
leed en ende sal uijtgaen Baemesse XVlc tweeenveertich ende soo voorts van iaere tot 
iaere; iaerlicks te betaelen kersrnesse naer dat elck iaer verscheenen is; voorts op con
di tien ende voorwaerden als hiernaer volcht. 
Ten eersten dat de pachters het landt behoirlick sullen ghebruycken, suijveren, de 
grachten delven op den anderen kant ende boedem, de kanthaeghen daer die ghe
breeken, tot hunnen kost planten, het hout op sijnen behoirlicken tijt kappen, twelck 
sij ten neeghen iaeren maer eens sullen moeghen doen; oock en sullen sij gheen cap
hout langher moghen laeten staen als neghen iaeren sonder consent vanden verpach
ter, ende oft sij contrarie desen waeren doende, in sulcken gevalIe sal alle het hout 
boven de neghen iaeren out sijnde, koemen ten profyte vanden verpachter, maer de 
tacken vande opgaende eeken ende esche boomen sullen sij ghehouden sijn alle drie 
iaeren te kappen ende laeten niet; sonder nochtans de boom en te beschadighen ofte 
de tacken te hooch aff te kappen, maer moeten wat blijven onder de kroon van de 
boomen; oock en moghen sij de tacken niet te nae den stam affhouwen maer moeten 
ten minsten drie duymen van den stam blijven 
Ten tweeden is besprooken dat sij hier ende daer sullen laeten sommighe opgaende 
eeken boomen ende troncken, ten minsten boven de tien van elck binnnen elcke drie 
iaeren van desen nieuwen pacht, welverstaende indien datter plaetse is om die te lae
ten wassen; de pachters en sullen sonder verpachters uytdruckelick consent gheen
sints vermoghen troncken te maeken van eenich der haude opgaende boom en die 
boven de neg hen iaeren out sijn, maer dese sullen al te saemen blijven ten profyte 
vanden verpachter, ghelyck oock mede sullen doen alderhande fruytboomen, soo wel 
die van te vooren geplant sijn gheweest, als die noch gheplant sullen worden, sonder 
dat de pachters voor de selve, ten afscheeden vanden pacht eenighen affslach ofte pri~ 
sie sullen genieten; het welcke oock verstaen wordt van alderhaende opgaende boom
en die boven de neghene iaeren out sijn; alderhande tronckboomen ende de strornpen 
vande kanthaghen sullen allegaeder weesen ten profyte vanden verpachter, de pach
ters nochtans sal toebehooren ten affscheeden van de pachte de prisie van alle de 
scheuten ende houtgewas dat op de selve bevonden sal worden neghen ende onder de 
neghen iaeren out te wesen, dies soo is conditie dat ten eynde vande pacht een derde 
deel van dese scheuten en kanthaegen drie iaeren moet out wesen, ende dan der derde 
deel ses iaeren. 
Ten derden soo sal het den verpachter vreij ende gheorloft wesen een grachte te doen 
delven langs de dreeve daer nu de doorne haeghe is staende ofte ghestaen heeft, ende 
de dreeve van beyde kanten met opgaende boornen beplanten, alles somier eenighen 
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affslach ofte prisie; de doome haeghe neffens den wech ofte dreeve en ~ullen de pach
ters niet moghen uytroijen ofte affKappen. maer sullen die laeten staen ten behoeve 
vanden verpachter. den welcken oock de plaetsen daer de voorschr. haeghe is uytge
kapt. ofte ghestorven. met boomen sal moghen beplanten naer sijn goetduncken. 
Ten vierden sullen de pachters ten eynde vande pacht soo veel lant.s laeten ligghen tot 
gersinghe ende hoijgras ghelyck sy ghewoon sijn iaerlicks te laeten voor hoy ende 
gersinghe voor hunne peerden ende koyen. ofte ten minsten het vierde deel van het 
lant dat sij ghebruycken, hetwelcke sij het leste iaer van de pacht niet en sullen mog
hen breeken ofte besaijen; 
Ten veijfden sullen de pachters timmeren soo sy woonen willen. sonder dat den ver
pachter ghehouden sal wesen eenighe huysinghe. schuere ofte stallinghe by prisie aen 
te neemen, waer onder dat begreepen wort alle het gheene dat tegenwoordich getim
mert is ende dat noch getimmert soude moghen worden, maer de pachters sullen hen 
profeyt daermede doen. op sulcker manier als sij best sullen koenen. 
Ten sesten sullen de pachters de leeghe plecken inden boomgaert met ionghe fruyl

boomen vervullen, al oft hun eyghen goet waer, sonder eenighen last vanden ver
pachter ofte vergeldinghe; sij en moghen ten minsten niet verpachten ofte aen een 
ander overlaeten sonder consent; den eenen moet den anderen wech leeveren langs de 
dreve, sonder hierin malkanderen eenich beletsel ofte moylickhijt aen te doen. des soe 
moeten zij de dreeve, ofte den wech soo lanck ende breel als sij die te saemen int ghe
meen ghebruycken. fallen tijde alst van noode sal sijn. helpen maeken ende onder
houden. Alles op pachtbraeke indien hel den verpachter alsoo gelieft. verbindende de 
pachters een voor al, ende elck voor malkanderen voor de iaerlixse hetaclinghe. ende 
alles voorschreven is, hunnen persoon ende goederen present ende lockoemende. meI 
renunciatie van alle laetscheppcn, porterijen ende privilegien len dien contrarie, op 
heerlicke ende reele executien hcloovende t 'allen tijde. des versochl sijnde. suffisan
te borghe te stellen. In kennisse der waerhijt sijn hiervan ghemackl twee ghe1yl'ke 
pachtbrieven van beyde partijen respcctivelick onderteekent. Aldus gedaen binnen 
Brugghe op den XXIen dach van july .lIlno XVlc tweenvurtich. 
Noch soo is ondersproeken dat hij uldien de pachters door hel krychsvold. l"t."nighe 
merckclicke schaede in haere vruchten ten velde slul'nde. geltm:n wiert, dat in suk
ken ghevalle den verpachter dc helft vande SChUl'lil' snl11lUCIl'n dmghcn, cmie- d':llllk
re helft sal wcsen ten laste vande Pachters, dies sou 1l11X'tl'n de pndlIers hil,"en lkn 
tijt van dric ofte vier daghen naerdut sij de schal'lle gelcc.'den hl'hhcn, den \'c~ll'hter 
de wee te doen, opdat hij de schac..'de door sij sclve, ofte dlX'1' l'(.'n nnlkr mudl \'isitl.'C
ren; cmlr bij sou vcrrr dl' padlIers in g.ehn.'l'ke bleeven vun dl'" Vl.''1):Idltl'r tl' \'l'mm
enen hinnen den voorn. termijn van dllghl'n, sullen sij vl'rslt'ckl.'n hlij\'c.'n \':1It alle 
recht ende pretentie van ljurytschcldyng.he 

Dit is het mrrcq van .Ian van Vnorcn 
Franchoys Soethaert 



BIJLAGE 4 

Stamboom van Christoffel van Vooren 

Christoffel van Vooren x Sentyne Puuts 

Jooris 
x 

Elisabeth Roegiers (*) 

Christoffel 
x 

I 

Maeyken Huymans 
fa Pieter (**) 

Jooris 0 7/02/1624 

Elisabeth 0 15/01/l626 

Tanneken 

x Gabriël Huyghe fs 
Christiaen 

Pieter 0 6/l 2/l 628 

Martijnken 0 27 /11/l630 

ieter 0 19/03/1634 

(**) huwde na het overlijden 
van haar echtgenoot met 
Franchois Soetaert in 

1635 

(*) huwde een tweede maal met 
Cornelis Staes 

Cathelijne 
x 

Jooris Peerts 

Jan 
x 

Maeyken Speeckaert (***) 

Jaecques o 21/08/l640 

Jan 0 17/07/1643 

Elisabeth °5/01/l647 

J anneken 0 15/03/1651 
x Jan de Pape 

Pieter 0 3/10/1655 

Jooris 

x Martijnken van Waes 

(***) huwde na het overlijden 
van haar echtgenoot met 
Adriaen Verheyst op I 
juli 1662 
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BIJLAGE 5 

Stamhoom van de pachters Mimwert 

I 

Lenaert Minnaert 0 26/05/1622 
+ 28/01/1681 

x 

Petronella Stappaert 

I 
I 

Jan 0 3/03/1660 Lie\'en 0 18/01/1663 
+ + 13/1 0/1729 

x x 

Joanna Everdey Anna van Acker 

BIJLAGE 6 

I 
.Ioannes 0 20/01/1694 

x 

Adriana van Se Ie 
fa Jooris 

I 
I 

Lh'inus 0 11/03/1706 
+ 16/04/1776 

x 26/11/1746 

Petronella Claeys 
fa Pietcr 

Stam/JOom \'llll cle plJChll>rs lIuyghl' 

Lieven Iluyghe f. Christiucn x Martinu Scholhll·rt 

I 
{,hrislhll'll 0 12/O~/1657 

+ I.V02/1740 

x 2.VOI/I()~1 

.Inunna vun dl' Stel'ne 

I 
{'url'l 0 10/02/ 16Q.1 

+ .~()/OH/ t 76X 
x 

Livinn Tlwn.'sill vun I kulcnlhmd .. 



NOTEN 

R. BUYCK, De bedrijfsstructUl/T te Kaprijke volgens het penningkoflier van 1580, in Appeltjes van 
het Meetjesland, jb. 32( 1981), p. 231. 
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24 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1878. 
25 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 342 f. 377-380. 
26 Christoffel van Vooren huwde op 13/02/1623 (RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 38 

f. 7). 
27 RAG, Kerkarchief Kaprijke-partJchieregisters , nr. 38 f. 28. 
28 Zie bijlage 3. 
29 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 344 f. 146-15Iv. 
30 RAG. Kerkarchief Kaprijke-purtJc!7iere/:isters, nr. 40 1',46: .... /ó decemhris /659 sepllltils JoU/mes 

van Vooren cum summo officio". 
31 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 347 f. 234 e.v. 
32 De periode 16611(180 vormt een hiaat in de huwelijksregisters van het kerkarchief Kaprijke. 
33 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1878. 
34 RAS, Fonds jezuïeten, nr. 1879. 
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35 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1879. 
36 RAB, Fonds jezllïeten, nr. 1878. 
37 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 351 f. 142-154 vcrmeldtzijn overlijden in 1680; in het overlijdenYegi\

ter (RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 43) dat de periode 1680-1692 omval. !>laaI 
zijn overlijdcn nict gcnoteerd. 

38 RAB, Fonds je::uïeten, nr. 1878. 
39 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 43 f. Iv. 
40 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1878. 
41 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1878. 
42 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1878. 
43 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1880. 
44 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters. nr. 42. 
45 RAG. Kerkarchief Kaprijke-parochieregislers, nr. 43. 
46 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters. nr. 43. 
47 Dit warcn: Hclcna °21/10/1690. Joannes °16/02/1692, Joannes ~20101/1694, Am~ Mane 

° 10/12/1696, Livina 013/01/1699. Joanna 020/12/1700. Pelronilla °24/04/1702. Calharina 
°21/04/1704. Livinus °11/03/1706. Gabriël °17/01/1709 en Pieter Jacobu~ °2/11/1711. 

48 RAG. Fonds Kaprijke. nr. 364 f. 5v. 
49 Hij was schepen tijdens de ambtsperiodes 28/09/1713-3/10/1714 (RAG. Fonds KaprijkL. nr. 1I f. 

129).3/10/1714-11/11/1716 (RAG,Fonds Kaprijke. nr. II f. I·H) en 15!U9/1721-1M).$/1724 (RAG. 
Fonds Kaprijke. nr. II f. 218); zijn laatste ambtsperiode vervulde hij als ~emees{ef' \'ilO 

18/05/1726 tot 15/08/1727 (RAG. FOl/ds Kaprijke, nr. 649 f. 67v.). 
50 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 364 f. 5v en volgendc. 
51 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 43. 
52 Dit waren: Jan Baptiste °11/02/1690, Amaut °2/12/1692, Anna °25/11/1694, BemaTdus "2J09/1697. 

Petronilla ° 15/05/1699, Picter Fnmciscus 022/08/1700. Maria Catharina ":!J04/170:!. Jacobus 
012/03/1704. Livina 024/05/1706, Frnnciscus Antonius ° 14101/1708, JudOl.'us 0 19~J71O en 
Laurentia Pctronilla °6/05/1712. 

53 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 359 f. 294v. 
54 RAG, FOl/ds Kaprijke, nr. 359 f. 294v. 
55 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregislers. nr. 3bis. 
56 RAG, FOl/ds Kaprijke, nr. 364 f.40-42v. 
57 RAG, FOl/ds Kaprijke, nr. 365 f. 37-40v. 
58 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 18S0. 
59 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochirregislt'rs, nr. I bis. 
60 RAG, Kerkarchief Kliprijke,parocirieregislers, nr. 2. 
61 Dit warcn: Pctronilla 016/11/1747, Livinus Bernardus "2 I/OQjI 749, Flll1lcÎs..'us Li\'inu~ ~:!W5/175:::!, 

Joanna C"Iharina °13/07/1754, Anna Mllria °21/06/1756, Jan Bllpti~t °1611011757, JIIO 8arll~IC 
ol K/02!1760. Mllrin Bernanla 021/04/1762. Jacobus Bernnrdus °2/II/I7M, Livinn Mnri3 
°30/09/1766 en Curel Gabril:l °12/11/17Cl9. 

62 RAG. Kakarclrit,/ Kap,.,jke·p(//'(Idli('rt'Ri.~trrs. nr. Cl f. 1539v. 
63 RAG, Kcrkarchit,/ Kaprijkl··p(I/'/Ichirrf'gislas. nr. ti f. 15.0: hij o\'crlC\'\! {lP 16 april 1776. 
64 RAG. Fonds Kc/prijkt', nr. 373 f. 226-231. 
65 RAB. FOllds jr:u/'clcn. nr. I K7K. 
66 In het ovcrlijdcnsn:gisler slnut nis leeflijd: (\-l jour. !lnn~c/il'n hij of' 17 llkllllx'r 1740 ,'\crlC\'\!. is tijn 

gehoone te situeren rond de jnren \(175/167(1. 
67 RAG, Kl'I'karciri/,/ Kc/flrij~c'·(lc/ro('lri('/"rgi.\·/('r.~. nr, 4t1. f. 25. 
6K RA<i, Fonds Kc/prijke, nr .. ":17 f. 72v. 
(}9 RAG, FOllds Kc/(lrijk/', nr .. 167 f. 72v.-7I.1, 
70 RAB. FOful.dr:III'I'II'n. nr. 11I7K. 
71 RMl, Fonds Kc/(lrijk/'. nr. MIJ f. 121v" 127v, en 1311. 
72 RAG. KI'rkarclril'f K<I(lrij~I"pc/l'Oclrirr('giSlI·r.t. nr. 2 f. (}1.I4. 
73 RAG. Kl'rk(/rl'lril'j' K(/(lrijkl"l'cml('Ir;I·rrg;sl('/'.~. nr .. 1bis. 
74 Dit wIlren: Pieler Ikmnrdus "2WUQjI744. J\)lIIlI111 1\1nrin "22/!15/174t1. ('m'C' I 0' MlN/l7oH, JAn 1\;\,\I1~I 

°24/10/1 74K, Livinn Thl'resiu 017/0\)/ 1751, JIIl'ohus Ikmllnlu, ~lVIO/17!i.\, JII~"\NI' I'nm .. 'Il>\'U1-

°1/06/17.'1.'1, Cnrcl ~.11j()511757. Frnnl'Îsl'us Iknumlus "2J\Il/l7NlclI JI\lUlllll Mllrl.1°I-41IO/l7ttl. 
75 JOUlllllI Mnrin overleed op 29/11\)/1746. ('lire I \lp INIUIl747. JunIhu' lkmlll\hl' 1\1\ ~IIVI1.'1J, 

Jncnhlls Frnndscu\ oJl ,10/l1\)/17hll cn FnIlWi\l'II\ Ikmllnh" \\1' lVI Ul7Nl 
76 RAG, FOllds KC/prijk(', rc\llI.'l·Iievelijk 111'. hhO ,'11 (lh I, nk'I ~etilli\,(,I\I. 
7K RAB, FOllds j(':ul'/'II'II. 1lI'. 111711. 
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78 RAG. Fonds Kaprijke, nr. 342 f. 232-233v.; deze staat van goed kwam in auditie op 20/03/1620 en 
vermeldt zowel man als vrouw overleden. 

79 Zie bijlage 4. 
80 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1878. 
81 RAB, Fonds je::uïeten. nr. 1878. 
82 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 38 f. 10. 
83 Dit waren: Betken en Joosijntken °24/08/1627, Pieter °20/05/1629, Martina °1/10/1631, Joannes 

°11/09/1632. Martina °18/03/1635. Judoca °24/01/1639, Maria °20/12/1643 en Jacobus 
°18/02/1645. 

84 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1880. 
85 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 348 f. 129. 
86 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 3, nr 48 f. 133. 
87 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 40. 
88 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 65 (rekening van het jaar 1659); nr. 66 (rekening van het jaar 1664); nr. 

68 (rekening van het jaar 1665). 
89 RAG. Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 4 I, f. 57. 
90 Dit waren: Livinus °16/08/1672, Carel °20/01/1674, Pieter °24/11/1675 en Joanna °25/10/1678. 
91 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 352, f. 151-173. 
92 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 42. 
93 RAG. Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. I. 
94 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 43. 
95 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 39. 
96 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 352, f. 15 I. 
97 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1878. 
98 RAG. Kerkarchief Kapnjke-parochieregisters, nr. 40. 
99 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 43. 

100 Dit waren: Livina °l 1/10/1682, Jacobus ° 16/10/1 685, Petronella °16/05/1688, Joannes ° I 9/01/1691, 
Carel °10/02/1693 en Livinus °22/04/1696. 

101 RAB, Fonds jezuïeten. nr. 1878. 
102 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1880. 
103 RAB, Fonds jezuïeten, nr. 1880. 
104 RAB,Fondsjezuïeten, nr. 1880. 
105 Zijn ambtstermijnen situeerden zich van 22/10/1707-09/08/1709, van 09/08/1709-03/03/17 I I, van 

13/12/1718-15/09/1721 en van 06/04/1724-18/05/1726 (Zie R. BUYCK, De Kaprijkse schepenen ... , 
p.193). 

106 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 2. 
107 Dit waren: Christiaen ° 19/06/1 74 I, Bemardus °30/03/1743, Jan Baptist ° 13/03/1745, Pieter Jacobus 

°10/06/1746, Pieter Antonius °28/07/1748, Elisabeth Carolina °12/11/1750, Maria Jacoba 
°06/03/1 752, Comelis Frans °22/12/1753, Joanna Theresia °23/08/1756, Carolina Bemardina 
°09/07/1758, Maria Comelia °09/08/1759 en Care I Franciscus °01/02/1762. 

108 Dit waren: Pieter Jacobus tI3/IO/l747, Elisabeth Carolina tI0/04/1751, Cornelis Frans 
t28/09/1758 en Maria Comelia tI6/07/1765. 

109 Hij was schepen van 04/09/1742-27/09/1748 (Zie R. BUYCK, De Kaprijkse schepenen .... , p. 193. 
110 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 372, f. 213-223. 
1 I 1 RAB, Fonds jezuïeten. nr. 1878. 
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DE LAURIJNS ALS BEDIJKERS 
TUSSEN IJZENDIJKE EN PHILIPPINE 

1499-1614 

Alfons DEWITTE 

De bundel WatelTliet-Sluis-Mude-Maldegem op het Stadsarchief te Brugge, nr. 522, 
bevat meer dan addenda op de familiegeschiedenis van de Laurijns van Watervliet. 
Heel belangrijk voor de reconstructie van dit op de zee gewonnen familiebezit én 
voor de kennis van bedijking als investering in de 16de eeuw is daaruit het COl"tu
larium, 157 fol. groot. met transscripties van acten, verleden tussen 1497 en 1530. 

Een tweede pakket eruit vormen de bundel previleges: gif te en overdracht van de 
heerlijkheid sGravengoet, febr. 1501, previleges en belasting nov. 1504, interpretatie 
van de accijnzen december 1504 én vrijstelling van aanslagen, mei 1505. Tenslotte 
vormt een derde pakket losse stukken rond de datum 1648, een begin van de geschie
denis van de regio na het twaalfjarig bestand I. 

Om de hierna volgende tekst gemakkelijk te volgen, kan een kleine stamboom van de 
na mekaar optredende Heren of Dames van Watervliet, de herstelde naam voor 
sGravengoed, nuttig zijn: 

Jheroom Laurijn gehuwd met Jacq. Pedaert dochters Mayken en Babette 
t 1509 t 1502 
daarna gehuwd met Maria Strabant 
Mathias Laurijn gehuwd met Françoise Ruffault, kinderen Mamrk en Guido 
t 1540 t 1565 
Mark 2 Laurijn ongehuwd 
t 1581 
Guido Laurijn gehuwd met Jehenne Deurnaghel, kinderen Mark en Française 
t 1608 
Mark 3 Laurijn 
t 1610 
Françoise Laurijn gehuwd met Maxilien Le Boeuf 
t 1630 t 1607 

Deze laatste Françoise treedt samen met haar moeder op in 1612-1613 bij de bedij
king van de Claerenpolder, net als Françoise Ruffault in 1546 de Joncfraupolder 
bedijkt, zeven jaar na de dood van haar echtgenoot. 

En op die manier zijn wij midden het onderwerp: het herwinnen van de polders in de 
Zuudzee, verloren gegaan bij de ElisabethvJoed van 1404 en onder krachtig impuls 
van Jan zonder Vrees - naar hem werd de Grave Jansdijk benoemd - en in de hier 
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behandelde periode van Filips I herwonnen. De vooraanstaande rol hierbij gespeeld 
door Jheroom Laurijn tresorier general, chevalier, conseiller, maistre dhostel etc. 
van Filips I was duidelijk een voorzetten van wat andere Bruggelingen vóór hem al 
in de zone Cadzand tot Groede en aan de overzijde van Middelburg tot Boekhoute 
hadden gerealiseerd. 

We bedoelen met name de heren Vande Capelle en van Moerkerke ca. 1420 en 20 
jaar later Pieter BladeIin en Guy de Baenst in Cadzand, Middelburg, en onder Groede 
de Baenst- en Versantpolder; en vanaf 1466 west van Boekhoute de Joorispolder, in 
1467 de Salvator- en St. Clemenspolder door o.m. Clais van Nieuwenhoven en Jan 
Zoete. Een ander Bruggeling Jan de Plaet bedijkte vanaf 1462 de St. Cruyspolder met 
noord de Margrietekerk, 1470, in 1465 de Cathelinepolder, in 1481 de St. 
Lievenspolder2. 

Zo is het precies met de weduwe van Paul de Baenst, Jacqueline de Kerreest én Guy 
de Baenst dat Jheroom Laurijn zich op 26 januari 1499 verbindt in een associatie 
waarbij hij à 15/64 - in 1501 reeds voor het gehele volume - de schorren en wasen 
voor de polders, door de Heren van St. Jooris gewonnen, wil bedijken,faisant faire 
les paifondes guelles ... qu' on appelIe duuckers en dan op de schorren faisant faire 
de grandes motes appelles stallen et des maisons3: 

" .. ei ce n' est par grande industrie et par tres grands fraiz et despens, si comme fai
sant faire les pmfondes guel!es des dicques qu' on appelIe duuckers, et faisant faire 
sur les schors de grandes motes, qu' on appelIe stallen, pour y mec!1'e les brebis (fol. 
2) et autre bestial, en y faisant faire maisons pour les dits hrehis et autre bestial ret
raire, et y avoir leau douce pour leur beurvrage; et plusieurs autres grands despens, 
pour par ce avoir et par long trait de temps gaigner la pluspart desdits guelles, et 
faire haul( s)er les terres basses desdits schors et rejectz .. , les schors et adjectz de 
mer ei apres declarees .. , commenchant du coste d' oost de Bochaute ... tirant avecq 
Ie coste de zuyt droictement west devant Ie poldre St. George ... et devallf plusiew's 
au tres poldres '" comme Sgraven goede, Watervliet, Ste Marie polder, Ie poldre St. 
Jean in Eremo, les poldres de St. Lieven et St. George, tous gisans en notre dit ter
roir du Francq ... jusque a la Pasguele, et de la pardevant la dicq Ste 
CatherÎnepoldre jusques a la mer, et de la oost avecq Ie coste du noort au loing de la 
dicq de mer de la watringhe de la oude Yvene, jusque au poldre de nÎeuwen Yvene ... 
tirant ... tout droit suyt jusques outre la ville d'!sendicq, appelee la Vie(l)se Eglise 
noyee de St. Chrislofle; et de la encoires zuyt iusque a la Vie(l)se Eglise noyee appel
lee ter Piet" (19 oktober 1497). 

De gehele lengte Boekhoute-haven-Ijzendijke wordt hier besproken. Ia j'ie( I)se egli
se de St Christofle staat voor Ijzendijke in de richting van het verdronken kerkdorp 
Ter Piet; alleen de St.-Joorispolder was in 1466 succesvol bedijkt geworden; de 
Salvator- en Clemenspolders, 1467 en 68, vloeiden dadelijk weer in; in 1499 volgde 
de Christoffel polder met medewerking van Laurijn dus, die op 18 mei 150 I de gehe
le onderneming op zijn naam krijgt en op 22 oktober 150 I van Jacy. de Kerrcest ook 
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.. het uytdijckell \'alldell polder \'all file Salvalor lolaen de hae,'en ,'on hOllclwllle e"de 
tot aelldell polder ,'an sle demenl" overneem\. De SaJvalorpoJder wordt daarna 1503-
04 de Laurijnpolder mits vennoten gevonden worden om de onderneming van ven. 
geld te voorzien! Een belangrijk financier wordt Andrieu Andrie!>, ontvanger van 
Zeeland. die ook in 1505 met Laurijn in zee zal Raan omheen Nieuwer Sluis: 

"eerst zalaflegghen e/l( de) melen }lOl/d( er)t roedell hreeden wes/waerl \'ander ha\'~
lil' \'an Boc/wlidte ell( de) mnd( en) houdden tollen nyeuwell dycke mnde \'Oors( ~yde J 

pold(er)e [voor Bochoute ghenaempt wuwereijlls poldere]: ende dan ::almen noch 
meten ellde aj7egghen drie hond( er)t ghemeten daemeffel1s on, oiek "'estwaert 
\'alld( en) \'oors( eijden) oudelI tollen nieuwelI dijcke in drie stijekell; \'onde" weleken 
drie hond( er)1 ghemelen de \'()()rs( eyde) Andries zal hehhen de \'Oor( I/oemde J honderf 
ghemelen ligghen( de) ill een Slick, zll/ck als hem hij rechl\'Oerdeglu.' ca\'ele ghel/awell 
zullen .. , Ende ofl zo ghehuerde, dal God ,,(er)/wede wille, dal de \'Oom(oenrdt"J 
pold( er)e lIiel ghel'ersl en hlere, .'100 sal den \'Oors( eijde) AI/dries AI/dries .,. a/IIJDi.'s 
gherechl hlijrell ene de) zijll inde \'~ors( eijde) honderl ghemelel/ wase,,"". 

Midden het jaar 1503 moet de tresorier generaal echter voor Filips I op reis naar 
Lyon, Savoye en Bourgondïe waardoor de inpoldering - zijn vrienden en dienaren 
hebben blijkbaar minder vat op de dijkwerkers - bijna een mislukking werd : 

.. Mess( ir)e J eromme Lauwerill s( eiglleu)r de lt'al( er )"'iel .. , cl CI/\';rc)ff XX mois aprts 
al'Oir a{J{Joilluie el hesongllie de lu hesl( ('d)illghe dc IOIII('S les dicqlll.'s tI tsclusts 
necesSlJires contre la mer pour dicquier SOli poldre de\'mll BOIie/lOlIIe 1I0n/m(' 

Lauwerijns{Joldre, se tira \'ers mms a Lyoll. SCCl\'o.\'c ('( Bour(gogJllc t'1I 1I(otJrt' 
s( er )\'ice, de/aiss( al/)t /' ('II(remise du dicqaige dl' SOli dill)oldrt' a tllICIIIIS scs amij." cl 
serl'i(ellrs dl' {Jar deca, 

EI (,of1/hiel/s CJlle ch( ac )1111 (I' elll.\' .'I' Y (,11Iploill ti mil'lIl.\' l/II' il pC'1I11, IOIII('S\'O;(S 1"'lr It's 
(Ju\'riers (lil)' 1/(' j;/rellt sy ol'C'ÎssallS Cl ('IIIx, (l/U' liJs ('lISSt'''' cslr cwdfit) sIIppl(iw,t}, 
s' il ('IIS{ esfe 1'(/,(',\"(')111 (,( lII//tres illcof1\'cllil'IIs SlIn'C'IIII:, dIlJqUr/: Icc/fin su/'p/(icmt) 
"r( ese )II{ ('II.\' { .rad I/ement remeclie, in·/lII." di('l/Iwigl' cl ('SIt' ('" ,~rcml c/m,gil'f' dl' Jl<'ri/, 

Ce IIeclII{moillg,\', 1'(/1' la grac(' cic' cliclI cl c'sI(' sam'(' c'I Jlcllfilil, melis iJ cl hirll ('OIlSI(' 

lIIU/Ut) ,\'III'/)/(iallt) lroisfois pills C///(' lad(ilt') hc'Slc'dillg!r(' 11(' mOl,(oil, ,1/1 grm'l prci-
1Ic1;c:(:, ('{ clo(m)tllaigC' eIkellIl.\' ,wpll(im,f), ('arlo/'('(·/II." cl ('.lilr cl) (,,,,,,10."('1' .\'1111 011 

Xl' /11 clc.\'1 gros olltre Ic felIL\ dc' !tlll( ilc') 1'( re Imic'r(' hc'SI('cliflg!rc ou pcrdn'lc 10/11 ... 

ICl/uc/ polclrc' l'OIllC'II( tlllt) X 1/1(' 1II('.\'II/,('S dl' I('rn' 011 c'I/I'ir01' .Ii' (,\und 1'0"1' lel lIIoi('I( 
0/1 Itl licrc(' I'arlil' ('1/ IlId( ilc') s( dgl/c,d,.;c' cic \\ 'atal'l;e( .. , 

Or ('.\'I i/ 'I'IC' ('crIai" schorSt' ('1'0;,\', ('Ollligll d',m,~ ('oillg "c'rs /"I(IJ( tlw/(iIJ 
L.tlllwerUl/sl'oldrc, (lui XXX\ ï al/.\' Cl \'11 c( 1/ J\'Ïrtll' Jill clic'l/lIic' (" dl'/,('I/(' IC' 1,.,'(ltY' .Ic 
SaillI ClefllcI/I, ct 1'11 1)('11 dl' fc'mps tIlwc's arric'n' ;11111/,/(' cic' 1" ",rl' ... 

/)('sirc' cic dinillic'r /t'plllfoS( (/"C' /' oisiMt' 1/1." /Î'I"/, ,'I ,mJ,~ij 101',\'1,,,,d(1" ('I Îcll/.~/ruirt" 
lacl( ifC I ('gl;,\'(' cl I'oroi,\',\'c' cic' \\,(If('rdid, Sc' tI( (lOr(' JI/,/i,\';" (' .. ;(,1;' e/tllm('r ,meMIJ 
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pold( er) nomme Lauwereinspolder et es deux premiers poldres a ieelluy contieng( lI)S 

encoi!'es a dieqllier avecq deux coings de C ou VI xx mesures de terre gi( sant)s es 
poldre de S George et Hellepolder et extendans zuud et oost avec les vie(l)ses dicques 
alentollr lesd(its) polders avee Ie piet diceulx vers la vie(l)s terre ","5, 

Ook de plannen om in 1505 de Passeguele, een toekomstige polder, 1000-1200 gemet 
groot, te bedijken waren eind 1504 op niets uitgelopen: 

"Mess(ire) Jerome et ses consors ". de faire dijder la prochaine saison ... certains 
scor: 011 adjects de mer gisans alentour du lieu appelIe passegheule ... et a ses fin 
avoyent iceub: scors par landmeters et autres en ce cognoissans fait pouriecter et 
marquier ou et co(m)ment la digue seroit assise, ainsi que l' on est accoustume faire 
en tel cas ... ",25 no\'. 1504. 

Brugge tekende protest aan "q(ue) ic'elle dicque, se elle se faisait, seroit moult dom
magable au cours de l' eauwe, q(ue) tesd(its) de Bl1lges desil'ent avoir pour I' amen
dement du Zwijn et havelle de I' Escluse, et consequa(m)ment au bien publieque de 
lad(ite) ville de Bruges et de tout Ie pays de Flalldres"6. 

En toch werd 1504 "en recompense des services a Nous faites" , een groot Laurijn
jaar. In november kreeg Jheroom toelating tot het bouwen van een "vil/e fermee, er 
charges et decharger toutes manieres de denrees et marchandises"; hij mag er 49 
caudieres a bouillir sel oprichten, marchandise de he'Tenc organiseren; de toeko
mende bevolking wordt vrijgesteld van tol, net als te Duinkerke, Nieuwpoort, Sluis 
en Biervliet; er mag "mestier et negociation de saiterie" gepland worden en vier 
dagen foor gehouden, aanvattend op 19 juni etc. Dit Watervliet, in een lieu "qui tOllt 
champestre, inhabite et depourvueu d' arbres croissants", wordt genoemd "ung lieu 
fort proprice et convenabIe" , bij de haven mag men "eriger et construire ... "une 
teste avec ung instrument pour chargier et deschargier les del1rees et marchandises 
... ", en bedroeg bij de schenking als heerlijkheid, 1 febr. 1501, 570 gemet én 18 tot 
20 gezinnen; het wordt vermeerderd met 202 (van de 345) gemet in de 
Christoffelpolder, eigen bezit van Laurijn; gedoteerd met een kwart van 
Jheronimuspolder én met de Marien en Barbarapolders; die laatste dijk breekt in 1530 
en wordt pas in 1539 à 1063 pond gr. hersteld7. 

Op die manier is die zowat 3000 gemet groot met hoge, middele en lage rechtsmacht, 
kleiner dan de in 1504 ontstane heerlijkheid Waterlandt die drie kwart (1600 gemet) 
van de Jheronimuspolder krijgt, en daarnaast de te bedijken Oudeman en Passeguele. 
Tenslotte ontstaat er ook in 1504, voor zijn dochter Maykin - Waterland met als cen
trum het vroegere Elmare, nu Sint-Niklaasparochie, was voorbehouden aan Babette -
de heerlijkheid Waterdijk ("y comprins ladite anchicl1ne dicque de Bochollfe"): de 
Laurijnpolder, de Hel/e- en Sl.-Joorispolders, ca. 2000 gemet, met belofte de Capel/e
en Philippinepolders ca. 2x600 gemet hieraan toe te voegen. Philippine zelf ontstond 
in 1506 als ville fermee'tl. 

Het jaar 1505 toonde meeval en tegenval. Jhcroom krijgt met Wil/em de Croy al/e 
schorren ten oosten van Cadzand met de bedoeling het Zwarte Gat te helpen bedi,;-
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ken; deze afdamming was nodig om het nieuwe ghedelf dat Brugge à 8{J(XJ pond gr. 
gegraven had, 1501-05, tussen Coxyde en Passegeule - een ontwerp uit 1470 - effect 
te laten sorteren. De storm van het najaar 1509 maakte alle verdere afdamming van 
het Zwarte Gat gedoemd om te mislukken en vanaf 1513 maakte Brugge alweer 
nieuwe plannen. Het octrooi dat van 1524 is, werd aan Jan de BaenM gegeven9• 

Beter af was Jheroom Laurijn met het uitdijken van de St.-Jacobspolder bij 
Nieuwersluis, ambacht Assenede, een octrooi van maart 1505. Het betrof een regio 
waar Maximiliaan in 1488 de dijken had doorgestoken en, zegt de teht "XXII'" mes
lires de terre ont été inondées". De bedijking van de St-Jacobspolder ( 1800 gemet) 
verliep zo goed dat die polder als een eiland overbleef na de storm van 1516. Sl
Stevensdag; op dit ogenblik is de eigenaar reeds Jacob Masureel; en zijn de boven
en onderliggende polder, de Triest- en de Cauwenpolder geheel verdwenen lO• 

Boeiend, bij de inpoldering van de St.-Jacobspolder, wa .. de assistentie die Laurijn 
kreeg: het werd een compagnonschap van eerst 4 man: Jehan Ie Sauvaige. president 
van Vlaanderen, Andrieu Andries, rentmeester van hewesterschell en r~cep"eltr J~ 
Zeel/alld, Lieven Leys, reee/weur general de Flandres, die elk voor een vierde in de 
kosten wilden komen; op 16 december 1506 uitgebreid tot nog een vijfde vennoot. 
Clays Lievess., baljuw van Zierikzee 11. Opvallend is ook dat de groep ook dichte 
politieke bindingen heeft. 

Ook iets verder is Jheroom geslaagd: de St.-Pieterspolder die uitgedijkt wordt in 
Clinckerlandt-Voorne in de provincie Zuid-Holland. Hieman is de titel van heerlijk
heid verbonden, en op de uittekening van 1553 in het Rijksarchief te Brussel is dui
delijk het landgoed mee aangegeven 12. 

Bij de dood van Jherool11 in 1509, schenkt hij de nil'l bedijkte Barhar.lpolder met 40 
gemet uil de LUlIrijnpolder aan de kerk van Walervliet. die ook een lknk' nm de tk'n
den van de polders PassegclIlc. Oostl11an, OUtkman en Vryen ttX'~c\\e/cn krij~tl.'. 

De oudste dochter Maykin hlijkt in 1511 gdmwd tl' lijn Illl't Obmas dl' Bt'rghe (JOII 

l7Iary cl !Jail), waardoor de hecrlijkhl'id WlIIerdijk uit de dossiers \\'utervlkt \"cr
dwijnt. Kort tc voren was de hastaard/oon JunlUl'S Laurijn rll1g als IWC'",. ('I mclm!J('"'' 
vanuit Mechcll:n, waar hij sccretaris wns hij dl' Grote RmllJ l + 1512), npgl'tn'dt'n hij 
een geding mct Bockhoutc, waar WUh.'nJijk allulIlkclijk van wast ... 

Bovendien had Jhcroorn duidclijJ.. geld op/ij gC/ct Olll wwd tl'gl'n dl' \\ïlhdmÏt'tl'n, 
die hun site en ticmll:n t.a.v. hl't venlronh'n land O.-l.-Vrouw-h.'n-\\\x,~tijrlt' in dl' 
Salvatorpoldcr komkn opeisen, als tegl'n dil' van St.-Pktl'rs-Gl'nt, '·\lI.)nnaligc bwit
ters van Elrnare in het hart van WIIIl'rlund. pnll'esscn tl' kUlllll'n ,·\\l'I'\'n. W~\1 hij hl'r
haling nodig bleek. 

MathilIS Lnurijn, oudste /.oon en opvolgt'!" in W IItl'rvlil't l'n W:ltl'rhmd - H"lll.'lIl' ":I~ 
in 1506 ovcrlt-dl'n - l'rfde ook ('linl'kl'r!an"t-V Otll1ll' l'n ~h"lt Ikh dmklijk mUl hij \k 
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groep bedijkers die in 1523 Passeguele. in 1525 OOMmanl>polder. aan de overLijde 
van de Passeguele. en in 1526 Oudemanpolder van dijckae1(ie voorl..agen. Zo i~ ook 
zijn broer. de deken van de Sint-Donaaskerk te Brugge. Mark I bedrijvig in de 
Oostmanspolder met Herman de Corte. rechterhand van zijn vader Jheroom. en vader 
van de befaamde hellenist Jacob de Corte. terwijl een Victor de Corte de admini .. tra
tieve leiding neemt in 1530 van de net ingepolderde St-Barbarapolder. Die moet wor
den bedijkt à 846 f 6 s. gr. in de daarop volgende jaren l5. 

Wanneer Mathias overlijdt in 1549 - hij maakte naam als lid van de raad!.heren 
omheen Jeroom Busleyden en Jehan Le Sauvage die in 1517 naar Spanje afreiMie en 
onderweg de financiering en realisatie van het Collegium Trilingue te Leuven (of 
Brugge) uitwerkten - gaat zijn vrouw Françoise Ruffault. dochter van Jan. thesaurier 
general in de Raad van Financien 1516-1546. door met dijk werken. Zo brengt zij de 
laatste grote bedijking voor de tachtigjarige oorlog. de Joncfraupolder. 1100 gemet. 
vanaf 1546 op gang. een bedijking die de daarvoor liggende Oudemanpolder en 
Jheronimuspolder moet beschermen. Hij vloeide echter opnieuw in tijdens 1565. hel 
jaar van haar overlijden. 

Titels en rechten. op Clinckerlandt na. gaan nu naar Mark 2 Laurijn die ongehu" d 
bleef en van ontzettend belang bleek voor de ondersteuning te Brugge zelf van de 
nieuwe waarden en nieuwe wetenschappen. Hij verhuist in 1549 uit het huis in de 
WijnsIraat (Gouden Handstruat) naar het hof van SI-Jooris in de Oudenburg. een pand 
voorheen hewoond door de geburen in Watervliet. de heren van St-Joris-ten-Distel. 

Hij startte daarna een huisdrukkerij voor de humunistische vrienden én een privé-slu
diebibliotheek die aangebouwd werd aan het Rlauw Huis. een buitenhof op SI-Kruis
Brugge. Met zijn hrocr Guido vun C'linckerlnndt kwnm hij tOl een akkoord over de 
vcrdeling vun het putrimonium, net voor de geulenannvullen dit ptltrinlOnium gron
dig zouden vernietigen Ib. 

Dc prijzing vun juwelen (227 f IS s. 6 gr.), zilverwerk (255 L N s. 4 gr.). tin (21 t: 12 
s. K d.). Il1cuhiluir (279 J:: lOs. 10 gr.). samen 7K4 p. 7 s. 4 d. vl.. "cnllcerd met de 
immobili~n: hct huis in de Oudenhurg 7S0 pond. WIllIr Mmk woont. dit in de 
Wijnstruatl11et twee uanpalende huizen 30() pond. wmlrvlln Guido eigcnnur wordt: het 
huitenhof op St-Kruis 396:t: 13 s. H ~r, met 70 :t: X s. \0 gr. voor de bomen. door Mlln.. 
voor lkh gehouden: het "mot/('" ///Iukt'" Oflt' gort Tr" O,.irl/ \'rauwr,," hij de 
Kruispoort tc Brugge: 44 .t: IHs. gr. met 9 { 7 s. gr. voor de homen, wnl Guido Ikh 
voorhdlOlH.h: hel erf Ic Rohllcnlru. Ilouplincs: :Wo.t: 3 s. 4 ~r., én hel k-en Rnh:lcntnl 
met de homen: 21S .t: 12 s. I I gr .. snrllen gOl'd voor 19H5 pond 3 s. 9 ~r., hel hn'ngt 
hct loInni te verdelcn hedrn~ op 2769 { 1 (l s. 13 d. gr. 

