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KAREL LODEWUK LEDEGANCK 
EN JUDOCUS FRANS DE HOON 

Hugo NOTTEBOOM 

V riendschap tussen vrederechters 

Na langdurige en in materieel opzicht moeilijke studies, verkreeg Karel Lodewijk 
Ledeganck op 10 augustus 1835 het diploma van doctor in de rechten aan de Gentse 
rijksuniversiteit. Over deze moeizaam verlopen studies was zelfs Ledeganck niet erg 
te spreken, want in een brief van 15 augustus 1835 aan zijn vriend en collega-dichter 
Frans Jozef Blieck 1 schreef hij: "Deze tytel kost my eenige honderde franken voor 
lessen en examens, en twee jaren en half onafgebroken studie; gedurende de laatste 
tien maanden wrocht ik twaelf à veertien ure daags; ook gevoel ik myne gezondheid 
verzwakt en heb rust nodig .. 2. 

Karel Ledeganck was reeds in 1833 in 'gerechtelijke' dienst. Bij het begi n van dat 
jaar solliciteerde hij naar de openstaande plaats van griffier bij het vredegerecht in 

Karel Lodewijk Ledeganek Judocus Frans De Hoon 
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Kaprijke. Hoewel Ledeganck niet het vereiste diploma bezat, werd hij toch aange
steld en werkte hij van februari 1833 tot april 1834 als interimaris op de griffie, om 
in 1834 aangesteld te worden als plaatsvervangend vrederechter. Hij bleef dit tot in 
1836 toen hij benoemd werd tot vrederechter te Zomergem3. Dit alles werpt een 
geheel ander licht op de Ledeganck-studie. In nagenoeg alle biografieën wordt het 
namelijk voorgesteld alsof Ledeganck als een berooide sukkel dagelijks te voet naar 
Gent trok, om er in de meest armoedige omstandigheden te studeren. Wat blijkt ech
ter: Ledeganck beschikte over eigen inkomsten om zijn studies te bekostigen, zoals 
hijzelf in bovenstaande brief aan Blieck bevestigt. Wat wel correct is, is dat het 
Ledeganck een bijna bovenmenselijke intellectuele inspanning kostte om zijn diplo
ma te behalen. En het is inderdaad mogelijk dat toen de kiemen werden gelegd voor 
zijn latere ziekte. De jaren in Kaprijke waren in elk geval bepalend voor zijn verdere 
leven. Hij maakte er namelijk kennis met Judocus Frans De Hoon die in 1840 zijn 
schoonvader zou worden. 

In 1834 stond Ledeganck zowat op zijn literaire toppunt. Nadat hij naam had gemaakt 
in verschillende rederijkerswedstrijden en plaatselijk bekendheid verwierf met het 
maken van allerlei gelegenheidsverzen, kwam hij na de Belgische onafhankelijkheid 
van 1830 in een literair dieptepunt terecht. Voor zover bekend schreef hij tussen 1831 
tot 1833 vier gedichten, waarvan dan nog twee gelegenheidsstukjes: een voor de 
inhuldiging van burgemeester 0' Huyvetter in 1831 en een voor een overleden nicht
je in 1832. In 1834 echter verwierf hij nationale bekendheid met zijn Zegeprael van 

's Lands Onqf71llnglykheid. Met dit gedicht sleepte hij de eerste prijs in de wacht in 
een wedstrijd die was ingericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het 
gedicht dienden de septemberdagen van 1830 herdacht te worden. Ledeganck, die er 
al verschillende keren aan gedacht had zijn lier in de wilgen te hangen, kreeg door 
deze overwinning opnieuw de smaak te pakken voor het maken van gedichten. 
Overigens leverde de overwinning 600 fr. op, hedrag dat Ledeganck best kon gehrui
ken voor het bekostigen van zijn studies. 