Een kupituul vlln 216 .t: wonlt vlIslge!.cl op hUil Ilutuurlijl.e luster JUI,.'qudilll,.' l~lUrijn, 
knpituul dut Iwee keer 6 pund per junI' ophrengt: vun de n'slerendl' I ~7() pond Ix'r 
kindsdeel krijgt Murk 2 uileindelijk 130 pond en Ouido 932 Il('nd, nu ht.'HIling \'1111 de 
door hen verworven hui!.en. Die ()32 pond wnrtll'll vuur Guido f\X~ ll(llld. lUI Ulml.ll ()1' 
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van sieraden en meublilair uit het ouderlijk huis; en een tekort van 53 pond vI. voor 
Mark 2. De liggende gelden in 1565 bedroegen echter 425 f 17 s. 2 den. vI. Boeiend 
om zien is wel dat Mark 2 aan Guido voor zes jaar montkost met twee dienaren 150 
pond vraagt. Hier zal de periode 1565-1571 zijn bedoeld, toen Guido, na de dood van 
zijn moeder, naar de Oudenburg verhuisde om pas in 1578 terug te keren naar het 
ouderlijk huis. Hij koopt immers voor 89 f 8 d. meubilair dat op die manier ter plek
ke kan blijven. 

EPILOOG 

De ruïneuse situatie waarbij de door Mark 2 gestarte drukkerij met Goltz moest wor
den opgegeven na 1575, - in 1595, twintig jaar later - had Guido nog steeds een 
schuld aan de weduwe van 2100 f gr., meer dus dan zijn hierboven getekend aandeel 
in de verdeling; het afbreken, een paar maand na de 'verkoop' van de Laurocorinthus 
op St-Kruis, net als alles buiten de Brugse stadspoorten; de verbanning uit de stad van 
Mark 2 Laurijn in 1580; zijn verhuis met het verlies van de belangrijkste manuscrip
ten uit zijn verzameling, en zijn dood in Kales in 1581. 

Het doorsteken van de polders in de oorlog met Alva was voorafgegaan door, in 1565 
al, het verlies van de Joncfraupolder, en het betalen, omdat Biervliet met zijn bedij
king beschermde tegen meerderen G/1stoot vande zee, in 1572 door Watervliet van 
1000 van de 6000 gulden die de achterlanden van Biervliet via beslissing van de 
Grote Raad in 1572, hiervoor moesten contribueren hoewel Biervliet niet tot het Vrije 
behoorde 17; en opnieuw in ] 582, wanneer ook Waterland-Oudeman mee betaalt 18. In 
1583 wordt het Lapscheurse- en het Coxijdse Gat gestoken, waardoor de zee tegen 
1591 zich verbreidde tot Heile-Aardenburg en St-Laureins I9 . Het gaat dus van slecht 
naar slechter. 

En plots, wanneer het Twaalfjarige Bestand ingaat, blijkt Françoise Laurijn, weduwe 
van Maximilien Ie Beuf, capitaine de chevalerie (+ 1607), dame moderne de Water
vliet te zijn heritiere unicque de feu Guy Laurijn (+ 1608), en met haar moeder, 
namens haar kinderen, en ook namens Hierosme Laurijn, escuyer, son co us in , en 
andere voorlegghers als Charles van Oss, heer van Waterdijk, in 1612 klaar om een 
nieuwe polder te bedijken achter de Joncfrau-, Barbara- en Laurijnpolder, 1451 
gemet, vanwege het octrooi van 14972°. De operatie is voltooid in 161421 , doch de 
investeerders kunnen nauwelijks zes jaar opbrengst genieten. Zohaast het bestand 
ophield (1621) zijn de dijken doorghesteken ghewees! hU den vijand! ende ghemeene 
ghenwect metter zee. In 1648 herneemt dan de vraag om de Claerenpolder te her
winnen doch in 1664 is Magdalena Laurijn Vrouwe \lande Stede en Amhachtc van 
Rouchoute geworden als weduwe van Rud. de Deckere, van wie zij de titels erfde. 
Duidelijk reikt de vaderlandse grens even ver als de dijken van Laurijn. 
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NOTEN 

Naast dcel 2 van M.K.E. GOTTSCHALK.llist(Jrisc"~ R~oRrafi~ ,'on W~J/~lijk ZUuM'J-V/aandt'Tefl. 
Asscn. 195M. met overvloedige infonnatic. vCfM:hecn ook van 1. MERTENS. wJ.oJt' IlTt'IURt'Khlllt'n 
in de /6e ('('lil\', in Archief· en Bibliotheckwcl..en. Extranummer 31 (1986), p. 107 e.V. een IeUI met 
de afbakening van de Heerlijkheid. Over de Laurijns lieten we in Biekorf de volgende nota'~ ver· 
schijnen: A. DEWITfE. Reisrolll~s ,'anllil Brllf.l!.:e. Door ue/ond. /lol/and t'n hel lAnd ''0'' lflo" 
(1532-1535). in Bickorf.jg. 76 (1975·1976). p. 97·100; A. DEWITTE. CultfJ(Jir~c(J",bIllOIIt'J ''<In 
de deke/l Mark lAl/rijll. Bru1(Re 1531·33, in Bickorf, jg. 76 (1975·1976). p. 182-183; A. DEWrrrE. 
Jeromimlls (+ 1509) e/l Mark (+ 1610) lAllrijn I'a/l Walen·liel. in Biekorf. jg. 8109811. p. 29-34; 
A. DEWITTE. Thol Ier Elmaren (1340-1377), in Biekorf. jg. KI (l9KII. p. 117.En tcn'iolone in het 
Nationaal Biografisch woordenboek VII, 1977. kol. 495·503. 

Het Cartularium Watervliet bevat reek~en penneproeven en handtekeningen van MaIhia. .. Launjn. 
daaronder het Nederlandstalige: 

Alle die seoe/le I'oor die o01(he/l spreeke/l 
E/I ghe/ool se /lil" \'Order dan f.lhijse zie'. 
1", seoe/le samblam zij/l I'eele ghehreekell 
Die me/le1(he spreekelI, zij' /I mee/lel/f /liel. 

2 M.K.E. GOTTSCHALK, a.l\'" p. 16.52.57. MO. 80-114. 
3 SABr. /Ir. 522. Transcriptie 17de eeuw. los sluk. 10 fol. Hel nummer 521 l.lc,al bundel~ O\'er SI ui!>. 

Walervliel. Muide en Maldegem. Het bundel Walervliel be~laal uit/e~ pa"'kenen. 
4 SABr.llr. 522, Cart. Watervliel. f. 133 r. (25 sep\. 1503). 
5 SABr.llr. 522, Cart. Walervliet. f. 143 r. en v .. (31 jan. 1505). 
6 SABr. /Ir. 522, Losse stukken. 2 fol .. ( 1504). 
7 SABr.llr. 522. Transcripties 1501 en 1504. Waarschijnlijk onhlond dit.ia.1r lijn pon~l. nu ~md 

Je Mali met Mllm (Muscum voor Schone Kunsten te Anlwerpen), IllC~c~-hn:\'cn aan H. Memhnc. d~ 
in 1504 ui 10 juar overleden WilS. 

8 SABr. lil'. 522. Cart. WUlervliet, f. 117 e.v.; in 1553 rouwde Sint·Pieter. van (".cnl de ~i ... hl.1.''''('n..
in-Varne. Na de bedijking van 1526 wus de Oudenmnspolder (1.\00 gemell aan HCmlA/l de (\lf1e \er
pachl. die alleen voor de lienden vun 333 gemel pachl bel:tilldc aan Sint-.>iC'IC'r.. l:'i--ll. De ~I "oL' 
eigendom van hel Kapillel vlln Doornik c"dc mer ,,/,,1/11\'1'1/ 1\111 n ,uC'n·Ii('I. 15":!. a"'. :! biJ M K.E. 
GOTTS('HALK. a.",., legenovcr p. 1%. 

IJ M.K.E. G01TSCHALK. a.I\' .• p. 1.'1. 138. 142. 
10 M.K.E. GOTfSCHALK.II.II' .. p. 4.'. 87.16.\ en IM; SABr. "r. 5~2. ('an. WIIII'f\hcl. f. nr.· r. 7t1 

v .• 30 IIpr. 1505. 
11 SABr, lil'. 522. ('urt. Watervliel. f. n vA. 76 r .. f. 7t1 vA. 77 r. 
12 SABr, IIr. 522. ('art. Wal~·rvliel. f. lIl) rA. 122 r.: N. (iElRNAERT. Hru.t:..t:.r rit ./(' ,\"lI1fllrll,!r 

Nt,tlt'rlalldclI, in : Brugge en Eurnpll. AllIwel"JlCn. 1\)92. p. XI. 
13 SABr, ",.. 522. Cllrt. Walervliel, f. lIJ vA. N5 v. 
14 SABr.llr. 522. C'lIrt. WlIll'rvliel.f.121 v .. (7jllni 1511\. 
15 M.K.E. mrrrSC\lAI.K, 11.11' .• p. 15X cn 160; SAUl'.. 1/1'. 5::~. ('lIn. Wlllcf\·hcl. f. l:!tI r.-f. I~l\ \'.: f. 

127 e.v. !-lecft een lIullwk~'lIri!t oVl'r/ichl VIIll dl' 11I~ll'n 11I11!oll· ... hlgl·1I /1/' rit- .1l.11('II/('I \11 !olf. I'IIJ ,I<." Ix-dIJ' 
k ing vun de Burharnpollk'r. 

16 SABr. 11,.. 522. viCl'dl' pukkl'l •. n fol. !olnlll\. Trun~lIl'til' Mar'" l'n (;lIidl\ l..mlflill 1I1l'11\1' ll<." f. .'tl, .·r 
31 v. juwelen. lill. lilver. IIll'uhllllir: CII f. .\ I vA .. U r. Ik \·\.'["'llI\P \'1\11 dl- hUl/cn; h~'l'n .. 1<." !olClll<."n f. 
30 v .• WIIIII' ... dlijnlij'" Il'lI ollrcdlll' IlIx'mdl' I'hilips \'l1l11len Ik~hl.· ,idl 111 15X 1·151\'" h«. \.m 
WUlervlict. \lij vol/ldl' JIIII Wijl~ (+ 15X(l) lip 1I1~ hur!olI·1I11'l.· ... ll·r ,un hC'1 \·nJC. 

17 M.K.E. mrrrSClIAI K. 11.11'., p. 212. 
IK M.K.E. (j01TSCIIAI.K. 11.1\'., p. 21K. 
19 M.K.E. (1011·SCIIAI.K, 11.11'., p. 220·221. 
20 ABr. lil'. 522. ('lIrt. Wllll'rvlil'l. f. 5t\ rA. 61 r .• 11) 11)..1. 141)7. 
21 SABr. lil'. 52~, dl·nlt.- pU ...... I·\. (;IlI.·""'I·Ufilllol \'11Il/\Ihl'l'rhll'lI hllhdln. Hru ...... d 11 ,"ilium IM2.111 ('('1\ 

ufschrift vun 21 O)..lllhl:r ICl!.l 
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EVERGEMNAREN DIE 
GENTS BUITENPOORTER WERDEN 

IN DE 15DE EEUW 

Wilfried STEEGHERS 

I. Stevin van kercvoorde, van everghem, woent met Ywein Sloc up de mude, actum 
voor paeschen LXXVII (1477)1. 

2. Ghiselbrecht TerIijnc fs GiIIis, van everghem, heeft een wyf ende VII kinderen, 
woent metten weduwe van Joos Goethals pattijnmakere, up de mude bij de noot gods, 
jeghen over Jan Lippins, scipman, actum VlIla aprillis LXXVII (1477)2. 

3. Jan Parijs fs Jans, van everghem, heeft ende 11 kinderen, woent met Jacob Den 
Wilde in de hautbrieI. Actum XlIla aprilis LXXVII (1477)3. 

4. Adriaen Vyoen fs Jans, van everghem, heeft I wijf ende drie dochters, woent up 
de mude by den steenen muelenwal, Jan de Sceppere, actum XV aprilis LXXVII 
(1477)4. 

5. Clais Roelins fs Justaes, van everghem, heeft I wijf I sone III dochteren, woent 
met Willem Rym, actum XXI november LXXVII (1477)5. 

6. Adriaen Ronsse, nu woenende 't everghem, heeft I wijf 11 dochters, woent met 
Joos Ronsse in de bennesteghe, in een cleen straetkin, actum XIII juni LXXVIII 
(1478)6. 

7. Jan CoeIins fs Gillis, van everghem, heeft een wif ende III sonen ende III doch
tere, woont inde habeelstrate met eenen legwerkere, actum den XIen dach van sep
tembre aO LXXVIII (14778)1· 

8. Jan Patin fs Heindrix, van everghem, heeft een wuf, eenen soene ende een doch
tere, woent te ghend met Lieven van den Hee in de holstraete, waeghenaere, actum 
den XVen dach van septembre aO LXXVIII (1478)8. 

9. Stevin van Kercvoorde fs Jans, van everghem, woont metter weduwe van Yweyn 
Sloc up de mude, actum voor paesschen LXXVII (1477)9. 
10. Ghyselbrecht Terlinc fs Gillis, van everghem, heeft een wyf VII kinderen, woont 
metter weduwen van Joos Goethals, pattynmakere up de mude by der noot gods, jeg
hen over Jan Lippins, scipman, actum VIIIa aprillis anno LXXVII (1477)J()· 
11. Jan Parijs fs Jans, van everghem, heeft een wyf ende 11 kinderen, woont met 
Jacop de Wilde inden houtbriel, actum XliII aprillis anno LXXVII (1477)1], 
12. Adriaen Vyoen fs Jans, van everghem, heeft een wyf ende drie dochteren, woont 
in zyns selfs huus up de mude, by den steenin meulewalle, daer Jan de Sceppere inne 
woont, actum XVa aprillis LXXVII (1477)12. 

13. Claeis Roelins fs Justaes, van everghem, heeft een wyf' zone '" c1ochtren, woont 
met Willem Rym, actum XX,a novembris anno LXXVII (1477) 13. 
14. Adaem Ronsse, van everghem, heeft een wyf, 11 dochtren, woont met Joos 
Ronsse, actum X/lla juny anno LXXVII' (1477), anden coornmaert, inden hooren l4. 
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15. Jan Coolins fs Gillis, van everghem. heeft een wyf. 111 zonen JIJ dochtren. woont 
met Janne. leghweerckere in de abbeelstrate. actum Xla ~eptembris LXXVIII 
( 1478)15. 

16. Jan Pattyn. van everghem. heeft een wyf, I zone en I dochter. woont met Lievin 
vanden Eede inde hooIstrate, wagheneere. actum XVa septembris anno LXXVllI 
( 1478)16. 

17. Gillis Andries fs Karels, van everghem. heeft een wyf 111 zonen ende een doch
ter, woont met Lievin de Neckere, wullenwevere by der noot gods. actum XlIlIa janu
ari anno LXXVIII (1478)17. 
18. Lievin Terlinc fs Ghyselbrechts. van everghem. heeft een wyf. woont meiler 
weduwe van Joos Goethals yp de mude by Jan Lippins, actum Xllla novembris anno 
LXXIX (1479)IR. 
19. Jan Moens fs Joos, wonende teverghem. heeft een ""yf, 11 zonen ende 1111 doch
teren, te ghend met Joosse van Musschoote, wullewevere up de mude, actum Xma 

februari aO LXXX (1481) omtrent XI hueren van de noene 19. 
20. Jacop van Keercvoorde fs Heindricx, wonende teverghem, heeft een wyf 111 
zonen ende 11 dochteren, te ghend met Jooris Slock, up de mude. actum Xa mart) a 
MIl IlLXXX ( 1481 ) tusschen 11 ende III hueren naer de noene:!()' 
21. Fransoys Criel fs Pauwels, teverghem. heeft een wyf ende enen zone. te ghend 
met Arent Criel zynen hroeder, voor tgasthuus. actum VIla may LXXXI (1481). tus
schen IX ende X huren voor de noene21 . 
22. Willem Criel l's Pauwels, te everghem, heeft een wyf ende enen zone. Ie ghend 
met Arent Criel. woont voor tgasthuus ter lazarie. actum Vila may LXXXI (14~1) 
tusschen IX en X hueren voor de noene22. 

23. Jan van Verdeghcm l's Ghcerolfs. wonende te cverghem. hl'Cft een wuf ende I 
dochtere, te ghend met Lievin Maes hcneden de toerepoorte. hy dl'n Crommen helle
hoog, actum X" deccmhris UO LXXXI (14XI), tusschen IX ende X huren \'oor de 
noenc23• 

24. Danccl Pauwels l's Jans, te everghel11. heeft een wyf. te ghl'nd met Jal"op de 
Vriese wullen vcvcrc, up de mudc, actum XXI" novcl11hris LXXX\'11 ~ I 487}:!-l· 
25. Symoen Martins l's Syll1ocns, van everghcl11, ht'cft 1 "'yf 1 lone end\.' 1 dochIer, 
te ghcnd met Jacop de Vriese, up dt' mude. actum XXIIJI Illwl'mhris LXXXVII 
( 1487)25. 
26. Rogier Slm: l's Picters, tcver!!ht·m. Iwd't I wyr. 111 /Olll'n l'nlk 11 dllcht<.'r~. ll' 
ghend met KerstolTcIs van CiI1l'nd. alHk I11mk'ponll" actum XXI dl'l'\.'mhris LXXX
VII (1487)2tl. 
27 . .Ioorys dl! Mcyerc l's Mattht'cus, van cvt'rF,hl'tn, hl'eh 1 wyf. Ic ~hl'nd ml"1 
Christoffels Triest. actum voor kerstmis l.XXXVII (I-lX7):!" 
28. Rogier de MlIellc l's .luns. van cvt'rght'l1l. hceft I wyf l'lllk V kindl'fl'll, IC !!-Iwnd 
met Racssc Hers, up de Illudcpoorte, lll'tum V(lor kerstmb l.XXXVII (14N7\~K, 
2lJ. Jan de Cmne l's .luns. teverghl'lll, heeft I wyf. Il' ght'lHl mei Chll'YS Blld~'IlS, illd~' 
coilste~he un ste Iyshettcdricsch. 11l·tUIll lila Illllrt)' l.XXXVII (I-lXX):!\,)' 
30. Jan Scrvaes J's Lil'vins. tevcr~hl'lll. Iwdt I wyf, I Ion\.' l'lllk I d\x'hlt'r, It' ~Iwnd 
met .lacop lil- Vriese, up dt' mud\." al'tulll 111 july LXXXVIII (14Xl\)·\Il· 
31. Pictcr Kcscic J's Arinls. vun cvcr~lll'm, 11 .. ' glll'nd Illl't S) Il11X'1l lI\\t'lhnls, up dl' 
l1ludc. m:tum XVI illlllcye LXXXIX (14H\»\1. 
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32. Marc Debbout fs Andries, van everghem, heeft I wyf, te ghend met Willem 
Debbout up de mude, actum XIXen in septembre XC (1490)32. 
33. Kerstoffels Lippins fs Cornelis, van everghem, te ghend met Jan de Coninc, in 
moenins hoven, actum Xen in lauwe Uanuari) XC (1491 )33. 

Persoonsnamenindex 

Andries, Gillis fs Karels 17 
Coelins, Jan fs Gillis 7 
Coolins, Jan fs Gillis 15 
Crane, de Jan fs Jans 29 
Criel, Fransoys fs Pauwels 21 
Debbout, Marc fs Andries 32 
Keercvoorde, van Jacop 20 
Kercvoorde, van Stevin I 
Kercvoorde, van Stevin fs Jans 9 
Kesele, Pieter fs Arints 31 
Lippins, Kerstoffels fs Cornelis 33 
Martins, Symoen fs Symoens 25 
Meyere, de Joorys fs Mattheeus 27 
Moens, Jan fs Joos 19 
Muenc, de Rogier fs Jans 28 
Parijs, Jan fs Jans 3 
Parijs, Jan fs Jans I I 
Patin, Jan fs Heindrix 8 
Patyn, Jan 16 
Pauwels, Daneel fs Jans 24 
Roelins, Clais fs Justaes 5 
Roelins, Claeis fs Justaes 13 
Ronsse, Adaem 14 
Ronsse, Adriaen 6 
Servaes, Jan fs Lievins 30 
Sloc, Rogier fs Pieters 26 
Terlijne, Ghyselbrecht fs Gillis 2 
Ter/inc, Ghyselbrecht fs Gillis 10 
Terlinc, Lievin fs Ghyselbrechts 18 
Verdeghem, van Jan fs Gheerolfs 23 
Vyoen, Adriaen fs lans 4 
Vyoen, Adriaen fs lans 12 
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NOTEN 

I Stadsarchief Gent. Buitellpoortersboekefl. register 122/1. p. 118. 
2 Idem. p. 33. 
3 Idem. p. 46. 
4 Idem. p. I. 
5 Idem. p. 13. 
6 Idem, p. 2. 
7 Idem. p. 57. 
8 Idem. p. 58. 
9 Idem. register 122/2. p. 289. 

JO Idem, p. 57. 
11 Idem. p. 97. 
12 Idem. p. I. 
13 Idem. p. 26. 
14 Idem. p. 3. 
15 Idem. p. 119. 
16 Idem, p. 119. 
17 Idem, p. 65. 
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19 Idem. p. 163. 
20 Idem. p. 166. 
21 Idem. p. 56. 
22 Idem. p. 314. 
23 Idem. p. 184. 
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25 Idem. p. 265. 
26 Idem. p. 255. 
27 Idem. p. 181. 
28 Idem. p. 255. 
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32 Idem. p. 222. 
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ASSENEDENAREN DIE 
GENTS BUITENPOORTER WERDEN 

IN DE 15DE EEUW 

Wilfried STEEGHERS 

1. Jan de Backer fs Jans, van assenne, heeft I wijf, woent up tniculant in sijn huus, 
jeghen over Jan Bake, actum IXa apriIlis LXXVII (l477)\. 

2. Jacob Hillebrant fs Jans, van Assenne, heeft I wijf ende V kinderen, haudt sijn 
vertrec up de mude met Jan Huterwulghen, scrijnwerkere, actum Xa aprilis LXXVII 
(1477)2. 

3. Gillis vanden Sande fs Jans, van assenne, heeft V kinderen, woent met Gheert 
Lauwereins, tijcwevere up de curte scipgracht bachten rose, actum XX april LXXVII 
(1477)3. 

4. Adriaen van Haken fs Wauters, van Assene, heeft I wijf, I sone ende I dochtere, 
woent met Jan de Costere alias Stelle Gillis van den Sande, up de cauter, actum VII 
may LXXVII (1477)4. 

5. Lijsbette van Aken, weduwe van Gillis van de Stalle, van assene, woent up mee
rem in haer huus, neffens Loijs Jaghers, actum IX may LXXVII (1477)5. 

6. Jacob vander Stale fs Gillis, heeft I wijf, van assene, woent int huus van Lysbette 
van Aken, neffens Loys Jahers, actum IX may LXXVII (1477)6. 

7. Gillis vander Stalle fs Gillis, van assene, heeft I wijf V kinderen, woent up mee
rem, met Lijsbette van Aken, in haer hu us neffens Loys Jaghers, actum IX may LXX
VII (1477)7. 

8. Pieter Ghevaert fs Gheeraerts, van assene, heeft I wijf, II zonen, III dochteren, 
woent te groenen briele int sine, woent Mechiel Pieters, onvry scoenmakere, actum 
XII may LXXVII (1477)8. 

9. Willem Tac fs Joos, van assennede, heeft I wijf, 1111 kinderen, woent met 
Andries Tac, zinen broedere, viscoopere, actum VI juny LXXVII (1477)9. 
10. Martin de Rudder, meester, fs Jans, van assene, heeft I wijf, gheen kinderen. 
woent metten weduwe van Pieter van Bonijnghem, aen de scaghehugghe ter grauwer 
poorte waert, actum VIla septembris LXXVII (1477)10. 

11. Colaert Baten alias Douwe, van assene, heeft I wijf, gheen kinderen, woent met 
Jan Douwe, sinen broeder up stic up thencle van Onzer Vrauwestrate oversclede, 
actum XXV octobris LXXVII (1477)1 \. 

12. Jacob Meeussone fS Jans, van assene ambacht, heeft I wijf, II/ kinderen, woent 
met Lijsbette I-Ieindric, weduwe van Jacob Maye, bij den cruuse voor tSente 
Lijsbetten, actum VIla novembris LXXVI! (1477)12. 

13. Jacob Ghiselclais, van assene, heeft I wijf ende I! kinderen, woent met Gillis 
vanden Sande buten Grauwerpoorte, bij Jacob Sanders, actum XIII! novembris LXX
VII (1477)13. 
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14. Jan Lievins fs Pauwels, van assene, heeft I wijf, 11 dochteren. ghehuudt. woen! 
met Lievin vanden Berghe, mets. up de gracht, actum XXI novembns LXXVII 
( 1477)14. 

15. Jacob Ghijselin fs Jacobs, van assene, heeft 1 wijf. ghecn kinderen. woen! met 
Gillis vanden Sande huten grauwerpoorte, actum XXIIII january LXXVII (147~,15. 
16. Jan Hehhrecht fs Jans, van assene, heeft 1 wijf, 1 dochter, woent met Gillis vande 
Sande, actum XXIIII january LXXVII (147~qI6. 
17. Jan Callaert fs Jans, vleeschauwere, tassenede. heeft een wijf ende VI kinderen. 
woont inde houborch met Janne den Wilde, actum den XVen dach van octobrc a C 

LXXVIII (1478)17. 

18. Ghelein Hughe fs Pieters, van assenede. heeft een wuf ende een kin!. "oenl met 
Janne den Costere up de cautere, actum XXa octohris a C

' LXXVIII (147R)18. 
19. Adriaen Hughe fs Jans, van assene, heeft een wuf. woent met Jan Tienn, schip
makre, up meerem, actum IXa die novembris (1478)19. 
20. Jan de Backere fs Jans, van assenede, heeft een wijf. woont up dnieulanl in lyn 
huus, jeghen over Jan de Bake, actum Ixa aprillis anno LXXVII (1477)10. 
21. Jacop Hillebrant fs Jans, van assenede, heeft een wuf ende Y kinderen. "00n! 
met Janne uter Wulghen, scrynweerckere up de mude. actum Xa apnllis anno LXX
VII (1477)21. 

22. Adriaen van Aken l's Wouters. van assenede. heeft een wuf. eenen lOne ende 
eene dochtere. woont met Gillis vanden Zande. Willem Scinckele tsandcnmallc. 
actum Vila mayanno LXXVII (1477):2:2· 
23. Lyshette van Aken. weduwe van Gillis vanden Stalle. van assenedc. woonl in 
haer huus up meerhem by Locys Jaghers. actum IXa ma)' anno LXXVII (1477)::!_l. 
24. Gillis vanden Stalle fs Gillis van assenede. hl'cft I "yf. \' kindren. woont up 
meerhcm met Lyshellen van Aken. in haer hUlis neffens Loys Jaghl'!":'. ~lCIUI1l IX" 
mayanno LXXVII (1477). Janne Slabhaert. mosselman. hy dl' noot Gods::!'" 
25. Jacop vanden Stalle fs Gillis. heeft een wuI'. van asscnedl'. \\oont inthuus van 
Lyshcttcn van Aken. neffens Loeys Siaghers, up de Illlldc .• 1l'llIlll I Xl' may ,IJlIlO 

XXVII (1477)25. 
26. Pielcr Ghevaert l's Gheenll'r!s, van assenl'tic, hl'ef! l'l'll wyf. 11 /(lnt'n, 111 dodll
ren, woonl in zyn hu us ten gnx'nen hriele, d:lI.'r 1\1 khil.'l Pil'll'!":' innc \\ oont, \ln\ rys
coernakerc. :ll'tUIll Xlla mayanno LXX\'II (1477).:!(l· 
27. Willem Tm: l's .lons, van ÄSSl'lll'dl', 147721, 
2X. Colaert Batl'n alias Douwe, van IISSl'lll'tk, hl'l,n l'l'n \\ uf. ~hl'l'U kindn'n, "ll\\111 
met .Ianne DOllwe, zym'n hrot.'lil'f up Istk up dhl'nlk van nnSl'r \T,lUWl'n stnllt' on'!":" 

eelde, Ul·tlllll XXV" ul.'tnbris anno 1.XX\'1I (1477)11\. 
29, Jacop Mel'usSune l's .lans, van IISSt'Ul'lk (\In IlI.x'h I , Iwdt l'l'n wuf, 111 I..indn'n. 
woont meI .ImlJll' dt, Mour. Sl'l'\lI..'nbndl', at'llIJll \"11" nO\'l'mhris mllH1 I X\\"II 
( 1477)29. 

30. Jacop Ghysek' l's Claeis, van aSSt'nl'lk, lll'l'I't l'\.'11 wuI' l'lhk 11 kindrl'll, "ll\llll Illl'l 
Janne I:krs, olyslaght'rl.' up dl' l1ludl', IIl't\1Jll XIII (1\ nn\"l'mbris mlll" 1 \:-'SII 
( 1477 ).10. 

,~I. Jan l.kvins l's Pallwl'ls. vun USSI.'Ill'tk, Ill'd't l'l'l\ wuf. 11 lhlt,'hll'\'I\, ~1\l'IHI" l'I, 
woont Il1l·t Lievin vandt'nlkr~hl'. nll'ts. up dl.' ~rndll, :\\.'IUIll \\11I Ihl\l'mhris 1II11hl 
LXXVII (1477)·'1. 
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32. Jacop Ghyselin fs Jacops, van assenede, heeft een wyf, gheene kindren, woont 
met Gil/is vanden Zande buter grauwer poorten, actum XXIIII Januari LXXVII 
(1478)32. 

33. Jan Hebbrecht fs Jans, van assenede, heeft een wuf, een dochter, woont met 
Gillis vanden Zande, met Matthys Modde up de mude, by sdekins vanden waghema
kers, actum XXIIIIa january anno LXXVII (1478)33. 
34. Pieter Claeis fs Ghyselbrechts, van assenede ter Weelden, heeft een wuf, gheen 
kindren, woont met Janne Fiers, olyslaghere up de mude, actum XII marty anno 
LXXVII (1478)34. 

35. Jan GoeIe fs Willems, vleesschouwere, van assenede, heeft een wuf, IX kindren, 
woont an meerhem brugghe, daer Jan Alaert zyn oom, scipman, actum ultima sep
tembris anno LXXVIII (1478)35. 
36. Gheleyn Hughe fs Pieters, van assenede, heeft een wyf ende I kint, woont met 
Janne de Costere up de cauter, actum XXa octobris anno LXXVIII (1478)36. 
37. Jan Callaert fs Jans, vleeschouwere, tassenede, heeft een wyf, VI kinderen, 
woont met Janne de Wilde in douderborch, actum XV octobris anno LXXVIII 
(1478)37. 

38. Adriaen Hughe fs Jans, van assenede, heeft I wyf, woont met Janne Thierin, 
scipmakere, up meerhem, actum Xa novembris anno LXXVIII (1478)38. 
39. Pieter Maeye fs Joorys, van assenede, heeft een wyf ende IIII kindren, woont met 
Jacop Ghyselins, actum XXIa mayanno LXXIX (1479)39. 
40. Jacop Meynkin fs Laureins, van assenede, heeft een wuf, II zonen ende III docht
ren, woont met Janne de Mour te crommen hessche, bode, actum xxma juny anno 
LXXIX (1479)40. 

41. Loonis Gheerein fs Jacops, van assenede, heeft een wyf, gheen kindren, woont 
met Jacop Ghyselins, cnape van de jonghen gulde van Sint Joorys, by den augustynen, 
actum XX na septembris anno LXXIX (1479)4J. 
42. Jan Hughe fs Boudins, van assenede, heeft een wyf, III zonen ende een dochter, 
woont met Janne van Mendonc ande scabrugghe, in de tumeleere, actum Xa decem
bris anno LXXIX (1479)42. 

43. Jan van Mendonc fs Pieters, van assenede, heeft een wyf, ende IIIJ dochtren, 
deene ghehuwet, woont met Janne Thierin, scipmakere, up meerhem, actum XXa 
decembris anno LXXIX (1479)43. 
44. Arent Zac fs Arents, van assenede, heeft een wuf ende een dochter, woont met 
Gil/is van Aken, an tmudebruyskin, by Willems van den Dycscat, was coopman van 
vla'iSe, actum XXa january anno LXXIX (1480)44. 
45. Victor Sommelin fs Jans, van assenede, heeft een wyf, gheen kindren, woont met 
Janne Borrem, inden houtbriel by den passe, actum XVIa february anno LXXIX 
(1480)45. 

46. Joos Zoete fs Loonis, te assenede up de watergane, heeft een wyf, HIl zonen, te 
ghend met Janne Uten Dale, up meerhem, olyslaghcre, actum Vter aprilis LXXX na 
paesschen (J 480 )46. 

47. Jan de Zweemere fs Pieters, wonende te assenede, heeft een wuI', II zonen ende 
een dochter, te ghend met Jacop de Wiest, wul/en wevere, wonende ten hende vande 
mueleneerstrate, actum Imti augusti aO LXXX (1480), ten voghelenzanghe47. 
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48. Joos de Vlascopcre dhoude fs Jans, wonende ta.,~nede. heeft een wyf ende 
eenen zone, te ghend met Willem Danckaert, up de mude. int M:aec. actum XXVIIIa 
august i aO LXXX (1480)48. 

49. Thomaes de Knut fs Thomaes, wonende ra.,senede inde vierambachten. heeft een 
wyf. gheen kinderen. te ghend met Janne de Wilde. inde houdeburch. Jan de Moure. 
actum VII octobris aO LXXX (1480)49. 

50. Jan Blijleven fs Jans, wonende tassenede. weduweere. te ghend met Clais 
Ysebaert, hout bier, by den slusekine tusschen poorten. actum XXIIIIa novembri~ aV 

LXXX (1480)50. 

51. Jan Meynkin fs Laureins. tassenede. heeft een wuf, gheen kindren. te ghend met 
Willem tSchynhele, tSanderswalle, actum XXVIIIa decembris aC LXXX (1480~1. 
52. Pieter Bogaert fs Pieters, van assenede. heeft I wuf. III zonen ende I dochter. Ie 
ghend meI Willem de Keystere, up de mude yssuebode. actum XVlla novembris aO 
LXXXVIII (1488)52. 

Persoonsnamenindex 

Aken. van Adriaen fs Wouters 
Aken. van Lijsbette. weduwe van Gillis van de Stalle 
Aken. van Lysbettc, weduwe van Gillis vanden Stalle 
Backer, de Jan fs Jans 
Backere de Jan fs Jans 
Baten, Colaert alias Douwc 
Baten, Colaert alias Douwe 
Blijleven. Jan fs Jans 
Bogaert. Pieter fs Pielers 
Callacrt. Jan fs Jans 
Callacrt. Jan fs Jans 
Ghecrel11. Loonis fs Jacops 
Ghevacrt. Pkter fs Ghecracrls 
Ghcvaert. Pieter l's Ghccracrts 
Ghijsclin. Jacoh fs Jacohs 
Ghisclclais. Jacoh 
Ghyselc. Jucop fs Clacis 
Ghyselin. Jacop fs .Im:ops 
Goeie, Jan l's Willl'll1s 
Ilaken. van Adriucn fs Wnutl'rs 
Ilchhrel"lll. Jan fs Jans 
Ilchhrccht. Jan fs .lans 
Ilillebrant. Jacoh l's Juns 
lIillchrant . .Im:op fs .lans 
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Hughe, Gheleyn fs Pieters 36 
Hughe, Jan fs Boudins 42 
Knut. de Thomaes fs Thomaes 49 
Lievins, Jan fs Pauwels 14 
Lievins, Jan fs Pauwels 31 
Maeye, Pieter fs Joorys 39 
Meeussone, Jacob fs Jans 12 
Meeussone, Jacop fs Jans 29 
Mendonc, van Jan fs Pieters 43 
Meynkin, Jacop fs Laureins 40 
Meynkin, Jan fs Laureins 51 
Rudder, de Martin fs Jans 10 
Sande, vanden GiIIis fs Jans 3 
Sommelin, Victor fs Jans 45 
StaIe, vander Jacob fs GiIlis 6 
Stalle, vander Gillis fs Gillis 7 
Stalle, vanden Gillis fs Gillis 24 
Stalle, vanden Jacop fs GiIIis 25 
Tac, WiIIem fs Joos 9 
Tac, Willem fs Joos 27 
Vlascopere, de Joos dhoude fs Jans 48 
Zac, Arent fs Arents 44 
Zoete, Joos fs Loonis 46 
Zweemere, de Jan fs Pieters 47 
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DE PAROCHIEVORMING 
IN HET DECANAAT GENT 

Luc STOCKMAN 

In ons artikel De oprichting \'011 de dekenij Aardenhurg (ca. 1295) ell Het rijke 
Roomse leven in en om de Mariakerk van Aardenhurg (966-1625)1 hebben wij ook 
gepoogd de parochievonning in dit decanaat te achterhalen. We zullen nu trachten 
hetzelfde te doen voor het decanaat Gent, dat echter veel ouder is dan het decanaat 
Aardenburg, dat volgens het jongste onderzoek pas 1285 ontstaan zou zijn2.Daar het 
decanaat Gent veel meer parochies telde dan Aardenburg is het een hele klus gewor
den om de vroegste vennelding van die parochies terug te vinden. 

Vooraleer er over een decanaat gesproken kan worden, moeten er eerst een minimum 
aantal parochies aanwezig zijn die tot een decanaat konden gegroepeerd worden. 
Daarom moeten we vooreerst de oorsprong en het ontstaan van de parochies gaan 
opzoeken. 

1. Het ontstaan van de parochies tot 1100 

De bakennat van de Christenheid Gent ligt in deze stad waar de eerste kloosters en 
kerken werden gebouwd. De evangelisering van de Gentse regio gebeurde onder 
impuls van de H. Amandus die tussen 630-639 op de Blandijnheuvel met behulp van 
koning Dagobert, die hem grond schonk, een eerste klooster - de latere Sint
Pietersabdij - stichtte. Iets later, maar vóór 639, zou hij een kerk gebouwd hebben, 
toegewijd aan Sint Pieter, op de plaats Ganda bij de samenvloeiing van Leie en 
Schelde. Daarrond groeide er nog vóór het einde van de 7de eeuw een tweede kloos
ter. In de loop van de 8de eeuw werd vanuit Mendonk het lichaam van de heilige 
Bavo naar dit klooster overgebracht, dat later de Sint-Baafsabdij werd genoemd3. 

De clerici, die aan beide stichtingen verbonden waren, stonden in voor de zielzorg 
van de eerste Christenen uit Gent. In de eerste eeuwen na de stichting fungeerden 
beide kloosterkerken tevens als parochiekerken voor de horigen van de beide abdij
domeinen. Volgens pater Huyghebaert bouwden de monniken van de Sint
Pietersabdij omstreeks 960 de parochiale O.-L.-Vrouwkerk, die echter pas in 1140 
expliciet in de bronnen voorkomt, voor de bewoners van hun domeinen Aalst en 
Aaigem en van het Sint-Pietersdorp4. Volgens P. Trio is dit pas veel later gebeurd, 
maar men kan toch aannemen dat deze kerk (op kosten van de parochianen "1) voor 
1085 tot stand is gekomen5. Ook de parochianen van het Sint-Baafsdorp zouden hun 
eigen kerk hebben gebouwd, die op 9 mei 1067 door Boudewijn, bisschop van 
Noyon-Doornik, werd gewijd. Deze Christikerca verving vemloedelijk een nog 
oudere parochiekerk6. 
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Een derde bidplaats te Gent. ten behoeve van de inwoners van de nedcr/.clling 
Gandavum werd ten laatste ca. lWO gehouwd. Deze kerk wa!. toegewijd aan de heili
gen Johannes de Doper. Vaast en Bavo. Later werd ze bekend als de Sint-Jan!.kerk en 
promoveerde uiteindelijk tot de Sint-BaafskathedraaI7• In Ekkergem bij Gent !>tond al 
in 966 een Sint-Maartenskerk8• die vennoedelijk op initiatief van de Sint-Baafsabdij 
tot stand kwam als parochiekerk van de fiscus Marka. Tussen 1030 en 1096 werd de 
capella Sancti Michaelis. gelegen vlakbij de Leie. van Ekkergem afgesplit~t. Beide 
kerken behoorden dus tot het patronaat van de Sint-Baaf!>abdij. De Sint-Pieten.abdij 
bouwde in 1093 de Sint-Jacobskerk en na 1093 de Sint-Niklaaskerk dicht bij de Leie. 
misschien als tegenpool van de Sint-Michielskerk9. 

Buiten Gent kunnen we in het midden van de 8ste eeuw twee kerken aanwijzen nl. de 
Sint-Radegondiskerk te Merendree en de O.-L.-Vrouwkerk te Drongen JO. In het 
begin van de 9de eeuw stond er te Mariakerke reeds een kerk. waaraan een zekere 
Humbertus als bedienaar verbonden was, en waarop de Sint-Pietersabdij zekere rech
ten kon laten gelden. Dit domein groeide uit tot de parochie Meere en werd uiteinde
lijk Mariakerke genoemd. want het was een O.-L.-Vrouwkerk tI. 

De oudst bewoonde plekken van het decanaat liggen voor het grootste stuk langs de 
oevers van de Leie, de Schelde en de Dunne en haar bijrivier de Poeke. Daar zullen 
we dan ook de oudste parochies moeten gaan zoeken. Laten we beginnen met die 
welke vennoedelijk ten laatste in het jaar 1 1 (X) waren ingericht. 

We zetten onze verkenningstocht langs de Lcie in. Wc \'cnllclden al de Gent~e Sint
Janskerk, gelegen tussen Leie en Schelde. en dl' O.-L.-Vrollwkerk \'an Dron!!cn. 
Daarna ontmoeten we Afsnec met zijn hcstaand romaans kerkje. Hl't Sint-Jan
Baptistkerkje van Afsnee werd in 941 door gmaf Arnlilf aan de Sint-Pietersahdij 
geschonken 12. Ten zuiden van Afsnel' ligt Sint-Dcnijs-Westn'm. Pmf. Hans V,lIl 

Werveke mcende dat daar de eerste kerk tussen 950 en HHX moet lijn gehouwd op 
initiaticf van de Sint-Pictersahdij 13. AI in lil.' lOtie Cl'UW werdcn in dl' Sint-PÎl'tc.'rs
ahdij relikwieën van de heilige Denijs VCTCeTlJ1-1. 

Stroomopwaarts de Leic kOll1ll1l'n wc dan te.' Sint-Mllrll'ns-Latc.'m, w,mr\'an de kl'rk in 
1121 door Lamhert, hisschop van Nnynn-Dnnrnik uun dc.' Sint-Haaf:o.:.hc.hj \\C,.'nJ 
geschonken 15. Ook daar stond. volgc.'ns pl'I.lf. Van \\\'T\'l'ke, wl'llkht c.'U. 1O(l(l e.'t'(\ 
kerkje. In 1025 gaf ecn zckere.' Erc.'mhaldus lijn c.'rtdijh' l'igendnm IC Hm'TIc, Ix'· 
staande uit een kerk, huin'n, gnmden. hosscn C.'n wl'Îdl'n aan lil' Sinl-Pkh,'r..ahc.h.i It'. 

Vermeldenswaard is dat onk hier Sinl-t\1aarte.'n de.' h'rkpHtruon is. 