Judocus Frans De Hoon was, net als Ledeganck "een bemillllaar en iel'erig beOtje

naar onzer vaderlllndsche letteren." Hij vestigde zich als geneesheer te Kaprijke 
waar hij ook schepen, hurgemeester en vrederechter werd. Ledeganck was er zelf:" 
bij toen hij als hurgemeester werd aangesteld. Later werd De Hoon sclwolop:ic'lIt'r 
voor het lager onderwijs in het district Eeklo4. Het spreekt vanzelf dat deze heide lief
hebbers van de literatuur vrij spoedig met elkaar in contact kwamen en zeIL" goede 
vrienden werden. Vriendschap die reeds in het prille hegin overschaduwd werd door 
het overlijden op II juli 1836 van Auréle-Joseph De Hoon, veertie(~jarige zoon van 
Judocus Frans. Nog in hetzelfde jaar 1836 kreeg Ledeganck zijn definilÎl'vc ht'Ill~
ming als vrederechter van het kanton Z0l11ergem5. De Hoon was een dt'r l'ersten die 
over deze eervolle henoeming werd ingelicht en hij wenste zijn vriend dan ook in ron
kende - zij het Franse - hewoordingen proficiat: ".I'llI'a;s t'Spat' \'('lIir t'1I pt'rsOIIII(' 
vous adresser mes ('ollgrafulatiolls, 111ais COIIIIlIl' It'sjours s'ëcolli<'lIf sallS {llu'f('1I aÎt' 

Ie loisir ilfaut biell re('ou\'r;r à la pl/llllt' pou/' \'ou.\' din' C(' {I/I'lm St'l"I'C'lIIt'llf dt' ma;" 
eul exprimé Mell lIIieux. ./t> vou.\' jt;lidtt' SiIlCht'l1It'lIt." Hij Wl'IlS!t' l.t'lkganl'k t't'll 
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succesvolle carrière toe en was verheugd en fier op zijn landgenoten die zulke goede 
keuze hadden gemaakt. Wel vonden beide heren het jammer dat ze elkaar niet meer 
zo dikwijls zouden kunnen ontmoeten maar "l'éloignement de peu de lieues ne me 
privera point du plaisir de vous voir quelquefois," aldus nog De Hoon die de achting 
die ze voor elkaar hadden en de vriendschap die tussen beiden was ontstaan, bijzon
der hoog schatte. Vandaar ook dat De Hoon recht meende te hebben "d'en deman
der parfois un leger témoignage,,6 . 

In Zomergem werd de kersverse vrederechter met de nodige égards verwelkomd. 
Onder andere werd een lofzang voorgelezen door een ons verder onbekend Zomer
gemnaar waarin de verdiensten van "de dierbre Kunstenvriencf' werden afgeschilderd 
en waarin ook enkele raadgevingen ten beste werden gegeven: 

"Ga voort, Geliefde Heer, op 't pad der kundigheden, 
Volijnd de gloriebaen die gij zijt ingetreden, 
Klimt d'eeretrappen op, tot roem van uwen stand, 
Verwerf de hoogste gunst bij Vorst en Vaderland! 

Geniet hier op de aard een lang tevreden leven, 
Dit zij den hertenwensch die ik verrukt mag geven, 
Aen U, die wierd verlang met algemeene stem, 
Bij d'achtbre vriendenschaer van t'juijchend Zomergem7. 

Ondanks zijn bevordering verliet Ledeganck Kaprijke met spijt in het hart, want hij 
was er verliefd geworden op Virginie, dochter van zijn vriend Judocus Frans. Door 
zijn drukke bezigheden in Zomergem had Ledeganck echter niet veel tijd meer - het 
was een zeer toegewijd ambtenaar - om zich met amoureuze zaken in te laten en de 
liefde werd op een laag pitje gezet, om na enige tijd toch terug open te bloeien. 
"Misschien is het niet ondichterlyk dat onze minnenhandel, sedert jaren begonnen, 
gedurende een geruimen tyd is onderbroken geweest en dat gevolgelyk als het ware 
de aentrekkingskracht in zyne herneming gemengd was," aldus Ledeganck in een 
brief van 22 november 18398 aan zijn vriendin-in-de-kunsten, de in Diksmuide 
wonende dichteres Maria Van Ackere-Doolaeghe9. 