Over het ontstaan en de olldl'nlom van de.' drie.' dkht hij l'Il..anr stnmllk kl, .. kt'n 'an 
Bachte-Leerne tasten wij volkdig in hl't dllislc."'. Nndl dc.' Sinl-Pkll'rs- ('11 Sint
Pallluskerk van Bal'llle, noch de.' O.-L.-VrulIwkl'rk \'un Sinl-t\turia-l t't'nll', n,""h ,k 
Sint-Mllrlil1l1skel'k van Sil1t-Martl'l1s-I.e.'e.'I'Ill' wonk'n in hnlllnt'l1 "IlIl \'\lt'r I ~(l(l ,('r· 
me.'ld. Dl' plaatsnaum Bm:htl' dllil..t c.'vl'Il\wl al in X.:!O C.'n '>41 l\P ""I'It','IH.'\dijk al:o. 
Uafl/io en Uaffa I7.'-(·d(·ma I..oml sIc.-rhls in I 191 in lk l\l.lI'k'lIllkn \'\'1\'1' 1:-\. 
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DECANAAT GENT Ca. 1300 
Aa: AaIter Laa: Laame S.D.W.: Sint -Denijs-Westrem 
Af: Afsnee Lan: Landegem S.M.La: Sint-Martens-Latem 
As: Astene Le: Lembeke S.M.L. : Sint-Maria-Leeme 
Ba: BaarIe Loc: Lochristi S.MLL: Sint-Martens-Leeme 
Bac: Bachte Lov: Lovendegem SI: Sleidinge 
Ba~ : Bassevelde Lot: Lotenhulle Ur: Ursel 
Be: Bellem Ma: Mariakerke Vi: Vinderhoute 
Dei: Deinze Mei: Meigem Vin: Vinkt 
Des: Bestel bergen Men: Mendonk Vo: Vosselare 
De~t : Desteldonk Mer: Merendree Wa: Waarschoot 
Deu: Deurle Na: Nazareth Wo: Wondelgem 
Or: Drongen Ne: Nevele Za: Zaffelare 
Ev: Evergem O-E: Oosteeklo Zev: Zeveneken 
Ha: Hansbeke 00: Oostwinkel Ze: Zeveren 
He: Heusden Pc: Petegem Zeve: Zevergem 
Ka: Kalken Poeke: Poeke Zo: Zomergem 
Kan: Kanegem Poe: Poesele Zw: Zwijnaarde 
Kap: Kaprijke Ro: Ronselc 
Kn: Knesselare Ru: Ruiselede 

G: H.-Ker~t. Sint-Martens-Ekkergem. Sint-Michiels, O.-L.-Vrouw. Sint-lans. Sint-lacobs. Sint-Niklaas 
en Sint-Veerle 
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Volgens de patrocinia zouden ze wel vóór I JOO kunnen gebouwd zijn. Sint-Maria
Leeme. ook wel Sint-Jans-Leeme genoemd. behoorde samen met Meigem cn Deinze 
tot het personaat van Deinze. dat in handen van de heer van Meerc wa ... Bovendien 
strekten de grote Tienden van Deini'-c zich niet alleen op het grondgebied van Deinze 
maar ook voor een stuk op dat van Sint-Maria-Leeme en Meigem uit l9• Dit /.Ou er 
kunnen opwijzen dat die beide parochies ontstaan zijn uit de moederparochie DeinL.e 
die omstreeks 1021/1030 venneld wordt20• 

Aan de overkant van de Leie staat het Sint-Aldegondbkerkje van DeurIe. dat in 1121 
door toedoen van bisschop Lambert in het bezit van de Sint-Baafsabdij kwam21 • In 
1147 blijken de Sint-Amandus- en Sint-Jobskerk van Aslene en de Sinl-Maarten,kerk 
van Petegem tot het patronaat van de abdij van Drongen te behoren22• Ook die ker
ken bestonden wellicht al voor 1100. De O.-L.-Vrouwkerk van Deinze werd ~men 
met elf andere kerken. waaronder Nevele. tussen 1021 en 1027/1030 door bil!oM:hop 
Harduinus van Croy voor bewezen diensten als bemiddelaar aan graaf Boude" ijn IV 
gegeven23. 

Tussen de Poekebeek en de Leie verheffen zich de Sinl-Amandskerk van 7..evcren en 
de Sint-Bartholomeeuskerk van Vinkt die ca. 1138 in handen Lijn van de kapelanen 
van het hoofdaltaar van de kathedraal van Doomik24• Dc Sint-Bu\'okerk \'an 
Kanegem en de Sint-Laurentiuskerk van Poescle werden event."Cns in 1121 door 
bovengenoemde bisschop Lambert aan de Sint-Baafsabdij gegeven25• 

Daarmee zijn we aan de Pockebeek beland, In 1087 wa" de abdij van Drongen eige
naar van tienden in de parochies Drongen. Landegem en Ruiselede en had 1e het 
patronaat van de kerk van Vosselarc. Dit betekent hijgevolg dal de Sint-Blasius- en 
Sint-Margaretakcrk van Landegcm. de O.-L.-Vrouwkerk van Ruiselede en de Sint
Elooiskcrk van Vosselare al vóór 1000 opgetrokken warcn:!6. lk Sint-M:\Uritiuskl'rk 
van Nevele behoorde tot de Iwaalf kerken die tussen 1021 en 1027/IlHO in ht.'t ha-Ït 
van graaf Boudewijn IV gerauktcn27. MerendreC' aan de Poekdx't.'k kw:tm n"ed~ Ier 
sprake als één van de oudste parochies van het dc,'çalHUlt Gen!. 

Ook op de zandige hoogten en aan de ot.'vers vun dl' Dunnl' stondc,'tl er \'OOr 1100 l'en 
reeks kerkjes. Waarschijnlijk sli<:hlh:n de Karolingische vorsten hilmen hun domein 
!la/e/tra op de hoogtekatn van Aultt'r el'tl kerkje ter ere vun Sint-Dt.'nijs111. In elk 
geval schonk in 1112 bisschop Baldl'i<:us van Nnyon-Doomik ht.'t "llmlr vun Aulter 
aan de Sinl-Manrtensubdij van Doornik.:!q. Het is lx'sl mo~elijk dut de Sint-Pich,'rs-l'n 
Sint-Pauwelskcrk van Ilanshcke l'1\. 1100 al hestond·\o. 

J n H 14 is cr sprakc van een ",J/a Slimarillgalll'n!, lodllt wt'lIkht vöör ht'i jnm lOOn dl' 
Sint-Maartenskcrk van ZOI1ll'rgel1l zh:h op de hoo~teru~ vun Znmcl)!t'lU-B\l\cn VCI'

hief en I.ich scherp protïll'erde. wals trouwens nu no~ altijd. in het MC('t.i('~lmuh;(' 
landsehup. In de buurl van ZOll1er~cm slunt nog t'cn IWt.'t.'\!r Sinl-MlUlrtc.'l\~kl'rk te 
Lovendegcm juist buiten hl'l ovcrstl'nmings~l'bÎl'd VUil dt.' Dllmll'. Nu dl' trochelt' lijd 
van de Noormannen houwde wellicht dc plulIlsl'lijkc Iwcr nan~I/Un hur\'ht «n d~('n 
kerk voor IJjn Inlen cn horigl'n' I. 
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In de rilla Vindrehoult, zoals Vinderhoute in 966 werd genoemd32, mag de bouw van 
het Sint-Bavokerkje op rekening van de Sint-Baafsabdij gezet worden, alhoewel die 
kerk pas in 1121 door bisschop Lambert samen met de kerken van Asper, Latem, 
Kanegem, Grammene en Poesele aan de abdij werden (terug- 7) geschonken33. 

In een oorkonde van 1391 citeren de vier pastoors van Sint-Michiels-Ekkergem een 
oorkonde van 1105, waarin gewag gemaakt wordt van het "altare de ecclesia que 
dicitllr Christakeercke, etiam altare de Eekerghem cum appelldenti cappela Sancti 
Michaelis, altare de Evergem et altare de Rondesloe" 34. Dit zijn vier altaren die aan 
de Sint-Baafsabdij toebehoren. De Sint-Gandulfuskerk van Ronsele en de Sint
Kristoffelskerk van Evergem mogen dus bij de categorie kerken van vóór 1100 gere
kend worden. Evergem is zelfs minstens honderd jaar ouder. Evergehem cum eccle
sia komt in het diploma voor dat keizer Lotharius op 5 mei 966 aan de 
Sint-Baafsabdij verieende35. Verder stroomafwaarts de Durme wordt in het jaar 694 
melding gemaakt van de ecclesiam que vocatur Medmedllng sitam super flurium 
Dorma36. 

Tenslotte moeten we eens de Schelde opvaren en de kerken opsporen langs de linker
oever. De twee landelijke kerken in de zuid-oosthoek van het decanaat Gent nl. de 0.
L.-Vrouwkerk van Zevergem en de Sint-Niklaaskerk van Zwijnaarde worden in 1140 

voor het eerst vernoemd als bijkerken van de O.-L.-Vrouwkerk op de Blandijn
berg37. We denken dat hun bouw vóór 1100 mag gedateerd worden. Stroomafwaarts 
voorbij Gent werd de vil/am Thesla dictam cum ecclesia in 962 door de burggraaf van 
Gent aan de Sint-Pietersabdij geschonken38. In 1111 vinden we een altare de Bergina 
dicht bij de Schelde op een bergje gelegen. Pastoor De Wilde schrijft dat het kerkje 
van Dessele naar de hoge en lange heuvel langs de Dendermondsesteenweg werd 
overgebracht39. 

Ten zuiden van Destelbergen in de kromme elleboog van de Schelde liggen de 
parochies Heusden, Laarne en Kalken, waarvan het patronaat aan de Franse Sint
Niklaasabdij van Laon toebehoorde. In I 120 schonk Lambertus, bisschop van 
Noyon-Doornik, het altaar van Lara, waarvan een zekere kanunnik Rascelinus de 
persona was, aan deze Franse abdij40. Ook in het naburige Wetteren, waarvan een 
deel van het grondgebied ten noorden van de Schelde in het bisdom Doornik was 
gelegen, bezat deze abdij bepaalde rechten41 . Volgens een overeenkomst tussen de 
bisschoppen van Kamerijk en Doornik mocht de deken van Gent de parochiale syno
de houden in de kerk van Wetteren, die in het bisdom Kamerijk stond, voor de 
parochianen van Wetteren die op de linkeroever van de Schelde woonden en dus 
onder Doornikse jurisdictie vielen42. 

We hebben de indruk dat er tussen Heusden, Laarne, Kalken en Wetteren een hechte 
band moet bestaan hebben. Misschien was Wetteren de moederparochie van de drie 
anderen. Voorlopig nemen we aan dat ca. 1100 slechts Laarne een parochiale kerk in 
dit gebied bezat43. Kalken is echter een Sint-Denijsparochie zodat we misschien ook 
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hier tot vóór I IOO mogen teruggaan, terwijl een patrocinium als het IJ. Krui!!. bij 
Heusden eerder naar ca. 1200 zou verwijzen. 

Op H december 1223 werd de parochie Heusden uitdrukkelijk venneld bij de ~hen
king van een tiende aan de ahdij van Zwijveke door Mathilde van Dendennonde. In 
1237 staat de Sint-Niklaasahdij "totam decimam qllam hahuerunt in parroclriis de 
Ca/kif/a. de Wew'e et decimam cum oh/atiollihlls ejusdem ecc/esie" af aan de abdij 
van Nonnenbosse44. 

Laten we nu alle vennoedelijke bestaande kerken ca. 1100 op een rijtje zinen: 

- de Gentse parochiekerken: de H.-Kerstkerk. de Sint-Maartenskerk van Ekkergem. 
de Sint-Michielskerk. de a.-L.-Vrouwkerk. de Sint-Janskerk. de Sint-Jacobskcrk 
en de Sint-Niklaaskerk 

- de Sint-Denijskerk van Aalter 
- de Sint-Jan-Baptistkerk van Afsnee 
- de Sint-Amands- en Sint-Jobskerk van Astene 
- de Sint-Maartenskerk van Baarle 
- de Sint-Pieters- en Sint-Pauwelskerk van Bachte 
- de O.-L.-Vrouwkerk van Deinze 
- de Sint-Aldegondiskerk van Dcurle 
- de a.-L.-Vrouwkerk van Dcstelhcrgen 
- de O.-L.-Vrouwkerk van Drongen 
- de Sint-Kristoffelskerk van Evergem 
- de Sint-Pieters- en Sint-Pauwelskerk van Hansheke 
- de Sint-Baafskerk van Kanegem 
- de Sint-Machariuskerk van Laume 
- de Sint-MargarelU- en Sint-BlasiusKerk van Landq!em 
- de Sint-Maartenskerk van Leeme 
- dc O.-L.-Vrouwkerk van Leeme 
- de Sint-Maartensh'rk van Lowndcgem 
- de O.-L.-Vrouwkerk van Mariakl'rkc 
- de Sint-Radcgondiskerk van Mt'fl'IHlrcl' 
- dl' Sint-Baafskerk van Mendonk 
- dl' Sint-Mauritillskerk van Nt'Vl'le 
- dl' Sint-Maartensh'rk van Petegl'm 
- de Sint-Lmm.'ntiuskerk van (>tll'sl'Ie 
- de Sint-( ianglll rllskcrk van Ronsl'lc 
- dl' (>,-L.-Yrollwh'rk van RlIisl'll'dc 
- dl' Sint-Dl'nijskcrk van Sint-Iknijs-Wl'strcm 
- de Sint-Maartl'nskerk van Sint-Mnrtl'ns-l.atl'lll 
- dl' Sint-Baarskl'rk van YilHk'rhtHlIl' 
- de Sint- Bartholol1ll'ellsh'rk vlln Vink t 
- de Sint-Elooiskl'rk van Yossl'lun,' 
- dl' Sinl-AIlHlIldskl'rk van Zl'\'(;.'I\'n 
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- de O.-L.-Vrouwkerk van Zevergem 
- de Sint-Maartenskerk van Zomergem 
- de Sint-Niklaaskerk van Zwijnaarde 

We komen dus in totaal aan 41 kerken en zelfs aan 42, indien we daar de Sint
Denijskerk van Kalken zouden meerekenen. Dit is ruim voldoende om daarmee een 
decanaat te vormen. 

In 1400 telde het decanaat Gent 63 parochies nl. de 42 plus Bassevelde, Bellem, 
Desteldonk, Sint-Veerle-Gent. Heusden, Kaprijke, Knesselare, Lembeke, Lochristi, 
Lotenhulle, Meigem, Nazareth, Oosteeklo, Oostwinkel, Poeke, Sleidinge, Ursel, 
Waarschoot, Wondelgem, Zaffelare en Zeveneken45. 

2. De parochies ontstaan in de 12de eeuw 

De 12de eeuw was niet bijzonder rijk op het vlak van de parochiestichtingen in het 
decanaat Gent. In 1171 kreeg het O.-L.-Vrouwkapittel van Doornik vijf a/taria ten 
geschenke van Walter I, bisschop van Doornik, nl. unum de Somerghem, alterum 
Merendre, tercium de Knesselare, quartum de Ursele, quinfum Gotthem46 . Belang
rijk in deze tekst voor de parochievorming is het verschijnen van de parochie Knesse
lare, toegewijd aan Sint-Willibrordus, en de parochie Ursel, toegewijd aan Sint
Medardus. Het feit dat de Doornikse bisschop beide parochies in eigen hand had, 
wijst erop dat de stichting van beide parochies eerder uitgegaan is van de bisschop 
dan van lekeheren. 

Op de drempel van de 13de eeuw werd de parochie Wondelgem opgericht door de 
afsplitsing van de moederparochie Sint-Michiels van Gent. De kapel van Wondelgem 
werd op 12 maart 1200 tot parochiekerk verheven47 . 

In 1206 waren de a/taria de Poka et La in het bezit van het O.-L.-Vrouwkapittel van 
Doornik4S. Het is best mogelijk dat hun stichting uit de tweede helft van de 12de 
eeuw dateert. Het eerste kerkje van Poeke werd waarschijnlijk op initiatief van de 
heer van Poeke op zijn domein gebouwd49. In de stichting van de Sint-Kruiskerk van 
Lotenhulle zien we eerder de hand van de bisschop zelPo. 

Op het einde van de 12de eeuw telde het decanaat Gent slechts 5 parochies meer dan 
op het einde van de I1 de eeuw n1.47. 

Deze vijf nieuwe kerken waren dus: 

- de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare 
- de Sint-Kruiskerk van Lotenhulle 
- de Sint-Lambertuskerk van Poeke 
- de Sint-Medarduskerk van Ursel 
- de Sint-Katarinakerk van Wondelgem 
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3. Parochiestichtingen in de 13de eeuw 

Het ontstaan van de Sint-VeerIeparochie te Gent moet tussen 1190 en 1225 gedateerd 
worden. Op 30 juni 1216 wijdde Goswijn. bisschop van Doornik. een nieuwe Sint
VeerIekerk in. die voor het pas opgerichtte kapittel gebouwd wa.,5l, 

De 13de eeuw was heel wat vruchtbaarder op het vlak van de parochiestichtingen 
want niet minder dan 16 parochiale gemeenschappen zagen toen het levenslicht. In 
deze stichtingen speelde bisschop Walter van Marvis een eersterangsrol. Hij stimu
leerde niet alleen de oprichtingen in de nieuw ontgonnen gebieden. maar zorgde ook 
voor een nauwkeurige atbakening van de bestaande parochies52. 

In 1241 bepaalde bisschop Walter van Marvis dat de novale tienden in de parochies 
Eeklo, Lembeke en Kaprijke voor twee derde moesten gaan naar het O.-L.
Vrouwkapittel van Doornik en voor één derde naar de pastoor van de drie vermelde 
parochies. Daarvan lagen Lembeke en Kaprijke. alhoewel ze tot het Brugse Vrije 
behoorden. in het decanaat Gent. terwijl Eeklo onder het decanaat Brugge ressor
teerde53, In 1250 verschijnt ook de Sint-Kruisparochie van Oosteeklo in de bron
nen54. 

Ook in de moederparochie Zomergem groeide de hevolking zodanig aan dat er twee 
nieuwe parochies moesten worden opgericht. In 1244 J...ondigde hisschop Walter van 
Marvis. in een oorkonde hetreffende dc tienden van Zomergem. de oprichting aan \ an 
een parochie in loco q/li dicit/lr WOlIsllI'inde en een tweede aplld \ "arscot55. 
Anderzijds moet de O.-L.-Vrouwparochie van Bellcm omstreeks 1 :!50 tot stand zijn 
gekomen56. 

Door afsplitsing van dc l11ocderparochie Boekhoute is de O.-L.-Vrouwpmochie van 
Bassevelde ontstaan. De oudste vennclding is sIcdHs vun 1 :!M. Illt'n Basst'vclde l'n 
Oosteeklo, alhoewel ze heide in de Vier Amhachlen gelegen waren, hij t'en Ix'twis
ting aan de bisschop van Doornik toegcwezen werden en niel aun de hisst'hop nUl 

Utrecht, alhoewel het dccanaut VUil de Vkr Amhachten lot dil hisdolll tx'hoonk:'7. 

De Sint-Jorisparochie van Sleidinge w(lrdl hel eersl n'rnlcld in I :!6.~:'N. Wa:trsdlijn
lijk mug de stichling van deze parodlic naar de t't'.'Stc helt) vun dt' 13dl' eeuw n-r
schoven worden5Q . 

In de Oost-Olldhurg onlstonden cr een vkrllll pnrndlÎl's in dit ('ntginnin~s~l'hkd. TI.' 
midden van het si/l'tI Oc/c\'l'Idc si\'(' Ml'lIIoch, wcrd hl.'t dorp Zufrdafl' gcstkhtN1

. Dil 
hn~ was een hczitting vun de Gentse Sinl-Pielersnhdij, muur 1ll'1 la~ op hl't gnllld
gehied van dl' II.-Kerstpllrol.'hk die onder het patronaal van l1l.- Silll·BIl.,f~l,hdij vid. 
Toch kreeg de Sinl-Pietcrsahdij in 1221 de lochuing (lUlt'en h'rJ... 11.' l'l\l\lwcn. Zij Wl'l\l 
toegewijd aan O.-L.-Vrouw en Sint-Pielt'rt. t. 

Van de moederkerk van ht" II.-Kerst wl.'nk'n nog drit' J...1.'rkl'll IIf~l'~plit~l. Ik O.·L,
Vrollwkcrk van Iksteldonk wordt in 1231 vnnr 1ll'1 1.'1.'1"-1 nis Il'lfslnndi~t' Ill.",x'hk'. 
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kerk vermeld62. Daarna volgt in 1280 de Sint-Niklaaskerk van Lochristi63 , waar al in 
1156 een kapel was opgericht64. Tenslotte moet de oprichting van de Sint-Eloois
parochie van Zeveneken in de periode van 1281-1287 gedateerd worden65. 

Boven schreven al dat de Sint-Kruisparochie van Heusden in 1223 als zelfstandige 
parochie vermeld wordt. 

In het zuiden van het decanaat Gent duiken nog twee nieuwe parochies op. In 1218 
wordt de Sint-Niklaasparochie van Meigem voor het eerst vermeld. Wellicht is deze 
parochie gegroeid uit de moederparochie Deinze66. In het Scheldeveld stichtte ver
moedelijk de bisschop van Doornik de O.-L.-Vrouwkerk van Nazareth, want hij was 
de patronus van deze kerk. In 1259 wordt een zekere Godefridus als pastoor van 
Nazareth vermeld67. 

De zestien nieuwe kerken van de 13de eeuw waren dus: 

- de O.-L.-Vrouwkerk van Bassevelde 
- de O.-L.-Vrouwkerk van Bellem 
- de O.-L.-Vrouwkerk van Desteldonk 
- de Sint-Veeriekerk van Gent 
- de Sint-Kruiskerk van Heusden 
- de O.-L.-Vrouwkerk van Kaprijke 
- de Sint-Gilliskerk van Lembeke 
- de Sint-Niklaaskerk van Lochristi 
- de Sint-Niklaaskerk van Meigem 
- de O.-L.-Vrouwkerk van Nazareth 
- de Sint-Kruiskerk van Oosteeklo 
- de Sint-Janskerk van Oostwinkel 
- de Sint-Joriskerk van Sleidinge 
- de Sint-Geleinskerk van Waarschoot 
- de O.-L.-Vrouwen Sint-Pieterskerk van Zaffelare 
- de Sint-Elooiskerk van Zeveneken. 

Daarmee bereiken we het aantal van de drieënzestig parochies die niet meer zal ver
anderen onder het oude bisdom Doornik. 

4. De oudst bekende Gentse deken 

Het is niet bekend wanneer het Gentse decanaat opgericht werd, maar dit moet zeker 
vóór J J(X} gebeurd zijn. Op 28 maart 1047 oorkondt Boudewijn, bisschop van 
Noyon-Doornik, dat Wichardus, abt van de Sint-Pietersabdij, de altaren van HoJlain 
en het daarvan afhankelijke kerkje te Russiegnies heeft terug gekocht. In de getui
genlijst van deze oorkonde staan acht namen van landelijke dekens68. Tijdens een 
synode te Doornik bekrachtigde Radboud, bisschop van Noyon-Doornik, op 22 janu-
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ari 1085 de afstand van de Kortemark en Handzame aan de abdij van Enamc. In de 
getuigenlijst staan nu slechts zes dekens, waaronder zekere Frelhericus69. 

In twee oorkonden van 1090 staan twee lange lijsten van dekens: in de een.te vinden 
we tien namen en in de tweede negen. Telkens verschijnt Fredericus decanlls in beide 
lijsten7o. Op 14 september 1096 bevrijdt bisschop Radboud het altaar van Aarden
burg en de van haar afhankelijke kapellen op het eiland Wulpen van alle Ia!>ten. 
Opnieuw komt Fredericus naast twee andere dekens Dodimlls el Il1grannlls voor in 
de getuigenlijst 71. 

In I 106 tenslotte, schenkt Baldricus, bisschop van Noyon-Doomik, de kerken van 
Koekelare en Ruiselede aan de Sint-Bertijnsabdij van Sint-Omaars. Als getuigen tre
den volgens personen op : aartsdiaken Lambrecht72, deken Goter73, proost Goter7~ en 
cantor Boudewijn, alle drie leden van het O.-L.-Vrouwkapittel van Doornik. deken 
Hendrik, priester Hellin en priester Jan 75. Daar Koekelare in het decanaat Oudenburg 
en Ruiselede in het dekenaat Gent lag, menen we aan dat Hendrik deken van 
Oudenburg en Frederik deken van Gent was terwijl we in priester Hellin de pastoor 
van Koekelare en in priester Jan de pastoor van Ruiselede zien. 

In de oorkonde van 1096 betreffende Aardenburg is Do(limus vernlClCdelijk deken 
van Brugge als eerstgenoemde. Ingrannus zou de deken van Oudenburg kunnen zijn 
en Fredericus uiteraard dan de deken van Gent. Daar de decanaten Oudenburg en 
Gent de dichtste buren van Brugge zijn. stellen wij dat Dodimus. Ingrannus en 
Fredericus respectievelijk deken van Oudenhurg, Brugge en Gent zouden zijn. 

We kunnen besluiten dat Fredcrik minstens twintig jaar (I OR5-IJ (6) de Gentse deken 
was en wellicht zit er in de lijst van 1047 ook een Gentse deken verscholen. Het lijkt 
mij niet onmogelijk dat het decanaat van Gent al vóór 1050 ontslaan zou zijn. 
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DE WEERSLAG VAN DE 
HOLLANDSE INKWARTIERING 

TE EEKLO IN 1677 

Erik DE SMET 

INLEIDING 

Indien ons de vraag werd gesteld om de 17de eeuw in één woord samen te vatten, dan 
zouden we ongetwijfeld oorlogen als sleutelwoord kiezen. Wanneer we ons evenwel 
beperken tot een kleinere entiteit, in ons geval Eeklo, zouden we opteren voor con
tributie, brandbrieven, plundering, brandstichting, opeising, en kantonnement. 
Kortom, alles wat synoniem is voor armoede en miserie. 

"De grote bepaalt, de kleine betaalt" filosofeert Roger Buyck in 750 jaar Eeklo I. 
Met deze zinsnede zette hij de trend van ons onderzoek. Niet zozeer het oorlogsge
beuren wilden we hier extra in de verf zetten, maar het wel en wee dat erachter schuil
ging. 

Als testcase opteerden we voor de militaire overlast van de Hollandse troepen in 1677 
te Eeklo: een kantonnement of liever vier opeenvolgende kantonnementen die te situ
eren zijn binnen de Hollandse oorlog (1672-1678). 

Voor het achterhalen van de kosten van kantonnementen beschikken we op het stads
archief te Eeklo over twee basisbronnen: de stadsrekeningen en de "Quohieren vande 
logimenten" . 
Binnen deze bronnen richtten we onze aandacht in het bijzonder naar de kosten van 
het logement, steekpenningen aan militaire bevelhebbers, opeisingen en schade toe
gebracht door de troepen of de onduidelijke groepen die meestal in hun zog mee
trokken. 

Een eerste hindernis vormde het bepalen van het aantal ingekwartierde soldaten. Een 
indicatie over het exact aantal manschappen kregen we niet. Aan de hand van de 
Quohieren en met de hulp van de computer was het ons mogelijk een behoorlijk 
benaderende reconstructie van de troepenaanwezigheid te maken. 
Daaruit bleek dat tussen 26 maart en 14 mei 1677 de Hollanders Eeklo viermaal als 
inkwartieringplaats kozen. Gedurende deze vijfenveertig dagen verbleven hier mini
maal 7.828 militairen en gevolg. Daarin waren wel begrepen 3R7 vrouwen, 62 kin
deren en 343 knechten. De totale kosten bedroegen 11.670 p. 6 s.7gr. In de context 
van het totaalgebeuren was deze belasting slechts een peulschil. De financiële eisen 
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van de Fransen voor deze periode bedroegen maar eventjes het twaalfvoud. In een 
latere bijdrage komen we daar nog uitvoerig op terug. 

De gemiddelde inkwartiering per gezin schommelde tussen de 4 en de 10 personen. 
Het mag ons dan ook niet verwonderen dal de komst van die legerbenden. hetzij 
bevriend of vijandig. door de bevolking met lede ogen werd aangezien en het stads
bestuur dan ook alles in het werk stelde om hen buiten de stad te houden. 

l. De politieke situatie in de Zuidelijke Nederlanden 

1677 is te situeren in de periode waarin onze gewesten onder Spaans gezag ressor
teerden en zeker vanaf het midden van de eeuw dienst deden als hel slagwld van 
Europa. 

Door de Vrede vall Munster. 15 mei 1648. was de onafhankelijkheid van de Repll
hliek der Verenigde Nederlanden door Spanje erkend. wat voor onze gewesten resul
teerde in een grillige grens tussen Noord en Zuid. 
Nog voor het vredesverdrag werd bekrachtigd. herbegon de oorlog lussen Frankrijk 
en Spanje. 
Van bij de eerste veldtochten van de Fransen had in hel hijzonder de be\'olking \"l-el 
te lijden van de vooruitgeschoven legers. Meer dan vijftig jaar lOU het lewn \'an de 
gewone man gedomineerd worden door de stralegie van Lodewijk XIV. 
Met het overlijden van de Spaanse koning Filips IV in 1665 hmk voor on Ie strt--ek l'en 
moeilijke tijd aan. lloewel Maria-Theresia. dochIer van Filips en gemalin van 
Lodewijk XIV. hij haar huwelijk elke aanspraak op Spaans grondgehied hij conlr.ll'1 
had verzaakt. probeerde Lodewijk loch een gedeclIl' van de Spaanse Nl'(Jcrlandl'n Ie 
annexeren. Daarvoor hadden zijn raadsheren een oude redllspkging. nnmclijk hel 
"dcI'olutiC'rC'ch," opgediept. dat nog sleeds in cnkck dclen "an lil' Ncdt.'r1andcn in 
gehruik was en volgens hetwelk de killlkrt.'1l uil hl't l'erste huwdijk dl' enige erfge
namen van dc goederen van hun oUlkrs wart.'n. 

Toen Spanje deze interpretatie verwierp. vcrklllan.kn dl' Fnlllst.'n (1P 24 111t.'i IM7 dl' 
oorlog. 

Enkele maanden later versdll'lll'll lij reeds aun un/l' udllenk'ur. 111..'1 Wl'n.t l'1.'n h;lI\k 
tijd voor Eeklo en de regio, Niel W/el'r door hl'l strijdtunl'1.'I, dU:lrnm hlt'\'l'n \\l' 

gespaard, maar wel door dl' vele kmnJ1l'lllentell l'n dl' nl'fnstt' ~l'\'nl~l'n liaan uno 
Eeklo. datIlIs plallelandsstad owr mel'r tïnanl'ii.'k lllidddl'll IX'sdtiktl' dan dl'umrin
gende dorpl'n, kon vaak eell Ix'nx'p dlx'n op dl' voorspraak van W)(ll";UUlstualltkn (llll 

hij de legerleiding te lohhYl'n vnor het 1I1lcidl'n van al tl' gn.ltl' 1t'~l'rlx'lldl'n. 

Wie dal'lll dat het ei ndl' vun dl' /)(,I'O/lIf;t'Oor/og up .:! IIld I hh~ IWI Ix'~in ÎnluÎ\ldl' \ Uil 

een pl'l'iodl' van rust l'n hl'rsll'l VUil handt'l l'n nijvcrhl'id. k w:un lX"\tn.l~\'n uit. Il(,' 
Vr('e/t' 1'/11/ /\1.;('1/ hield slcdllS kortst(lndi~ stund! 



Mede door de inmenging van de Verenigde Provincies in het conflict tussen Spanje 
en Frankrijk werden deze laatsten tot overgave gedwongen. Lodewijk XIV had het 
blijkbaar bijzonder lastig met deze tussenkomst en zon op wraak. 
Door middel van politieke intriges, waarbij zowat de helft van de Europese staten 
betrokken werd, wist hij de Hollanders te isoleren. 
Op 7 april 1672 achtte hij de tijd rijp om de grootste hinderpaal voor expansiedrift te 
liquideren en verklaarde hij de oorlog aan de Verenigde Provincies. Dit geschil, dat 
aansleepte van 1672 tot 1678, zou de geschiedenis ingaan als de Hollandse oorlog. 

Kon Vlaanderen zich aanvankelijk neutraal opstellen, in 1673 werd het ook bij het 
oorlogsgebeuren betrokken. Hoewel de oorlog tussen Spanje en Frankrijk slechts op 
16 oktober 1673 verklaard werd, waren reeds op 27 april van dit jaar de eerste Franse 
ruiters aan de Brugse vaart gesignaleerd. 
Zoals reeds zo vaak was gebeurd, vormden ook ditmaal onze gewesten de plaats waar 
het oorlogsschaakspel werd gespeeld. 
Tijdens de daaropvolgende jaren zou Eeklo het zwaar te verduren krijgen. Door zijn 
geografische ligging viel de stad zowel onder de Franse als de Hollandse contributie. 
Hoe langer de oorlog duurde, hoe sneller de vorderingen elkaar opvolgden. 
Weigering van betaling, hetzij ingevolge verzet van de Eeklose notabelen of door 
financiële onmacht, had represailles tot gevolg. 
De Fransen waren berucht om hun brandbrieven en loodzware opeisingen. Van 1673 
tot 1678 regende het hier brandbrieven. Gedurende deze vijf jaren betaalde de stad 
circa 330.000 pond aan deze vorm van afpersing. De financiële en materiële ver
plichtingen waren legio en noodzaakten de stad tot leningen, bijwijlen belast met een 
mensonwaardige rente. 
Voor een goed begrip dient vermeld dat naast de Franse agressor ook de "verbonden 
legers" zich allerminst onbetuigd lieten om een deel van de financiële koek op te 
eisen. Hoewel ook zij niet steeds vrijuit gingen bij baldadigheden, mocht Eeklo op dit 
gebied echter niet klagen. 
In de Eeklose bronnen hebben we geen bewijzen van Hollandse excessen alhier 
teruggevonden. Waarschoot, overstelpt met troepen van de prins van Oranje, bleef 
eveneens gespaard van terreurdaden2. 

Minder goed verging het Lovendegem en Bellem, waar diezelfde "geallieerde 
Hollandse troepen" in 1677 lelijk huis hielden3. In Bellem ontstond zelfs een rel met 
de plaatselijke bevolking. Op zondag 28 maart kwamen tijdens de hoogmis een 55-
tal Hollandse soldaten de eredienst verstoren, ze eisten van de kerkgangers een "re
frechissement". Na de verfrissing wilden de soldaten geld en een schepen als gids 
voor hun tochten door de streek. Toen men aan die laatste eis geen gevolg wou geven, 
werden de onwillige Bellemnaren afgeranseld. De ingezetenen grepen naar de alarm
klok, waarop de woedende Hollanders zich tegen de bevolking keerden. Ze sloegen 
en stampten wie hen voor de voeten liep en voerden twee schepenen gevankelijk mee 
naar Eeklo. Op I april werden ze door tussenkomst van het college van de Oudburg 
dan toch vrijgelaten4. 

Dat ze zich niet alleen bij ons aan wansmakelijkheden te buiten gingen, blijkt uit een 
zielig vergrijp te Sint-Martens-Lennik. Daar schrokken de Hollanders er niet voor 
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terug om vijf altaren te ontheiligen, terwijl cr in Oudenaken drie voor de hijl gingen5. 
Het hele jaar 1677 door bleef de situatie nog uitgesproken troebel. Een ogenblik zag 
het er zelfs naar uit dat Lodewijk XIV het pleit in zijn voordeell..Ou weten te be .. lech
ten, In 1678 liep hij bijna heel Vlaanderen onder de voet. Een geslaagd tegenoffen
sief van de prins van Oranje zorgde voor een kentering, die op 10 august u,> uitmond
de in een vredespact tussen de Verenigde Provinciën en Frankrijk. Op 17 ~ptember 
1678 werd ook de vrede tussen Spanje en Frankrijk be7..egeld, 

Hoewel het laatste kwart van de 17de eeuw buiten het bestek van deze bijdrage valt. 
willen we er toch op wijzen dat het leed hierbij niet geleden wa.,. De heer..zucht van 
Lodewijk XIV was eenvoudigweg niet te bevredigen. 
De flerenigingsoorlog ( 16S3-16S4) en de Negenjarige oorlog (16S9-1697) zouden de 
eeuw afsluiten en ervoor zorgen dat deze tot de mmpzaligste bladzijden uit onze 
geschiedenis behoort. 
Het aantal dorpen dat tijdens de tweede helft van de 17de eeuw werd platgebrand, is 
wellicht groter dan in welke andere oorlogstijd ook. 

2. De Hollanders te Eeklo 

a. lIet kampement \'an 26 maart lot 3 april 

Op 16 maart 1677 deden te Eeklo geruchten de ronde dat dl' troepen \'.111 dl' prins \'an 
Oranje te Assenede aan het ontschepen waren, Onmiddellijk werd de voltallige Sdll'
penhank samengeroepen en besliste de wet de schepenen Lieven van Hl'yle, P.\U\\e1s 
de Langhe en greffier Gillis de Smet naar het havendorp te lenden om dl' ontscheping 
op de voet te volgen, maar vooral om de reisroute vun de h:~ers te ul'hlerhaknb, 

De volgende dag hracht het drietal verslag uil en hel wus duidelijk d/tt zc dani~ onder 
de indruk waren van de geziene troepenonlplooiin~, Zo haddt'll IC •• ... ir" Ic",dm \'('(,/(' 
hol/clfldscl!e soidatelI, (,l1de clattcr 1\'('1 40,O()(} f//O('tc'" COf//11/('1I (",,/t' delt hc" /elllt 1'0/ 

.'lal ('om el/ ('1Ic1e dekc p/,(lcl!it· hclcyt ,w/l1'orc/c'"'' 7, 

De Ilollandse hcvelhchhers haddetl alln lil- Ec:ldose dl'll'~lItie Ic kennl'n ~l'~e\"l'n dat 
ze op de I Hde 0111 7 uur 's morgens eell afvmll1li~ing vall de stad wildell onlnl\x'Ic..'n, 
Burgemeester Adriaen van Waesht'rghe en sdll'pcn Lievl'n VUil I ky\c \cr1nlHt'n n(.)~ 
dieze I fde nachl nuur hel noorden om Ie verlll'llll'tl " (!f Ft'dol) "('/c','" .'Ieli ,,'(m./rl/". 
Daar liet l11en duidelijk horen dal El'klo gevrijwaard IOU hlij\'l'n \'Ull ink war1il'rin~. 
Wat de helofte van een soldaal wuurd was, zou Ed,lo wl'ldm :\un dt'll Iij\'e olllkr\'in
den! 

Ik euforie hij de Ecldos(' Wl'l wns dc..'rl11l1lt' ~rO(lI, dal Il' dt' hllr~l'llll'l''''lt'r "'»f'dt' ,\''''''
clclijd" naar Assc..'nl'dc Il'l'ugsluunk'll Illt'l "('('" flO('" IIt,,,,\',,II1)('m' (h:lIllbdllX'IWlllIOI 
hcf 1'/lyt('(J0l'C'f/ ,'clII cCf/ich logell/('''''' , 
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Op 23 maart was de stad nog steeds vrij van Hollandse troepen8. Toch voelde de 
magistraat nattigheid. Schepen Joos van Hevele kreeg de opdracht terstond naar 
Maldegem af te reizen om daar de troepenbewegingen te volgen en tevens te verne
men hoe de Maldegemnaars het Hollands verblijf van 22 maart hadden verwerkt. 
Op 25 maart kreeg Eeklo het bericht dat 's anderendaags de regimenten van de prins 
van Oranje onder leiding van de graven Van Waldeck en Van Solms (ook Solins, 
Solens) hier kamp zouden houden. 

Van 26 maart tot 3 april was de Eeklose magistraat hele dagen in de weer om huizen 
te "billeteren" en "erbilletteren". Het was immers niet zo dat elk gezin gedurende de 
volle duur van de inkwartiering met militairen opgescheept zat. In principe werden de 
lasten gedragen naar vermogen. Dat dit, volgens de getroffenen althans, niet altijd 
even consequent werd uitgevoerd, getuigen de klachten dienaangaande. 
Laten we stellen dat de waarheid wel weer zowat in het midden zal te zoeken zijn. 
Zelf checkten we enkele rijke ingezetenen op hun aandeel in de inkwartiering. Of ze 
al dan niet sjoemelden met de ingebrachte kosten kunnen we niet achterhalen. Wel 
bleek dat ze de hogere officieren met hun "train" onderdak verleenden en dat de hun 
gestelde eisen soms zeer ver gingen. 

Baljuw Philips vande Kerchove logeerde de graaf van Solms "met gheheel sijn swit
te" en presenteerde hiervoor een kostennota van 12 p. 8 s.9 
Pieter de Smet huisvestte vijf dagen "sijne exellentie den graeff van waldack (Wal
deck) met sijnen train" 10. Zijn uitgaven bedroegen bijna 11 pond gr. 

Meester Cornelis Willems kreeg gedurende vier dagen "mijnheer Yeket" met diens 
gevolg over de vloer; terwijl de weduwe van Adriaen Clé negen dagen lang ter 
beschikking stond van een majoor, een secretaris, kapitein Daerm met zijn vrouw, zes 
knechten en acht paarden. 

De zwaarste rekening voor Eeklo-binnen kwam van herbergier Adriaen van 
Heirsdaele, de waard uit de Gouden Leeuw, die een "spec(fieatie" van maar liefst 81 
p. 13 s. 7 gr. presenteerde. Zo onderhield hij 5 dagen "den train vanden graeff 
Waldaeh", bestaande uit "edellieden, paeyquen (pages), trompetters, stalknechten en 
24 peerden". Als tussendoortje kreeg hij een kapitein met diens manschappen (circa 
30 man) voor een wijntje over de vloer en liet graaf Solms voor eigen gebruik gees
telijk vocht ter waarde van circa 18 p. naar zijn verblijf brengen. 
Zo nu en dan vergrepen de mindere goden zich ook eens aan de drank, zo onder meer 
een luitenant met 8 soldaten, die zich te goed deden aan een "tonneken wijn". 

Daartegenover stond dat de bewoners van de buitenwijken, meestal landbouwers, niet 
het kruim van de troepen, maar wel de kwantiteit te verwerken kregen. 
Jan Lamhrecht, een landbouwer uit de Boterhoek voorzag een kapitein, een luitenant, 
35 soldaten en 6 paarden van huisvesting en voeding. Daaraan spendeerde hij 17 p. 9 
s. 6 gr. 

201 



Hadden de herbergiers in de binnenstad af te rekenen met hoog oplopende niet
betaalde rekeningen. dan verging het hun collega's van de buitenwijken niet beter. 
Pieter Ycket. tavernier in de Vrombautstraat. kreeg het "Ieeghen'olck \'all sijlle 1100-

che:'ft valide prinee van orangie" over de vloer en bleef met een niet-beIaaIde rekening 
van bijna 26 pond gr. zitten. 

Het totaalbeeld van het kohier accentueert de tanende handel en nijverheid binnen het 
stadscentrum overduidelijk. 

Van de circa 2532 manschappen die onderdak en voedsel kregen, verbleven slech~ 
20% in het centrum. de overige 80% lagen verspreid over de buitenwijken. Eigen aan 
de grotere bevolkingsdichtheid in de binnenstad was het kleiner aantal geplaat!o.te 
militairen per gezin. Eeklo-buiten kon immers ook gebruik maken van schuren die tot 
verblijfslogies werden omgetoverd. De lasten die op het individuele gezinsbuget 
drukten waren voor de buitenmensen dan ook veel groter dan voor de handelaaTh en 
ambachtslui. Een verschil dat in de loop van de veelvuldige inkwartieringen "aak 101 
menigingsverschillen leidde. 

In het centrum wisselden de militairen meermaals van woning. Dit is trou\\ens de 
reden waarom de 51.94% van de gehilleleerden die te Eeklo-binnen woonden, toch 
maar één vijfde van de vreemde gasten huisvestten. 

Het scharnierpunt van de opsplitsing lag zoals de onderstaande gr.lfïek laaI lien tus
sen de vier en de vijf dagen. 
Ook blijkt duidelijk dat de gezinnen die over de volle duur van de ink"artkring 
belast waren in hoofdzaak in de huitenwijken woonden. 

Van de 22X2 p. 9 s. 3 gr. gem aak te kosten werd 67.12% gedragen door o\'erwegend 
landhouwgezinnen. Naast het groter aantal manschappen hadden 1e nok nog .. r te 
rekenen met hel groot mllltal paarden. die cvenet'ns geslHld en ge\'()(.'d moeslen \\or
den. 

Aan de hand van de individuele poslen in ht'l kohit'r was ht.'1 ons l1logdijk t.'(,'n lx'na
derende reconstructie van de hkr vcrhlijvendt' tnx'lx'nmadlt IC makl'll. 
De regimenlen van de prins van Oranje dil' hier ingl'k wartkrd lngen. lx'slondl'll uit 
cin:a 2.532 personen. 

Naast de heide graven met hun gevolg nott'l'nk'n Wt' nog l'(,'11 "quclrlic'l'mc'estt'r,gcltc'
rad. ('('11 wac'gllc'l/IlIC'('.\'1c'r-gt'I/('racl, 1'('11 11O(~/i.lm('t'Slrt', ('('11 offid('I' (~/k directeur nUl 

amnuJllilÎt', 3 illgellieurs, ('t'II domillus, chirurg(ill, ('('11 kllpitf'ill-I"ilc'"cll/t, ~~ /"itc" 
11(1111 ... , /7 k0l'ill'illS. 13 ClClilldlllllt'II, .J 7 st'l'gall/('II. I ko,.po,."d. I k 1I'1Irtic"r"'c"c'sta 
I'al/dl' gardt' ('" ('('" /';1\'(/r,it'rl/lt'('S/('"'' . ()Illk'r dl' snldllll'll 1X'\'lllllkll Ikh Iln~ JC) "('11-

cll'1'icks, /2 1';1'('r,\' (t!ocdt'l:(/J,;spdt'rs) , J 1/l1II/)(I('r, ('('11 1~/,.bic''' ('11 ('c'It .r""rirr, '1\\1 dt' 
niet-mi I itairell die de Irol'pt'll vlll~lkn hl'hllOnkn Illum lidst I ~J \,,,lU\\ l'n, I ~ kllldl" 
ren en 44 knechten. 
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Merkwaardig was de aanwezigheid van 13 gevangenen. Waar!o>chijnJijk ging hel om 
militairen uit eigen rangen die een tuchtstraf hadden opgelopen. mogelijk~ de twee 
BeJlemse schepenen en enkele "E~ypte1/aers". De Bellemse schepenen en de zigeu
ners zouden hier in een kelder opgesloten zijn geweest 11. 

De eigen mobiliteit van de regimenten was eerder beperkt: slechts 196 paarden en 10 
muilezels vergezelden de troepen. Wanneer het leger zich verplaa~te. werd een 
wagendienst ingesteld. waarbij ingezetenen zich zagen opgevorderd om man~hap
pen en bagage weg te brengen. 
Tijdens het 9-daags verblijf werden ook enkele EeklonaaT!o> opgeëist om met paard en 
kar diensten te verlenen. 

Jan de Baerdemaecker en Jacques Hauwenrogghe gingen elk met een tweespan een 
kapitein ophalen. Adriaen Pynckele en Vincent vander Woestijne brachten hooi van 
Beke naar Eeklo. Adriaen was trouwens de man die de meeste transporten \'eT1.org
de: meennaals reed hij naar Beke, Aardenburg. Sas van Gent. Maldegem en Brugge. 
Bij het vertrek van de troepen was hij eveneens drie dagen onderweg om de hagage 
van de edellieden naar Brugge te rijden; hiervoor maakte hij wel georuik van l"Cn drie
span. Gezien de vele ritten die Adriaen binnen deze beperkte lijd uitvoerde. moet hij 
dag en nacht in de weer zijn geweest ofwel knechten heoben ingeschakeld. IliernlOr 
ontving hij een bescheiden vergoeding van 6 p. 4 s. 2 gr. Jan Pynckelc n't."<I voor de 
Hollanders op Beke, Maldegem. Gent en Philippine en verzorgde tevens de afreis, all 

graaf van Solms: daarvoor kreeg hij 4 p. 7 s. 4 gr. Voor een slandaarddagreis mei 
paard en kar werd 15 s. gr. betaald. 

Bij het vertrek uit de stad werden nog enkele ingezetenen opge\ordeni. Hun inon'ng 
bestond uit 2 dagreizen naar Brugge. waarvoor IC elk .~O s. onl\ ingt'n ; lie\ l'n 
Teirlynck. Jan Loeke. Jan vun Vnon.'n. Pieter Vcnnein:. dl' '\l'du\\c." Vlm Jan de 
Vulder. Jacques en Frans Willems. Guilleame de Rycke. Pil 'ter Dhcn'kcn:, P"u\\ds 
Welvaert. Pieter Dhaese. Christoffel van I knUl" Pieler vandl' Woestijnl', Andril's dl.' 
Sullere en Jan Ryckaert waren de uitwrkoTl.'nen. 
Allen waren gerecruteerd uil inwonc..'rs vun dl' huitcnwijkC'n: 5 \'lx'rlui \\ Ol.lnUl'1l op 
Nicuwcndorpe; 4 in de Boterhol'k: 3 op dl' Zundvleuge c..'n St.-Junsg\x'U Cll !\ in de 
Mocrslraal. lIiervoor werd in totani 30 p. IS s, 1 ~r, in n:Kl'ning ~comdll, 

Dat de 1101landers bcdudll wlIn:n voor Frunsl' uitvallen VUn\)\'l'r dl' Bru!!Sl' \·"'In. 
hlijkt uit hel aantni vusll' wuchtposten dut IC opstl'ldl'n. 7~s wudulokalcn \\l'nkn 
ingeridll. Aun de hund van Ill't IlIndhlll'k t'n dl' omlllc..'stl'lIingslijstl'n W,lS hl" l'nS 
mogelijk de ligging henaderend te sitllc..'Tt.'n, Bij Jun Suhot lik in hct oudl' I~lss"ntl'n· 
hllb, op het Oostveld woonde. \wnl el'n wurhlpost olldc..'r~l'hm\.'ht \lm dl' lX'\H'~ill~\'n 
vanuil het oosten te contrnleTt.'Il, Nidnys Oilk'mnn wus lil' w:Hlnl in "f(;"IcIc" IW' SI, 
./oori.\''' en woonde op de Markl; Pieter dc..' BruYl'kc..'I\' I",x'nk in lil' \'l\lll\\Cnstm,lI: dl' 
weduwe vun Jun Spillll'l woomk in dc..' \Veslstrnat (dc..' huidilo1l' ~I<,knstm"tl, Adnul'1\ 
Keppcns was evenc..'ens Iwwolwr vlln hel l'l'nlrHlll l'n 1.<.'llllcrl '-\eTt.'kc hmd\! \k \\ "dH 
onder "il/ 1/('( /llil'llII.\'.\'f'/.:I'I/" 12, 
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h. El'efltjens "en passage ... op 3 en 4 april" 

Nauwelijks waren de soldaten van Van Waldeck en Van Solms uit het straatbeeld 
verdwenen, of twee andere Hollandse regimenten maakten zich op om hier te over
nachten. 

Om de overlast te spreiden werd besloten het regiment van kolonel Brems in de stad 
te houden en dat van kolonel Laverne naar de buitenwijken te sturen. 
L.Lampaert noemt in zijn Geschiedenis van Eeklo als data van dit verblijf 3 tot 6 april 
167713. 

Hier heeft de auteur een interpretatiefout gemaakt bij het doornemen van het resolu
tieboek 14. Trouwens, in het register van kosten staat duidelijk de duur van verblijf 
weergegeven : "Quohier vande logimenten vande m'ee colonel/en Brems ende 
Larerne alhier binnen dese stede van Eecloo met hunne troepen gheloigieert ende 
vernacht hebbende te weten glzecommen opden derden april 1677 ende den vierden 
vertrokken" 15. 

Het is evident dat de last van dit verblijf vrij beperkt bleef. Naast het onderbrengen 
van de 1086 manschappen bij 108 ingezetenen bestond de grootste inbreng in het 
voorzien van voedsel voor de soldaten en paarden. 
Behalve de gewone krijgslieden behoorden tot deze regimenten ook een majoor, een 
luitenant-kolonel, een adjudant, 18 kapiteins, 12 luitenants, 1 kwartiermeester, 10 

,vaandrigs, 4 sergeanten, 9 vrouwen, 2 kinderen en 56 knechten. 

Een interessante vraag is wat die massa op deze vrij korte periode allemaal verorber
de. In grote hoeveelheden werd brood en vlees geëist. In totaal gjng het om 995,5 
pond (431 kg) brood, in hoofdzaak roggebrood maar ook kleine hoeveelheden wit- of 
tarwebrood; 80,5 pond (ca.35 kg) varkens- en 73 pond (ca.32 kg) rundsvlees en een 
weinig "hespenvleesch". Per hoofd kwam dit op ca. 400 gram brood en 60 gr vlees. 
We mogen dus zeker niet beweren dat het geleverde voedsel royaal bedeeld werd. 
De overige leveringen gebeurden eerder bij kleine hoeveelheden en bestonden uit 
"eyers, boter, eertweeten, brandewijn, bier, wijn, asUn, taback, kersen (kaarsen), 
haut, avere, hoy ende stroy". 
Dat deze lijst niet volledig was blijkt uit enkele individuele kostenposten: 
"Jan Verheecke heeft ghelogiert 28 soldaten ende hebben ghehadt hroot ende boter, 
haut ende bier ende al ghenomen datse wilden". 
"Pauwels Welvaert pretendeert thebhen ghelogiert eene compaignie soldaeten een 
dach ende nacht van het regiment Laverne over soo vele sij hehben ghecost van ('ost, 
wijn, bier ende honne sij hem hebben ghestollell.". 

Normaliter werden de ingezetenen vergoed voor de gemaakte kosten. Het was even
wel het college van het Brugse Vrije dat de vergoeding voor een gebilletteerd militair 
va'itlegde. Nu blijkt dat deze sommen niet altijd toereikend waren om de opgelopen 
schade te delgen, zeker niet wanneer geen kwitantie van gemaakte kosten kon wor
den voorgelegd. Dat de uitbetaling ook wel eens op zich liet wachten, mag ons zeker 
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niet verwonderen. Voor een inkwartiering met terugbetaling van een be~heiden 137 
p. 7 s. 6 gr., werd het kohier slechts op 17 september 1679 afgesloten. meer dan twee 
jaar na de feiten! 

Hoewel we van wagendiensten geen notities terugvonden. moeten er toch opgeëi!ot 
zijn. Op 6 april, twee dagen na het vertrek van de troepen. besloot de wet om de ~he
penen Pieter Scherpinc en Joris Roels naar "Ste Thomaes" te zenden "'lOer de waeg
hens die mede vertrocken sijn met de regimenten Brems en La\'erne". Duidelijk 
vreesde de stad dat de situatie uit de hand zou lopen 16. 

C. De Hollandse v/oot te Eek/o 

Het wordt stereotiep. maar helaas kunnen we er niet onderuit zonder de waarheid 
geweld aan te doen .... De tweede lichting was amper uit de stad of een nieuwe bood 
zich aan. 

"Mits datter wiert gheseijt doller alhier wederom desen 0\'0111 soude komm log ieren 
een regiment hollanders" reisden burgemeester Van Waesberghe en greffier De Smet 
in de voormiddag van 8 april naar Gent en Meulestede om poolshoogte Ie nemen. 
Het reizend duo diende zich evenwel te spoeden om nog vóór hel Hollands regiment 
"marijnen" in de stad te arriveren. 
Onmiddellijk ging men hier over tot het billetleren van het regiment matrozen onder 
bevel van graaf Van Hom 17 

Aan Eeklo-binnen werden 481 manschappen toegewezen: de overige 1258 \\erden 
ondergebmcht te BalgerllOeke (95). Vrouwenstraat en Boeterhoek (110). Zand\'leuge 
en St.-Jansgoed ( 160), Moerstraat ( (0). Broeken en Rawrschoot ( I RI). Waai. Bus en 
Aalstgocd ( 324), Peperstmat (132), Vromoautstraat (91) en Oost\'cld (75). Onder de 
1739 personen die inkwartiering genoten hcvonden zich 76 VTOUWl'n en 15 kindl'rcn. 
lIet regiment hcschikte over 90 paarden. 

Ilcl geijktc patroon, dat enkele gegoeden en gercnOl11l1ll'l'nk Ill'rlx'rgen in de stmt dl' 
legerleiding op logies kregen, handhaafde zich ook ditmaal. 
Gedurende de zcs dagen kreeg Piet er de Smet volgendl' ink wart kring te veT\\l'rkl'n: 
"del/ her,och ,'lJll IIo/s,U"" l11l't zes knec.:hll.'n l'n 4 paankn: een k:tpitl'in Illl'llochtgl'
note en twee dodllers. een meid en knec.:ht; l'l'n hti!t.'nunt ml'! kncdu; l'\'n vaandrig 
met 2 paarden en dito knechten. Zijn kostl'nnnlU ht'dnlêg 11 pund gn1tl'n. 
De inbreng vun Pictl'f verhleekt eVl'nwl'l als we er c.lt.' rt'kt'ningen v:m (.'nkl'll' ht.'rI'IC.'r
giers mel' vergelijken, 
Jaect)ues van l!endt.' noteerde over ",IIai,.,. Cl/tit' logic''',\'''' vun tWl't' ollkÎl'rt'n IIll't 
hun gezin "ende met sijn hijhehhcnde vokk", over stalling, wrhnaik nUl hnmdh'lut, 
brandewijn, wijn. hier en tahak 6 p. 4 gr. 
Pieler de Latel11' vroeg voor Ill'! verbruik val\ l't.'1\ mujoor Illlo't \TOU\\, l't'1\ 1llC'lll. knl'\'h· 
ten en paardl'lI 20 p. H s. Cl gr. 
Wie het el'l\ler hl'el hOllt Illaaktl' was dl' wallnt vun dl' (illuc/rll I (','U"" Zl'S "ligt'" hud 
hij op hl'vel van c.k Wl'! gmaf Vlln Hom "gllc"ral'lc'c'''''', Adrilll'" \\ lt\ hij/\llllkr gul 
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voor die voorname gast, wat blijkt uit zijn specificatie, die maar eventjes 117 p. 1 s. 
4 gr. bedroeg. 

Het officierenkorps was beperkt: 15 luitenants, 17 kapiteins, 16 vaandrigs, 2 adju
danten, 30 sergeanten, 3 korporaals, I kwartiermeester, 1 geneesheer en een barbier. 

Wanneer de troepen op 13 april 1677 Eeklo verlieten stonden, op vraag van de leger
leiding, een zestal landbouwers klaar om gedurende 2 dagen bagage naar Moerkerke 
te brengen. Jan Wittervronghel, Pauwels Bricx, Guilleaeme de Rijcke, Pieter 
Dhercker, Pauwels Welvaert en Baudewijn van Lantschoot waren bij lottrekking tot 
wagendienst aangewezen 18. Voor een wagen getrokken door één paard werd IS s. gr. 

I bestaaId; voor een tweespan het dubbele. 

I 
Over de totale kosten van deze inkwartiering was men in 1677 erg onduidelijk. Het 
kohier hield het op 936 p. 15 s. 6 gr., terwijl herrekening het totaal van 1056 p. 1 s. 
10 gr. opleverde. Waarschijnlijk is de som van het kohier de gecorrigeerde en in dit 
geval ook de juiste. 

d. Laatste keel~ goede keer ..... 

Eeklo zat inmiddels financieel aan de grond, niet zozeer als gevolg van de Hollandse 
kampementen dan wel van de zware Franse contributies. Na het vertrek van de graaf 
Van Hom op 14 april werd vergaderd en besloten om schepen Lieven van Heyle en 
greffier De Smet naar Gent te zenden "omme te sien offer geen gheldt ten intereste 
voor dese stede te cryghen is" 19. Het duo diende alles in het werk te stellen om 300 
à 400 pond gr. te versieren. 
Deze vermelding is in het kader van de Hollandse inkwartiering slechts eenfait diver
se, maar illustreert de situatie van de stadskas op dat ogenblik. Het is ten andere bui
ten kijf alsdat het Hollandse verblijf alhier kopzorg nummer één voor het stadsbestuur 
zou zijn ... de Fransen baarden de Eeklonaars meer zorgen dan wat dan ook. 

Bij dat alles kwam het een nieuw kampement, van wie dan ook, erg ongelegen. 
Volgens de wet van Murphy moest het dus ook misgaan. 

Op 16 april 1677 "is hinnen dese stede cam men log ieren den prince van Oraigien met 
gheheel den slaf ende sijn 2 regimenten, de gardes te voete ende te peerde onder het 
commando vanden grave van So/ems"20 
Het select gezelschap was op terugreis, of beter gezegd op de vlucht, na de slag rond 
St.-Omer, die voor de Hollanders een rampzalig verloop had gekend. 
Hoewel het om een eerder beperkte troepenmacht ging, behoorde het kruim van de 
Hollanse adel tot het gezelschap. 
De lasten en kosten waren navenant. Zo'n 500 Eeklose gezinnen, -279 van Eeklo-bin
nen en 219 van Eeklo-buiten- moesten bijna een maand lang de noden, wensen en 
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vaak ook grillen van de circa 25(XJ Hollanders inwilligen. Dal hel kO"lenkohier op 
8.313 p. 14 s. 4 gr. werd afgesloten. was niet verwonderlijk. 

Het centrum huisvestte ongeveer 650 personen. waartoe 42 vrouwen. 13 kinderen en 
164 knechten behoorden. Alleen reeds aan het aantal knechten is duidelijk te merken 
dat de staf met zijn gevolg in de binnenstad kwartier hield. De rekening voor del.e 
kleine groep bedroeg 2928 p. 5 s. 6 gr. of 108 I groten per ingekwartierde perMX>n. 
Eeklo-buiten logeerde 1821 mensen. waaonder 141 vrouwen. 20 kinderen en slecht.-. 
41 knechten. Hun financiële last beliep 5.385 p. 8 s. 10 gr. of 710 groten per persoon. 
Een verschil van circa 44%. dat enkel kan verklaard worden door het standen\'erschil. 
Wanneer we zien dat het aantal gebilletteerde gezinnen in het centrum aanzienlijk 
hoger lag dan op de buitenwijken. is de conclusie vlug gemaakt: Eeklo-buiten was 
eens te meer de gedupeerde. 
De gemiddelde financiële last per gezin illustreert het verschil het best. In hel cen
trum was dat 2518 groten. hun tegenhangers van de buiten betaalden 5.9O-J groten ... 
dus meer dan het dubbele! 

Hoewel we nergens een samenstelling van de prinselijke "staf' terugvonden. wa." het 
mogelijk aan de hand van de individuele posten enkele bekend klinkende namen 
terug te vinden. In de navolgende opsomming geven we ze weer volgens opnanle in 
het kohier: "Mijnheer Dyckve/t (soms Dickvelt) Stact-gt'IIcracl: dC/I grat:fnl/f So/illS 
fSo/msJ; heJr(m de umghe; de grat1\'C1l/ Wa/doek [Waldeck), copitóI/ \W,e/t' gtlcrcll' 
wmde witte peerden: de pr;lIcc Mauwer;s \'(11/ Asallw: dt'" hur gnu1 \'all Ncl.B(III. 

capitein \'all sijll Iwoeheljt; dCII hooghmog('IIdclI heer" ïtse"s: cic'" cd"ilail, DOllo.\': 
Quartiermeestl'l'-gelle1'(Je/ TOl); cic" harol1 Quacrt. aj",Jalll-gc'"era('/ rail grtlef 
Wa/daek; eell ede/mail hij flat'me def! h('('f'(' Vorst ('fI <1('/1 !tcerl' \ ·l'lI1.rllck". Eigen aan 
de entourage van een prins trokkcn ook nog tal van hoge amhtl'naren IllL'e. Wc nOIl'er
den als meest in het oog springend: ""('11 gOI/\'crl/cllr \'clll Oost('IICJc-. d('" g(,IIt'rCl(,[ 

\'(11/ dl' artil/eriC'. dell I'rOl'o.\·t-gellcrat'l. cic" /i.n'dl·/ \'Cll/c/('" crijglr".,."C'I, "(11 ",.(' ... ;d(1/I 
vall clell lloogllC'1I 1'Clet ... ". 

Mindere goden. maar daarom niel onhl'langrijk wuft'n dl' slager.. vun lil- prins, 
geneeshcren waaronder de lijfarts. el'n "1\'C1.\'scltt'II(·" (wlISVmuw), "\\'1If's(('righ('''. 

meiden. wagenmecstcrs. cen pfl'dikanll'n J dOlllinl'\.'s. dlirurgijns. ingc.'nieurs. nplll'r
stalkncchten met :2 "cClro.uiers". stlllml'\.'stcrs t'n stalkncdlll'n. "~'.\J..I/(,C'JI(,II", hak
kers. lakl.'icn. pages. trompl'lIl'rs t'n pijpl'rs. l't'n kdlknlll'l'ster, taddmakl'r, kamer
Iingcn. ccn jager. smedl'n. l'l'n postmeesIer. l'en Imspitnalmt'l'stcr, '",rhil'r.., l~'n 
voerman. een kok .... 21 • 

0pSOlllml'n hij wk' alle cdellil'dl'n nmknl"k kn.'gl'n IUlIllllS tc \'l'r kidl'n. Fl'n IWl'l'
lal voorhcl'ldcn vun dt' topngufl'n illllSln'l'l'n lil' Wl'llSl'n \'l\lllk Ihlllmllkrs, tllll:lr nkt 
altijd l1l't ket! dat cr "chh.'r sdwi Iging . 

.. f'ieter cI(' Sm('( ghl'logi,.,.t 27 dtlt'gilt'l/ dt'" "1';1/('(' \'fllt O,,,;g,,;(', gll('/('\'('r( (ol tIItt/,.I" 

/U1/11 \'(11/ SUilt' I'('('/'r/('II -I //(IlIdt'rl IIt11'('''''ov, ~ dl/vst c!0fl/,,.Ujllgl,,.11 r"elr 1"'f"tJ(',,./(,.t'I 
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over tghebruijck van sijn hllijs daer hij inne woont ende over tghebruijck van sijnen 
huijse opde verckensmaert met de schade daerinne. te }veten verbrant eene spiessche 
coetse, eenich bert, tafbrecken van lenen ende den trap vande so/der, ter discrete heb
ben daerinne ge/ogiert de ghevanghenen soo langhe aks sij hier gheleghen hebben" 
129 p. 14 s. 10 gr. 

Dat die deftig voorkomende heren vaak merkwaardige trekjes vertoonden, zal Pieter 
wel aan den lijve ondervonden hebben; het opstoken van een bed en een zoldertrap 
behoorde volgens ons toch tot een afwijkend gedragspatroon. 

Griffier Gillis de Smet logeerde de graaf Van Solms met diens gevolg 29 dagen. 
I Gillis werd door de graaf uit zijn eigen woning gezet en verwoordde deze snode daad 

op een wel subtiele wijze: "de weleken (de graaf) heeft tsijnen contentemente ghehadt 
gheheel mijn huys". Bemerken we daarin een toon van spot, een vorm van onder
danigheid gevoed door schrik, of is het taalgebruik waarachter we niets diepers moe
ten zoeken? 
Een gelijkaardige huisuitdrijving overkwam ook Niclays Gilleman. 
Verder noteerden we geen buitengewone excessen van Hollandse militairen. 

Wel werden bij een tekort aan beschikbare rijpaarden die van de inwoners opgeëist. 
Zo had Jan de Rycke van het Oostveld "1 daegh sijn peert ghedaen om ronde te rij
den" , dus om op verkenning te gaan. 

Dergelijke aantekeningen kwamen meermaals voor en hadden te maken met de drie 
wachtposten die bij Pieter Verhaeghe, Servaes de Lateur en Niclays Gilleman waren 
ondergebracht. Laatstgenoemde kreeg het aan de stok met de wachten en diende zijn 
woning te ontvluchten. Dat de schrik diep geworteld zat, bewijst toch weer de wijze 
waarop Niclays zijn probleem bij de wet aankaartte. Hij deed" ter discretie" aangif
te "als dat ick geen meester ende was ende moeten vluchten vuyt mijn huijs soo dat 
ick geen neerijnghe ende hebben connen doen tmijnen grooten intreste" . 

De aanhoudende druk op de ketel was zelfs voor het stadsbestuur te veel. Na het ver
trek van de prins op 14 mei naar Lokeren noteerde griffier De Smet dat heel het col
lege 29 dagen, dag en nacht, in de weer was geweest voor het plaatsen vun militairen 
en de levereningen aan de prinselijke keuken. De stress had de wethouders dermate 
in de ban dat ze "daermede ghehadt (hebben) de meeste ruysen ende l11oye/ickheyf 
vande werrelt"22. 

De wagendiensten die van de Eeklonaars werden verwacht vergden heel wat inspan
ningen. Iedereen noteren die voor wagendienst werd opgeëist is binnen deze bijdrage 
onmogelijk. Wel hebben we nagegaan hoeveel ritten werden gereden en de bestem
ming. Tijdens de laatste inkwartiering vertrokken minimaal 395 wagens met gemeng
de opdrachten vanuit Eeklo. 
Een groot deel werd opgevorderd bij het vertrek op 14 mei 1677 naar Lokeren voor 
het vervoer van bagage. 
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De overige tochten hadden als eindbestemming: Gent. Maldegem. Brugge. Adcgem. 
Philippine. Eede (dee J, Sas van Gent. Aardenburg. Waarschool-Beke. Moerkerke. 
leper, Sluis. IJzendijke, Lapscheure en Saint-Omer. 
De tochten hadden veelal betrekking op het overbrengen van bagage en hel halen van 
hooi, Afwijkende opdrachten gingen onder andere naar Jan van OOleghem voor hel 
vervoer van een lijk naar Eede; Thomas de Rijcke "heeft Khereden met j peert ,'ijf 
daeghen met het \'o/ck dat op de Ste Jansgoederen Khe/eghen hehhen. sijnde roo cas
acken tot Ypere met de keu eken \'ande co/ene/ Brems"; Jan de Baerdemaecker. 
Jacques Hauwenrogghe. Guilleaeme de Rijcke en Charles de Vreese reden naar 
Brugge en Sas van Gent om "amon;t;e" voor de legers en Jan Hauwenrogghe maak
te een vijfdaagse trip naar Saint-Omer. 

e. Naweeën 

Naast enkele, eerder kleine, onaangenaamheden die een rechtstreeks gevolg van de 
inkwartiering waren. kreeg de afhandeling van het Hollandse kohier voor de 
Eeklonaars nog een nasleep die bij tal van hen een wrange smaak na liet. 
Tot de kleine gebeurtenissen behoorden de twee Eeklose paarden die te Lo~eren door 
graaf van Solms aangeslagen werden "ter causell dat GlIil/('ClCf1/C Nccryllck (,CII(' ,'dil 

sijne soldaten hadde ghesoten" 23, Wou de graaf daannee Je uitlevering \'an Nee
rynck afdwingen? We vonden zeker geen melding dat gevolg aan dit verloe~ \\3S 

gegeven, 
Verder betrof het klachten van ingezetenen die een deel van gcmaa~ll' ~oslcn aan hun 
neus dreigden voorbij te zien gaan omdat ze over geen ~wijsd(l('ument ~schi~ten. 
Tot de groep benadeelden voor een totaal~drag van 175 p. 17 s, 10 gr., ~hoorden : 
Rogier O·Hulst. Jan Martens. Bauduwijn Goethals. Pieter Je Cf\.)(ll..'k. Oli\'ier \'anJt'n 
Driessche. Joos de Rijcke. Jan dc Latcllf. Lieven Willcms. dc \wJuwe Joos Truyc. 
Laureyns Verguit. Vincent vunde Wocstijnc. Christoffel dt' Rcu. Get'r.ll'rJI 
Dohhelaere, Pieter vandc Wocstijne. Vinccnl Basschll'n,'. Jan Stc\'t'ns. Jm.'l'411l'S 

Willems, de wcduwe Jooris Geirnacrt. Jan dc Walsdlc t'n Jact'ques \'amkn Ifcndc. 
Een van de malcontcntcn die ook hij hl't gcsdlil rond ht,t wrkggt'n nUl lil' gman
markt betrokken was. heellc Lauwt'rijs dl' Brahandl'r. (klc sdlllptc ~l'('t owr dl' 
geringe vergoeding die hij /ou ontvangl'n vnor Ill't dl'rwn vun 24 d:lgl'lt nl'ring. ht'l 
onderhoud vun twee vuren l'n de vier tonnl'n gocd M('I' dil' dc knt'l'hten t'lt I1ll'Îlk'n hij 
hem verhruikt Iwddetl, Daarvoor vroeg hij l'l'tl l'xtra·\'l'rg,~ding \'an minstt'n~ tl s. 
daags, In 1679 hek laagde hij /kh nog stl'eds nVl'!' Ill't uithlijvl'll van dal' n'l)!ol" 
ding24 , 

liet Illoet gel.egd. het kampl'ment ~ wam op Cl'n ICl'r skdll ogenhliJ.... Edlo lal 

imlllers verwikkeld in l'cn gesdlil tussl'n ingl'/l'lt'nl'n dal op hllOg niw:H1 \\l'nl 
gespeeld en waarbij dl' vuilstl' middl'kn gl'oo!'loofd wa",'n! Dl' nuk dmmdl' n\lld tWI 
vcrleggen vun dl' graanmarkt van dl' huidigl' Stllliotlsstmal tiaar dl' M.nJ...!. 
De wel was hetrokken partij l'tI dl' Il'!-!l'nstarllk'rs sll'Ilknlllk~ in Ill't \\l'r~ lll1l dl' gl'Id
kraan dkhl te drnuil'tl. Imlnl dl' vollt'di~l' hl'\'olJ...ill~ Ikh tl'~l'n tWll.'lllkg(" I\\U J...l'f\.'Il, 
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Zo werd ook het innen van de ommestellingen op de lange baan geschoven, o.a. ook 
die van het Hollandse kampement25 . 

Het geschil gaan we hier uit de weg, maar een gevolg was dat slechts in september
oktober 1679 de ontvanger van de ommestelling, Lieven van Heyle, aan de slag kon. 
De auditeurs ordonneerden het ommestellen van 11.385 p. 9 s. 1 mite. Pas op 26 okto
ber 1684 werd 11.531 p. 18 s. 6 gr., zijnde "de volle portie" aan het stadsbestuur 
overgemaakt. 

Ofschoon de gevolgen van de Hollandse inkwartiering nu niet als een detail van tafel 
geveegd mogen worden, moeten we ze toch relativeren wanneer we ze in de context 
van de totale militaire lasten voor die periode beschouwen. De financiële lasten ver
oorzaakt door de Fransen stonden buiten elke proportie. 

De kosten gekoppeld aan het Hollandse kampement dat hier van 26 maart tot 14 mei 
1677 verbleef, bedroegen 11.670 p. 6 s. 7 groten. De door Fransen veroorzaakte uit
gaven die we in de rekening van 1676-1678 aantroffen bedroegen het twaalfvoud. 
Dit om het gebeuren tot zijn ware proporties terug te brengen. 

BESLUIT 

De Hollandse inkwartiering die we als testcase kozen was te situeren tussen 26 maart 
en 14 mei 1677. 
Bewust hebben we voor dit verblijf gekozen omdat het eerder kleinschalig en exact 
afgebakend was, en de noodzakelijke documenten in het stadsarchief te Eeklo aan
wezig waren. Tevens biedt het een geschikt platform voor de latere verwerking van 
de vele Franse ingrepen in het stadsleven. 

Vijfenveertig dagen werd Eeklo belaagd door circa 7.828 Hollanders. Een allegaartje 
van regimenten te voet, ruiterij, matrozen, edellieden, 387 vrouwen, 62 kinderen en 
343 dienstboden. Vreemdelingen met goede, maar soms ook met extravagante trek
jes, waaraan de Eeklonaar zich noodgedwongen diende te onderwerpen. 

De landbouwers behoorden tot de zwaarst getroffen klasse. Ze kregen niet alleen het 
gros van de militairen over de vloer, maar stonden ook in voor de stalling en voeding 
van de paarden. Vandaar dat hun financiële last aanzienlijk hoger lag dan van de cen
trumbewoners.(zie tabel J. 

Tijdens de laatste inkwartiering, van 16 april tot 14 mei 1677, verbleef de prins van 
Oranje, de latere koning van Engeland Willem lil, met tal van edelen 29 dagen te 
Eeklo. Het was het meest in het oog springende, maar tevens moeilijkste en zwaarste 
kampement dat de stad onder de Hollanders te verwerken kreeg. 
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Om een onbekende oorzaak gingen de miliairen zich alhier, dit in tegenstelling tot 
veel andere plaatsen, niet te buiten aan excessen. De klachten van de inwoners ble
ven tot kleine geschillen beperkt. 

Dat nam niet weg dat de afnandeling van de kostenkohieren zeer lang op zich liet 
wachten. Oorzaak was hier een hangend geschil tussen het stadsbestuur en enkele 
ingezetenen van de huidige Stationsstraat, die de geplande verhuizing van de graan
markt met alle middelen tegenwerkten. De modale Eeklonaar werd hier het slacht
offer van zijn eigen volk. 

De financiële impact van het Hollandse verblijf bleef in het kader van de totale mili
taire last beperkt. De circa 11.670 pond groten die de vier inkwartieringen hadden 

I gekost bedroegen slechts 8.36% van Franse financiële eisen over een bijna gelijkaar
dige periode. 

NOTEN 

I R.BUYCK. Eeklo onder het juk van militaire troebelen, in 750 jaar Eeklo, (1990), p. 203. 
2 A.DE VOS, Geschiedenis van Waarschoot, Waarschoot, dl. I , 1990. p. 464. 
3 A.DE VOS, Franse invallen in Zuid-Meetjesland 1648-1713, in Appeltjes van het Meetjesland, jb.9, 

(958), p. 135-150. 
4 F.BASTIAEN, D.DE REUCK, LHOSTE, L.STOCMAN, Geschiedenis van Bellem. Aalter, 1994, p. 

241. 
5 P.CRISPEELS, De weerslag van militaire gebeurtenissen in de dekenij Sint-Pieters-Leeuw van 1572 

tot 1795, in Eigen Schoon en de Brabander, jg. LXXVIII, (1995), p. 409-427. 
6 SAE, 41. Resolutieboeken.1655-1688, 16 maart 1677, p. 169. 
7 SAE, 41, Resolutieboeken. 1655-1688, 17 maart 1677, p. 170. 
8 SAE, 41, Resolutieboeken. 1655-1688,23 maart 1677, p. 171. 
9 SAE, 769, Staat van onkosten betreffende het logemelll der Hollandse troepen onder de prins van 

Oranje, 1677, z.f. 
Indien niet anders vermeld zijn de gegevens ontleend aan het geciteerde register. 

10 Graaf van Waldeck. Georg Friedrich. Duits militair, geb. 31.01.1602. + 19.1 1.1692. Kwam in 1665 
in dienM van de Republiek als commandant van de Brunswijkse troepen. streed in 1672 tegen 
Frankrijk. Werd in 161\1\ opperbevelhebber met uitzondering van de legers van Friesland en 
Groningen. Was een betrouwbaar medewerker van de prins van Oranje. Oosthoeks Encyclopedie. dl 
15, Utrecht, 1964, p. 336. 

1I F.BASTIAEN, D.DE REUCK. LHOSTE, L.STOCMAN, Geschiedenis Fan Bellem. Aalter, 1994, p. 
241. 

12 SAE,384-385. LandlJoek. 1638 met aanvullingen tot 1707. 
SAE, 415, Ommestellingen, 1677. 

13 L.LAMPAERT, De geschiedenis van Eek/o, Eeklo, 1967-1973, p. 116. 
14 SAE, 41, Reso/utiehoeken. 1655-/688, 3 april. 6 april 1677, p. 172. 
15 SAE, 769, a.w. 
16 SAE, 41. Re.w/utiehoeken. /655-1688,6 april 1677, p. 172. 
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17 SAE. 41. Resollltiehoeken./655-168H, Kapril 1677, p. 172, 173. 
18 SAE. 41, Resolllliehoekell. 1655-1688, 13 en 14 april 1677, p. 173. ~ ... lJmmt' ft' 101ft' M1t' JOl ht'lpt'n 

weRhvoerell de soldute hURugie" 
19 SAE, 41, ResolutiehoekelI. 1655-1688. 14 april 1677. p. 173. 
20 SAE. 41, Resoilitiehoeken. 1655-/MH, 16 april 1677. p. 175. 

SAE. 15. Resoilltiehoekell, 1668-1678. 16 april 1677. lo.p. 
21 SAE. 769. a.w. 
22 SAE. 41, Re.wllltiehoekell./655-16H8. 14 mei 1677. p. 174. 

SAE. 15. Resoilltie/wekell. 1668-1678. 14 mei 1677. lo.p. 
23 SAE. 41. Resollltiehoeken,/655-16H8. 16 mei 1677. p. 175. 

SAE. 15. Resoilltiehoeken. 1668-/678.14 mei 1677. z.p. 
24 SAE.65. VerLOekschriften. 1677. 

SAE.65. Verl.oekschriften. 1679. 
25 SAE. 16. Resoilltiehoeken. /678-/680. I oktober 1679. z.p. 

Met dank aan de heer Freddy Pille voor het nalezen van de teh!. 
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ARCHIVALIA 

Documenten en scriptie over de abdij van Doornzele in de 
Universiteitsbibliotheek Leuven 

Jozef V ANDEVEIRE 

Bij het intikken van de tienduizenden excerpten met toponiemen die onze diepbe
treurde voorzitter Achiel De Vos destijds heeft genoteerd, stootte ik herhaaldelijk op 
de afkorting AF. Aanvankelijk had ik geen idee wat dat was. Achiel heeft waar
schijnlijk nooit vermoed dat hij zo vroeg zou overlijden en heeft geen lijst met afkor
tingen nagelaten. Luc Stockman suggereerde dat die letters wellicht Abdij Flone kon
den betekenen. Mevr. De Vos bevestigde me dat haar man gegevens uit Flóne had 
opgetekend. Uit informatie aldaar bleek dat de bewuste stukken overgebracht waren 
naar het archief van de Katholieke Universiteit Leuven (Universiteitsbibliotheek, 
Monseigneur Ladeuzeplein). 

Het hoe en het waarom werden me aldaar duidelijk gemaakt. Professor W. 
Lourdeaux, die in Leuven geschiedenis doceerde, ging geregeld naar Flóne om er 
voor de nonnetjes de retraite te preken. Bij een van die bezoeken kreeg hij de docu
menten te zien, stelde vast dat de meeste in het Nederlands waren gesteld en kreeg ze 
van de zusters mee. Na de dood van de professor gingen ze terug naar Flóne, maar 
kwamen later toch weer naar Leuven, waar ze nu definitief in het archief zijn opge
nomen (Reeks LI). 

Hoe de stukken destijds in Flóne beland zijn, is minder duidelijk. Na de religieuze 
troebelen op het einde van de 16de eeuwen de daaropvolgende periode van onvei
ligheid in het gebied ten noorden van het kanaal Gent-Brugge zijn de cisterciënzerin
nen van Doornzele eerst naar een refuge in Gent verhuisd en later zijn enkele zusters 
in een abdij van dezelfde orde in Flóne (aan de Maas tussen Hoei en Luik) terecht
gekomen. Of dat ten tijde van Jozef II, dan wel tijdens de Franse bezetting is gebeurd, 
moet nog nagegaan worden. 

In de tijd toen professor Lourdeaux de stukken in Leuven had, heeft hij een van zijn 
studentes (Anne-Marie Eneman) ertoe aangezet, haar licentiaatsverhandeling aan de 
abdij van Doornzele te wijden. Ze dateert uit 1971 en is getiteld: De 
Cisterciënzerinnenahdij van Dorenzele (Evergem ). Ontstaansgeschiedellis ell doma
niale evolutie tot /492 (XIX + 207 + XV + 4 hlz.). 

Uit de inhoud citeren we: 
Hoofdstuk I: De ontstaansgeschiedenis van de ahdij van Dorenzele 
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I. Onzekere oorsprong 

2. Eerste jaren van bestaan van de vrome stichting te Dorenzele 
Hoofdstuk 11: De monastieke organisatie 

I. Bewoners 
2. Diverse abdijfuncties 
3. Het dagelijkse leven 

Hoofdstuk 111: De materiële uitbouw 
I. Periode 1234-1251 
2. Periode 1251-1370 
3. Periode 1370-1492 

Hoofdstuk IV: Uitbating van het abdijbezit 
I. Landontginning en braakgrond 
2. Akkerlanden: uitbating en exploitatiecentra 
3. Landbouwprodukten 
4. Veestapel 
5. Molens 
6. Bosbouw 

De auteur vermeldt als onuitgegeHn hronnen: 
Uit de AhdU FltJ//e: 

37 charters (1232-1476),2 cartularia (\506 & 1551) en 2 ohituaria (I6e-17e eeu\\ & 
1773). 

Uit het Gellfse RUksarchicf: 
99 charters + 6 rollen (doos I & 11,1219-1492) en rekenhoek ~ (1474-1492), 

Uit het LI/ikse Rijksarchief: 
een landboek van de ahdij van Dorenzde uit 143X. 

Bij het raadplegen van de documenten constuteenie ik dat de charters len n'n lege\) 
al in omslugen staken en genummerd waren. maar de andere stukkl"ll lregisters en 
mappen) nog niet. Met toestemming van het hevoegde pt.'rs\lnl'c1 heh ik l'en \'oorlo
pige inventaris opgcsteld. die hiema volgt. Bovendil'n hl'h ik Uil dt.' llorkonden di" 
elcmenten overgenomen die voor de vorsers van bdang kunnt.'n lijn. I\lills de rk1nt
sen (dorpen en steden), waarover de charters hanlkkn t.'n hit.-r t.'n duur l'nkdc C'\l'erp· 
ten l11et plaatsnamen ell ongewonl.' persoOnSnaI1H.'n, alMl\lk IHll1ll'll vall pashlC.1Th ell 
",ulere ambtsdragers: van cl.'n paar registers ook \k inkidl'lHie h.'kst. 

Uit dil" excerpten hlijkt o.a. Ol' hoeveel manie".'11 lk Illlam Dllonllclt.' gesdll\'\l'n 
werd. In de Ude CII 14de eeuw wuren dut vll\lJ"al dO/"('IISt'/t, l'll c/(Jr('II:('lr: in dl" 15lk 
en 16dc vaak dori.\'('lc. Maar daamaust nok tallo/l.' "uriuntl'll. Tl'r illustralil' 'lllgl'll 
hier al de versdlilknde spcllingl'n van dC/clfdl' naam in alfahl'li~l'hl' \"{ll~llt\k (Il111' 
der hoofdletters): 
doerenzele (1391), dm'resl'lc (1425), dOl'lvd!.' (144H). dlX'ri~dl' (14.\~), litliri/l'k 
(1629), dOOrl'llZl'k' (1626), doon.'sl'k (1561.1(1.11,1711.1711,1113), d\'lll\'IC·c.'\C' 

(1772), dOOfl'/.\.'k (159X). doorkck (I (51). d\l\lrkdk (15h5), dO\ln\l'k (I".:!~, 15~(l. 
15(0), dnorissek (153X. 1554, I h\) I. 17\.' l'l'UW). d\l\lri/l'\.'k ( I ('IJ \). dll\lThSl'Il' 1I5mn. 
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dorencele (1244, 1293, 1341, 1352), dorenseele (1299), dorenseIe (1253, 1254, 1263, 
1266. 1291, 1293, 1294, 1298, 1300, 1301, 1304, 1312, 1391), dorenzele (1336, 
1341, 1343, 1358, 1396, 1397), doresele (1451 ), doresseele (1531), dorezeele (1467), 
doricelle (1565), dorisele (1358, 1467, 1546, 1550, 1554, 1557, 1558, 1563), doris
seele (1500), dorissele (1467), dorizele (1545, 1546, 1548), dorrensele (1239), dory
sele (1549), doryzele (1476), duerensele (1353). 