Vrij spoedig werd Ledeganck in Zomergem een gerespecteerd vrederechter die, 
omwille van zijn juridische kennis en 'specialisatie' - hij verdiepte zich bijvoorbeeld 
in de wetgeving over de militie lO - vrij veel invloed begon te krijgen in rechterlijke 
en politieke middens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat De Hoon, bij het over
maken van zijn nieuwjaarswensen in januari 1837, een beroep deed op Ledeganck om 
zijn kandidatuur als plaatsvervangend vrederechter voor het kanton Kaprijke te steu
nen, Ledeganek zelf had er immers op aangedrongen dat De Hoon zou kandideren, 
want er werd gevreesd voor "des rivalités et des mouvemens hostiles de I' autre hord". 
Er was namelijk nog ccn kandidaat en Lcdeganck vroeg dan ook enkele bijzonderhe
den over het beroep, opleiding, enz., van zowel De Hoon als van Judocus Van Praet, 
ook al een inwoner uit Kaprijke. 
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Over zichzelf schreef De Hoon dat hij 49 jaar oud was, geneesheer, schepen van 
Kaprijke was geweest van 1825 tot 1830, daarna lid van de kantonraad van Kaprijke 
tot in 1832 om tenslotte op 19 augustus 1836. burgemeester te worden benoemd. 
"Les connaissances étendues et variées de ce candidat sont généralement reconnus," 
aldus De Hoon die zichzelf nog met "un caractère conciliant" toebedacht en als 
geneesheer in een sociaal onafhankelijke positie verkeerde, een pluspunt voor een 
vrederechter. Judocus Van Praet, zo liet De Hoon Ledeganck over de tweede kandi
daat weten, was grondeigenaar en schoenlapper, was lid geweest van de gemeente
raad van 1825 tot 1830 en was op 19 augustus 1836 tot schepen benoemd. Volgens 
De Hoon had Van Praet nauwelijks ondervinding inzake administratieve aangelegen
heden, toch genoot hij eenieders achting I I. Op 10 januari 1837 liet Ledeganck de 
procureur-generaal weten dat zowel Van Praet als De Hoon, in geval van benoeming. 
het ambt van plaatsvervangend vrederechter zouden aanvaarden 12. Het spreekt van
zelf de Judocus De Hoon met zijn favorabel curriculum vitae op 8 februari 1837 tot 
plaatsvervangend vrederechter werd benoemd 13. Pas op 3 oktober 1846 werd hij 
definitief aangesteld 14 en in 1866 diende hij zijn ontslag in lS . 

Ledeganck ging het ondertussen op maatschappelijk gebied almaar beter voor de 
wind. Op 4 juli 1837 legde hij de eed af als provincieraadslid l6. Bij de eerste ronde 
van de verkiezingen had Ledeganck 49 van de 161 stemmen behaald terwijl zijn 
tegenkandidaten respectievelijk 53 en 49 stemmen behaalden. De tweede ronde 
bracht voor Ledeganck de overwinning met 80 stemmen 17. Vanzelfsprekend was het 
opnieuw De Hoon die Ledeganck feliciteerde. Hij vond de verkiezing in Zomergem 
een "triomphe de I'aristocratie du mérite sur cel/es de la naissance et de /'argellt. " 
Voor Ledeganck opende deze verkiezing perspectieven op "une carrière pilis large" 
en bovendien zou het land meer gelegenheid hebben "de profiter de \'os lumières et 
de les rémunér dignement. " Met de eerstkomende kermis werden Ledeganck en zijn 
zus Delphine uitgenodigd naar Kaprijke; volgens De Hoon was dit een pelgrimstocht 
die Ledeganck reeds gewoon was te doen en het zou een bewijs zijn "que vos 1/0/1-

veaux amis ne vous feront pas oublier les anCÎens qui pOli,. avoi,. été moins he/lrelLr, 
ne vous sont pas moins devoué" 18. 