Ook de datering van de oorkonden wijkt soms af van de huidige. Vaak wordt verwe
zen naar een kerkelijk feest. zoals: in sellte andries avonde (U 11,29.11.1294), des 
maendages na dertiene daghe (U 13, 12.1.1299), sfriendachs na ascentioens dach 
(U 17, 12.5.1301), smaendaghes lIa alre heilghen dach (U 19,6.11.1312) en sae
terdaghes na sen te barnabas dach tsapostels (id). Verder vinden we ook in spelma
ent (U 23, 7.9.1341) en - heel eigenaardig - duzentech tvehondert vier waelf tl'intech 
ende el/ne ommetrent de maend van meie (U 8, 1291). Oftewel: quatre-vingt onze! 

Ten slotte uit een van de oorkonden nog een voorbeeld van het woord lijf met de oude 
betekenis leven, zoals we die nu nog in het Engels kennen. Het gaat om een rente ten 
gunste van "ene joncvrollwe aneesen van brigghe die begheven es (in het klooster 
getreden is) the dorensele" en die ze krijgt" jaerlics te haren live ende na haer Iyf bli
vende den cloester van dorensele" (U 11, 1294): jaarlijks zolang ze leeft en na haar 
leven blijvend ten gunste van het klooster. 

Mij rest alleen nog de mensen (in het bijzonder de heer Gille) van het Archief van de 
Leuvense universiteit zeer hartelijk te bedanken voor hun bereidwilligheid en hun 
hulp. Een voorbeeld voor andere archiefdepots. 

Archief Katholieke Universiteit Leuven 
Abdij DOORNZELE (LI) 

(documenten afkomstig van de AhdU F/öne) 

LI 1-92: 3 dozen met oorkonden en documenten en zegel (nr.89) 
Doos 1: nrs.I-33 (1237-1397) + nr.54 (546) & nr.84 (1656) 
Doos 2: nrs.34-47 0425-1500) 
Doos 3: nrs. 48-92 (1502-1755) behalve nr. 54 & nr.84 

LI 1 - 7.11.1230 
ZaamsJag (Zeeuws-Vlaanderen) 
- in insuia de zameslacte 

LI 2 - 27.5.1239 
Zaamslag (Zceuws-Vlaanderen) 
- scoutetinne de zameselacht 

LI 3 - juni 1244 
Otene (Zeeuws-Vlaanderen) 
- in prochia de otcne 
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LI 4 - april 1253 
Aarden burg (Zeeuws-Vlaanderen) en J)oornzele (Evergcm) 
(samen met US) 
- Willelmus dictus de artevelde 
- in prochia de ardenborch juxta leda que vulgariter Lieve cum ma"-"ionibw. cl pomcrio ct celc-
ris appenditiis tam prati quam terre arabilis jacentes apud dictam villam de doren~le in prochia 
de Evergheem 
- willelmus dictus de donc 

LI 5 - mei 1254 
Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) en Doornzele CEvergem) 
(kopie VGn U 4 + aanvullende tekst) 
- apud dictam villam de dorensele in prochia de Everghem 
- in prochia de erdenborch iuxta Ledam que vulgariter dicitur Lieve 
- dominum Simonem presbylerem de Everghem 

LI 6 - 24.4.1263 
Olene (Zeeuws-Vlaanderen) 
- in prochia de othene 

LI 7 - maart 1266 n.s. 
Ol ene & Nieuw-Olene (Zeeuws-Vlaanderen) 
- adelise de birevliet 
- prochianis nostris de Otene 
- In nova Otcne 
- Willcmo dicto scarport 

LI 8 - mei 1291 
Willemskerke (Zeeuws-Vlaanderen) 
- in de prochie van Willemskcrke 
- minen tween nichten the dorenscIc - bcelcn ende mergrieten myns hn.ll.>der lindren ser" ou-
ters, prouests van haerlehekc 

LI 9 - 15.2.1293 n.s. 
- Mangareta (sic) ahhatissa de dorenccIe 

LI 10 - 25.5.129.~ 
()lene & Zaamslag (Zeeuws-Vlaumkren) 
(S{/f1I('n met U 13 (~ U 1fJ) 
- den her woutren den prodlipapl' van otenl' 
- den her danecle prochipapc van Zael11slacht 

[.J I I - 29. I I. 1294 
Sll·idingc 
- jOlll'vrouwe aneesen van hrigghl' die heghewn cs thl' don.'nsl'le 
- hoidin de rode prodlillen van sleidinghl'l1 l'nde ghel'rtrulid syn wyf 
- vier hllunre lands .. ' welc land leec:ht tussdll'n wouters !..il1lkr \'l'muvell S\~'ns hmdl' cmll' hu~-
hes uten somple 
- wouters !..inller vun sevelll'ote 
- ghcrolve van dl'r woslinl'n 
- Jhan van Leden pllpe vlln sll'idinghen 
- ten ende van (k'n vorsei(kn Sl'Vl'nl' gl1l'llletl'n 
- ncffcns dl'n vorseiden lWl'11 hll1ll1l'\,'n 
- seghl're utl'n wlIlghl'n 
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LI 12 - 31.10.1298 
Willemskerke en omgeving (Zeeuws-Vlaanderen) 
- in prochie de willemskerke et in aliis prochiis confinibus 

LI 13 - 12.1.1299 n.s. 
Kluizen 
(samen met UlO & U16) 
- achte ghemete lands liggende in avinen ghaver 
- met des prochyepapen segle van artevelde ende met des prochiepapen segle van der cluse 
- Ser huge ser woutermans zone prochyepape van artevelde 
- ser hughe mudde prochyepape van der clusen 
- roegere cortalse / wouter lobbe / heinric verglorien sone / Arnoud bruning 

LI 14 - 1312 
Ontbreekt 

LI 15 - 23.3.1299 n.s. 
Ontbreekt 

LI 16-20.3.1300 
Evergem 
(samen met U la & U 13) 
- vive ghemete lands ligghende In haukin Gaver bi roeg(er) cortals Lande 
- Janne ruuschine prochypape ten wincIe ende officiael te dien tyden In die viere ambachte 
- Den here hughen proypape (sic) van artevelre 

LI 17 - 12.5.1301 
Willemskerke (Zeeuws-Vlaanderen) 
- in hassneder ambacht 
- in die prouchie van willemskerke 
- Mr. Gillis die men zeght de Clerc baillu van vier ambachten heer van vroendike 

LI 18 - 16.8.1304 
Kluizen & Sint-Kruis-Winkcl 
- Soror adelisa dicta abatissa de dorensele 
- terras iacentes in prochia de clusa et de wincIe 

LI 19 - 6.11. I 312 
- Sher hug(he) muds prochipape van der clusen 
- meester Jan van lanchackere / hug(he) van lanchackere 
- heinric prijsbir 
- scepenen van hassned(er) ambacht 
- Suster alise van poele 
- veradelise van poele abdesse van dorensele 
- arnoud boidins sone van wilJemskerke ende van steland jn hassnede ambacht 
- hug(he) mudde prochipape van der c1usen 
- Ser diederic brand in capelaen van den spetale van hassnede 

LJ 20 - 30.10.1330 
Ontbreekt (maar wordt ~eciteerd in U 21) 

LJ 21 - 21.11.1331 
Franse tekst met transcriptie van de Latijnse tekst van LJ 20 

219 



LI 22 - 13.12.1336 
Zaamslag 
- philips prochipape Sent(e) Miehiels in biervliet 
- onsen lieven cnde gheminden zusteren katclinen ende adclisen nonnen in dorertl..cle 
- seven vierendeel lands ... biden dorpe van zaemslacht 

LI 23 - 7.9.1341 
Doornl.cic & »cstcldonk 
- al tgoet dat na haer Iyf blyven sal eist ligghende ende roerende 
- wi gielis everwiin gyllis van der done Jan van den abele willem !>teppe ende anchiel 
(miehiel)? de winter seepenen in dorenzele ende in desseldonc 
- Lysbette willems wyf van breeda 

LI 24 - 12.7.1343 
Kluil.en 
- viere ghemete lands ... ligghende in den west Gaver 
- een ghemet ligghende up haexelaer bi den Moenins gavere 
- tussehen onser stede ende der Melen (Molen?) 
- dat men heet in de eorte reepe ende inde most 
- Roegier brijsteeste 

LI 25 - 16.1.\ 352 n.s. 
Otene (Zeeuws-Vlaanderen) 
- in den niewen polre diemen hced otcn oort? 
- gheeraerd van Rascghem heerc van masminne 

LI 26 - 16.1.1352 n.s. 

L127 - 17.4.1353 
E"crgcm 
(samen me/ Ll1'?4) 
- Int hcerseeep van Evcrghclll 
- hccchslllcerc 
- tvivcr stick (750 r.) 
- Rayhrouck 

Ll 2H - 4.7.135X 
Kluil.CII 
- sccpcncn in hassncde Ull1bodlt 
- ecn hofstede ... die hi wikn was heinrks VIUl dl'r hulst Ii!-l.~hl.'nd(,' in de pn~:hl(,' ":lI1 dl'r du-
~cn up de hulst 
- Jan vun den winde, JOl'S triest, diclkl'k lh.' ~nwt, lamt'lns lil' hal'nhnllt..l'f\.'. S(."\lUI:UC 

1.\ 2lJ - 24. I 1.135H 
Sh'idingc 
(SOli/eli 11/('/ 1.1 30) 
- in lil- prochic vun siedinghc ndTl'ns ~rue(kn sll1lt..iin 
- zcegher wouters sunc vun der dal'Mlonl' 

1.1 JO - 7.J.13lJ 1 II.S. 

SIl'idlng(' 
(.HUI/('" II/e/ 1.1 2V) 
• in de prodlÎe van sll'idill)!.hclI Ilcfkns tsruedl'1\ slrnclt..in 
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LI 31 - 14.10.1391 
Sleidinge 
- in de prochie van sleidinghen neffens rueden straetkin 

LI 32 - 1396 
Oosteeklo 
(samen met Ll 33 & Ll 54) 
- In bochouter Ambacht in de prochie van oest Eeklo 

LI 33 - 10.9.1397 
Oosteeklo 
(samen met Ll 32 & Ll 54) 
- In bochhouter Ambocht in de prochie van oest Eeklo 

LI 34 - 22.1.1425 
Wachtebeke 
- in hassneder ambacht 
- binnen der prochye van Wachtebeke by der brugghen ix ghemete onder merchs ende land lig-
hende teenen sticke an de oest zide ende ant zuut hende licht de moer leede ... commende met
ten noert hende an tsgraven strate 
- Willem de voghe1are priester ende prochypape van wachtebeke 

LI 35 - 16.3.1432 n.s. 
Kluizen 
- in hassneder ambocht 
- in de prochye van der cIusen in twee partseelen 
- twee ghemete lands ... metten noert hende ande hulst strate 

LI 36 - 22.5.1434 
Doornzele (Evergem) 
- bachten doerissele ter stede daer ment heet jn de scout 

LI 37 - 27.3.1443 n.s. 
Antwerpen 
LI 38 - 10.2.1447 n.s. 
Antwerpen 

LI 39 - 17.8.1448 

LI 40 - 27.6.1451 
Kluizen 
- de haverij leede 
- twee ghemeten lants binnen den ambachte van assenede Inde prochie vander c1usen 
- met eenen becxkine 
- In a<;sender (sic) ambacht 

LI 41 - 15.7.1467 
Kluizen 
(samen met Ll 42 & Ll 43) 
- Inde prochie vander cIuuse daerment heet up de hulst 

LI42-17.7.1467 
Kluizen 
(samen met LI 4/ & Ll 43) 
- inde prochie vander Clusen daerment heet up de hulst 
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L143 - 20.7.1467 
Kluil.cn 
(samen met Ll4/ & Ll42) 
- up de hulst Inde prochye vander c1uusen 

L144 - 15.7.1476 
Hoostcrhlij(de) (Zeeuws-Vlaanderen) 
- binnen den ambochte van axele 
- een bchuusde stede ... hert vast ende naghelvasi in de prochie van boc!>lerblye 
- de sgraven slrate 

L145 - 16.\0.1478 
Antwerpen 
- binnen de coepoerte op c1apdorp 

L146 - 9.9.1480 

L147 - 27.9.1500 
~ieuw-Otene 

- polder van namen 
- Inden noort poldre 
- tcloester van maerket 
- den Dijc van nieu ot ene 

LI 4R - 12.R.1502 
( )ostccklo 
- cuerbroeders van bochoute amhoch (sic) 
- marie tsveghels abdesse als over covent vanden cIoeste(r) ende lerle van dorescle 
- dit selve lant cnde heye es gheleghen jn al11bactc (sic) van hochoute endl' jn de pnl\.'hie van 
oosteccloc strcckende metten noorthcnde :lI1d\.' st rat\.' die Ie molens W:lert loep l'nde m\.'l\er 
hoestende ligghende an een contercye van land\.' dat mcn hl-et d\.'n mok'nae(re) ende de ~ha
Ie? ende suuthende col11lllcnde ande kerre stnltc 

LI 49 - I. 1O.150R 
J)cstl'ldonk 
- van zynder kuere vun desseldOlK 
- gheleghen te dcsseldonc , .. suydt l11!1chiel de Soml'n' ghl'll\.'\.'ll'll tpillcn.'h suul !\.hl"Cn'n ~Ir.llc 
- dander parchc.'cll11etten bl.'L'kc l'Olllllll'lll1c anI pittcwll slntl,tlin 

LI 50 - 28.5,1529 
Linkt.'hl'l'k 
(Erfcnisdocument over oirs l'olyns - 7 taU.l'n) 
- ghesworen crllal\.'n ons ghl'n\.'dic:hs hl'l'n'n dl'S J..c.'YSl'rs vun Iynl'n hondl'n \:1Il "rnNml lol 
Lynd.cnbl.'k\.' 

\.I 51 - 29,10.1531 
Hl'uc"ll'n hlij (Z\.'\.'lIWS-Vlaullllcren) 
- Sl'\.'p\.'nl'n vun uxell:Ullhudli (sic) / tuxl'lIl' 
- een hdlll)'sd\.' sted\.' /0 ti)'\.' gh\.'Sl:Il'" l'lllk ghl'l\.'glll'n l'S art\'llst I'lHk mlghehnsl .. , in d<, 
pnKhic vun hoostcnhli\.' Jlllk vdk'l'op strnll' 

I.J 52 - IU.15JH 
Sll'idingl' 
- Jun huuslennun huilliu m)'ns IWl'fl'1l spn'''Il'ts Endl' dl'r )..l'l'n')..l'I\ VUil ,('nle h.ll't'" \:111 1~'llIkr 
hecrl'lichl'(fl- vicrsl'hurl' l'lllk voogdil' vun Ewr~lwlll 
- viijC R. Lumlts hilll1l'1l Ikr pl'lldlk' VIUl skydinglw Il'r pllll'lsl'U P,Il'mlel11 h('('1 Inde 1'111('1\ 
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LI 53 - 6.2.1545 n.s. 
Doornzele (Evergem) 
(overeenkomst met Gautier alaert i.v.m. dreefken) 

LI 54 - 10.12.1546 
Oosteeklo 
(samen met L/ 32 & L/ 33) 
- binnen den ambachte van Assenede 
- in bachauten (sic) ambacht binnen der prochien van Oostekeloo 
- twaalf ghem. Lant ... ligghende ter heeken tusschen der straten ter heeken ende der 
Ooistraeten 
- noch twee ghem. ligghende te mellins commende west aen den waterganck die leyt tusschen 
bachauten ambacht ende assene ambacht 

LI 55 - 12.12.1550 
Kluizen 
- binnen der prochien vander cIuusen 
- in oostmoeijkins stede 
- aende witveltstrate / witvelt strate 
- met der oost zyde aen tcIoosters bosch ghenaemt den voorderen bosch commende met den 
su ut heinde aen taxelaere straetkin met den noort heinde aende Dreve die vuijt (sic) tcIoosters 
goede gaet ghenaemt tgoet ten nieuwenhove 
- ijC R. Lants Ligghende oost van tvoors. Gautiers goede in een stick ghenaemt vijtkins beelck 
commende met den suuthende aen taxelaere Straetkin metter oost zyde aen tnaervolghende 
Lant 
- twee ghem. ijC L R. Lants ende bosch commende metter westzijde aenden voorn. vytkins 
beelck, ... zuut taxelaere straetkin 
- commende metter oost zyde aen tcloosters axelaers ... taxelaere straetkin 

LI 56 - 17.7.1553 
Gent 
(samen met L/ 59, L/ 66 & L/ 86) 
- meersch ... in tsmueleneeren meersch thenden der papestrate (Muide) 

LI 57 - 4.9.1554 
Desteldonk 
- Jozyne van heetvelde prijeuse ... poertierigghe ... canterigghe (cantores) ... burssiereghe ... 
capellanesse 
- Desseldonck ... de heerlichede van sprendonck 
- tsuerwee straetkin 

LI 58 - 25.9.1554 
Desteldonk 
- prochie van Desseldonck ... heerlicheyt van sprendonck 

LI 59 - 6.4.1556 
(ient 
(samen met L/ 56, L/ 66 & L/ 86) 
- Eenen meesch ... zo dien gheleghen es thenden der papestrate, ghenaempt tsmueleneeren 
mersch 

LI 60 - 14.10.1557 
Zel/.ate 
- bernardt bouhle ende appolonius stevins scepenen ... hinnen zynen ambachte van assenede 
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- een ghernel xxv R. Lants .. , binnen der prochie van a\!oCncde int be!.ct van J' . .eI~le Ier pJact
sen Daennel (sic) heedt ter auder Lcedc 

L161 - !U2.155R 
Wachteheke 
- (450 R.) Lants Ligghende binnen der prochien van waehtbcke Dacnnct (sic} hcedl'ndcn var
inspoldere 

LI 62 - 20.1.1560 
Kluizen 
- van zynder heereliehede Ende viersehare ghenaernpt de twalef ofslcden binnen der prochie 
vander cluusen 
- een stick lants ghenaernpt braskens Lant ... up tsandeken binnen der prochie vandcr duw.en 
tgheweste ghenaernpt In rnoeykens stede 
- De dreve ... noort tsgraven strate 
- ijC Roeden rneerssehen Ligghende Inden gavere 
- twee stieken lants Deen an dandere ghenaernpt haert Hoorns 'ndonden 

LI 63 - 21. I. 1561 
Kluizen 
- eenen bilck lants ligghende Inde prochie vander cluusen ... noort de ayerijlcede 

LI 64 - 1.7. 1 561 
Antweqlen 

LI 65 - 22.1.1563 (1562 op oorkonde) 
f}""rnzele (Evergern) 
- recht ende axie my l'olllpcten:ndc ende tocbchorendt' Wll~ Indc lire"e die \.'0011 \uyl 1\"01.101, 

Cloosters goet ghezeyl tgoel len Niellwcnhoye .. , westwat'rt LmKx IÀ'n ~tucl..e NKhlen Der 
schllcrc, zo dal Illevrauwe endc Il'onvel1l van Dnriselc Ik ZeI\'e Drcve ~ullel1 \ ennllghen IC 
cappene van haren goede voors(ey)t weslwacrt lol uClllk schipgmchl 

LI 66 - 5.6.1566 
(;enl 
(somcn II/C/ IJ 5fl, 1./ 51) (~ U 8()} 
- eenen Illcersch ghcleghen Ihenden dl'r rupl'stnu.'lt' 1I1'11.k Illlllk ~hCIlHClllrl smul.'lcllI.'CfC'1l 
I11ccrsch 

1.1 67 - 24.5.1565 
Klui/('n 
- Amhachte Vun ASSClIl'lll' 
• c('n partic vun I.undl' ... Ligghemk hinnl'lI der pr\\\.'hkll \':\I1\.kr l'IUll~l'll Inl ~'lI.'l \lmdt"11 
voor!>. cloll!'.terc ghl'/eyt tgoel vlln NicllWl'nhu\'l' ghelllll'lllPI lkn Iltll.ln.'lllll.'l.'kl.. ... '''lfl\l1ll'lldc 

metten 1l0(lJ'thelldl' up taVl'rij I.l'l'lkh'll 
- tvoorn. ))oore1>tÎl:k all nllt' l'ulltl'n 
• twce ghelllcte LIlllts ... hilllll'n I kr pnll.:hil'u \'1\11 El'rtveldC' Dal'nlll'nt hl'l't IC' ~l'ntCI'II.'I,'~· 

damll1l' ... (w. & IIW.) IIl'U t~tlïltl' 

1.1 hl'! - I.l.~. 156l'! n.~, 
"111 Wl'l'JU'n 

1.1 hl) • 2.l7. 15l'!O 
t\ nl Wl'I'JU'1I 
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LI 70 - 8.3.1581 
Gent 
- papestrate / de hoochcamere 

LI 71 - 12.10.1590 
Gent 
- eert, wortel ende naghelvast 
- jnde papestrate 
LI 72 - 3.10.1598 
Gent 
- papestrate (Gent) 

LI 73 - 29.1.1613 
(Collyns) 

LI 74 - 19.9.1614 
Antwerpen 

LI 75 - 29.12.1623 
Antwerpen 

LI 76 - 12.12.1629 
Gent 
- heerel(ichede) ende vierschaere van Blaisant ... up de voonnuyde (Gent) 

LI77-1O.1.1631 
Antwerpen 

LI 78 - 14.5.1631 
- Patenten van Mevr. Margarite Coene Abdesse van Dooresele 

LI 79 - 24.6.1631 

LI 80 - 15.3.1632 

LI 81 - 1.4.1634 
Oosteeklo 
- oosteecloo inde rycke straete loopende van Bassevelde naer Ghendt 

LI 82 - 7.1.1640 

LI 83 - 6.5. I 653 
Antwerpen 

LI 84 - 1.5.1656 
(samen met L/ 27) 

LI 85 - 4.9.1660 

LI 86 - 1668'1 
Gent 
(samen met L/ 56, L/ 59 & L/86) 
- twee meersschen annex ellecanderen '" upt nieue lanl thenden de papestrate ghenaempt smu
elenaers meersch ofte den neeren bilck 
- een ghemet ende dertich Roeden meersch ghenaempt de hecrtveure 
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LI 87 - 19.3.1668 
Gent 
- papcnstratc 
LI 88 - 7.8.1755 

LI 89: groot zegel 

LI 90 - 25.1.1688 

L191 - 9.8.1611 

LI 92 - 2.7.1664 

LI 93-94: Grote map met allerlei documenten van tweeërlei aard uit de 16e, 17e en ISe eeuw 
(te sorteren in ambtelijke en niet-ambtelijke stukken) 

LI 95: Map met professieritueel en professiedocumenten 

LI 96: Klein mapje (1709) 
Dit naervolghende is al het vlaems datmen in weerchuus leest 

LI 97: Boekje met liturgische en andere voorschriften (na 15.8.1772) 
Dit is een boexken behelsende alle de manieren ofte constitutien die van outs lyde geplachl 
ende g'observeert syn in het Clooster van Doorezeele in de slad Gem verdeijlt clck up Syne 
daegen te weten Sondaegs en ulle heijligdaegen en oock daegelijkx 

LI 98: Re~ist('r (kopie 1773,65 folio's) 
Bocck Der Overleden Religieusen Vun Hel Order Van Cisleaux In Hel Cloosler Van Doore~le 
(= Eneman - Ohituarium It) 

LI I 00: Re~ister (1546) 
Inl Jaer ons Heeren alsmen sc(ree)f duysl vyf hondert ende ICS Icnde \'C'Cnkh) de \'oorzicneg
he wyse ende discrete (doorstreept: ooghe) Vrouwe, mevr. kllldine: Tshul'\, hyden ghedol.lghe: 
godls OOlrnocdeghc ahdcsse van de convenlle] vun Dori/cle, lie:nde: ende Illen.cnde: ,k gnxltl' 
mocyle scade ende helet dut zii ende huer convenl ghehlldt IK"1..'ft lol dcsl"n dllghe:" mits duImen 
liaerJlicx heeft moeten vysenleeren de hrie:vl"n ende: Ichlleners] ligghc-Illk in tnln\'cnS kiste 
ende datler ()(x: diverssche hrieven adllt"r blcvt"n '-yn st) dmlt ' .. (= EII(,IIItlll - Ctlrw"'r;"", .. \1 

IJ I () I: Register (Renlehol"k heslaande uil 2 dek"n, af/llmkriijk gefoliC\"ntl 
Deel I: 1546 

In desen Jeghenwoordeghen houd snlmen vimkn ),Iul"mk enlk \'ergun :lllc de &-rllclkke: 
Renten, Ecrrrclicke Sdlt"ijnst"n lol"lX'hllremk dt'n ("onvent,," \'1111 DIlriSCIe I11l'l hUl'rlk'der IX'sl"l
len t"nde ijpoteque endt' hunlit"dl"r onlfllnl'k vun houdls \'l"rg/llkn "uijl dl" 11IlUlk Iigglll'TS \'/Ul

den voors. l.'onvcntc cndt" ght"sll'Il hij OOflknt" l"kkt' Slt'lk' l'llllc ()urp up hCIIl sdwn ,,'nc.1l- adl
Icrvolghendc, t'nde dil hij Iusle l'nlk len ",,'rsollt'l..l' "un lkr '·ll\lrsil.'nc~h(" \\ ~'~l' <.'Illk di),\'rell' 
vrouwe Vrou knlclinc hy dt'n ghcdollghl' gll\lts olllllllX"lkghc Alxll'SSl" "IlI11kn \ll\\TS. Chx\slre 
van J)orisl'le ende dil hij hn'r Jan vundt"n nil."lIwe lande l's Ph),. Rl'liloliul's l"nl!c.' I'TIl'.'ICf(' \'an
den ('onv\.'nlc vun WucrsdlOol t"mk nu Ier tijl CUlx'IInl"n V/lil Dnrisl'll.' l'lllk hij n1l.1 Mr Ix"m:I' 
crdt hOllhle nis Onlfanghl.'rt" In liut'r ons hl"l'I\'n ulsllll"n Sl,rt"I.'f ()uijsl \')'1' Illludl'n cnlk' IC' ,'mil' 
veerlÏ«.:h 

l>el'l 2: 1549 
Dil nllervolghende cs Dlnndt l"ndl" Ikn grond I Ik loll\loll.' Illl'l dl.'u lll11l1\l.'''lnll('I' IhlX'lx'hlx11,,'n, 
de <lt'l1 l·Ollv\.'ntl" Endl' dl'U doosll'r "un dOl'ysd,' lolhl"~tn,'n l'lllk' ghdc~h('n ind(' I'"x'h~ (' ,,111 
everghl'l11 Inl hilisdmpdlllll Vlll1 J>lIl1lyt'l..1.' Ekk lolhl"slx'l'ilil"rl End(' ~Il('sldl lil \\ III I'"x'hl(, dnl 
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lichende es ende wat pachters dat bedryvende syn beghonnen Int iaer xvC ende vivenveertich 
By heer Jan vanden nieuwen Lande priester ende religues van waerschoot Ende nu ter tyt 
capelaen van dooryzele Ende Meester beernaert bouble Ontfanghere ten selven tyden Vanden 
voorseyden Clooster ten verzoucke ende by Laste vander Eerweerdeghen vrauwe vrau kately
ne Ootmoedeghe abdesse Int selve clooster (in ander schrift: Ende den voorn. bouck es doen 
vulbringhen by vrau Marie van Bourg(ogn)en Abdesse) 
Item es te wetene dat de voorseyde abdesse heeft doen meten huer Landt by Joris de buck fs 
cristoffels ghesworen Lantmetere wonende te Eertvelde ter presentye van heer Jan capelaen 
voors(ey)t Ende beghonsten Int iaer xvC ende hachenveertich ende nu hier onder ghestelt De 
groote vander eerve naer thuytgheven vanden vorseyden Lantmetere zyn oock dyveersche 
groote naer thuytwysen van den hauden register tsy sayens mayens oft anderssins 

LI 102: Register (1626) 
Dit naervolghende is het Landt ende den grondt, de grootte met den ommelanders toebehoor
ende den Convente ende den Clooster van Doorenzele ghestaen ende gheleghen inde Prochie 
van Everghem in tbisschopdom van Ghendt, elck ghespecifieert ende ghestelt in wat prochie 
dat het Iigghende is ende wat pachters dat het bedryvende syn, beghonnen int iaer 1626 den 16 
Julij by Br. Lieven Gillis, priester ende religieus van Baudeloo, ende nu ter tydt Pater 
Confessor van Doorenzele, by versoecke vande Eerweerdighe vrouwe Maria Duermans, 
Abdesse van het selve Clooster van Doorenzele 

LI 103: Register (1651,37 folio's) 
Dit is het Lant ancommende het Clooster van Dooricele gheleghen binnen de prochie van 
Selsate ende een deel op Eervelde by Rieme opde ootzyde vande vaert ghemeten by Abraham 
kips ghesworen lantmeter 

LI 104: Register (2e helft 17de eeuw, aanvullingen tot eind 18de) 
Hoofdelijk renteboek 

LI 105: Register (1691, aanvullingen uit 1693,1709,1714,1715,1730 + losse documenten uit 
1705, 1713, 1714, 1719, 1765) 
Dit is den lantcheijnsbouck competerende aen het Clooster van Doorissele vernieuwt vuijtten 
voorgaenden Boeck bij frater Carolus Bake presbiter Religieus vande Abdije van Baudeloo 
procurator ende Ontfangher vant voorn. Clooster van Doorissele den xxjen Meye 1691 (hetreft 
o.a. huizen in de Langemunt in Gent) 

LI 106: Register (1711, aanvullingen tot eind 18e, gefolieerd tot 260) 
Pacht Boeck van het Clooster van Dooresele Behelsende alle de pachters ende hemlieden 
Landen die sij ghebruycken geschreven ten tyde van Deerweerde Vrouw Abdisse Beatrix van 
Loo beginnende met het jaer 171 I het eerste van haerer Regeringe 

LI 107: Register (1717, aanvullingen tot eind 18de) 
Cheyns boeck van het Clooster van dooresele waerin begrepen zyn alle de Cheynsen den 
voorn. Clooster competerende gheschreven int jaer 1717 

LI 108: Lias met diverse stukken (17de en 18de eeuw) 
Dit Es de groote vande gronden van erfve ende Lande, van de meersschen van aen het canael 
ofte rabot van aen het clooster van DoorisseJe tot aen de eerste muijdeporte met de naeme van 
Ider proprietaris sijn als voJcht 
Notisie van verschot ghedaen bij Deerw. Vrauwe abdesse van het clooster van Doorissele over 
de reperatie aen het Canael ofte rabbot ghestaen up de Drefve Jeghens het voorn. c100ster het 
is als volght 
(documenten uit 1675, 1698,1709,1716,1725,1749,1760-61,1764) 
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LI 109: Mapje (midden 17de eeuw met aanvullingen) 
Spiekerrente van Aeher competerende Decrweerde Vrauwc Abdc~!>C van tTlomtcr van 
Dooriscle In haere twee Draeghbrieven 

()pmerkingen 

Deze voorlopige inventaris bevat geen uitvoerige gegevens over de inhoud van de 
oorkonden; er wordt alleen vermeld in welke plaatsen de atx1ij eigendommen. renlen 
e.d. bezat. Waar niets wordt vermeld. gaat het meestal om een stuk met religieuze 
inhoud. Evenmin bevat de inventaris paleografische details (afmetingen. ~hrift. e.d.) 

De stukken nrs. U 90, U 91 & U 92 zijn geen oorkonden in de eigenlijke zin. Ze 
horen in feite thuis in een van de mapjes (U 93-94 en volgende). 

Map U 93-94 bevat stukken van tweeërlei aard: te verdelen in ambtelijke en niet
ambtelijke documenten. Misschien zelfs nog verder uit te splitsen. 

Verwijzingen Elleman hebben betrekking op de hiervoren vermelde licentiaatsscrip
tie van mw. Anne-Marie Eneman. 

Het nummer U 99 is opengelaten voor het cartularium B dat Eneman in haar scriptie 
beschrijft, maar dat in het archief van de Universiteit niet meer aanwezig schijnt Ie 

zIJn. 
Het obituarium J. dat Eneman vemleldl. schijnt evcnmin in hel archief voor te I-..omen. 

Het cartularium A (U JOO) dat Eneman in 1506 dateert. is in feite 'an 1546. Een 
hoekje van de eerste blz. (waar 40 hl'ef! gestaun), is weg. Uit de vergelijking V:.lll het 
schrift met dat van U lOl hlijkt dat het van dezelfde hand is. 

N.B. - Otcnc lag teil n.w. van Zaumslag en ten o. vun Temclllcn. \\ïlkmsl.l'rl.l' ten 
z.w. van Terneuzen en B(e)oostl'nblij(de) ten l.O. van Axd. Ml'l'r gc"gC\'l'IlS lijn te 
vinden in het hock !Je \';('1' AI1/"ac",cl/ ('1/ "el La"d \'dll Scl(~,ii"gt' i" d(' 
Middclc'C'ulw'fI vall prof. dr. M. K. Elisuhelh Gnuschalk (Vall Gorcum. Assen. IQN4l 
en in haar werk lIislor;sC'''c gcog/'(~fi(' 1 'lUI H'('slclijli Z(,(·IIU·S-\'IclllI/daclI. :! dekn. 
(Van Uorclllll. Assen. Deel I: 1955. Dt'cllI: 195X). 

n.s. = nieuwe stijl. 
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ADDENDA ET CORRIGENDA 

MONASTERIUM BEATE MARIE SANCTI MONIALIUM 
ORDINIS CISTERCIENSIS ... ABDIJ VAN OOSTEEKLO 

Onder deze titel (verbeterde versie van de foute titel) verscheen een artikel van de 
hand van Annick Van Wijnsberghe in Appeltjes nr. 4S (1994) p. 18 1- 199. Bij 
vergissing werden enkele essentiële plattegronden en fo to 's niet afgedrukt in dit 
jaarboek. Ze worden nu opgenomen met hun onderschriften ... 

Het gebouw werd intussen op 24 juni 1994 beschermd als monument door de 
commissie van Monumenten e n Land sc happen. D aa rdoor worden nu a ll e 
wijzigingen en afbraak zonder toestemming van deze inste lling niet meer mogelijk . 

De mogelijkheid tot magnetometeronderzoek (= magnetisch oppervlakte inspectie) 
en eventuele proefboringen wordt onderzocht. 

De site van het 13de eeuwse klooster verdient ongetwijfeld een diepergaand 
onderzoek. Het gaat om een van de zeldzame overblijfselen uit deze periode in het 
Meetjesland. 

O.L. 

V()org(!\ 'el . To(!slal7d rond / 975 . 
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HEEMKUNDIG REPERTORIUM 
1995 

Lopende heemkundige bibliografie voor de geschiedenis van het 
Meetjesland 

Filip BASTIAEN 

Na drie afleveringen van het Heemkundig repertorium, met een zoeken naar de goede 
weg, ligt de werkwijze stilaan vast. Bij deze vierde reeks bouwstenen voerden we 
slechts één kleine verandering door. De controle welke titels waar aanwezig waren, 
was niet alleen een tijdrovende bezigheid, maar vaak ook niet volledig correct en kon 
soms vrij vlug achterhaald zijn. Daarenboven beschikt, naast Eeklo en Aalter, ook het 
gemeentearchief van Maldegem over heel wat lokale en regionale publikaties. Tot 
slot stelt ook de heemkundige kring Het Land van Nevele zijn bibliotheek voor de 
vorsers open en bouwt de kring De Twee Ambachten een bibliotheek uit. Van al deze 
instellingen en verenigingen het bestand opnemen, zou ons te ver leiden. 

Voor de werkmethode en criteria, zie jaarboek 43 (1992), p. 258-263 en jaarboek 
45(1994), p. 213. 
Voor de geëxcerpeerde jaarboeken en tijdschriften, zie jaarboek 43( 1992), p. 261-262 
en jaarboek 44(1993), p. 197-198. 

Gebruikte sigels 

AM 
B 
BB 
BTFG 
BTNG 
DB 
DE 
DEO 
DL 
DTA 
HB 
HBM 
HG 

HLvN 
KB 

Appeltjes van het Meetjesland 
Biekorf 
Bos en Beverveld 
Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 
De Belle 
De Eik 
De Eeklose 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 
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KOK 
LvdW 
ME 
MvT 
OH 
OR 
OVZ 
RvT 
TG 
TGk 
TSG 
VS 

Jaarboek van de Kunst- en Oudheidkundige Kring - Deinze 
Land van de Woestijne 
Molenecho 's 
Mensen van Toen 
Ons Heem 
Oud Ruysselede 
Oostv laamse Zanten 
De Roede van Tielt 
Tijdschrift voor Geschiedenis 
Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 
Vlaamse Stam 

I. Bibliografie 

A. Werkinstrumenten 

Bihlio8rafieën 

I. BASTIAEN Filip, lIeemkuI/di8 repertorium /994. Lopende "e('nrkundige 
hihliografle \'(Jor de geschiedenis 1'(111 het Mc'c·tjc·s/mul. - AM. 45(1994), 2 D-
240. 
Thematische bibliografie met 4 indices. 

/ n \'el/la rissc/l 

2. IIENDRIX G., Bihliolh('('(l auctorum. tmc/actomm t'f scriptorum Ordifris 
Cis(erl'icl/sis, Viml'iaTlIs (;cl/aalis Ht'/gil' /. - Leuvcn (Bibliulhl't.'~ vun de 
Fanlllcil der Godgeleerdheid), 1992, XXXVIII + 415p. 
Alfuhetisch op dc auleursnamt'n geordende in"enturh VUil Iilcr.tire Ichlcn 
geschreven over en doOI' monniken cn Illoninkn van lil' ci~IC'I'\.·iënl('n)nk in 
België tijdens het AIKil'n Régimc. MC'I lllldl'r met'r Hull,'u" uil Dl)Onllelc, 
Oosleeklo en WlIursdlOOI. 

IJ 1'( IIII1t' 1I( -I'" "'i ka (;c',\') 

zie ook dc nrs, 36, 3H, 6.~, 1.15 cn I-B 

J. IH>l J .AERT Allllré,lIl1l1't'lijkc'" \'(1// :11'/'1'\'('1'.\' ill d(' Ptwsdst' l)Clr()('lri('r(',~;,\'t(,fJ, 
- MvT, 5( Il)9;), 2, 34·36. 

4. BOLLAERT Andn:, I" "'O"C'I',\' lIi( 1.(1((,,,11,,//(· g('SIIC'II\'('/d lil "rl /(',.:('r \'tW 

Na/'ol/'o" . • MvT, 5( Il)95), 2, 46-"1{. 
5. BOU.A ER'!' Andl'é, "o/',\'claal',\' /1\'('r/C'dt'II lijt/nls """ /('.\:('/)/;('11,\1. • \ h T. 

5( Il)l)5), 3. 5()·51. 

AI fnlK'1 i sc..:h, IlJl!c·2Ihtc l'l'UW. 



6. BOLLAERT André, Inwoners van Poeke gesneuveld in het leger van 
Napoleon. - MvT, 5(1995), 3, 57. 

7. DEBBAUT Ronny, Verdachte parochianen uit het Meetjesland. Ketters, ver
dachten en slechte katholieken, genoteerd in de visitatieverslagen van bisschop 
A.Triest (1623-1654). - DL, 8(1995), 2, 28-37. 

8. DEBBAUT Ronny, Verdachte parochianen uit het Land van Nevele. Ketters, 
verdachten en slechte katholieken, genoteerd in de visitatieverslagen van bis
schop A.Triest (1623-1654). - MvT, 5(1995), 2, 26-33, met index persoons
namen. 

9. DE LILLE Gilbert, Oostwinkel. Parochieregisters 1616-1796. - Maldegem, 
1994, 2 banden, 3 delen. 450, 216 en 181 p. 
Alfabetische bewerking van de parochieregisters. 

10. DE REUCK Dirk, Genealogisch geluk na klimatologisch ongeluk - Bellem 
1708-1709. - DL, 8(1995),1,8-12. 
Oorlog en een strenge winter noopte de overheid tot een graan- en volkstelling. 
In Bellem werden deze inventarissen grondig uitgevoerd. 

11. DE SMET Erik en HAMERL YNCK Willy, De immobiliënmarkt te Eeklo tij
dens het Ancien Regime. 1637-1644. - DE, 20(1995), 1,7-43. 
Vervolg op 94/10. Chronologisch, verkopers (schenkers), kopers, aard goed. 

12. DE VLEESSCHAUWER Marc, Gentse buitenpoorters afkomstig uit het 
Asseneder- en Boekhouter ambacht op het einde van de 15de eeuw. - DT A, 
3(1995),2,57-63. 
Alfabetische lijsten voor Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo en 
met een inleidende bespreking (socio-economisch milieu en geografische sprei
ding). 

13. MARTENS Albert, Herbergen en jeneverkroegen te Hansbeke, anno 1779. -
HLvN, 25(1994), 4, 288-307, 6 foto's en I kaart. 
Lijst opgemaakt n.a. v. de ordonnantie van keizerin Maria-Theresia van 21 juli 
1779. Aangevuld met genealogische gegevens van de bewoners. 

14. MARTENS Albert. Een biograjïsche naamlijst van Oost-Vlaamse [sic] pries
ters, genaamd Martel1.~. - DL, 8( 1995), I, 13-19. 
31 personen, waarvan velen een band hadden met het Meetjesland, door 
geboorte of als kerkbedienaar. 

15. MARTENS Albert, Leernse pachters in de schepenbank van de heerlUkheid 
van Hansheke (1554-1795). - MvT, 5(1995), I, 19-22. 

16. MARTENS Albert, Vormpeters en vormmeters te Ilansheke (1847-1994). -
MvT, 5(1995), 3, 52-57. 
Gegevens rond het Vormen en lijst met beperkte gegevens peters en meters. 

17. NEYT Luc, De Staten van Goed van het Graaj:w'hap Evergem. - dl. 5 (1693-
1719), Tielt, 1994,403-504 en dl. 6 (1612-1693), Tielt, 1995,506-655, met 
stratenplan. 

18. NEYT Luc, Oud-leerlingen van de LalUnse school/e Tiel! (/686-/ 80ó) afkom
stig uit het Land van Nevele. - MvT, 5( 1995), 2, 37-41. 

19. N01TEBOOM Hugo, Een parochierekening van Maldegem ui! /775. - HBM, 
S( 1994),4, I HO-I H3. 
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20. PILLE Freddy. Eeklose bibliotheek. Reeks: stadsrekeninRen. - deel I (1603-
1607). Eeklo, 1995, 36p. en deel 2 (1609-1610), Eeklo, 1995, 24p. 
Geannoteerde tekstuitgave met uitvoerige inleiding en naamregister. 

21. STEEGHERS Wilfried, 15de-eeuwse Gentse buitenpoorters uit Ertvelde. - AM, 
45(1994). 105- 106. 

22. STEEGHERS Wilfried, Personen uit het Meetjesland Ol'er/eden op de parochie 
Sint-Michiels-Noord te Gent (/736-1796). - AM, 45(1994), 107. 

23. STEEGHERS Wilfried. Kaprijkenaren die Gents buitenpoorter werdelI in de 
15de eeuw. - DE. 19(1994),4,207-208, met index. 

24. STEEGHERS Wilfried. SleidinRellaren die Gents buitenpoorter werden in de 
15de eeuw. - DE. 20( 1995). I. 3-5. met index. 