De Hoon verloor het contact met 'Zomergem' nooit lang uit het oog. want de vriend
schap met Ledeganck lag hem te na aan het hart. De toon van de brief die hij op 11 
oktober 1837 naar Ledeganck schreef, is bepaald kameraadschappelijk te noemen. 
"Vous êtes un terrible hom me, mOIl cher Monsieur Ledeganck," aldus De Hoon. 
omdat deze hem voor "une petite politesse" overdreven had bedankt en zelfs een 
geschenk had aangeboden. Bij een volgende gelegenheid zou De Hoon misschien 
niets meer durven vragen. "Fatulra-t-il dOlle lJlIe je suis reduit cl \'Ous sO/llwiler la}iè
vre pour avoir Ie plaisir de vour guèrir?" vroeg De Hoon zich nl'. Desondanks ver
heugde hij zich "de plus e1l plus cl votre amilié" en smeekte Leueganck "dt' 1II('}(1/1,.

nir quelque occasion de vous lémoigner la miel/f/t'" 19, Een uitschuiver muakte Dl' 
Hoon toen hij Ledeganck in een brief van 2 maart I X3~ aansprak met /1./011 cht'r 
Maitre20. Daar was Ledeganek hoegenaamd niet mee opgezet. Uk slibi tII'('(' IIl1t' 

résignatio1l foufe chrétie1ll/e I'aposlrophe slil/glcmle d ';I"(>IIit' '/lIt' \'Ous me' lall(,(':' ('11 
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tête de votre dernier ... 21 " schreef hij op 7 maart 1838, waarop de Hoon op 10 maart 
repliceerde: "Si vous ne voulez pas que je VOltS nomine maître tout haut, je vous jure 
que je ne l'en dirai pas moins tout bas, et terminons là cefte querelIe ,,22. Voortaan 
bleef het voorlopig bij "Mon cher Monsieur Ledeganck ... " 

Kort na zijn benoeming als inspecteur voor het lager onderwijs, verhuisde de familie 
Ledeganck naar Gent. Het is ons niet bekend of Ledeganck met spijt afscheid nam 
van Zomergem. Wel weten we dat het voor Virginie een hele opluchting betekende 
"thans voor altyd van dat verdrietige Zomergem te zyn ontslagen. .. 23" Het leven op 
het platteland was in die tijd, vooral dan tijdens de winter, beslist geen pretje. 
Con stance De Hoon, schoonzus van Ledeganck die toen nog in Kaprijke verbleef, 
was maar al te blij dat ze af en toe eens naar Gent mocht om er te logeren bij haar zus: 
"Toen mijn zuster twee jaren na haar huwelijk naar Gent verhuisde, kreeg ik van 
vader de Hoon meer dan eens toelating om bij de Ledegancks te gaan logeeren. 
;:.oogezegd om mijn zuster in haar huishouden wat te helpen. Te Caprycke verveelde 
men zich erg in den winter, en zoo 'n uitstapje naar de stad van Lei en Schelde rvas 
dan voor mij een buitenkansje ,,24. 

Dichters over hun werk 

Het Burgslot van Zomergem 

In 1837 of 1838 was Ledeganck in Maldegem geweest waar hij verantwoordel ijk was 
voor de werkzaamheden in verband met de militaire dienstplicht waarvan 'Ie tirage 
au sart' het hoogtepunt vormde. Ledeganck maakte van de gelegenheid gebruik om 
wat rond te neuzen in Maldegem: "l' ai été en pélerin visiter ces intéressantes ruï
nes", schreef hij, waarvan enkel nog een kleine toren boven de bomen uitstak. Ook 
"les deux Ti/leuls séculaires, si imposants par leur age et leur masse" maakten diepe 
indruk op de dichter. "l' étais hien ému ", schreef de dichter in een brief aan zijn hono
rable ami Judocus Frans De Hoon25 . Naderhand schreef hij over zijn bezoek nog dat 
"dit gezicht krachtiger op mij werkte dan alles wat ik ooyt te voren over de harhaar
scheid der middeleeuwen en over de hatelijke feodaliteit in hoeken had gelezen of 
tafereelen had gezien,,26. 

De Eeklose dichter bezat blijkbaar een opmerkelijk waarnemingsvermogen, want hij 
liet een gedetailleerde beschrijving van het kasteel na: "Eenigen tyd geleden hevond 
ik my op een oud kasteel dezer omstreken, hetwelk eenige jaren te vooren gedeelte
lijk was hersteld, en waarvan een nader gedeelte was geslecht. f)e kelders van het 
houwvallige gedeelte waren te diep en te sterk gemetseld om niet nog lang aan de 
trage verdelging des tyds te wederstaen, en daerom waren dezelve van den hamer des 
afbrekers hevryd gehleven. In het diepste van een dezer kelders, werwaerfs enge en 
donkere wenteltrappen geleidden, onlwaerde ik een overhlyj:\'el van middeleeuwse/u! 
harhary, dat my deed yzen: eene soort van vierkante cel, nauwlyks ruim genoeg om 
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Titelblad van Het Burgslot van Zomergem o11tworpe11 door u.'degtlllck 
(UBG) 

drie of vier digt aell elkander staende persoonen te bel'llttl'n; ill een der 'lOdcn dt'sa 
ollderaerdsche krocht, eene steen en zitbank zienlyk door langt' wrYl'ing gi's/cti'n. en 
boven de bank, ter hoogte van den hals eens zittendelI p('rSOOT/s. e('n ~wClrt'n y~('rt'n 
ring, alsmede zichtbare tekenen van vorig gebruik ... 27". 

De ruïnes van Reesinge hadden zo'n diepe indruk nagelatcn op Lcdeganek. dnt hU 
"sints dit oogellblik aall den innerlyken drang ""iet kon wi'dustCli'n. om in ('i'n stak 
gekleurd tl~fereel de euveldadell tt' scllt'tsen, dit' ~/llk ('i'lI Ol'i'rblxfsl'l dl'l" Olle/t' til"rcm
nij vermoeden liet." Bij zijn bezoek aun dc ruïne was Lt'degnnl'k vergezt'ld gC\Vl't'st 
door enkele Maldegemnaren, en die vertelden hem niet alleen dt' kgt'nde van dt' Jtl 
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Illustratie hij Het Bur~sl()t van 7J)mer~em . Ze verscheen in de uit~ave van IR44 e/1 is VO/1 de 
hand van L. De Taey. 

ketelaars2X , maar ook nog een geheel ander verhaal: "Men ver/walde my toen ter 
plaats de f.:eschiedenis van eene vrouw van hO()f.:en ranf.:, die f.:edurende een aan/al 
jaren in dit aff.:ryselyke kot eenen misstap jef.:ens haren gemael zoude hehhen f.:eboe/." 
De vertelling kwam Ledeganck zeer onwaarschijnlijk voor, en het was volgens de 
dichter van allen samenhanf.: onthloot. Verder vond hij het minder geschikt om te ver
werken daar hij in l.ijn geplande gedichl "alle toepassing op personen of plaatsen 
wilde vermeden hehhen" en hij achlte het "verkieslyker de sto! lot myn tafereel alleen 
in de verheelding te zoeken, op eene plaets en in een tydvak, die tot geene rechts
reehe loepas,\'inf.: kon aanleidinf.: f.:even," Ledeganck moet zich daarover nogal ZOf-
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gen hebben gemaakt, want waar hij in zijn handschrift nog vermeldt dat hij een kas
teel bezocht deser omstreken, zijn de omstreken in de eerste druk van 1840 verdwe
nen. Vandaar dat de dichter een nagenoeg volledig gefingeerd gedicht schreef over 
Het Burgslot van Zomergem dat hij via zijn Voorbericht overgoot met een historisch 
sausJe. 