25. STEEGHERS Wilfried. LOl'endeRemllaren die Gents bllitenpoorter werden in 
de 15de eeuw. - DE. 20(1995). 1,5-6, met index. 

26. STEVENS Willy, Analytische bewerkinR van de pelll1ingkohieren \'an 
Knesselare. Jaren 1571 en 1574. - Knesselare. 1994. 186p .• met tabellen en 
figuren. 
Bespr.: L.S., AM, 45(1994), 254-255. 
Alfabetische lijst van de eigenaars met hun eigendom. gevolgd door een index 
op de pachters. Met uitgebreide inleiding. 

B. Hulpwetenschappen 

zie ook het nr. 47 

27. DE SMET Erik. Nieuw stadswapen el1 stadsdag te Eek/o. - DEO. 4( 1(95). I. 
17-28, met kleurenatbeeldingen. 
Historiek vanaf de Hollandse pcriode. 

28. STOCKMAN Luc. Schellkil1g vall ('('1/ stuk grol/d 1(' LOI'cndfgt'''' clclll "t'l Sint
Elisahethhegijllhof(e Gell( (/305). - AM. 45(1444).101-\04. 
Tekstuitgave mct hcsprcking. 

29. STOCK M AN Luc .lIe( ('slall/fllt \'ClII .Iacoh cic [)ol/ka, pasloor I'clll T t'r Pkl in 
het Amhaclu Bod/wute ( /33 J ). - AM. 45( 19Q4). 201-111. 
Tekstuitgave mct hcsprcking. Het testament vcrschaft Cl'n glll'd Ix'dd van de 
geestelijkheid en de kerkelijke organisaties in dl' Vier Ambachten. begin 14tk 
eeuw. 

30. VAN DE WOESTIJNE Puul. Pit'ta An'nls. Et'lI Ed/t/:\(' krollid.;schrijl·t'/" lIil cl,.. 
/8(' ('('/lil'. - I1 B M. 9( 19(5). I. 22-36: 2. 65-71. ~1et el'n hijkomendl' .I<Ultd.l'
ning getiteld 1/('1 jOllmal I'ell/ .Ian/llt'S \'al/ [)(I11/II/t' HBM.9( 1995),~, M. 
Puhlikat ie vun de Illellloriën. met wooruwrk laring l'fl ml't l'l'n inkidl'ndt' bin
gratïschc nota en inkadering in de tijd. Dl' eigenlijkl' td.st Ix'slaat dl' Ill'ri\lI.k 
1726-174H en waarin de strl'ngl' winter (731)-1740 Uil\'lll'rig mUl Olll.t ",'mt. 

C. f)orpsgcsclt;ec!clI;s 

!1IOllogrc{/ï('ëll ('/1 algell/(,(,II 



31. DE CEUNINCK Paul en VAN MALDEGHEM Jerome, De Maldegemse kerk
dO/pen Donk en Kleit. - Maldegem, 1995, 48p., geïll. 
Naar aanleiding van de jaarlijkse uitstap van het Heemkundig Genootschap van 
het Meetjesland. 

32. DE VOS Achiel - Werkgroep, Geschiedenis van Evergem. - [Evergem], 1994, 
LX-845p., ge"!l!., met namenregister. 
Bespr.: P.L., AM, 45(1994),257-258. 

33. NOTTEBOOM Hugo, NOTTEBOOM Filip en STOCKMAN Luc, Bassevelde 
tussen polder en zandstreek. - Maldegem, 1993, 48p., geïll. 

fotoboeken, iconografie en dorpszicht 

34. DE MUYNCK Guy, Waarschoot in oude foto's, deel Il. - Eeklo, 1995, 192p. 
Fotoboek. 

35. DE WILDE Ivan, Groot-Sint-Laureins in oude foto' s, deel V. - Eeklo, 1995, 
272p. Fotoboek. 

varia 

36. BOLLAERT André, Sprokkels uit de staten van goed van de baronie Nevele. -
MvT,5(1995), 1, 16-18. 
Lijstjes van kosters, soldaten, vermiste personen en hoevenamen. 

37. CLAEYS Jackie, Het gebeurde 100 jaar geleden in Groot-Assenede. - DTA, 
2(1994), 1, 4-8; 3(1995), 1, 5-9 en 2, 3-7, geïll. 
Op basis van kranteberichten. 

38. DE SMET Erik, Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de Belgische 
onafhankelijkheid -1845. - HBM, 8(1994),4,145-161, geïl!. 
Vervolg op 94/9. 

39. DE SMET Erik, Gedwongen verkoop van de voormalige brouwerU De Haeren 
Tassche te Eeklo. - HBM, 9(1995), 2,49-51, 1 foto en I schets. 
De brouwerij was eigendom van Laureys Van Vaemewyck, die in het krijt 
stond bij de erfgenamen Gillis. Beschrijving van de verkoop. 

40. MA TTHIJS Edelhart, Marietje zonder armen ... en het Bw·kels jachtdrama van 
september 1887. - BB, 27(1994),105-118, meerdere foto's. 
Over stropen en pensen algemeen en over een jachtdrama te Maldegem. De 
dader zou Louis Van Dierendonck van Kleit zijn geweest. Maar iedereen 
zweeg. In de rand van het gebeuren werd een kind zonder armen, Maria Van 
Poucke, geboren. 

41. NOTTEBOOM Hugo, Maldef.:em op de Wereldtentoonstelling van Brussel 
(1897). - HBM, 8(1994),4,184-186, geïl\. Aanvulling HBM, 9(1995), 1,46. 
Over Albert Van Oye (zie ook 93/79) en zijn COI1f.:olese woningen. 

42. TONDAT Romano, Bouwkul1dif.: elff.:oed van de stad Eeklo. - DED, 3( 1994),4, 
188-191, met plannen. Vervolg op 94/135. 
Bouwaanvragen en enkele genealogische gegevens over de bouwheer. Soms 
korte bespreking van de aanvraag/plan(netje). 
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43. VERGOTTE Omer, De wijn van onderpastoor Leo De Jaeger.- LvdW, 
17(1994),1-2,2-9,4 foto's. 
Een oorlogsverhaal en het feest bij de aanstelling van de onderpa ... toor als pas
toor van Poeke. 

44. VERGOTTE Omer, Aa/ter had in 1939 hijna een eeuwelinge. - LvdW, 
17(1994),3-4,5-7, geïlI. 
Over Rosalie Meirhaeghe (weduwe Poelvoorde) en haar kinderen. 

D. Archeolof?,ie 

45. CROMBE Philippe en VAN DER HAEGEN Guy, Twee midden-Paleolithische 
vindplaatsen te Aa/ter (D.-V/.). - Idem, Het midden-Paleolithicum in noord
westelijk België (Archeologische inventaris Vlaanderen. buitengewone reeks. 
3), Gent. 1994, 49-10 I, met kaarten. tabellen. tekeningen. een samenvatting in 
het Frans en een bijlage van Irené Heyse over de geomorfologie van de twee 
sites. . 
De vindplaatsen bevinden zich op het Hageland en op Nieuwendam. 
Uitgebreide bespreking van de vondsten van de steel1industrie. 

46. DE CLERCQ Wim. Nieuwe prehistorische \'(mdstel/ op \ 'osse/are-Kolllt'r. -
HLvN, 26(1995),1. 63-66,4 figuren. 

47. THOEN Hugo e.a .. liet RomC'Ïnse castellllm \'clI1 Malde'gem-' 'ah-, Bijdragen 
\'(/11 de parlllerwetel1sclwppell, reeks 1\', - Archeologisch Jaamoek. Genl IQQ~. 
157-1 H6. 
Palynologisch onderzoek van een gracht vulling. r.ldiocarhan-datering van de 
site, petrografische analyse van enkele steenfragmenten en nol'1 lwcr de behan
deling van nat hout uit het Romeinse castellul11. 

4H. THOEN I-!ugo. Sporen \'011 Gallo-Romt'ÏlIse h('w()lJi".~ in "('t bos \'(IJI Rus;lIghc 
te Ma/degem.- Archeologisch Jaarhoek. Gent Il)92. 305-314. 

49. VAN THUYNE Christophe. Archeologisch ollda:ot'k i" dl' gm,ullle 
LcmhekC'. - AM. 45( 1994). 109-157. ml·t kaarten. tekeningen l'n foto ·s. 
Archeologische prospectie volgens el'n \wlhcpaald en ondertussen vrij klassid.. 
stramien. 

E. // is(orische gcogl'(4ic CI1 C'cologische gcschiedt'l';s 

zie ook het nr. 7:' 

50. IIOSTE Ivan. Kali /o"a/(' g('schiedcllis gmt'1I :ijl/:' H,'lIrm i" dl' ICJc/(' c'II :!OSI(' 
('('/lil'. - AM. 45( 1994). 95-l)9. 
Algemene. thl'orl·tisdll' hesdlOlIwing llVl'r lil' wiss(.·h\l·rking IlIS~l'lllk 1\l('!lS ('n 
I.ijn leefomgeving. 

51. S I LV ERS MET ,},11\.'0. \\'IIr/'I'/"I"'" in 1/('1 .H('('(}c's/aml . • I m t-. t. l)t I wS). I. 15· 
20; 2. 5(1·(,3. Illl'l kuart. 
Knrtl' bl'sprddng van ..... lltl·f\Wgl·l\. 
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F Politiek-bestuurlijke geschiedenis & Instellingen 

zie ook de nrs. 78, 103 en 104 

52. NOTTEBOOM Hugo, Feodaal Maldegem. - HBM, 9(1995),1,37-42. 
Korte bespreking van 23 lenen van de Burg van Brugge/het Brugse Vrije in het 
Ambacht Maldegem, met vermelding van de leenmannen. 

53. NOTTEBOOM Hugo, Het Steen van Maldegem. - HBM, 9(1995), 2, 90-93, 1 
tekening. 
Een leen van het Ambacht Maldegem met de ciperagie of gevangenis. 
Vermelding van cipiers, het gevangeniswezen en de afbraak van het gebouw in 
1867. 

54. NOTTEBOOM Hugo, De heerlijkheid van Maldegem. - HBM, 9(1995), 3, 137-
140. 
Opsomming van de voorrechten, de renten, inkomsten enz. 

55. PILLE Freddy, Oost, west, nieuw en oud (Nog één keer over het ontstaan van 
Eeklo ... ). - DEO, 4(1995),2,57-60. 

56. PILLE Freddy, Het einde van het Protestants Bestuur in Eeklo (1583). - DEO, 
4( 1995), 2, 84-92, 1 ill. 
Repressie (en confisquatie van de goederen) van calvinisten. Met een blik op 
hun sociale achtergrond (op basis van gereformeerde organisaties). Met namen
lijst. 

G. Sociaal-economische geschiedenis 

zie ook de nrs. 125, 126, 137 en 140 

57. BAUWENS A.R., Strobrugge 1698: de zaak Spithael, een grensoverschrijden
de kwestie. - Geleefde tijd. Liber amicorum G.A.c. van Vooren (Bijdragen tot 
de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 23),1995,61-71, geïll. 
Gerechtelijke procedures wegens ruststoring, maar met smokkel vanop Spaans 
(Maldegem) naar Staats grondgebied als dieperliggende reden, en waarbij 
(voormalige) douaniers en huursoldaten betrokken waren. Eén van de zaken 
betrof een uit de hand gelopen ruzie met later doodslag tot gevolg. 

58. BOGHAERT Arnold, De trams te Ursel. - HBM, 8(1994),4,170-179, enkele 
i 11. 
Over de lijn Ursel-Zomergem-Gent, 1898-1959. De aanleg, oorlogsperiodes, 
het personeel... 

59. DEFRUYT Roger, De hofstede van Joris Dau te Aalter, anno 1635. - LvdW, 
17(1994),3-4,21-40, geïll. met foto's en kaarten. 
Eigendomsgeschiedenis tot op heden, met gegevens over verkopingen, verka
velingen, de eigenaars ... 

60. DE SMET Erik, Commercieel briefpapier te Eeklo. "Zwarte pieten" in de 
schijnwerpers. - DED, 3( 1994),4, 152-166, rijk geïll. met documenten. Vervolg 
op 94/79. 
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Kolenhandelaars omstreeks 1900. aan de hand van facturen. Met familiekun
dige gegevens en een onder .loek naar de socio-economische betekenis van de 
bedrijven. 

61. DE SMET Erik. /luwelijksperikelen. een verschijnsel vall alle tijden ... De :aak 
/lelena Faillie versus Jan Pieters. - DEO. 4( 1995),2,50-56. gem. 
De (financiële) gevolgen van een gebroken huwelijk beslecht voor de Eeklose 
schepenbank. 

62. DE VLEESSCHAUWER Marc. Een ~'rije jaarmarkt te Boek/wule. - OT A. 
3( 1995). 2. 22-28. 2 ill. en I bijlage. 
Het ontstaan van een jaarmarkt in Boekhoute was een onrechl .. treeks gevolg 
van de openbare verkoop van het Amhacht BoekholJle in 1659. De nieuwe heer. 
Rudolph De Decquere. wou zijn investering laten renderen. Tevens bespreking 
van het verleende octrooi. 

63. GOEMINNE Luc. DEMUYNCK Guido. Pachtcolllracl \'all de o/iewÎ"dmolen 
te Zomergem in 1535. - Ons Heem. 49(1995),3-4. 143-145. 1 ill. en hel con
tract als bijlage. Deze bijdrage staat in een thematisch nummer over olit'slog
molem en maakte ook het onderwerp uit van aflevering 3 van jaargang 23 van 

Molenecho's. 
Korte analyse. 

64. KERCKHAERT Noël. Notities IJetreffellde de pest ill },el amhac},1 BMJd'OIllt'. 

- DTA. 2(1994), 1.37-41.3 afbeeldingen. 
Met aandacht voor de getroffen maatregelen en de verzorging door grauwzus
ters uit Nevele, 16de eeuw. 

65. PILLE Freddy. 1587-1óOl: Eeklo, ('('11 spookstad? - DEO. ·H 1995), 1. 29-35. 
detail kaart P.Pourbus. 
Weerlegging van de zogenaamde totale leegloop van Eeklo aan hel einde van 
de 16de eeuw: er bleef een zekere bewoning en het hcstuurlijk appamal bkef 
eveneens bezet. 

66. PILLE Freddy. Eeklo ell dl' drank: ('C'II ('cUw('f/oudr' prohlt'''',I1;sc!u' \'alwil
dil/g. - DED. 4( 19(5). 3. LN-I44. I docul1lc..·n1. 
Drank verhruik. accijnzen. wijf/gdt. t('c";lIg},(' e.'n (de nc..'l'rslag/wl't'rslu!! ervan 
in) de stadsrekeningen tijdens de wedc..'rnphllllw in het hcgin "lUl de 17dl' l'<."U\\'. 

6 7. PI LLE Freddy. IJt' wc'daht','oikillg I'clll f:ck/o t'if/c/ Jhc/c' ('('/111'. - DEO. "'"( I \)t)5). 
3. 110-117. 
Op hasis van (de) stadsrckenin~c..'n \wc..·t dc..' lIutc..·lIr intc..'I"l'ss/Ulte l'llffiX'tics linO 

ganghare opvattingen aan te hrcn~c..'n. 
61<. VAN DE WOESTI.JNE Puul. "all dr' lIa/'('1I TdS lOl 0(' lIogt' '·Ol'.fl, Et'J..lost' 

hroIlWl'I'S ('/I 11 ('I'h('l'gi('l",\' ill lóC)8. - IIBI\1. 9( 1995).3. 97- \().~. Inc..'t 1 ,,";I~ln. 
Op hasis van de ornrnestcllin~c..·n. 

69. VAN MAI.DECliIEM Alcx, Krol/h'k ,'cll/ ('('11 hOIlIl'/c,mi/ic'Ic'I' gc'lc'gc'I/I'c'it! \'1111 

/25 .laaI' hO/ll\'fllatnialclI \"all Ma/clegllt'I1/ . • lil.\' N. 1:cï( Il)\).t). ",", ~(l7 -1N~. ('I 

foto's en I hidprl·ntje. 
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H. Godsdiensf- en kerkgeschiedenis 

zie ook het nr. 16 

70. CLAEYS Jackie, Oosteeklose klooster heeft 800 jaar geschiedenis. - DT A, 
2(1994),1,9-11,2 foto's. 
Geschiedenis in een notedop. 

71. CLAEYS Robert en VAN DE WOESTIJNE Paul, Gevelbeelden van Sint-Jozef 
in Eeklo. - HBM, 9(1995), 2, 52-55, geïl!. 
Gegevens over de St.-Jozefsdevotie en de plaatsing van beelden omstreeks 
1900 door fabrikant Gerard Baudts en leraar-drukker Pieter François. 

72. DAUWE Emiel, De Calvarie en de Westmolen van Eeklo. - DED, 3(1994),4, 
145-150, geïll. 
Een calvarie aan een molenberg, later vervangen door een neogotische kapel. 

73. DE VLEESSCHAUWER Marc, De St.-Janscapelle in Assenede-Ambacht: 
nieuwe feiten. - AM, 45(1994), 159-166. 
Een stukje verdronken land behandeld via cartografisch materiaal, getuigenis
sen enz. Of deze kapelanie ooit evolueerde tot een kloostertje, een kruisbroe
dersconvent, is nog niet duidelijk. 

74. MARTENS Albert, De H.Sacramentsdevotie te Hansbeke, medio 16e eeuw. -
HLvN, 26(1995), 2,114-115. 

75. MARTENS Albert, Parochiale werken en collectes te Hansbeke onder het pas
toraat van EH. Hippolite De Herde (1887-1913). - HLvN, 26(1995), 2, 142-
152. 
Korte beschrijving van de werken of collectes, de manier van inzamelen, de 
bedragen enz. en beschouwingen naar populariteit ... 

76. RYSERHOVE Alfons, Parochie en kerk Wint-Willibrord te Knesselare. -
Knesselare, 1995, 160p., rijk geïll. met foto's, kaarten en tekeningen. 
Bespr.: P.L., AM, 46(1995),277-278. 
Ontstaansgeschiedenis parochie, kerkgebouwen, kerkmobilair, pastoors, klok
ken, grafzerken, processies enz. Een parochiegeschiedenis in al zijn facetten. 

77. STOCKMAN Luc, De H.-Kruisdevotie in Lotenhulle voor 1796. - AM, 
45(1994),167-180, I ill. en 2 bijlagen (o.a. lijst van de H.-Kruismeesters). 
Op basis van de kerkrekeningen. 

78. VAN DE WOESTIJNE Paul, Het eerste klooster van Oosteeklo lag in 
Aalschoot! - HBM, 9(1995), I, 1-14, met I kaart en I foto. 
Het klooster van Oosteeklo speelt een cruciale rol in de ontstaansgeschiedenis 
van de stad Eeklo. 

79. VAN HOECKE Rita, De annalen van Ten Doorn. - DED, 4( 1995),2,80-83; 3, 
1 18- I 25, geïll. 
Historisch portret van het Eeklose klooster en de (meisjes-)school, opgericht 
door de Zusters van Liefde in 1832, op basis van (nog uiterst weinig gehruikte) 
hronnen uit het kloosterarchief. De hronnen en de auteurs worden kort bespro
ken. 
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I. Militaire /!,eschiedenis 

zie ook de nrs. 4-6, 10, 123 en 132 

80. BOELENS Robert en ROSSIE Jan, De he\'rijdinx ,'all Boekhollle. - DTA. 
2( 1994), 2, 86-99, geïll. 

De bevrijding vertelt door de visser Remi Willems en deels aUlobjografi~h 
(o.a. over Cyriel Rossie). 

81. CLAEYS Jackie en VAN DE VEIRE Remi, De he\'rijdillg \'On Oosteeklo. -
OT A, 2( 1994). 2, 28-40, geïll. 

Over de Witte Brigade. de :warten. de Canadezen en de eigenlijke bevrijdings
dagen. 

82. CLAEYS Robert. VAN DE WOESTIJNE Paul. Meetjeslalldse ,-rijwilligers ill 
Mexico.- HBM, 9(1995), 3. 119-121. 2 foto·s. 
De Mexicaanse veldtocht en een lijst van 16 Meetjeslandse vrijwilliger... 

83. DE BAETS Henri. De verplicht tewerkgestelden lIit Maria-Aalter. - L\'dW. 
17( 1994), 1-2, 10-18, geïll. met foto's en documenten. 
Tweede Wereldoorlog. van opeising tot terugkeer. 

84. JOOS Willy. "De Valekc" il/ plIin. - DB, 7(1994). 3-4. 22-24. 
De AaIterse herberg De \ ·aleke. eigendom van de Bellem~e balju\\ Jan 
Rootsaert, werd bij een Franse raid in 1684 vernield. Een schadeclaim, 

85. JOOS Willy. De elle ('11('//is was cic wlclere niet. - DB. S(1995). I. 20-25 en 2-
3, 18-24, met kaarten. 
Krijgsgeweld tussen Hollanders en Fransen in het hl:gin van de l~dl' l"'CUW. Ik 
Bellemse familie Rootsaert was nogmaals de dupe. evcmtls Cnml"'Cl De 
Schacpmeester. Na de vernietiging vun de herberg Ot: Leeuw in 1705 hcgnn het 
steekspel rond schudevergoeding. Ook andere schadedaims zijn venndd. ~kl 
proces, tot in 1712. liep met een sisser af. 

86. LOOTENS Cyriel, Bel/cm tUdclls de [w('('(k W('1't'ldoor/og. - DB. 7( 1 QQ4). 3-
4, 5-13: 8( 19(5), I. 16- 19 el1 2-3. 29-34. geïlI. 
Vervolg op 94/117. 

87. LUYSSAERT .Ian. UCisicl Ik CW('II(' ('1/ d(' h(','rijdillgJclag('1I [<)./-1 1(' 

MerC'1ldrl'C'. - IILvN, 25( 1(94).4, 2,H-24H. 
Dc houding van de priester-dkhter It'~eno\'l'r IK't n'lIil)naal-so\.'Ïalisl11l' l'n lijn 
rol en standpunten hij dt' Ix'vrijding. vnl. Wt't'r~~'gC\'l'1l via Sl'nlHlClll'n. 

8H, MESTDACII Adht'l1U\r. 50 jaar gc'/f'dc'1/: Fragmt'I/I lIit d(' m('ltwir('s "cllt 

Adhel1/ar Mcstclof'h, hm!{dollc/c'I'\\'Ij:c'r It' Pot'sdt', - lIl.vN. 25( I Ql)..$), ol. ,'O~-
317,3folo·s. 

89. MICIIIELS MarecI. 50jaflr gt'l('dm: (lo,.'og.~h(·/('\·t'lli.~J(''' \'dil .",m't"! .Wc/';c'!J. 
- IILvN. 25( 19(4). 4. 24l)-2h6: 2h( 1(95), I. 33-59 l'n 2. 11 h-13~, gt"m. 
Persoon lijkt· ht'rinnt'ril1~!l'n en Ix'lcVl'nisst'n uit dl' TWl'l'lfl' Wl'n.·I\h'll.,r1o~ in 
Yosselarl' en omgeving. Jlll'l hl'l'l wal f/Il't'tlt'll v:ln hl't d,,~dijks kwn (,\Ulnl'i,)
grafisl'llc artikt·l). 

9(). PAR I DA EN Andr~. Oorlog ('11 "rt'dl' fllII/ I/f'I 1.('tI{Jc l/cl- c'If I.i"ir'~cl/lllcil lid <"If 

11'('(' \'(11/ gC'II'01/(' I1U'I/.'i('1/ i1l 011,&:('\\'OU(' IIjd(·II. - Sint·Knlls(NU, d~t"n l'll.'hl'l.'r. 
1994, 2HHp .. rijk gl'ïll. 
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Verhaalt grotendeels de belevenissen uit de Tweede Wereldoorlog van een 40-
tal families uit de grensstreek, op grondgebied van België en Nederland. 

9l. VAN DE BOUCHAUTE Cyriel, Leven in oorlogstijd. - DEO, 3(1994), 4, 180-
187; 4(1995), 2, 61-66 en 3,126-134, geïll. met foto's en documenten. Vervolg 
op 94/122. 
Het dagelijks leven van een werkmansgezin tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Eeklo. 

92. VAN DER LINDEN Paul en KERCKHAERT Noël, De bevrijding van 
Bassevelde. - DTA, 2(1994), 2,17-27, geïll. 
Over de twee burgerslachtoffers Achiel Bauwens en Maria Van Vooren en de 
bevrijding van de parochie Landsdijk, voornamelijk volgens het dagboek van 
pastoor Maurits De Wulf. 

93. VAN DE VEIRE Remi, De laatste levensdagen van Cyriel Van Laere. - DTA, 
3(1995), 1, 38-42, 3 foto's en bidprentje. 
Oosteeklose Partizaan in de Tweede Wereldoorlog. 

94. VAN DE VEIRE Remi, Het dramatische verhaal van Petrus Snoeck. - OT A, 
3( 1995),2,64-67,3 ill. 
Een incident in Oosteeklo aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. 

95. VERGOTTE Omer, Ook Leo De Jaeger werd door de Duitsers gedagvaard. -
LvdW, 17(1994),3-4,10-16. 
De Aalterse onderpastoor werd ondervraagd in het kader van de uitgave van het 
sluikblad "Klaroen", tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

96. VERSTRAETE Daniël, Oostwinkel tijdens de Negenjarige Oorlog. - HBM, 
8(1994),4,166-169. 
Relaas van (de) militaire opeisingen en dorpsfinanciën aan het eind van de 17de 
eeuw. 

97. WILLEMS Gustaaf en DIERICKX Christ, Algemene inleiding [themanummer 
bevrijding 1944]. - DTA, 2(1994), 2, 4-16, geïll. 
Over de militaire voorbereidingen ter plaatse, een beeld van Assenede in 1944 
en algemene gegevens over de Canadese bevrijders. 

98. WILLEMS Gustaaf, DIERICKX Christ, ROSSIE Jan en DHAENE Remi, De 
bevrijding van Assenede. - DTA, 2(1994), 2, 41-85, geïll. 
Na de schijn bevrijding van 4 september J 944 worden de bevrijdingsfeiten van 
talrijke straten en wijken behandeld. Tevens met lijst van burgerlijke en mili
taire slachtoffers. Ook de weerstandsbeweging N.K.B. komt aan bod (lokaal) en 
kort enkele gegevens over gedeporteerden en 3 politiek gevangenen. 

99. WILLEMS Gustaaf, Herinnerinf?en aan de deportatie /laar Duitsland 1943-
/945. - DTA, 3(1995), 1,43-50, foto's en documenten. 
Algemene inleiding en enkele korte verhalen, o.a. over de Asseneedse onder
pastoor J.Maroy . 

./. Kunst, cultuur & wetenschappen 
inclusief onderwijs en pers 

zie ook de nrs. 18, 64 en 134 
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100. BUYCK Roger, 50() jaar onderwijs in Kaprijke (J5de - 20.fle eeuw). - AM. 
45(1994),27-94, enkele ill. en meerdere bijlagen en lijMen. 
Vnl. lager onderwijs, maar ook aandacht voor Kaprijkenaren die univer..itaire 
studies genoten voor nwo. Op een aantal (opmerkelijke) onderwijzers wordt 
wat dieper ingegaan, o.a. op Jan-Baptist Van Peene en zijn onderwij7.ersgezel
schap en de kostschoolhouder Louis Braet. 

101. DE CLERCQ Albert. Schoolherinneringen. - OR. 11( 1994),4. 157-163. ~ ill. 
De Lotenhullenaar A. De Clercq liep lagere school in Ruiselede. ca. 1930. 

102. DE SMET Erik, Van kunstgehitten, echte Hongaarse Tokayer en Zwitserse pi/
len in het Meetjesland in de 19de eeuw. - HBM, 9( 1995).3. )()4-1 13. 7 iII. 
Regionale pers en de verspreiding van twijfelachtige medicijnen en hel uitoefe
nen van onwettige geneeskunde 

103. DE VLEESSCHAUWER Marc, Bell1'istillg omtrellt het schoo/meesterschap in 
Bassevelde (einde IRe eeuw). - DTA. 3(1995). I, 68-70. 
Competentiestrijd en proces tussen de baljuw en het college van burgemee~ler 
en schepenen. rond schoolmeester Jozef Antoon Martens. 

104. DE WIN Paul. Heropgerichte, gerestaureerde ell als mOlIlImelIl heschermde 
schandpalen in Vlaanderen ( 1974-1994). - OH. 48( I 994),~, 194-205, geil!. 
O.a. over de schandpalen van Middelburg, Assenede. Evergem en Hansbeke. 

105. HUYGHEBAERT J .• Oud geschrift le:en om prijs. - Biekorf, 9~( 1994),~. 352-
354. 
Wedstrijden paleografie georganiseerd in het het begin van de 19de eeuw. \'eel
al door rederijkers, o.a. te Eeklo. 

106. LAROY Peter. In\'estigatÏl'l> jou,."a!ism I//{'t el'l/ rode J.:!cllr. De kram \ 'ooruil 
en een moord:aak te Aaltel'. - AM. 45(1Q9~). 5-ló, 3 fOlo's. 
Stropersdrama in 1934. De krant Vooruit greep dit feil aan in een poging in 
Aalter voet aan de grond te krijgen. Objcl'tiviteit wus daarbij niel hel ~Iang· 
rijkste oogmcrk. Een brok onthlillingsjolllllalistiek. 

107. NO'ITEBOOM lI11g0. \ 'ictor J)(' Lil/(', \'01'.'1/(>""/(11/ ,'(11/ O,\'t'II ('" dl' 75stt' ,.(,1'. 

jaardag ,'all ol/l~f7/(lI/k('lijk Iklgiii • - Geleefde tijd, Liher amÎl'onull G.:\.C'. \':Ul 

Vooren (Bijdmgen tot de geschiedenis van West-7Á'euws- \'!:mlllkR'n nr. 23), 
1995. 157-174. gcïll. 
De Maldegcmse drukker-uitgever VÎl'tor Dt' UIIl' lllllkrhidd gOl'tk' lx'IR'Hin
gcn mct de !lol/andcrs. over wic hij posilief in I.ijn \H't'khlad 't {lt'lroulI't' 

Malc/c'gl!e'l71 bcridltle. Jlij plande wrllllx"lklijk I.df f't.'eslelijkhedl'll Ier ht'f1.kn
king van 75 .ium onallwnkclijkhl'id. lIit'rtl'gt'n ''l'CS ht'e1 wal h.'gcnk:Ullin~ \\anl 
hccl wat grocpcringl'n wart'n bang dt' Nl'lk'rlundl.'rs \'oor IWI hoofd ft' :-1\lll.'n. Op 
steun van officiëk l.ijlk l1Hx"sl hij nÎt'1 ''l'kenl'n. maar uitl'inddijk \\ isl hij I\ll'h 
zijn slag thuis tc halen. Er volgdt' ook C'C'1l slrijd (deels scht'llk:Ullp,,~nd in dl' 
lokale pers. In dc 1x"nnetwisl \Vns ook zijn vrknd uil :\afl.knhur~ Ill'Ifl.1HI.'n. 

10X. V A N WIJ NS BEIH IJ IE Annil'k. /'ogi"g lol bO"\I'Á",,dig tI"dt'f:,~Á, .\I,"'cl,\
/('/'i(,11/ Ikalc' Marie S,II/('Ii(' MOl/ia/Uil/ Orcliflt' Ci,\'lrrdf·IIsi.\· .. , -\bdi! \ 'til, 
()o.\·/('c'/': 10. - AM, 45 ( 11)94). I X I -Il)l). meI plannl.'n. kU:lrl\.'1I l'n f'lhl 's. 
Ik nlgl'll1cnl.' cisll'rciën/l'rhouwslijl t'n Vl'rgl.'lijking "lm dl' gfl.\IldplmHll'u \:Ul 

cnkelc abdijen. 



109. VELLE Karel, Rechtsbedeling en bouwpolitiek. De bouwgeschiedenis van het 
vredegerecht in Eeklo (1877-1899). - AM, 45(1994),17-25. 

K. Taal- en letterkunde 
Naamkunde, dialectologie, toponymie ... 

110. LUYSSAERT Jan, DE VOS Achiel en STOCKMAN Luc, Meetjeslandse top
oniemen tot 1600. Deel lil Het Gentse. Band 1 Hansbeke. - Gent, 1995, 148p., 
met uitneembare kaart. 
Behandelt de ontginningsgeschiedenis en de verklaring van de belangrijkste 
plaatsnamen. Tevens een glossarium en een index. 
Bespr. : D.D.R., AM 46 (1995),272. 

111. VAN ELSLANDER A., De literaire voorouders van Cyriel Buysse. -
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, IX (1993), 53-65. 
Voor het literair debuut van Cyriel Buysse in 1885 hadden verschillende van 
zijn familieleden reeds gepubliceerd, met name Emmanuel Comparé, Marie 
Comparé, Herman Antoon Loveling, Cesar Fredericq, Sophie Fredericq en de 
gezusters Loveling. 

112. VAN ELSLANDER A. en MUSSCHOOT A.M. (ed.), Correspondentie van de 
gezusters Loveling. Brieven van en aan Paul Fredericq. - Mededelingen van het 
Cyriel Buysse Genootschap, IX (1993),67-175. 

L. Familiekunde 

Familiegeschiedenis 

zie ook het nr.lil 

113. BUYCK Willy en HAMERLYNCK Willy, Voorouderreeks Buyck. - DE, 
19(1994),4, 145-206, talrijke foto's, ook akten en handtekeningen; met over
zichtstabel. 
Graatgenealogie vanaf de 7de generatie, soms met (vrij uitvoerige) aantekenin
gen. 

114. DE SMET Erik, De familie Devyt te Eeklo in de 17de-18de eeuw. - DED, 
4(995),3,98-109, geïll. 
Goed gedocumenteerd. 

115. DE SUTTER Daniël, Fredje Verdure, een 'Laureyns' uit St.-Laureins. - HBM, 
9(1995), 2, 72-83, 3 foto' s. 
Familie uit het Eeklose, waarvan de tak in St.-Laureins sedert 1800 algemeen 
bekend staat als Verdure i.p.v. Laureyns. Er wordt wat langer stilgestaan bij de 
(kunst-)schilder Frederik (1912-1936) en de heemkundige betekenis van zijn 
schilderij van de wijk Boterhoek (met historiek bewoners vanaf ca. 1850). 

116. DOBBELAERE Jozef, De familie De Cock. Sint-Kruis. Maldegem en Adegem. 
- DL, 8(1995), 2, 40-47. 

117. DOBBELAERE Jozef, De familie Saval. Adegem - Maldegem - Middelhurg. -
DL,8(1995),3,55-71,1 foto. 
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118. HAMERL YNCK Willy, De familie Arlequeellw Ie Eeklo. - DE. 20(\995), 2. 
51-87, geïll. met foto's en documenten. 

119. LOOTENS Werner, De familie Loole/ls uil Dronxen. - MvT, 5( 1995),3,58-66, 
met mini-kwartierstaat. 
Graatgenealogie, met 6 generaties woonachtig in Vosselare en Nevele. 

120. MARTENS Albert. Van Canexem's Ie lIansheke. - MvT, 5(1995), 3,67-69. 
121. MARTENS Albert. Brackene' s Ie lIallSheke. - DL. H( 1995),4. 79-X2. 
122. ROSSIE Jan, Van de Velde: Een Boekhoutse strodekkers- en huisslachters

familie (/848-/948). - DTA. 3( 1995), 1,24-34. rijk geïll. en verkorte stamreelu.. 
Een familieoverlevering en informatie over beide beroepen. 

Biografieën 

zie ook de nrs. 139 en 142 

123. AUDENAERT Roger, Luitenani Fernand Dela:re (Assenede /885 - Kic\'/9/7). 
- OT A, 2( 1994), I. 68-69. I foto. 
Sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het Russische front. als I van de 
350 vrijwilligers van een speciale compagnie. Zijn naam ontbreekt op het 
Asseneeds oorlogsmonument. 

124. BOLLAERT André, ó() jaar gel(Je/en sc/m'ef Prosper Coel/uyt IlIchl\'(Jortge
schiedenis. - HLvN, 26(1995), 1,3-32, rijk geïlI. 
Inwoner van Landcgem. die één van de pioniers was bij Sahen~l. Hij realiSl-er
de o.a. de eerste vaste luchtverbinding tussen Bt'lgië en Kongo in 1935. ~kt l"l'n 
historiek van de Bclgië-Kongolijn. 

125. BOLLAERT André. Een Ne\'elaor op Amcriko's grootste gt,(/t-"l..l'lotlt. -
HLvN, 26( 1995). 1,67-75,4 ill. 
Korte schets over hel eilandje in de haven van Ncw Yor". Ellis bland. en gege
vens over Rellé Licvens (zie ook hel volgende IlUml1ll'r). 

126. BOLLAERT André. RC'né U('\'I'II.\', ('('" N('\'daor op .·'mail..a·.\' gmOI!jt(' 
gec/cnkplaal. - MvT, 5( 1995), I, 2-12. 2 hidprenljes. 
Biografische nota van een emigranI. meI uilge\\'l'I"'-Il' "wanil'r.-taat ( 15 I. "artil'
ren ). 

127, DEFRlJYT Roger. J<)('-C'('/II1',\'(' I'riCS(('I'S \'clII Aa/t(·,., /k /:,('I'\\'. /1('1'('/1 IWliclc'rt 
en Scrg('clIIl. - LvdW, 17( 19(4). J-4, 17-20. gcïll. 
Ilandelt in hoofdzaak OVl'r til' familil'wrwanlsdHlp. 

12X. D I ER IC K X Christ. /)01/ F,.cc/o ,.. wic'lrt'IIIIC'I' A(lh'c/ /lama!il/cl.;. - DTA, 
2( 1994), I, 12-19, lalrij"e folo's l'n ill. 
"De koning van de kcrmisktll.'rsl'n", ASsl'IlI.'de 19(1) - (tl'nl IQQJ. 

129. DIER/CKX Citrisl. /lij sc/tn't{mc( lich( ... Ac/olf Mo.\'IIrt' (/852-/v3M. - IH:\. 
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J( 1(95). 2. X-21. mcl 1'010 's en dOl'llllll'l\ll'n. 
Ik eersll' Assenecdsl' fOlograaf, door wil' Inlrij"l' dllrJ'\!x't'hkn "~'"kn \l'I\.'t'II
wigd. Veel van zijn nUlll·riaal. vllomanwlijl. ~Iasplntl·n. b l't'hll'r WrlOl\'1\ 

gegaan. Ik hijdrage \llIil af IIIl'l l'l'n (vonrlori~) ll\'l'r/khl \'111\ dl' pl\.·nthrkf 
kaarll'n (van I\ssl'Ill'dc) waarhij hij nis lIÎlgl'\'l'r of fOh\gnmf 1 .... ·11\\"-"(·" 'HlS. 



130. PILLE Freddy, Een Meede memorieboek van de familie Yman. - DEO, 4( 1995), 
I, 45-48, met 1 fragment uit het boek. 
Over de Eeklonaar Nicolaes Yman, een telg uit een invloedrijke familie eind 
16de eeuw. 

131. VANDAMME L., Adriaan van Malderghem (+ 1568): van pastoor van Ursel 
tot protestants martelaar. - Geleefde tijd. Liber amicorum G.A.C. van Vooren 
(Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 23), 1995,25-
30, geïll. 
Korte biografie van een calvinist die actief was in de reformatie in het 
Meetjesland omstreeks de beeldenstorm. Hij eindigde op de brandstapel. 

132. VAN DAMME Paul, Aalterse oud-strijder van 1914-1918 Achiel Baele. -
LvdW, 17(1994), 1-2, 19-26, rijk geïll. met foto's en documenten. 
In hoofdzaak zijn frontperiode. 

M. Volkskunde 
ook ontspanning( -sverenigingen) 

zie ook de nrs. 44, 71, 72, 74, 77, 102, 104 en 128 

133. DE KE André, Honderd jaar cinema! Vijftig jaar cinema te Aalter! - LvdW, 
17(1994),3-4,8-9. 

134. DE VLEESSCHAUWER Marc, DIERICKX Christ, Koninklijke harmonie 
"Sint-Cecilia" Bassevelde: 190 jaar jong. - OT A, 3( 1995),2,42-56,3 foto's. 
Korte geschiedenis met o.a. aandacht voor muziekonderwijs, sociale bekom
mernis, het eeuwfeest enz. 

135. DIERICKX Christ, "Vreedelijke moord. voorgevallen op de commune 
Bouchoute". - DTA, 2(1994),1,20-21, met afdruk van het vliegend blad met 
het liedje van de volkszangers De Mol. 

136. DIERICKX Christ, Enkele beelden van de bevrijdingsstoeten in Groot
Assenede in 1945. - DTA, 3(1995), 1,54-65, foto's en programma's. 

137. LAROY Peter, De roversbendes van het Meetjesland. - Eeklo, 1995, 157p., 
geïll. met foto's, tekeningen enz. 
Bespr.: F.B., AM, 46(1995), 271-272. 
Fictieve en werkelijke roversverhalen uit de 18de tot begin 20ste eeuw in het 
Meetjesland en het omliggende. 

138. LJPPENS Oskar, Oude liedjes. - DEO, 4(1995), 1,5-9, I foto; als bijlage de 
inhoud van de liedbundels. 
Volkslied en -zangers (o.a. Arthur Lippens) in Eeklo, begin 20ste eeuw. 

139. LOOTENS Cyriel, Mensen van Bellem. - DB, 7(1994),3-4, IX-21 en X(1995), 
1,5-9, geïll. 
Zie ook 94/170. 
Rond volksfiguren. De vocrmannen Jules Baeckelandt en Simon Van Parijs: 
vervoer met kar en ezel, jaren '20-'30. August De Cocker ( 1874- 1960): land
bouwersknecht en klokluider. 
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140. NOTTEBOOM Hugo, De hende van Ade!(em. - Maldegem, 1995, l44p .• gem. 
met foto's, tekeningen enz. 
Bespr.: L.S., AM, 46 ( 1995), 273. 
Uitvoerig verhaal over een roversbende actief na de Een.tc Wereldoorlog in het 
Meetjesland. Na een uitvoerige inleiding met aandacht voor de gevolgen van de 
oorlog, het banditisme en de politie, komen naast de bendeleden en hun misda
den. ook het oprollen van de bende en het proces aan bod. 

141. VAN DER EECKEN Guido. "Den Hitier". - DTA. 2(1994). I. 28-31. I teke
nIng. 
Volkshuisraad. De Leuvense stoof. met opzet<;tuk (een melkkan of emmer). als 
houtkachel in gebruik in het Meetjesland. vooral tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

142. VAN DE WOESTIJNE Paul. De Eeklose volksdichter Jan Frodllre. - HBM. 
9( 1995).2.84-89. I foto. 
Biografische nota over Jan Laureyns (1800-1863: alia .. Frodure: lil' ook 
nr. I 15). Met enkele gedichten. 

143. WILLEMS Gustaaf. Lapnamen in Assenede. - OT A. 2(1994). I. 22-25. I fOlo. 
Lijst van 74 namen. zonder verklaring. 

144. WI LLEMS Gustaaf, De geschiedenis mn de mcrhaltcrrei"cI/ "all Kl C 
Assenede. - DTA. 3( 1995). 2. 30-41. met 6 foto ·s. een kaan cn andere docu
menten. 
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KRONIEK 

1. Het Genootschap tijdens het werkjaar 1994-1995 

A. Het vijfenveertigste "Appeltje" 

Bij de voorstelling van ons vorig winterappeltje bleek het zaaltje bij de cafetaria van 
Het Leen toch wel aan de kleine kant. De geïnteresseerden waren dan ook talrijk 
komen opdagen door het aangename weer. Zelfs de kersverse Eeklose burgemeester, 
Erik Matthys, vereerde ons met zijn aanwezigheid. 

Het uitzonderlijk jaar 1994 noopte voorzitter Luc Stockman tot een langer in- en uit
leidend woord. Door de aanwezigheid van de burgemeester zag hij tevens de kans 
schoon hem openlijk enkele vragen te stellen rond thema's die heemkundigen nauw 
aan het hart liggen. De burgemeester greep de hem toegeworpen handschoen en ant
woordde in de mate van het mogelijke aan de wensen tegemoet te komen. De vragen 
handelden over het verplaatsen van het standbeeld van Karel Lodewijk Ledeganck, 
een passend onderkomen voor het Eeklose stadsarchief en de stichting van de Atlas 
van het Meetjesland (zie ook verder in deze Kroniek). Na woord en wederwoord leid
de Luc Stockman gastspreker dr. Karel Veile in. Hij hield een korte uiteenzetting over 
het Eeklose vredegerecht, een onderwerp dat trouwens ook in het jaarboek aan bod 
kwam. 

Na deze uiteenzetting blikte de voorzitter uitgebreid terug op het heemkundig vrucht
bare publikatiejaar. De opsomming van titels en auteurs zou ons te ver leiden, maar 
toch willen we wijzen op het verschijnen van de Geschiedenis van Bellem en van 
Evergem en de meerdere werken van Hugo Notteboom. De meeste publikaties wer
den trouwens ter plaatse te koop aangeboden. 

En uiteindelijk was het tijd voor de voorstelling van de nieuwe appeloogst. 

VOORSTELLING VAN HET JAARBOEK 
door Filip Bastiaen, redactiesecretaris 

"Het 45ste jaarboek. Dit begint stilaan te tellen. Voor de ware boekenliefhebber, die 
houdt van mooie banden, al dan niet in (kunst-)leer met goudopdruk, is deze reeks 
een pareltje van re.eds meer dan Im. Vandaag doen we daar een boekje in zijn bloot
je van anderhalve cm bij. De verstokte heemkundigen, verslaafde lokaal-historici en 
voor de buitenstaanders andere abnormalen hebben aan deze korte bespiegeling wei
nig of geen boodschap. Voor velen onder ons is die gevulde boekenplank een werk
instrument met vele honderden heemkundige wetenswaardigheden en vaak diep
gaande studies dat ook, toch wel, gekoesterd wordt. Voor deze laatste groep is onze 
korte voorstelling bedoeld. De bibliofiel zal iets langer op zijn honger moeten blijven. 
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De 272 blz. van het voorliggende jaarboek worden u in 14 schuifjes aan de man 
gehracht en de manier van samenstellen is u onderhand ook wel bekend. De ingre
diënten zijn in feite steevast dezelfde. enkel de hoeveelheid peper en zout ver!>Chillen. 
naast de specerijen die de lokale delicatessen op smaak brengen. Het gros van de bij
dragen werd opnieuw geleverd door eigen mensen. leden. doorgaans beMuun.leden. 
En zoals steeds wisten we ook enkele buitenstaanders te strikken om een artikeltje te 
plegen. zoals men vaak zegt. 

Ook de lokale verscheidenheid is gegarandeerd. Het vaak stiefmoederlijk behandelde 
noorden komt zelfs meerdere malen aan bod. alhoewel het soms via het ,'erdronken 
land is. En ook de archeoloog tot en met de contemporanist 7..a1 in dit jaarboek zijn 
gading vinden. 

Met de eerste bijdrage breken we met een jarenlange traditie. We kozen ditmaaJ niet 
voor een uitgebreide studie. maar voor een kort proe\·ertje. Het smaakmakertje is 
afkomstig van Peter Laroy die zich geregeld inlaat met de recentste geschiedenis. Het 
Interbellum. de Tweede Wereldoorlog en persgeschiedenis dragen daarbij zijn voor
keur weg. Zijn nieuwste verhaal handelt over een stropersdrama in Aalter anno 1934. 
Dergelijke voorvallen waren voor de Tweede Wereldoorlog niet zo uilzonderlijk. 
maar de krant Vooruit greep dit feit aan in een poging in Aalter voet aan de grond te 
krijgen. Objectiviteit was daarbij niet het belangrijkste oogmerk. Het werd dan ook 
een brok onthullingsjournalistiek. Of om het met de woorden van de auteur Ie 7.eg
gen: /n\'estigati\'e joumalism met eell rode kIelIr, 

Over het tweede artikel kunnen we uiterst kort zijn. Niet dat het stukje zo kort is. maar 
de auteur. Karel Veile. onderhield ons reeds uitgehreid over het onderwerp. TlX'h nog 
even de titel meegeven: RechlJhecl<'lil/g ('" /1011l1'polil;c'k. De hOllwgt'scl,;edt'ff;s \'(111 

het vredegerecht il/ Eeklo ( /877-/899 J. 

En dan komen we aan de eerste grote hrok. En zag i" dam al enkde Illl'nSl'n in de 
richting van Roger Buyck kijken'? En tl'Tl'rht. Rogl'r lewrdt' t't'ns tt' Illt't'r ~n gedt'
gen studie af. Maar die óHp. waren dan ook een nood/nak Olll uns l'en gOl"tt ht"t'ld It' 
verschaffen van 50() jaar ol/clc·/wU.\' il/ ":aprUkt' (/5dc' - lOsIc' ('('111\'). Dal dil untkr
werp. gezien zijn vroegere hcroepslx'lighedt'n. hl'fll Uilt'nnnte hocidl', Sprt'l'kl voor 
zich. liet meest aandacht wordt, wals Il' veJ"\\ïlt'hten. ht'slt'ed Hun hel lug,er (lfllkrwijs. 
maar Roger speurde ook naar Kaprij"eIHITl'n dit' universilaiTl' sllldic:s g.l'1ll1ll'n, I1lt"t'r 
hcpauld tot aan I H()O. En dat l'r tussen dt' vroegen: omkrwij/t.'rs mrt' k" aslt'n 1~lIl'n 
die zo hun eigcn visic op een gocde tucht hadden, wordt gl'ïllustTl't'rd dtl\lr onver
bloemde passussen uit het pnx:es teg.en Frnnd\ois Dl' Bmllwe~ (c1lllk 11dc t'l'U" I. 
Mam de Wet kende tijdcns hct Oud Regic:m niel allet'n met dat' Sdlll\llllll"t'sl~'r Illlll.'i· 
lijkhedcn. 
Wat de Ilollandsc tijd hetrcl't. et'n ICt'r hOt'Ît'm!t- pl.'rindt' op \lIItkr\\ ijs\'llIk, g,;ml dl' 
auteur wat diept'r in op Jan-Baptist Van Pl'l'ne t'n lijn \lI\dt'r\\ ij/cr.-~l'/t'lsd\llp, l'C.'ll 

typisch produkt van dc tijd. 
Na de onalllunkelijkheid vlllt vooral til' di\'t'rsitl'it qUII Illllkr\\ ijs op. KtlSlsdlll\llh'lU-
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der Louis Braet komt daarbij uitgebreid aan bod. De schoolstrijd van 1879-1884 is de 
laatste grote episode die ter sprake komt. Onenigheid bestond er hieromtrent ook in 
Kaprijke, maar echt spectaculaire voorvallen deden zich niet voor. 

De eerste bijdrage, van Peter Laroy, was iets vemieuwends voor ons jaarboek. Voor 
het stukje van Ivan Hoste, die vroeger al eens in Appeltjes publiceerde, geldt dit even
zeer, zoniet nog meer. Zijn Kan lokale geschiedenis groen zijn? is het referaat dat hij 
uitsprak bij de voorstelling van de Geschiedenis van Bellem. 
Deze titel zorgde, één maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, bij sommige poli
tici voor enige wrevel. Vooral het woordje groen viel in verkeerde aarde. En met 
aarde heeft het wel te maken, want groen staat voor ecologisch, een woord dat min
der aanspreekt. Het artikel brengt een algemene, theoretische beschouwing over de 
wisselwerking tussen de mens en zijn leefomgeving. Ecologische geschiedenis zit in 
de lift, zodat we er nog wel zullen van horen. 

Luc Stockman brengt dit jaar drie korte stukjes waarvan twee tekstuitgaven, met de 
nodige bespreking. Het eerste handelt over de Schenking van een stuk grond te 
Lovendegem aan het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent (1305). 

Ook Wilfried Steeghers brengt opnieuw twee bronnenpublikaties. Hij sprokkelde 
vooreerst de 15de eeuwse Gentse buitenpoorters uit Ertvelde bijeen en noteerde 
tevens de Personen uit het Meetjesland overleden op de parochie Sint-Michiels
noord te Gent (1736-1796). 

Aan de Gentse universiteit is bij de Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van 
Europa het maken van een archeologische prospectie van een bepaald dorp erg in. 
Twee jaar geleden publiceerden we reeds de resultaten van een dergelijk onderzoek 
over Aalter. Nu komt Lembeke aan bod. Het stramien is net hetzelfde als het vroege
re artikel. Met nog een aantal van dergelijke studies en vooral ook publikaties zullen 
we ons een steeds beter beeld kunnen vormen van de menselijke occupatie in onze 
regio. In tegenstelling tot Aalter was Lembeke heel wat minder rijk aan (vroege) 
vondsten. Voor kleurenfoto's hadden we echter bij Archeologisch onderzoek in de 
gemeente Lembeke van Christoph Van Thuyne geen geld. 

Marc De Vleesschauwer wordt in de heemkundige middens stilaan een vaste waarde. 
Dit jaar tracteert hij ons op een kort artikeltje: De St.-Janscapelle in Assenede
Ambacht: nieuwe feiten. Dit stukje verdronken land behandelt hij o.a. via cartogra
fisch materiaal, getuigenissen enz., maar ook via eigentijdse bronnen. Of deze kape
lanie ooit evolueerde tot een kloostertje, een kruisbroedersconvent, is nog niet 
duidelijk. Enkele vroeger geponeerde hypotheses blijken echter duidelijk achter
haald. 

De redactieploeg voor de Geschiedenis van Lotenhulle is nog niet samengesteld, 
maar toch weerhoudt dit Luc Stockman niet om reeds een hele tijd regelmatig in het 
Lootse archief onder te duiken. In het huidige jaarboek nemen we dan ook een korte 
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voorstudie op: De II.-Kruisde\'olie in LOlenhulle l'(Jor J 796. Dat hij de hoofd .. tukken 
parochiale geschiedenis zal schrijven, is meteen ook duidelijk. Om een beeld van de 
devotie te krijgen ploos hij minutieus de kerk rekeningen na. De inkom .. tcn zijn bij
gevolg ook als een hijlage opgenomen. 

Aan jonge auteurs hadden we deze keer geen gebrek. Ook Annick van Wijn!.berghc 
viel voor haar hijdrage terug op haar scriptie. Zij behandelt de Ahdij \'an Oosleek/o in 
een poging lOl houwkundig onderzoek. Ze belicht de algemene cisterciënzerbouw!>tijl 
en vergelijkt dan het grondplan van de abdijen van Boudelo, Ter Duinen en 
Oosteeklo. Ook de onderscheiden functies van de ruimten komen aan bod. Tot slot 
volgt de huidige toestand met een speurtocht naar de authenticiteit van de klooster
hoeve. Veel rest er niet meer, maar toch genoeg om enkele mooie beelden te schie
ten. 

De tweede tekstuitgave van onze voorzitter Luc Stock man behelst lIelleslamelll \'01/ 

Jacoh De Donker. paslooI' l'an Ter Piel in hel Amhaclll Boekhollle (/33/ J. Dil is de 
tweede bijdrage over het verdronken land. Het testament verschaft een goed l1ecld 
van de geestelijkheid en de kerkelijke organisaties in de Vier Amhachten. begin l..wc 
eeuw. 

En daannee helanden we hij de vaste ruhrieken. Voor het lIeemklll/(lig repertorillm 
J994 wist ik weer 177 titels te sprokkelen. De lijst is echter niel \'olledig doordat \H' 

bepaalde zaken vergaten of te laat onder ogen kregen, maar ook omd.lI Wc.' bep;.mldc.' 
titels achterwege lieten. In de toekomst zullen wc trouwens nog strenger s.ck'\.,tc.'rcn, 
om de hihliografie in aanvaardhare proporties Ie houden. 

Ook de Krol/iek van onze vereniging is weer rijkdijk gevuld. Nmlst wrslagen owr 
onze eigen al'tiviteiten, is er hed wat hot'k('l/nic'IIlI's l'n hrengt'n \\\.' l'n!..:de. nil't 
bepaald meer 111' I() c!(/IC'-nieuwsjes uil hel t\ket.iesl~IlHt. 
Kortom, ik denk dat in dit jaarhod voor l'lk \\':11 wils Sll'l'ks. VI.'\.'I kl'sgl'nol." 

EB. 

IJ. 'Voordrl/chlcl/ ('1/ Clclil'ilt'ilt'1I 

I april /c)C)5 - !l1':(l('k /lal/ ftl'l (il·ml'(,"II·/I,.('''jl~,. 1'1111 :\11111'" 

Met enige lin VO<lr ironie had Ill't hl'sluur van hl'l III·f·m/..lllldig (;('I/(l(II.\chc'/ /;IIt'r
dagvoorm iddllg 1 apri I 11)95 (l'f·r:I·IId/'f/..I·,\'tlllg) uilgl'l\'l/l'l1 vnnr l'(,'11 IX'/IX'" .1;1Il 1lt'1 

Gemeentearchief van AaIIL'r. Ik Iklkl1l~l' lll'l'lllkring sl,)ol ,kh hij dit init1;lIid mmo 
Een veertigtal helllngstl'lkndl'n wrln>llwdl'n op dl' glll',k Ix'dndingt'l1 \;\11 dt' llr)!Hni
~alorcn en maaktl'n dl' vl'l'plaalsil1g naar 1ll'1 nÎl'II\\'l' gl'llll'l'l1ll'1wi'> \.111 :\.1111'1'. In dl' 
inkomhal l1l'l'Itl' vuor/ilter l.UI' Sloc"lllun dl' hl'/Ot'"I''' \\l'l"nlll, "ulInm ;1".'lunu1, 
Filip Bastial'11 dl' historil'k sdll'lsll' VIII1IWI dOl'Ullll'l1ll1lil'l'l'nlntl1l. '1'(,I\'I.'hl \\1'(," hi.l \'1' 
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de inspanningen van het gemeentebestuur van Aalter om de beoefenaars van geschie
denis, heemkunde en familiekunde een geschikte werkruimte aan te bieden. Met het 
oog op de toekomst werd besloten tot de verhuis van het vroegere documentatiecen
trum in Poeke naar de kelders van het nieuwe gemeentehuis in Aalter. 

Met onze gids daalden we af in de onderwereld, op zoek naar de bronnen om onze 
dorst naar kennis van de lokale geschiedenis te laven. Deze bronnen bleken veilig 
opgeborgen in een technisch goed doordachte archiefruimte. In de leeszaal gaf Filip 
toelichting bij de consultatiemogelijkheden van de verschillende fondsen. Ook de 
beschikbare hulpinstrumenten kwamen uitgebreid aan bod. Als belangrijke aanvul
ling bij het reeds aanwezige archief en bij de verzameling van VVF-Meetjesland, 
werd de overbrenging van de oude archieven van de Aalterse deelgemeenten van het 
Rijksarchief te Gent naar het Gemeentearchief in het vooruitzicht gesteld. 

Na de rondleiding in de buik van het gemeentehuis, kwam het gezelschap opnieuw 
aan de oppervlakte voor een bezoek aan het auditorium en aan de raadzaal. Bij het 
aflsuitend drankje werd nog wat nagekaart over het reilen en zeilen van de heemkun
de, tot de stilaan knorrende magen iedereen naar het eigen heem terugzonden! 

Geïnteresseerden in lokale geschiedenis zullen hoe dan ook in het Aalterse 
Gemeentearchief niet op hun honger blijven! 
De openingsuren: dinsdag 8.30u - 12.30u en 13.30u - 19.00u 

vrijdag 8.30u - 12.30u 
zaterdag 9.00u - 12.30u. 

24 april 1995 - Voordracht over het ontstaan van Eeklo 

Dirk De Reuck 

De controverse over het ontstaan van Eeklo raakte maanden geleden op en daarmee 
ook over zijn hoogtepunt. Om enige klaarheid in de affaire te scheppen besloot het 
bestuur van Appeltjes één der protagonisten - Paul Van De Woestijne - uit te nodigen 
om zijn visie uiteen te zetten. Zelfs dàt liep niet van een leien dakje en alleen reeds 
het organiseren van deze voordracht op maandag 24 april 1995 zorgde voor enige 
narigheid. 

Voor een 35-tal aanwezigen zette Paul Van de Woestijne op een zeer bevattelijke 
manier zijn opvatting over het ontstaan van Eeklo uiteen. Hij waagde zich daarbij niet 
aan allerlei veronderstellingen, maar beperkte zich tot wat in de bronnen over het ont
staan en de vroegste geschiedenis van Eeklo te vinden is. Onder andere putte hij veel
vuldig uit het toponymische materiaal waaruit we opstaken dat Eeklo in de 7de-8ste 
eeuw nauwelijks bewoond was en dat het landschap nog zo goed als in zijn natuur
lijke staat verkeerde. Pas vanaf de 11 de eeuw groeide de bevolking met mondjesmaat 
aan, de aanwezigheid van uitgestrekte bossen was daaraan niet vreemd, hout was 
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immers levensnoodzakelijk. voornamelijk voor de bevolking van de aangroeiende 
steden. Het arbeidsintensieve uitturven deed de bevolking in de 12de eeuw vrij !>terk 
toenemen. Ondertussen nam ook de intensiteit van het verkeer toe en daar Eeklo op 
een strategisch belangrijke plaats was gelegen. werkte dat gunstig op de bevolking~
aangroei. 

In 1233 verkregen de inwoners van het belangrijke Aalschoot een soort pré-keure die 
de ontwikkeling van de aldaar bestaande gemeenschap in de hand werkte. De Heren 
van Maldegem verzetten zich echter tegen het toekennen van een echte keure. maar 
dat lukte hen niet en in 1240 verkreeg Eeklo zijn definitieve keure. De rivaliteit met 
Maldegem bleef bestaan en kwam tot uiting in talrijke processen over de grensatba
kening en uitoefening van allerlei rechten. 

Uit de voordracht menen we te mogen opmaken dat met nO\'Unl eec/o, wesT eec/oo en 
meer dergelijke terminologie, in feite niets anders wordt bedoeld dan het Eeklo dat 
een nieuwe en definitieve keure verwierf. Overigens blijkt uit historische literatuur 
dat omzichtig dient omgesprongen te worden met windstreekaanduidingen in topo
niemen «west eeclooJ, en dat die niet altijd letterlijk dienen genomen te worden. Dat 
er een migratie van Oosteeklo naar Eeklo. m.a.w. dat de bevolking van Oosteeklo 
naar Eeklo zou verhuisd zijn. lijkt zeer onwaarschijnlijk en zou nagenoeg uniek zijn 
in de ontstaansgeschiedenis van onze dorpen. Maldegem. Adegem. Oostwinkel en 
tutti qUa/ui zijn dorpen die ontstaan zijn op de plaats waar zich nu nog het dorpscen
trum bevindt. Eeklo maakte daar zeer waarschijnlijk geen uitzondering op. enkel het 
tijdstip en de ontwikkeling van de Meetjeslandse hoofdstad verschilt enigszins van de 
andere Meetjeslandse gemeenten. 

Over de Eeklose problematiek verwijzen we niet alleen naar de Gc·.<;clliedt·IIis \'all 

Eeklo, maar ook naar de artikelen die Luc Stock man in Appc'/Tjt'S over Aalschoot 
schreef. naar de artikelen van Paul Van de Woestijne in 1I('cmkulldigc' RijdrdgC'II rdll 

het Meetjesland en naar de artikelen van Romuno Tondut in /Je Ed/os(' Dobht'/
/l,ehakkef/e. 

We hopen ook de andere zienswijze over de nntstaansgcschiedl'nis van Eddo l'CllS Ie 

mogen horen. zodanig dat we ons oOflkl'l ovcr dl'/c nIs ingewikkl'ld voorgesll'ldl' 
problematiek eventueel kunnen wijzigen of Ix'holllkn. 

U.N. 

/2 flu'i / CJCJ5 - Voordracht grajdijkc' windmo/c'lls 

In samenwerking met het plaalselijke f)cl\'ids!ollcls van Kaprijkt, or~nllbl.'t'l\k ,lil!' 

Gel/oo/sC'htl!, een lezing over de grajdijke wille/mole'IIs Ic' A"(lprijkt' C'II f.'c'klt,. ~l'~C'CII 
dOOf Adrie de Kraker cn Fruns WCl'I1lIlCS. Zij ulllll'rltx'htl'n alk :\I\'hil'fI1Hlll'rimll in 
Brussel en Rijsel dat op de grnfc1ijkc wind-, wIIII.'r- t'n rusnHlk'ns 1'<.,tl\·UIll~ ht'l'lI. A. 



de Kraker ging in op de geschiedenis van die molens die heel woelig was door brand, 
herbouw, oorlog en andere ellende. Door het onderzoek is nu ook een duidelijk beeld 
ontstaan van de pachters en degenen die de molens hebben geschat. Dit geldt ook 
voor het verloop van de pachtprijzen tussen 1450 en 1610 en de waarde van de 
molens. Vanuit de molengeschiedenis kan de duistere periode van de 16de eeuw voor 
Eeklo en Kaprijke in belangrijke mate worden aangevuld. F. Weemaes, lid van het 
Internationaal Molinologisch Gezelschap behandelde de bouw van de windmolens 
aan de hand van enkele bestekken die van deze molens zijn teruggevonden. Dit zijn 
de oudste bestekken van windmolens die tot heden zijn teruggevonden ! Ook het 
onderzoek van de bouwgeschiedenis heeft zeer veel nieuws opgeleverd, zelfs voor de 
rosmolens. 

Adrie de Kraker zorgde voor de geleerde noot in de lezing, terwijl zijn collega Frans 
Weemaes meer op de volkse toer ging. Alhoewel deze voordracht twee volle uren 
duurde, heeft geen mens zich verveeld, mede door de vertoonde dia's met veel onbe
kend bronnen- en kaartmateriaal en schilderijen uit de onderzochte periode. Hun boek 
Malen in moeilijke tijden verscheen in 1996 (zie ook p. 275-276). Het handelt over de 
geschiedenis van de grafelijke ros-, wind- en watermolens in Noord-Vlaanderen en 
aangrenzend Zeeland tussen 1450 en 1610. 

L.s. 

9 juni 1995 - Stichting Atlas van het Meetjesland 

Op vrijdag 9 juni 1995 werden, tijdens een korte plechtigheid, in naam van de fami
lie Dhanens door ondergetekende, drie foto-albums over Watervliet, aangelegd door 
wijlen Germaine Dhanens, aan burgemeester Erik Matthijs ter bewaring in het stads
archief van Eeklo overhandigd. 

Wijlen Germaine Dhanens heeft in samenwerking met haar zuster Maria Dhanens, 
gedurende tientallen jaren een uitgebreide verzameling van fotografischee en andere 
illustratieve documenten over de O.-L.-Vrouwkerk van Watervliet en het kerkelijke 
en parochiale leven bijeengebracht. 

Zij bevatten een groot aantal foto's, gemaakt door haar zuster Maria Dhanens, en 
eigen tekeningen, aangevuld met andere foto's, postkaarten, bidprentjes, enz. die van 
groot belang zijn voor de bouwgeschiedenis van de kerk en haar materiële uitrusting 
en voor het leven dat zich rond de kerk heeft afgespeeld. Deze verzameling van ico
nografische documenten zijn in drie albums ingeplakt, zodat ze gemakkelijk consul
teerbaar zijn. 

Het oudste album handelt bijna uitsluitend over de kathedraal van het Noorden. zoals 
de prachtige kerk van Watervliet wel eens genoemd wordt. Naast een groot aantal 
foto's van de huidige kerk, bevat dit album een foto van het kerkgebouw van voor de 
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verbouwing van I HY3 en een tekening van de oude kerk van de hand van Gennainc 
Dhanens. Een plattegrond op schaal 1/2(X) maakt de bezoeker wegwijl> in de kerk. 

Na het exterieur volgen een massa foto's van het interieur met een overzicht van de 
altaren, de biechtstoelen, de communiebank, het koorgestoelte. de preehtoel. de 
schilderijen, de beelden. de beroemde liturgische gewaden, de gla"mmen met extra
aandacht voor de schilderij van De Nood Gods van de meesrer "on Waren'lier. 

Het geheel wordt doorspekt met foto's en potloodtekeningen van details van het 
beeldhouwwerk. Tot slot volgt nog een reportage van de toestand van de kerk na de 
beschieting in 1944 en de herstelling in de jaren 1953-1954. 

Het tweede album is een soort fotoreportage van het Watervliet van toen. Hij begint 
met een reeks postkaarten van het exterieur van het kerkgebouw. gevolgd door JX>st
kaarten van de Molenstraat. Hoogka<;teel. Kettingstraat. Kloosterstraat. Veldstraat en 
de Dijk. Ook de polders komen aan de beurt. Verder nog de merkwaardigste gebou
wen zoals het stadhuis, de pastorie, het klooster. het monument. oude boerderijen. 
schuren met strodak en herbergen. 

Er steken in dit album ook nog veel foto's over opgravingen naar het Wilhelmieten
klooster o.l.v. Romano Tondat. Ook de talrijke panorama's vallen op en zelfs de 
trams met hun tramstationncke zijn niet vergeten. 



Ook het programma van de bevrijdingstoet die op IS augustus 1945 door de straten 
van Watervliet trok, steekt in dit album met foto ' s van al de opstappende groepen. 

Het derde album geeft een kleurrijk beeld van het rijke Roomse leven te Watervliet, 
waaraan de gezuster Dhanens volop deelnamen. Maria Dhanens zorgde zelfs jaren
lang voor de verse bloemen in de kerk. 

In dit album gaat de meeste aandacht naar de pas toors en onderpastoors van 
Watervliet, waarvan er veel bidprentjes werden bijeengebracht. Het oudste is dat van 
Livinys Sonneville di.e ongeveer 2 maand coadjutor te Watervliet was. Hij was wel
licht een grootoom van de Legendari sche Frans Sonneville, pastoor van Waterv liet 
van 1918 tot 1946. 

Merkwaardig i ook de gedachtenis van de H. Missie door de Redemptoristen in 
maart 1884 gepredikt. Tijdens de plechtige inhuldiging van Carolus-LudovicLls 
Verbraeken op zondag 9 juli 1905 stapten bijna alle parochiale en gemeentelijke ver
enigingen in de stoet op. De bewaarde aanplakbrief is een belangrijk document voor 
het Watervlietse verenigi ngsleven. 

Sladhuis van Wal ervliel : gehouwd in 178 1 vo lgens hel jaartal in een sleen gebeiteld. 
Voorgevel hezel in simili. Herhouwd in 1959. 
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Er zijn ook nog herinneringen aan het klooster en de actie School en Gezin. Verder 
zijn er nog de herdenkingen van 450 jaar kerk (in 1966) en van 50 jaar boerengilde 
(1922-1972). Het album wordt afgesloten met de viering van honderd jaar Peetje 
Pot/ers. 

Deze drie foto-albums zijn een uitstekende aanvulling op volgende artikels die over 
Watervliet verschenen; 

- E. DHANENS,/nl'entaris \'an hel kunstpalrimonium \'all Oost-Vlaanderen, 2de all. 
Kanton Kaprijke, Cultureel Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen 1953, derde 
band, Gent, 1956, p. 109-162. 

- M. ENGLISH, Walervliet, in Appeltjes van het Meetjesland. jb. 8 (1957). p. 247-
265. 

- L. STOCK MAN, De Nood Gods \'all Walen'liet, in Ons Meetjesland. jg. 2 (1969,. 
nr. 2, p. 7-9. 

- P. VANAISE. De liturgische gewadell \'all de kerk Ie Waten'liet \'all ca. /515 tot ca. 
/6/5, in Miscellanea Jozef Duverger, Gent, ( 1968), p. 836-851. 

- D. VERSTRAETE. Oude schilderijen in de kerk ran "'alen'liet. in Biekorf. jg. 57 
( 1956), p. 278-280. 

- D. VERSTRAETE, De kerk \'all Walerdief in de 17de en HMe eell\\', in Appeltjes 
van het Meetjesland. jb. 12 ( 1961). p. 158-180. 

- D. VERSTRAETE. lIel heslek ,'(lil de preeksto('/ lIif de kerk l'(lIl U'at('rl'!i('1 (/2 

decemher /723 J, in Handelingen van het Genootschap voor Geschil'dcnis te Bnt~e. 
Deel Cl (1964), p. 248-251. 

- D. VERSTRAETE. lIel leslamelll ,'cm lIiërollumys WUII'('rcill - I/c'( IC'.'Çlamc'''( \'(111 

Guido LallwuC'in - /Je hersfelling \'(111 de' kak (t' lfatt'n'/kt, in Hislorischt.' wrkcn
ningen in het Meetjesland, Maldegcm ( 1(82), p. 272-27f:1: p. 277-2H2 l'n p. 2H7-2Q(l. 

L.S. 

13 okloher f<)95 - \'oordrochf 1/('/lId, hd c'/1 ,'agc'\'lIIlr 

In samenwerking met het plaatselijke Oal'idsfo"ds l'n lil' hl'emkrin~ Fmi(,/ 
M('t1ellcmx[ organisecrde ons Genootschap (rnel'r lx'paald Dirk I.x.' Rl'lId.) l'l'n sl'''-'l'k
beurt in het Museum van de Vlaamse Strijd te Iklklll owr IIc·me'l. 1".1 ("11 \'f1gc'\'II11r, 

Dirk De Reliek kon ecn dl'fti!!tal toehoorders IX'!!rOl'tl'n hij dl' Vll()rsll'llin~ VlUlk 
spreker. Gerdt Vanden Bosdl uit Assc, Iic, gl'schkdl'nis, Vl'r!l(ll\lil'n Hall dl' Iht'llhl. 
gischc fUl'ldteit van lJtrcdll en nutl'ur van Iwt Du\'idsfondsll(ll'k 11("",,,1. lid ril \llgt'o 

,'IIW' dilt in het najaur van 1991 \\'l'nl uitgl'gl'Vl'Il, 



De spreker begon met een commentaar bij enkele 15de eeuwse prenten uit een ars
moriendiboek waar duivels en engelen strijden om de ziel van een stervende al of niet 
in het bijzijn van de H.-Drievuldigheid en de heiligen. De algemene opvatting tot 
1960 was dat de ziel van de afgestorvenen naar de hel, hemel en het vagevuur ging. 
De smalle weg leidde naar de hemel en de brede weg naar de hel. 

Om de gelovigen uit de hel weg te houden werd het zonden besef levendig gehouden 
door donderpreken en door de schrik voor het hellevuur bij de toehoorders van die 
preken in te jagen. Dat was gemakkelijker dan te verkondigen dat de mensen God niet 
zouden kunnen aanschouwen. 

De hel was iets heel concreets, maar zich de hemel voorstellen was veel moeilijker. 
Men omschreef hem als het nieuwe aardse paradijs of het nieuwe Jerusalem. In de 
volksverbeelding was het een soort luilekkerland waar men rijstpap met gouden 
lepels kon eten. 

In de 12de eeuw bedachten de godgeleerden een plaats ergens tussen de hemel en de 
hel waar lauwe christenen hun opwachting moesten houden op de hemel. Het vage
vuur zuiverde hen van alle zonden zodat zij onbesmet voor het aanschijn van God 
konden verschijnen. De zielen in het vagevuur konden door de levenden geholpen 
worden door het kopen van aflaten en het opdragen van missen. Daardoor werden de 
jaargetijden of jaarmissen heel populair. Dit alles ging gepaard met (soms veel) geld 
waartegen Luther zich krachtig verzette. Vooral de handel in aflaten was een doom 
in zijn ogen. 

Tegen de muur van de kerk van Adegem en Sleidinge staan nu nog calvaries, waar in 
de voet een vagevuur uitgebeeld wordt met zielen die door het vuur gelouterd wor
den. In Adegem staat die calvarie met zijn vagevuur rechts van de ingang zodat de 
gelovigen er niet naast konden kijken. Dit beeld is mij sterk bijgebleven uit mijn pril
le kinderjaren (1933-194 I!). 

Ongedoopte kinderen en deugdzame mannen en vrouwen die leefden voor de dood 
en verrijzenis van Christus, kregen een plaats in het voorgeborchte van de hel. 

Na de voordracht volgde nog een boeiende discussie van drie kwartier, zodat we van 
een heel geslaagde avond konden spreken. 

L.s. 

21 oktober 1995 - Tweejaarlijks colloquium in Zotte~em 

T~n onder impuls van de voormalige cultureel adviseur van de provincie dr. Paul 
Huys het Gos/vlaams Verbond van de Krin~en voor Geschiedenis het eerste twee
jaarlijks colloquium organiseerde, werd de Egmontstad Zottegem als congresplaats 
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verkozen, waar toen de plaatselijke Culturele Kring nog actief Wli'>. Twintig jaar later 
werden wij, op het elfde colloquium, begroet door het jonge Zottegemse Genootschap 
\'001' Geschiedenis ell Oudheidkunde, die de fakkel van de ter ziele gegane kring 
overgenomen heeft. 

Na een ontvangst op het stadhuis greep het ernstig werk plaat!. in het !>tad!.thealer 
Rhetorica waar prof. dr. Johan Taeldeman handelde over de wording ran hel 
Oostl'laamse dia lee/landschap , prof. dr. Magda Devos sprak over de dialectwoor
densehat als spiegell'an de cul/uur en dr. Luc Van Durme het had over /rel OIl1s(aon 
I'ml de taalgrens În Zuid-Dost-Vlaanderen. Om wat stoom af te blazen verga~lte de 
Veske Vo/jeir ons op enkele Ninoofse volksliederen. 

Na een te langdurend middagmaal, zodat de historische-culturele voorstelling van 
Zottegem van de agenda moest geschrapt worden, werden we in het provinciaal 
archeologisch museum van Zuid-Oost-Vlaanderen te Velzeke opgewacht door Man" 
Rogge, hoofdconservator, die een uiteenzetting gaf over het ontstaan. hel Opl..et en de 
toekomstperspectieven van dit prachtig ingericht museum. 

Daarna volgde de uitreiking van de 7de Frans De Potter-Jan Broeckaertprijs aan lic. 
Herman Maes, voorzitter van de Kllf/s/- ('1/ Oudheidkundige Krillg Wil Drill:e. 
omwille van zijn jarenlange opzoekingen betreffende de geschiedenis van de stad 
Deinze. 

Dit boeiende en interessant colloquium lokte meer dan 100 deelnemers, wmU\lndl'r 
slechts drie vertegenwoordigers van het lleemkulldig GCllootschap en de Stichti"g 
Achiel [)e Vos. 

L.S. 

C. IJl' zomeruits/ap 
Bezoek aall dl' Maldegemse kC'rkd0l1>C1l f)ollk eft A:leil 

Onder een stralende en wanne zon IlHX'hl dl' voofl.ith.'f in dl' I\x'nllokn Il' Donk een 
zevenliglal helangstcllelllkn Vl'rwelkollll'l1. I lij hl'ritllll'rdl' aan dl' voorgaandl' lx'/\x'
ken aan de kerkdofJll'l1 van Groot- Maldl'p;t'l1l 111. in 11)63 l'n IQ\) t, alln Adl'gl'm, in 
)lJ67, aan dc p;Cl11eel1ll' Maltkgem en in Il)X6 aan hl'! l'l'nlnUll en Il'nsllllll' in 1\)1\\) 
aun Slroohru~~c l'n Middelhllr~. Daarna llnders!n'l'pll' hij hl'l vOllflx'r\'Îdl'nd \\l'rk 
van Walter NOllehoorn voor dil Ix'wck l'n slt'ldc hij dl' I\\"t't' ~idsl'n "llUf, nl, P;lull1t' 
Ccunind, voor Donk l'n lt.'room Van Maldl'!-!Ill'Jll voor Kldl. 

Na hel drinken vun l'cn slaPIX' koflk t.'n l'l'U sll'vi!-! t\ tallll'~t'IllS hc':c'mbindc'rAr- IIp 

kosten van de gelllt'l'nll" nam nWl'sll'r Ik (\'ullil1rk hl'! p;l'/dsdlap IIp ,,1t'l'phlU\\ \ llllf 

ecn korl he/Dek aan dl' Ill'op.otisdll' Sin!-hu""sh'rk vall l>..lIIk, Ol' l'\.'n Iltll'll'lhk 

wij/.c wisl hij 1ll'1 ontslaan vun lkA' pllmrhk Il' lll'srhrijvl'll 1'11 daarbij k~\k hij tk 



nadruk op het verdienstelijk werk van pastoor De Swaef, de medewerking van de 
Donkenaars en de rol van baron della Faille en diens neef Adolf en nicht Hortense, 
die de grond, waarop de kerk en pastorie zouden verrijzen, hadden afgestaan. Deze 
neogotische kerk, ontworpen door architect Hoste uit Roeselare, werd op 4 juni 1883 
door monseigneur de Battice, hulpbisschop van Gent, gewijd. Deze arme kerk, die 
slechts een bescheiden meubilair bezit, kan nochtans pronken met een merkwaardig 
orgel, waarvan de kast van rond 1720 date€rt. 

Na de rondgang troonde onze gids ons mee naar het aloude Sint-Janshof. 
Aanvankelijk was die hoeve in handen van Jan van Donck, die in oorkonden van 
1247-1273 opduikt, maar later blijkt het in het bezit geraakt te zijn van kanunnik 
Amout van Maldeghem. Die schonk het, te samen met andere eigendommen aan het 
Brugse Sint-Janshospitaal voor het oprichten van een hospitaal te Maldegem ten bate 
van de zieken van het Ambacht Maldegem. 

De 70 enthousiaste deelnemers genoten van de zonnige uitstap : de groep gef ologrqleerd op 
het Groot SI-lam'goed te Donk, 
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De hoeve roept nog sfeer van de 19dc eeuw op door de woning met haar voutekamer 
en haar hek werk, de schuur met het eikehouten gebinte, de bahtenen ~tallen en hel 
alleenstaand dienstgebouwtje. Ook zjjn er nog veel sporen van de walgrachten die 
vroeger het volledige erf omringden. De 93-jarige boer kon ons nog staande verwel
komen. 

Na een frisse dronk in de zaal van De Gouden Kroon vertrok de autokaravaan en vier 
dappere fietsers van de familie De Vos naar de Mariagrot van Kleit waar onze twee
de gids de leiding van de tocht overnam. Als volleerde predikant verhaalde Jeroom 
Van Maldeghem vanop de kansel de korte geschiedenis van deze gewijde grot, het 
levenswerk van pastoor Joseph Brewée. Dit bedevaartsoord omvat naa"t de eigenlij
ke grot met de vijftien mysteries, ook nog een H.-Graf, een Sint-Ritakapel. een 
ommegang met de Zeven Weeën van O.-L.-Vrouwen een calvarieberg. Dus voor elk 
wat wils! 

De neogotische Sint-Vincentiuskerk heeft twee blikvangers nl. het houten renaissan
ce portiek altaar met zijn barokken trommeltabernakel van 1736 en de renaissance 
predikstoel van 1666. Dit meubileur is dus veel ouder dan de kerk, die in IR63 in 
gebruik werd genomen. Zoals de kerken van Sint-Maria-Aalter en Donk is ook die 
van Kleit een typische kerk binnen een ontwikkelingsgebied van het derde kwart van 

de 19de eeuw. 

Alhoewel het site van Papinglo nu wat gestoord wordt door de drukke Knol..keweg, 
overvalt u toch de landelijke rust wanneer men tussen de twee zuilvomlige hekpijlcrs 
het erf betreedt. Op de Klei/hul ontstond de oudste kloosterstichting van hel 
Meetjesland. Met behulp van een figuratieve kaart van 1567 schetste onle gids de 
omgeving van Papinglo. De voorgevel van het hoevcgehouw, daterend van 175K is 
met een twee meter hoog hekken omtuind. Is dit soms een hcschenning van dc voor
gevel tegen het grazend vee? Bijzonder curieus zijn dc varkenshoUcnl11cl hun open
draaiende luiken waardoor het varkensvoer van huitcnnf gegcven wordt. 

Bemerkenswaardig is het feit dat al op 15 juli 1951 hct (/l'nootsdlap onder kiding 
van Gaston De Smet en Daniël Verstraete een wl'rkhl'/(ll'k Han hl't dOIlll'În Papinglt) 

bracht. 

Tot slot van onze vrornc heemkundige tocht mct tWl'l' h'rkcn, l'l'n t\1aringmtl'n l'l'n 
kapel loodste Jerooll1 Van Maldeghel11 ons nog in lil' Donrnkapcl hinm.'n dk dit j.mr 
ham IOO-jarig bcstuan kon vieren. Dit was dc luutste officiële.- haltl' wanl nadil'n st;,· 
ken nog 39 tochtgenoten hun voeten onder tafel in hl" restaurant '/ (Îmot :\rdof'.t. 

Onze twee welhesprullkte gidsen /.orgdcn voor cen btll'knde.' Ilx:hl in dOt' I\H'l' 
Muldcgemse kerkdorpl.'n. In hun brodlllfl' vindt dc Ufwclig\.' k'l'r hl'l'l "at lhx'u
mentatie over heide pnrol'hies. J. Van Mnltk'ghl'lll dCl'tI duur nog t'C'1/ t()('{jf" up Ilt't 
heemkundigc vlak hij wals Fnlllsl' nallll'1l Il' Kkit, l'l'n IHlIldn)1 Kkitsl' hijnum\.'n l'll 
het K leits, eCIl typisdl owrgllngsdiukl't. 
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De overvloedig geïllustreerde brochure in een lay-out van Walter Notteboom met 
o.m. een fragment van twee volle blz. van de kaart van Papinglo uit 1567, telt 48 blz. 
en kost 200 frank en is te verkrijgen bij Walter Notteboom, Noordstraat 196, 9990 
Maldegem. 

L. Stockman 

2. Boekennieuws 

P. LAROY, De roversbendes van het Meetjesland, Eeklo, 1995, 158p., geïll. met tal
rijke tekeningen en foto's. Te verkrijgen bij uitgeverij Taptoe, Stationsstraat, Eeklo, 
1. 05 Ofr. 

In het Woord vooraf schrijft de auteur, Peter Laroy, "De verhalen over roversbendes 
hebben steeds tot de verbeelding gesproken" , en daarmee is voor een stukje dit boek 
geduid: het brengt verhalen. De bendes is dus geen diepgaande historisch-weten
schappelijke studie, maar brengt zeven vlot en boeiend geschreven verhalen, die op 
een historische grond zijn gebaseerd. Ze spelen zich chronologisch gezien af in een 
periode van bijna 300 jaar en zijn voor een flink deel in het Meetjesland te situeren. 
Enkele van de bendenamen zullen nog talrijke Meetjeslanders bekend in de oren klin
ken, waarbij we vooral denken aan Van Hoe - Verstuyft en Merci - Naudts. Dit zijn 
voor onze contreien de meest recentste rovers(benden), waarmee het boek dan ook 
begint. Het meest tot de verbeelding spreken misschien wel de bendes van respectie
velijk Baekelandt en Jan de Lichte. Daarnaast worden ook nog de bendes van 
Wildenburg, van Wildemouwe en De Kwade Bende van Eeklo behandeld. 