De bedoeling van de schrijver was enkel en alleen "een proeve van tijd- en zeden
schets in verband met de geschiedenis te geven." In de eerste helft van de negentien
de eeuw moet men blijkbaar erg onder de indruk geweest zijn van de donkere mid
deleeuwen. Ledeganck vond het in elk geval een "verschrikkelyk tydstip ", vol 
"ontzettende gebeurtenissen en openbare wanbedryven, welk een veld is er niet open 
voor de verbeelding als zy in het geheime Leven der grooten van die tyden wil drin
gen, toen schier ieder leenheer recht van Leven en dood over zyne onderhoorigen 
meende te hebben, en in zyn eigen slot de sLachtoffers zyner eigene en byzondere 
wraak straffeLoos kon marteLen ,,29. 

Voor zijn Burgslot van Zomergem deed Ledeganck heel wat historisch onderzoek en 
hij werd daarbij goed geholpen door De Hoon. Toen het lange gedicht in augustus 
1840 verscheen, kon Ledeganck zijn vriend reeds aanspreken met 'Papa', want hij 
was ondertussen gehuwd met Virginie. In een brief van 10 augustus 1840 dankte hij 
zijn schoonvader voor de meegedeelde bijzonderheden over Zomergem die voorna
melijk uit het werk van Sanderus kwamen en betrekking hadden over de opvolgers 
van de heerlijkheid. Ledeganck zou zijn "voorbericht volgens uwe nota .. zelfs aan
passen30. Als dankbare schoonzoon liet Ledeganck zijn Burgslot voorafgaan door het 
gedicht Aan mijn' schoonvader l.F. De Hoon. In het gedicht schrijft Ledeganck dat 
hij na het overlijden van zijn vader in 1836 definitief wilde stoppen het schrijven van 
gedichten: 

Geen wonder, als het graf nu gaapte t/lsschen beiden. 
Dat ik van 't werktuig zelf van vorig heil wou scheiden. 
Zulk een herinneringsbeeld beneep myn hart te fel. 
En 'k zei de lier voerwel! 

Ledeganck echter vond in Judocus De Hoon een tweede vader en her\'lltte de lier: 

En sinds ik. in den kring van al uw kroost gezeten. 
U met denze(fden naem als al uw kroost mag heeten; 
En sinds ik in dien kring een bron van liefde l'lJlld. 
Genas myn hartewond31 . 

Het Heerken van Maldegem 

Het zal voor de lezer waarschijnlijk een raadsel zijn, WHUl'Om Ledegnnck nÏl't zelf de 
bekende Maldegemse legende hewerkte. De reden daarvoor is niet vcr te lOl'kt'n: zijn 
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vriend uit Kaprijke had reeds de hand geslagen aan de bewerking van de ballade32, 
wat Ledeganck deed verzuchten: "Si vous n'aviez pas fait votre ballade l'en aurai 

, ,,33 essave wie... . 

Het HeerkeIl van Maldegem kwam herhaaldelijk ter sprake in de in het... Frans 
gevoerde briefwisseling tussen Ledeganck en De Hoon. In een van zijn brieven 
schreef De Hoon dat de meeste uitgaven die in 1838 verschenen niet veel meer waren 
dan de "véritables cimetiéres" en dat "notre littérature naissante a besoin de quel
ques bons ollvrages c1assiques et vous devrier songer cl lui payer cetle dette." Een 
zware verantwoordelijkheid dus voor Ledeganck. Tezelfdertijd verklapte De Hoon 
een geheimpje aan zijn vriend, waarvan hij eiste dat deze het aan niemand zou door
vertellen: "maïs je demallde votre parole de ne pas Ie reveler même aux roseaux ... ce 
serait d'un ridicule impardonnable d'en faire confession publique." Het was reeds 
meer dan vijfentwintig jaar geleden dat De Hoon nog een regel in het Vlaams had 
geschreven, en dan waren het nog maar vertalingen tot "Ia démangiaison 111 'esf 
venue, et ce qui est peut-être remarquable, l' ai travaillé avec beaucoup plus de faci
lité que jamais. " Ongetwijfeld was het onder de invloed van Ledeganck dat De Hoon 
zich opnieuw door de muze had laten inspireren en dat hij zich aan de bewerking van 
notre Heerken had gezet. De Hoon wou zijn ballade wel publiceren, voor zover dit 
incognito zou gebeuren, "nous pourrions Ie lancer avec les initials A. A. " Het publiek 
maken van de naam van de auteur kon niet, "ce serait fuer Ie poète." Lang kon 
Ledeganck het geheim van de identiteit toch niet bewaren. Immers, in de reeds geci
teerde brief van 22 november 1839 aan de Diksmuidse dichteres Maria Doolaeghe 
schreef hij: "Daer ik nu toch in confidencies ben, mag er wel wat meer uit. Zy heef 
Virginïe De Hoon en is de dochter van 'Het Heerken van Maldeghem '." 