De auteur baseerde zich voor een flink stuk op literatuur. Voor de twintigste eeuw 
bleken ook de kranten nuttig, maar waarbij hij terecht wijst op de niet-objectieve en 
vaak onvolledige berichtgeving. Maar de schrijver beperkte zich niet tot deze bron
nen alleen. Hij laste tevens interviews in, wat niet steeds zo evident is. De verhalen 
krijgen er een extra dimensie door. In dit systeem schuilen echter ook een aantal 
gevaren. Het is vooreerst duidelijk dat de getuigenissen vaak slechts uit de tweede 
hand zijn (of zelfs nog verder). Maar anderszijds is dit een duidelijk bewijs dat bij de 
oudste generaties hieromtrent nog heel wat leeft. En dit verdient op zijn minst om 
genoteerd te worden. Soms wijkt een getuigenis flink af van het eigenlijke verhaal en 
krijgt het een andere, sociale dimensie. En dit hoefde misschien niet. En éénmaal kan 
men zelfs een vraágteken plaatsen bij de zin van een kaderstukie, dat er m.i. echt werd 
bijgesleurd. Maar over het algemeen zijn het boeiende, leuke anekdotes, aangename 
afwisselingen tussen de talrijke moorden en brandstichtingen. 

Het illustreren van een dergelijk boek is niet zo eenvoudig. Er werd dan ook geop
teerd voor een aantal treffende tekeningen. Waar mogelijk werden een aantal (oude) 
krantefoto's ingelast, maar scherpe beelden moet men daarbij niet verwachten. Het 
toevoegen van liedjesteksten is erg interessant en hoort ook echt thuis in een derge-
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lijke, volkse publikatie. Kortom, het is boek waarmee zowel de heemkundige als de 
gewone lezer in zijn zetel kan mee wegzakken om het in één ruk uit te lel.en. 

F.B. 

Meetjeslandse toponiemen tot 1600 - Deel JlI: liet Gel1lse - Band I: lIansbeke. bij
eengezant door Achiel DE VOS en Luc STOCKMAN, aangevuld en verklaard door 
lic. Jan LUYSSAERT. 
Uitgegeven door de Stichting Achiel De Vos. 1995, 148p., genIustreerd met kaarten. 
Te bestellen bij Walter Notteboom, Noordstraat 196,9990 Maldegem. 

De reeks "Meetjeslandse Toponiemen tot 1600" van de Stichting Achiel De Vos. kan 
stilaan beschouwd worden als het groene boekje van de toponymie van onze streek. 
Het project dat door Achiel De Vos en Luc Stockman opgestart werd. kan de laat~te 
jaren op een groeiende belangstelling rekenen. ook vanuit de wetenschappelijke 
wereld. In 1995 leidde het vossenspoor naar Hansbeke. De bijeengezante plaatsna
men van dit dorp werden aangevuld. verklaard en gelokaliseerd door Jan Luyssaert. 
voorzitter van de heemkundige kring liet Land \'an Nel'ele. De auteur kon met dit 
werk teruggrijpen naar zijn oude liefde voor de toponymie, waarmee hij in 1966 zijn 
studies als germanist afsloot. De talrijke artikels van Hansbekenaar Alben Martens 
bezorgden hem een historische onderbouw voor dit onderLock. 

Met het deel over Hansbeke wordt de focus van de toponymische ramem opnieuw 
ingesteld op het zuidelijke grensgebied van het Meetjesland, waar eerder reeds 
Aalter. Bellem en Lovendegern onderzocht werden. Vooral vanuit buurgeml'Cnte 
Bellem werd met bijzondere belangstelling uitgekeken naar mogelijkc mak vlakken 
met de nieuwe studie. Zo krijgen wc bijvoorl-,celd een verklaring voor het toponiem 
"f/eite" in het grensgebied van bcide dorpen. Ook de middeleeuwse bisschop Waltcr 
van Marvis kruist opnieuw ons pad wanneer hij een ""ilmur pluatst in lil: Dunne om 
de grens tussen Ilansl-,cke en Bellem aan te duidcn. 
Dit zijn slechts een paar v()orheclden uit de hredc waaier toponiel11t.'11 dit.' dc autl'ur op 
een plastische wijze toelicht. Met oog voor detail en Illl't l'l'n fijnl.inni~ t:mlgl'\'ocl. 
schetst Jan Luyssaert mll1 de hand van de plaatsnnml'l1 cen indrin~cnd lX'eld van de 
bcwonings- en ontginningsgeschietlenis van :~ill Ilanslx·h'. Wl' zien lil' 
Jlanshekenaren aan het werk hij uctivitciten louis hcl rooÎt.'n, hr.mden l'n dr\logk~
gen, waarvan sporen in de toponymie he\\lmlrd I.ijn gl'hlcVl'll. Dl' J/am.w·/wk(· spt.'dt 
in dit verhaal een sleutelrol. Opmerkelijk is wnkr dat de gcsdlit.'lknis van lk 
/)"rl11('/Lcil'lKa/t'(nl'J in dit werk met nieuwe gegl'vcns aangl'vull! wllrdt. 

Jan Luyssacrt heeft zijn studil' over Ilansht.'ke op een multidisciplinail\' Wijl'l' aange
pakt, met aandacht voor geschiedl'nis. taalkunde l'l1 hOlktllkulllk. I kt resultmlt h l'('tl 

uitermate lczenswaardige publikatic. die ons rel'ds doct rl'Îkhullcn num lk ht.'sprekin~ 
van de toponicmcn van MCl'l'ndrec l'n Vinlkrhoutc van dl' hand VHll lk/l'lflk nUll'UI". 
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Hugo NOTTEBOOM, De bel/de \'01/ Adegem. Maldegem, 1994, 144 blz., talrijke ilJ. 
Prijs 900 fr. Te verkrijgen bij de auteur en bij de drukkerij Van Hoestenberghe, 
Maldegem. 

Het is al lang geweten dat Hugo Notteboom een vlotte journalistieke pen heeft. De 
leesbare opbouw van zijn heemkundige en geschiedkundige artikels zijn daarvan een 
treffend voorbeeld. Voor het schrijven van zijn bende van Adegem heeft hij ruim
schoots gebruik gemaakt van deze voortreffelijke eigenschap om een kleurrijk sfeer
beeld te schetsen van Adegem tijdens de troebele jaren 1916-1922. 

In het eerste deel 't Zijn droeve tijden als de oorlog woedt beschrijft hij de golf van 
banditisme en de organisatie van de politie tijdens de laatste oorlogsjaren en de eer
ste vredesjaren te Adegem en te Maldegem. In het tweede deel komen dan de explo
ten van de bende van Adegem uitvoerig aan bod met het verhaal van hun misdrijven, 
hun avonturen in de verwoeste gewesten, de belegering van het fort Chabro! en het 
verloop van hun proces dat de publieke opinie drie weken in de ban hield. 

De verwerkte gegevens putte Hugo Notteboom vooral uit het Museum voor 
Criminologie en Criminalistiek te Gent, uit de persverslagen en bij talrijke zegsper
sonen uit Adegem en Maldegem. Ook de talrijke illustraties komen uit dezelfde bron
nen. 

Dit boek is opnieuw een voorbeeld van volkse geschiedenis, zoals de fotoboeken en 
de brochures over recente gebeurtenissen die talrijke afnemers vinden. De belang
stelling voor de geschiedenis van na 1900 moet vooral gewekt worden door dergelij
ke verhalen, want de interesse daarvoor begint nu eenmaal bij het wedervaren van de 
grootouders. 

L. Stockman 

Geleefde Tijd - Liber amicorum G.A.c. VAN VOOREN, in de reeks Bijdragen tot de 
Geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, nr. 23, Aardenburg, 1995,212 p., talr. 
ill. 

Op 25 maart 1995 werd aan Georges Van Vooren, 25 jaar secretaris van de 
Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, een vriendenboek aangeboden naar 
aanleiding van zijn afscheid als secretaris van deze kring. Zestien van zijn vrienden, 
zowel van Noord als Zuid, schreven een heemkundige of historische bijdrage voor dit 
Liber Amicorum. De samensteller van dit boek, A.R. Bauwens, verzorgde de uitge
breide bibliografie van de feesteling. 

Daaruit vernemen we dat Georges Van Vooren in 1962 zijn eerste bijdragen schreef 
nl. over Kolonel Albert Spindier. verdediger en commandant van Aardenburg in 1672 
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in het jaarboek 1961/1962 van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen en 
Aardenburg na de afscheiding van Vlaanderen (1604- 164X) in het jaarboek nr. 13 van 
het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. 

Meteen was de toon gezet voor zijn historisch werk. waar Aardenburg in het middel
punt staat. Sedert 1969 duikt er een nieuw thema op in zijn geschriften nl. de Tweede 
Wereldoorlog in Zeeuws-Vlaanderen. In het dagblad De Stem verscheen vanaf sep
tember 1985 een tweewekelijkse rubriek Spillen in het Verleden. In totaal staan er nu 
I 10 publikaties op zijn naam. 

Georges Van Vooren is werkelijk een bindteken tussen Vlaanderen en Zeeuws
Vlaanderen. Hij is trouwens een afstammeling van geëmigreerde Vlamingen. 

Als stadsarchivaris en -secretaris was hij fel bekommerd voor de goede bewarings
staat van het belangrijk archief van dit vestingsstadje. In die functie hielp hij menig 
Vlaamse of Hollandse vorser. Hij verdient een ereplaats in de galerij van de 
Aardenburgse historici zoals Ab Utrecht Dresselhuis. Roos en Vorsterman van Oyen. 

L. Stock man 

Eeklose bibliotheek - Door het Stadsarchief van Eeklo worden in samenwerking met 
de Geschied- en /leemkundige Kring \'all El'klo een aantal belangrijke stadsrekcnin
gen van de stad Eeklo gepubliceerd. De uitgave en de annotie zijn van de hand van 
lic. Freddy Pille. die sedert april 1994 de eindredactie van D(' Eeklose 
f)()bbelgehakkene op zich heeft genomen. 

De eerste rekening die aan de beurt kwam is die van 1603-1607. Het hlX'ft nict gezegd 
te worden dat het hier over een uiterst verlorgd en accuraat werk gaal. In dt' inldding 
worden de historische omstandigheden van de rekening 1603-1607 heknopt best'hre
ven en de wijze van uitgeven uitvoerig toegelidlt zoals ht't oplossen van lil' at"kortin
gen. de spelling. de transposities en de woordverklaringen. 

Voor een goed l">Cgrip vun de tekst Ain lil' transposities (omlening van ll111dlijl.. 
begrijphare zinnen in hedendaags Nelkrlands) t'n de Vl'rldaring vun minder bel..t.'nde 
woorden heel verhelderend voor dt' ht'el11kundigen dil' minder \"l'rtruuwd lijn ml't hl'l 
Nederlands voor de 17de eeuw. Ook bt'valll'n de VOt'mott'n vt'd inll'R'ssnnll' hislori
sche gegevens in verband met de teksl. Zij lijn als het WIIR' dt' skllll'l Itll IWI hl'~rij
pen vun de draugwijdle van de rekeningen. 

Ik heb geen moeite om te ht'kennl'n dat de ht'lel..enis vnn Vl'd vl'rJ...I:mnk wnllnkn mij 
nu pas duidelijk gewordt'n is. Op een rdutief J...ortc tijd (vijf jnur) is FR'lIdy 'll' l'1:n 
volwaanlig lokaal-historicus geëvolllt'l'ni. Zijn laull..undigl' raplll'ill'ill'n lijn mlluur· 
lijk uI langer ht.'kend en nu heeft hij Ikh tot el'll Iwdn.'vl'll Il'I..~I,('rJ...I:Hlnkr llllll'll.'Pt. 

274 



Wie interesse heeft voor de geschiedenis van Eeklo moet deze uitgave, die slechts 
100 frank kost, beslist kopen. Daarvoor kunt u terecht op het Stadsarchief van Eeklo. 

L.S. 

A.M.J. DE KRAKER en F.D.M. WEEMAES, Malen in moeilijke tijden, 
Kloosterzande, 1995, 263 p. 

De hernieuwde belangstelling voor het molenvak en de historische evolutie van de 
verschillende molentypes hebben op een voortreffelijke wijze een neerslag gekregen 
in de studie van de beide hierboven genoemde auteurs. Adrie de Kraker als historicus 
en Frans Weemaes als bouw-, weg- en waterbouwkundige vormden een ideaal team 
om niet alleen het historische, maar tevens het technologische aspect van de molen
evolutie in een duidelijker licht te plaatsen. 

Terecht hebben de auteurs hun onderwerp beperkt in de tijd. De.begrenzing 1450-
1610 is inderdaad een aanvaardbare tussenschakel tussen de periode van de late 
Middeleeuwen en deze van het Ancien Régime. Zoals A. de Kraker in zijn inleiding 
meedeelt, is voor dit tijdvak weinig wetenschappelijk-verantwoorde literatuur voor
handen en deze studie is dan ook een ideale opvulling van een voorheen grote leem
te. 

De bestudeerde regio werd beperkt tot Noord-Vlaanderen en aangrenzend Zeeland en 
binnen deze zone werden de wind-, ros- en watermolens bestudeerd binnen een aan
tal lokaliteiten, waarvoor voldoende - en in sommige gevallen - overvloedig bron
nenmateriaal beschikbaar was. Concreet werden de grafelijke molens in Saaftinge, 
Hulst, Kaprijke, Eeklo, Rupelmonde en Dendermonde minutieus bestudeerd i.v.m. 
verzoekschriften van molen pachters, kohieren van verpachting, prijzijkohieren, her
stelrekeningen en volledige molenbestekken. Deze archivalische rijkdom kreeg uit
eindelijk zijn neerslag in drie mooi afgescheiden delen. 

In het eerste deel werden de molens in sociaal-economisch en juridisch perspectief 
behandeld. Met een korte schets van de algemeen politieke situatie als achtergrond 
passeren - naargelang van het ogenblik - de 16 à 19 grafelijke molens de revue. 
Verheugend hierbij is de vaststelling dat een massa gegevens, zowel chronologisch 
als geografisch, tot een boeiend en leerrijk betoog werden verwerkt. Grote aandacht 
werd besteed aan de personalia van molenprijzers en -pachters, aan molencontracten 
en financieel-administratieve organen van de grafelijke kanselarij, aan de prijzij en de 
verpachtingsrituelen. Tenslotte onderzocht de auteur in een laatste hoofdstuk van dit 
eerste deel de economische aspecten van het molenbedrijf, niet enkel voor de mole
naar-pachter maar evenzeer voor de grafelijke schatkist. 

In het tweede deel werd door Frans Weemaes op een duidelijke wijze inzicht gege
ven in de mechaniek en techniek van het molenbedrijf. Vertrekkend van de hand 
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molens en grafelijke rosmolens, werden in de hoofdstukken 7 en K respectievelijk de 
grafelijke wind- en watermolens besproken. Overvloedig en zorgvuldig geko/.en illu
straties verduidelijken de uiteraard zeer technische aspecten van dit onderwerp. Ook 
nu weer is de aandacht van de auteur voor een klare en logische opbouw van de in de 
regio bestudeerde molentypes duidelijk aanwezig. 

In het derde en laatste deel "Molens iJl hronnen en hijlaKen" krijgen we 94 pagina's 
bronnenmateriaal waarin teksten van prijzij, bouwbestekken en aanbestedingen \'an 
nieuwe molens, naast herstelrekeningen integraal worden weergegeven. Vanzelfspre
kend is voorliggende studie een ideaal naslagwerk voor heemkundigen en hi ... torici 
die hierin niet enkel een algemene basis, maar bovendien een schat aan lokale gege
vens aantreffen. De omvangrijke literatuurlijst en de uitvoerige archivalische referen
ties zullen door heel wat geïnteresseerden dankbaar gebruikt worden. De door A. de 
Kraker aangewende methode voor het accuraat weergeven van de gemadpleegde tek
sten heeft voor gevolg dat de Franse versie van heel wat eigennamen wel eens gevoe
lig kan afwijken van hun Vlaamse tegenhanger. Voor lokale vorsers zal dil echler 
geen problemen opleveren. 

Samen met deze beide auteurs hopen wij dat deze baanbrekende en vernieuwende 
studie een stimulans mag zijn voor een verdere wetenschappelijke henadering van hel 
molenbedrijf tijdens de 17de en I Hde eeuw. Voor de intrinsieke waarde van voorlig
gend werk zou dit een uiting zijn van oprechte waardering. 

R. Bu)'ck 

Jaarhoek lIel Amh(/chl Maldegem 

Op 9 decemher IlJ95 werd in de trouwzaal van het gcmccntehuis VIIIl Maldegem hl't 
eerste jaarhoek van de hecmkundige kring I/cl AII/nach, Maldt'gml \'oo~csldd. l)c1C 

kring die in oktober 19H4 hoven de doopvont werd gehoudt>ll. kan fl'l'th op hcd w.tt 
heemkundigc prestaties hogen zonls de hcnknking van VÏl'tur Ik UIlt' (in IQX4), lk' 
drie boekcn in dc reeks In OIl:C 'Ud ... : deel I (19H6), 100 jaar Adrg(·m. ,\(,J/dt",t:('m, 
Middellmrg; deel 2 (llJXlJ),lIt" parochiale 1('I't'lI. Maldt'gt'fl/. Ad(·.~t'm. ,\Iiddt'lh"rg, 
Kh'il. /JOI/J.:.. deel 3 (llJ94l.11/ Flcllldt'rs Fit'ld.~, 

Ditllluul werd het Cl'n hcus juurhol'k, hijecngesdlfcvcn door Cl'n fl'cks Adl'~l'm~l' t'n 
Maldegemse auteurs nl. Paul De Ccuninck, (korges Dl' Vo~('\ac .. rc, Jll/~f 
Dohhclacrc, Marc Martcns, Ilugo en Waltl'r NOllcholllll, Jl.'roolll Vun Mllldl.·~hl'm l'll 
klaar gestoomd ondl'r het wuaKzulI1ll on~ van Vn(lI7illl'r Waltl'r N(llll'hoolll. 

Dit jaarhoek is cC'n kruising van een gt'/t',./,r/ 'Uclschl'!/Il'n VUil l't'tl htx'k uil dl' n'l'b 
11/ 01/:(' ,ijd .. , Men vindt cr indcnillml vel'! wl'tt'tlschuPlwlijh' IIrtikl'ls lUl'! l'(.'n n\l'r
vlm~dig aantal vo~'tnotcn. ufgl'wbsl'ld ml't hijdl'llgl'll (lVl.'r n'\.'l'nll' ~d'IC.·\lrtl'l\b'l·n 
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(oorlog 1939-1945) en fotoreportages. Het is een cocktail die de moeilijkste en veel
eisenste heemkundige moet kunnen bekoren. 

Het geheel wordt verpakt in een aantrekkelijke vorm, want Walter Notteboom zorg
de voor een knappe lay-out. Ook voor de meer historische bijdragen wist hij passen
de illustraties te vinden. Het is een geslaagde poging geworden om de teksten door 
foto's, tekeningen en gravures meer kleur te geven en leesbaar te maken. Wel moet 
men oppassen niet al te veel aan het anekdotische toe te geven. 

Het is een werkelijk goed ogend boek dat de 600 vooraf ingeschreven lezers niet zal 
ontgoochelen. Integendeel mogen W. Notteboom en zijn bestuursleden hopen dat ze 
het streefcijfer van 700 leden gemakkelijk zullen halen. Het nieuwe jaarboek is een 
aanwist onder de toch al rijke caleidoscoop van de Meetjeslandse historische en 
heemkundige tijdschriften. 

Het telt 288 bladzijden en ca. 180 illustraties. Het kost 600 fr. en kan besteld worden 
bij Walter Notteboom, Noodstraat 196 te 9990 Maldegem (tel. 050-71 3025). 

L.S 

A. RYSERHOVE, Parochie en Kerk Sint-Willibrord te Knesselare, Knesselare, 
1995, 160p., geïllustreerd. Te verkrijgen bij de auteur. Opbrengst ten bate van de 
v.z.w. Parochiale Werken van Knesselare. 

Begin september 1895 stond Knesselare op zijn kop. De nieuwe kerk kon eindelijk 
worden ingewijd en bij die gelegenheid vereerde Mgr. Stillemans het dorp met een 
bezoek. De eerste plannen dateerden uit 1842 maar pas na ruim vijftig jaar en na heel 
wat politieke, financiële en andere perikelen konden de Knesselaarse parochianen de 
mis bijwonen in de in neo-gotische stijl opgetrokken kerk. 

De honderdste verjaardag van deze gebeurtenis en de uitgebreide renovatie die de St.
Willibrorduskerk de voorbije jaren onderging, waren een uitstekende gelegenheid 
voor Alfons Ryserhove om een aantal bekende maar ook tot op heden onbekende 
gegevens te bundelen in Parochie en Kerk Sint-Wi/librord te Knesselare. 

De auteur opteerde voor een niet-rechtlijnige opbouwen structureerde zijn verhaal 
rond een aantal thema's die vrij los van elkaar zijn uitgewerkt. De geïnteresseerden 
in de parochiale geschiedenis zullen ongetwijfeld een kluif hebben aan de ontstaans
geschiedenis van de parochie St.-Willibrord Knesselare. Hierover bestaan duidelijk 
een aantal uiteenlopende meningen en het laatste woord is zeker nog niet gezegd. 

De hoofdmoot van het boek heeft uiteraard betrekking op de kerk en haar verschil
lende aspecten. De lezer krijgt een overzicht van het oude en nieuwe meubilair van 
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de kerk, verneemt wat er doorheen de geschiedenis met de klokken gebeurde en krijgt 
meer uitleg over Knesselaarse gedenkstenen en grafl.erken. 

Parochie en Kerk Sint-Willihrord te Knesse/are bevat verder een aantal zeldzame 
documenten die integraal worden gepubliceerd (bijv. een Tarif der Stoo/rechlen der 
Kerk van Knesse/aere uit 1835 of ook nog kranteknip~els rond vieringen). 
Uitgebreide lijsten met de namen van opeenvolgende pastoors en onderpastoor.. 
maken het boek ook handig als naslagwerk. Eveneens interessant maar misschien 
minder op haar plaats in dit boek is de uitweiding over de letterkundige Alfons Van 
Loo die als broer van pastoor Petrus Van Loo van 1892 tot 1898 in Knesselare ver
bleef. 

Alfons Ryserhove tastte royaal in zijn rijk gestoffeerde documentatieka.'it en de publi
katie is dan ook overvloedig geïllustreerd (gemiddeld meer dan I foto per blad. vaak 
paginagroot of in kleur). Naast de heemkundige zal iedere Knesselaarse parochiaan 
zijn gading wel vinden in dit verzorgd uitgegeven boek. 

P. Laroy 

3. Pers(mal ia 

A. In memoriam DANIEL VERSTRAETE 

We lazen het eerder toevallig in de krant. het overlijdensherkht van Daniël 
Verstraete. Historicus stond cr, en: "echtgcl/oot \'cll/ lI'(j/CII .\f(·'TOIIl\· B/dJlCCI 

Ba/hoert" . Achter dit laatste zinnetje schuilde een hl'lc tragiek. want zijn lieve l'dlt
genotc was hem enkele maanden voordien op tragische wijzc ontvnllcn. Nmlr wc ver
namen deed het Daniël geen goed. hij verloor cr als het ware lijn h~vl'nslusI th)(lr. 
"liet warel/ twee :ie/el/ il/ éél/ zak," werd gezegd na de lIitvaandil'nsl. ":(' /.;olld«·" 

elkaar niet missen C'I/I/II zijl/:e' ,'oor c'('lIl1'ig hij C'lk(/(//'''. "/" h(" Grolt' :\rc"kf' ./l~t1S 
schoonzoon Guido het zo treffend verwoordde. 

Daniël Verstraete werd geb(lrl'n tl'llrs(,'1 op U mI.'Ï 1917l'n llvt'rk'l'd It' Asschnx'k up 
24 oktober 1995. 78 jaar oud. Onmogclijk om van dil rijk!!c\'uldt' k\'en l)(lk maar t"1.'n 
kort overzicht te geven. Bij het VCrsChijlll'1l VUil lIi.\'fo/'i.\'ci/(' \ 'r/,/';«'""ingrll in "rof 
MeC'tjc's/al/cI in t 982 wijddc Raf Van den Alx't:!t' ruim 6 hlud/ijdt'n :11111 lk hill!o!mfu.' 
van Daniël Verstraete: zijn jeugd Ic Urscl. liL' swdit'S mUl hl'l Et'killsl' Sinl
Vincentiuscollege en het atheneul1l in Bnlg!!c. de gehuwdl' sllIlknl-sllldll:1I mUl dl" 
Gentse Rijksuniversiteit, de moeilijke oorlogsjaren, dc donkere lijd \':1Il dl' n.'I'n.'ssil'. 
het kroostrijk gezin. t'n/" Natuurlijk 10. wam in dl' hiogmlÏt' (lulo. Ik hislnrkus. dl' "ddrr 
dC'.\' \'Cu/crs van de Mel'tjeslandse hl'l'mlo.llI111l' aan I)(lli. Lul' Shl\:knmn stddl' in hl'l
zelfdl' hm'k een bibliografie van Dunit'l voor die nÎl't milllkr dnn \):' lIrul..ds ,ddl', 
gepubliceerd in diverse tijsl'llrÎlkn. Nit't In Ill'd "t'd. 1 ijl.. t Ill'I. In dil' hihlill!o!ml'll' 
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werden echter niet de ruim 900 artikels opgenomen die Daniël wekelijks in het week
blad Vrij Maldegem publiceerde. Die artikelen waren zijn chef d 'oeuvre, zijn levens
werk. In de geciteerde Historische Verkenningen werden er enkele tientallen van 
gepubliceerd. Nog steeds horen we zeggen dat het een van de interessantste boeken 
is die ooit over de Meetjeslandse geschiedenis werden gepubliceerd. En dat het daar
bij nog zeer vlot leest ook. Blanca was bijzonder ingenomen met deze uitgave. 
"Daniël legt altijd zijn eieren in een anders nest," zei ze. Waarmee ze bedoelde dat 
haar echtgenoot zijn leven lang steeds belangeloos voor een ander had gewerkt en 
geschreven en daarvoor nagenoeg niets had teruggekregen maar uiteindelijk toch 
werd beloond met een eigen boek. Ook Daniël was danig in zijn nopjes met de 
Verkenningen. Hij uitte zijn dankbaarheid niet zo gemakkelijk, maar toch raakte hij 
zowaar ontroerd bij de voorstelling van zijn boek. 

Wij leerden Daniël kennen via het weekblad Vrij Maldegem. Zoals heel wat lezers in 
hun dagblad eerst de strips lezen, zo lazen wij eerst het stukje van Daniël Verstraete 
over de geschiedenis van onze streek en waren steeds danig teleurgesteld als er geen 

Daniël Verstraete geflankeerd door Hugo NOlleboom (I) en Georges van Vooren (r) tijdens de 
heemkundige ui/stap naar de grensstreek in augustus 1989. 

Foto : Walter Notteboom 
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artikel in stond. Daniël was afkerig van geleerddoenerij. wat hem toch nict belctte 
zeer wetenschappelijk gefundeerde artikelen te schrijven. Als geen ander kende hij de 
diverse archiefdepots waaruit hij zijn ken nb putte. Hij wa!. in meer dan één opzicht 
de pionier van de Meetjeslandse geschiedenis. Vooreerst schreef hij zeer toegankelij
ke bijdragen over soms heel moeilijke onderwerpen. Een artikel over de verschillen
de lasten die op een stuk grond konden liggen. wat een heerlijkheid ww.. hoe dal nu 
precies in elkaar stak met de tienden. over rijke mensen. over pa\toors in hun bloei
ende wijngaard, over heksen, enz. Vervolgens schreef hij steeds mei liefde, melan
cholie en begrip over het wedervaren van de kleine man, de eenvoudige boer, de lan
delijke chirurgijn. de smokkelaar, de drinkebroer. enz .• die nogal dikwijls hel 
slachtoffer van de geschiedenis zelf waren. En overal woonden brave men!o.Cn in hel 
Meetjesland en die brave mensen vertelden van alles en nog wat tegen Daniël en ze 
konden dat dan meestal de week daarna lezen in het \ 'rij Maldegem: de katerhislorie 
van Aloïs Goethals uit Adegem bijvoorbeeld en enkele straffe uitspraken van veld
wachter Notteboom ... Soms waren zijn stukjes niet gespeend van enige humor. Ik 
herinner me dat een van zijn artikelen begon met: "De Gentenaars =ijll a/rijd a/ 
hes/agmakers geweest ... ", waarna een heel interessante uiteenzetting volgde over 
Gentse aanspraken op eigendommen in onze streek. Verder kon Daniël VeNraete als 
geen ander de link leggen tussen het heden en het verleden. Na het bekijken \'an de 
film De lIeksen \'Gil Sa/em volgde een heksenhistorie uit eigen streek. Het Iclen van 
een magisch-realistisch boek van Hubert Lampo vonnde de aanleiding tot het schrij
ven van een vermakelijk magisch-realistisch stukje over Ursel. Werd ergens t'en weg 
aangelegd of vernieuwd. werd een gebouw afgehroken. dan was Daniël er als dc kip
pen bij om er de geschiedenis over te schrijven. Tenslotte was Danid It"er kritisch. 
vooral dan over datgene wat anderen over de geschiedenis van t"t.'n of andl'r dorp 
schreven. Gabriël De Lille en meester Willems uit f\·1aldegem mochten d~1t ver.-chil
lende keren ondervinden. Ook zeer geleerde historici kregen er soms van langs l'n 
meer dan één keer hleek de visie van Duniël de juiste te lijn. Dl'nken \\1.' hij\'lll.)rtx'dd 
maar aan de verdwenen parochies in de polderstreek, lk prl.lhlcllll.'n in verhand ml't 
de afwatering. de uillurving, enz. Allemaal prohlcllll.'n lik hij nkt alkcn 'amlÎt lil' 
archieven kende. maar ook van waarnemingen tl.'r plaatst', 

Weinigen zijn ervan op til' hoogtl.' dat Daniël Ikh ook gcwaa~d hl.'t'n aan hl't sdlrij
ven van enkele historisch-romant isdH.· verhak'll. In 1950 \'l'rsdll'l'n in \ 'nj .\lclldc'gml 
het vervolgverhaal N;CIIII'C (~id(,f/ in l't'n stille stn.'l'k W\Hlrinlk Il\de-I.'<.'u\\ Sl' lll.'!t'\l'
nissen worden verteld van de inwonl'rs van l'llkdl' grott' hlX'\'l'n: ()n.)n~en~(I\.·lt. 

Papin~do en het Stevensgot'd. In junrgang 19521x'gon in hl.'t Illllllllll'r vun ~O al'rillll'1 
feuilleton C;r{,f/:do:t' Lit/clt'. Of SynnoVt' - dat in 1949 Vt'rsdll'l'll - l'lllk \'an Daniël 
Verstraete is. is zeer waarschijnlijk maar niet lekcr. wunt l'f "on.1t jatlllllCr gl'Il\X'~ 
nergens een auteur vel111l'ld Indut l'l'n grondig tl'kslOndl'l"/lx'k Hlmgl'wl.'/I.'n b. 

De uitvaart van Danit:1 verliep l'l'IlVOlldip.. lonlk'r pathos t'n "lIS \\:HII"SI.'hi.inli.ik dnUf· 
door zo ontrol.'rt'nd. want IK't wurt'll wl'r!..l'lijk lil- fUlIlilil' l'n vrkndl'n dil' :,t':o.l·hdd 
kwamen nl'lIlen. Een van Ajn k kin!.. imkl'l.'n 1l1'll'ndl' dl' dil'!lSt 1Il,'t 1.'<.'11 ml\\ll gdx'\t. 
pilter Van Landschoot lIit Alk'gl'l1l vl'r"t..lnnnk lijn Hall\\l'/iglwid als ,llld sltllhl'gl'Ih'llll 
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van Daniël, een ander kleinkind las pakkende voorbeden waarin ze onder andere haar 
verdriet uitte omdat ze haar opa niet meer zou zien en hij haar niet meer zou kunnen 
helpen. 

Aan het eind van de dienst sprak Guido Vanpoucke, een schoonzoon van Daniël. 
Toen deze met zijn echtgenote Lieve in Belgisch Congo verbleef, stuurde schoonva
der hem wekelijks de Standaard der Letteren, omdat Daniël vreesde dat ze wel eens 
van hun Vlaamse volk zouden kunnen vervreemden. Zijn liefde voor de kleine man, 
zijn Vlaamse volk, zijn volksverbondenheid waren geen ijdele begrippen voor deze 
man die dat na de oorlog aan den lijve had moeten ondervinden, maar zijn Vlaamse 
reflex daardoor niet verloor. Een boerencontract uit het Meetjesland was voor hem 
minstens zo belangrijk als het Edict van Nantes. Als de familie uit eten ging koos 
Daniël gegarandeerd voor een landelijk restaurant met karakter in plaats van voor een 
moderne nietszeggende eettent met veel neon en plastic. Steevast reed het gezelschap 
zich na het maal vast in een slijkerige weg waar altijd wel iets interessants over te ver
tellen viel. Als geen ander hield Daniël van de mensen en van de natuur. Mercantiele 
kunst was aan hem niet besteed, een eenvoudig madeliefje was hem meer waard dan 
een onbetaalbaar doek. Daniël hielp iedereen, zijn enorm archief stelde hij voor 
iedereen beschikbaar. Geen onderwerp, of Daniël diepte er iets over op. Het was een 
vorser in de echte betekenis van het woord en zijn rusteloze geest was steeds bezig. 
"In het Grote Archief zal dat ook wel zo zijn," besloot Guido Vanpoucke zijn pak
kend afscheid. 

Na de uitvaart konden we het niet laten nog eens langs Daniëls woning aan de 
Engelendalelaan te rijden. Aan het raam van zijn studeerkamer zagen we enkele boe
ken en wat paperassen liggen. Tegen de voordeur stond een appelaar met rijpe herfst
appeltjes die hingen te blozen in een mager novemberzonnetje. Deze Appeltjes van 
het Meetjesland wachtten vergeefs op hun plukker ... 

Hugo Notteboom 

B. Martine De Reu, laureate provinciale prUs ?,eschiedenis 

In het stemmig kader van de gemeenteraadszaal van Zomergem werd op vrijdag 27 
oktober 1995 de provinciale prijs voor geschiedenis uitgereikt aan Martine De Reu 
uit Zomergem. Zij kreeg die fel begeerde prijs voor haar doctoraal proefschrift Een 
kerk in Evolutie. Predikatie in het geleerdenmilieu va 500 tot 1200 : Hemelmart, 
Septuagesima en de feestdag van een maagd-martelares. 

Zij werd op 4 juni 1964 te Gent geboren. Aan de Universiteit van Gent behaalde ze 
in 19H6 de graad van licentiaat in de geschiedenis, specialisatie Middeleeuwen. In 
1987 beëindigde ze een opleiding in de bibliotheconomie en bibliografie. In datzelf-
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de jaar verdiepte ze zich in de middeleeuwse beschaving aan het Cen/re d'ltudes 
sllpériellres de cil'ilisalion médié\'ale te Poitiers. Twee jaar later behaalde 1.J! het gra
duaat in de informatica en programmering. Tenslotte behaalde Martinc De Reu in 
1993 haar doctoraat met het bovenvermelde proefschrift. 

Van haar hand verschenen inmiddels diverse artikels en publikaties over missionering 
en predikatie in de Middeleeuwen. Voor het Milac-blad van Zomergem schreef re 
een bijdrage over Hel ontstaan en de vroegste geschiedenis \'an Gem. 

Hartelijk proficiat aan deze Meetjeslandse historica. die nu verbonden is aan de afde
ling manuscripten van de Gentse Universiteit. 

L.S . 

.J. ABB-prijs voor de geschiedenis van het Vlaamse Platteland 

13 (!) december werd voor het Meetjesland en nog meer voor het HCt'mJ.:ulldig 
Genootschap een echte feestdag. Het was wel spijtig dat niet alle betrokkenen van het 
feestje op de hoogte waren. Op die dag werd namelijk in de lokalen van ABB-verle
keringen in Leuven de derde ABB-prijs van de geschiedenis van het VI~lalme pIane
land uitgereikt. Deze prijs werd ingesteld door de Centrale van de landeliJke Gilde. 
in samenwerking met ABS-verzekeringen. om de aandadll \'an de publiel..e opinie 
voor het Vlaamse, landelijke dorp en zijn verleden aan te sche~n. Ot' t\\C'ejaarlijl..
se prijs wordt verdeeld over twee categorieën van inzendingen: werken van .lI:.ldc
mici en werken van niet-academici, 

Voor deze derde prijs telde men ruim twintig inzendingen, \\1mrvan dl' jury er exact 
twintig ontvankelijk heeft verklaard. Een merkwaardige vaststdling wm, dal wntit 
het grootste deel van de ingezonden werken hl'lHlordl' tot dl' categorie van de nil't
academici. Een tweede ervaring was dal hijml dl' helft van dl' in/l'ndingl'n hl't ""suI
Iaat was van een collectieve prestatie van 10\\'l'l academid als nil't-aellk'mid. En dil 
laatste gegeven hracht de jury aanvankelijk wat in Vl'rwarring V\llf:tl/C' hel ""glc:ml'nl 
voor de loekomsl zal hijst uren ), liet viel dl' jury, V\lllf!.!.l'/l'll'n d\lllr Pnlf. Dr. Sll'fa,lIl 
Top. levens op dal één strel'k huitengc\\'(lllll was \'l'rll'gl'nwoonfi~d. nl. hl't Ml'\.'I.ll'S
land meI maar Iiefsl vijf werkt'n. Dil mOl'sl dan hijna ook uutnlllatisdl lOl ""sulta ... 
leiden. 

Ik restl'ilercn wc letterlijk. 

"Dit jam ging de prijs Ilaar : 

... In de l'utcgnrie niet-ul'lldemische wcrkl'n : 
"(i('.w·ltieclcfli.\' \'(11/ 1~'\'t'rgt'lI/" door Oc' \ ·o.~ ft (',11, 

... In de categorÏl' ncadl'lllisdll' \wrkt.'n : 
.. (ie.\'cltiedcflis \'(/11 Ikl/c'll'" door 111/.\'lill"''' F, 1'.(/. 
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In de categorie werken van niet-academici werd de jury aangenaam verrast door de 
bijzonder hoge Áwaliteit, de uitstekende en wetenschappelijke onderbouwen de soli
de samenhang die de Werkgroep Achiel De Vos heeft weten te bereiken met de twee
delige in::ending Geschiedenis van Evergem. De samenwerking van gedegen ama
teurs en geh1'alificeerde onderzoekers heeft gelukkig geresulteerd in de realisatie van 
een stuk geestelijk testament van de betreurde Evergemse lokaalhistoricus Achiel De 
Vos, die weliswaar duizend jaar Evergem heeft mogen vieren in 1966, maar in 1989 
is gestorven, een paar maanden nadat men hem naar aanleiding van zijn 65e ver
jaardag feestelijk in de bloemetjes had gezet. 

De mens wikt, maar ... God zij dank bestaat er een ABB-prijs om waardevolle pio
niersarbeid te bekronen, die door een creatieve werkgroep onder de stimulerende lei
ding van Freddy Pille als een rijpe en volwaardige vrucht werd gekoesterd. Deze 
Evergemse geschiedenis is naar de mening van de jury een schoolvoorbeeld van wat 
lokale historiografie kan zijn. Alle mogelijke facetten van landschap en bewoners 
passeren in een uitgewerkte historische context de revue. Hier wordt geen gedegen 
verhaal gebracht van een paar honderd jaar, maar van de prehistorie tot de hobby-, 
sport- en jeugdverenigingen van de eigen tijd. Het wetenschappelijk evenwicht in de 
behandelde perioden is sterk opgevallen, evenals de kritische zin waarmee bepaalde 
beeldvorming onder meer voor de middeleeuwen terecht werd ontmythologiseerd. 

Een ander pluspunt is de geslaagde projectie van Evergemse petite histoire op de 
achtergrond van de nationale geschiedenis. Door deze oplichting vanuit micro- naar 
macroniveau krijgt het verleden van Evergem plots veel meer historisch reliëf en 
wetenschappelijke diepgang. 

De goedgekozen illustraties met erbij horende teksten, het uitstekende notenapparaat 
en vooral de objectiverende en exhaustieve aanpak van de materie waren voor de 
jury additionele argumenten om deze bovendien mooi uitgegeven dorpsgeschiedenis 
met klinkende munt te honoreren. 

Wat de tweede categorie betreft, nàmelijk die van de academici, is de jury tot de con
clusie gekomen dat het schrijven van een kwalitatief hoogstaande dorps- of stadsge
schiedenis eigenlijk en feitelijk een zeer zware opgave is, zeker als de voorkeur gege
ven wordt aan een holistische aanpak. Teamwork lijkt dan ook aangewezen. Dit is 
geheurd voor de Geschiedenis van Bel/em, een deelgemeente van Aalter. Onder dit 
project hehhen vier auteurs hun stevige schouders gezet, nl. Filip Bastiaen, Dirk de 
Reuck, Ivan Iloste en Luc Stockman. Op hun heurt hehhen zij op de ol/mishare steun 
kunnen rekenen van enkele enthousiaste medewerkers. Een collectieve prestatie dus, 
die in twee parallel opgehouwde delen werd gerealiseerd, nl. Bellem voor en na de 
Franse tijd. 

Laten we meteen maar zeggen dat vooral het eerste deel grote indruk op de jury heejt 
gemaakt. Eveneens een pluspunt is de geslaagde situering van Bellem als kleine enti
teit op de y,olven van de y,rote politieke y,ebeurtenissen. En dergelijk /lOofdstuk fUI/-
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geert tegelijkertijd als eell soort sylllhese om de periode van hel allcien regime af Ie 
sluilen en te evalueren. De rijkdom van hel werk. zijn pre.remalie.de (oet<ankelijkheid 
van het hronnenmaleriaal via de honderden keurige \'erM·ij:illt<en. de "ele aardige 
illustraties ell de perfect opgestelde en handit<e lijslen en regislers Irehhen de jury 
kunnen overtuit<etl. De degelijke samenvauingen per hoofdswk en de aam'ul/ende 
kroniek van Aaltel' 19fU -19RR geven een afgewerkte indruk. Na rijp heraad heeft de 
jury dan ook heslolen om de Geschiedenis van Bellem Ie hekronen. 
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Nog beschikbare jaargangen: 
Nr. Jaar Nr. 
2 1950 37 

13 1962 3H 
21 1970 41 
25 1974 4~ 

32 19HI 43 
35 19H4 44 
36 19H5 4:" 

* Slechts enkele exemplaren 

Lidmaalsc'hllP 

Jaar 
1QHb 
19X7 
1 Ql.)(l 
IINI 
IQQ:!· 
IQQ3 
IQI).J 

liet lidl11aatschap kost hOO fr. (+ cVl'IHul'(,'1 75 fr. voor hl'l \'er/l'lllkn '''11 hl'l 
jaarbock ; + 20() fr. voor hel huill'nlund). Ouden.' juarhod,l'll .. ijn mlll dl'/l'Ili.k prijs I~' 
bekomen. 

Werkwijze: 
- beslellen op hngcrvcnnc:ld 1'1Iiladl\'s. 
- of door storting op postrl'kl'nng ()()()-()h04()5h-37 vnn Iwl I kl'm"undi~ 

(il'nootschap van Iwt Ml'l'tjcslnnd. p/II (k'ntstnllli I.~, IN71 I.l'mhd'l' 
mct vcrnll'lding "nÎl'lIw lid" of dl' gt'Wl'nsll' .ianrhol,'h'll. 
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