Wat De Hoon niet durfde verklappen aan Ledeganck was dat hij in feite al een tijdje 
bezig was met de bewerking van de Maldegemse legende. Eind januari 1838 bracht 
hij zijn Zomergemse vriend daar op een nogal eigenaardige manier van op de hoog
te. De Hoon had de Maldegemse legende zogezegd verteld aan een vriend van zijn 
zoon Adolphe en deze vriend had er niets beter op gevonden dan de legende te ver
werken tot een baIlade. "La pièce m'a plu, j'ai cru y voir quelque imagillatioll, quel
que feu, " aldus De Hoon die zich niet durfde uitspreken over de verstechniek en de 
gebruikte taal, twee essentiële punten voor een gedicht. Ledeganck moest uitsluitsel 
brengen en De Hoon vroeg hem frallchement om zijn mening, want het zou jammer 
zijn moest de 'vriend' van Adolphe zich verder bekwamen in de poëzie, "se livrût au 
demon de la poésie" zonder gespeend te zijn van enig talent, "salls sentir /'in.fluence 
secrète". Anderzijds meende De Hoon toch ook dat het spijtig zou zijn "Uil talellt 
nois.mnt" te ontmoedigen "qui plus mur pourrait sous volre ballllière servir etllOno
rer la littérature heIKe,,34. Dit is toch wel een heel merkwaardige brief: het zou dus 
niet vader De Hoon zijn geweest die in eerste instantie de legende tot een ballade ver
werkte, maar wel een vriend van diens zoon Adolphe. Wij menen dat het wel dege
lijk een eerste versie van De Hoon zelf betrof, en dat De Hoon een gefingeerde vriend 
van zijn zoon Adolphe als dekmantel gebruikte om te weten te komen of zijn werk 
wel goed zou worden bevonden. Ledeganek moet kort na het verzenden van de brief 
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van 30 januari 1838 reeds commentaar hebben gegeven, want in de brief van 6 febru
ari 1838 alludeert De Hoon over aangebrachte verbeteringen, het moet dus zijn dat hij 
toen reeds de ware identiteit van de dichter had onthuld. 

Ledeganck had het manuscript - van vader of 'vriend'? - van het Heerken inderdaad 
gelezen en er nogal wat wijzigingen in aangebracht die met genoegen door De Hoon 
werden geaccepteerd: "Je souscris avec jo ie à la plupart de vos corrections ... ". 
Voornamelijk de correcties aan de vijftiende strofe vond De Hoon vraiment super
be35. De auteur zelf stelde ook nog enkele wijzigingen voor die hij aan het oordeel 
van Ledeganck voorlegde. Bijvoorbeeld over het opsluiten van de brigands: 
"Lorsque Amout enferme les brigands c'est à clef en non sous les verroux, qui ne 
sont utiles qu' à ceux qui se trouvent dans la maison, c' est ce qui m' a fait mettre slo
ten au lieu de grendlen, leur mode de fermer est analogue et les serrures comme les 
verroux peuvent a mon avis également motiver Ie mot sperren". Uit dergelijke futie
le details, althans in onze ogen, blijkt toch dat De Hoon - en met hem Ledeganck -
heel nauwgezet te werk ging bij het schrijven van gedichten36. In een volgende brief 
komt nog zo'n detail aan bod. In plaats van blyden yver prefereerde De Hoon "blin
den yver, surtout pour la proprété du mot: c' est Ie zèle égaré, aveugle, Ie fanatisme. 
D'ailleurs blijden yver fait quelque pléonasme avecjuichen." Merkwaardig, zo'n dis
cussie in het Frans over de inhoud en de betekenis van een Nederlands woord. In heel 
wat versies van de ballade staat dan ook blinden yver maar in de gedichten van De 
Hoon, uitgegeven door diens schoonzoon Heremans, staat blyden .vl'er37. 

De Hoon wou ook enige historische uitleg geven bij de ballade, zoals in de derde stro
fe bij den vromen pater die met de dood wordt bedreigd door de bosgeuzen: de dich
ter had daarbij "den moord in september 1575 op den gardiaell en eenen allderen 
pater der Sluijssche minderbroeders in dezen oord door de bosch of wilde gelt~e" 
gepleegd" op het oog38. 

Tenslotte verklaarde Ledeganck zich bereid een inleiding te schrijven bij de ballade 
waarin hij niets dan lof had voor de 'onbekende' auteur. Riskant, vond De Hoon die 
hoopte dat "votre préface ne vous fasse tort; VOltS êtes juge ell Israël, ca.d. ell litté
rature et l'impartialité doit être notre première vertu ". Eventuele kritiek zou niet op 
De Hoon, maar op Ledeganck terechtkomen ... 39. Veel kritiek kwam er niet: noch op 
de inleiding van Ledeganck, nog op de bewerking van De Hoon. Ondanks de belof
te van volstrekte geheimhouding, kon Ledeganck in zijn inleiding het toch niet laten 
te alluderen op de naam van de autellr:"~v zul/en echter in geen geheim Irachtl'l/ ft' 
dringen, waervan de kennis toch niets ter zake doet; wy zul/en de heil lall'n ,'oortm
ren ons op gouden eyeren vergasten .. .',40. Dat vond De Hoon nu eens echt amusant: 
"l' ai bien ri de I' allegorie ou plutlJt du relms, cela me paraÎt /lil pl'/iforlll'Clll.\porcmt, 
mais heureusement, vous al/ez I'e,ffacer ou epaissir Ie ,'oile, It, grammain' "t'W jt' 

crois het hoen ou de IIi1l41 . Ledeganck deed dit niet en de hl'l/ bleef wuur 'lt' stond. 
In een brief van 18 maart 1838 aan zijn geliefde k/illsf\'rÎt'lld Fruns Blit'l'k had 
Ledeganek het ook over Het HeerkeIl van Maldegem. Ledegunck nOl'lmk het t'l'tl 
"merkwaardig voorthrellgsel vall iemallddieiklimisscllit.l/la(t ... -;.olkolll/t.Il.lOt.ml.I/. 
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maer de»,,,1 het in het Belgisch Museum staet te verschynen, meen ik my de moeite te 
kunnell besparen ... ", m.a.w. Blieck zou allicht kunnen raden wie de ballade 

schreet42. 

Als illustratie voor zijn HeerkeIl bezorgde Ledeganck De Hoon een kopie van het 
oude kasteel van Maldegem uit Sanderus' Verheerlijkt Vlaenderen. De dichter ver
meldde dat de plaat was gekopiëerd door Neelemans, "inventeur de la peinture sur 
verre,,43. 

Dichters onder elkaar ... 

Zowel De Hoon als Ledeganck zonden met de regelmaat van een klok hun nieuwste 
gedichten aan elkaar. Meestal leverde dat heel lovende kritieken op, vooral dan van 
De Hoon. Toen Ledeganck zijn vriend in 1838 op de hoogte bracht van het voorne
men een dichtbundel uit te geven, was De Hoon daar in eerste instantie geen voor
stander van, hij vond het een raar idee "de meUre le public dans le secret de l'inti
mité". Nadat hij echter de verzamelde gedichten had doorgenomen, veranderde hij 
zijn mening: "fe ne puis qu'applaudirde toutes mesforces à la résolution de les met
tre au jour." Het lezen van de gedichten was een waar genoegen geweest voor de 
Kaprijkse dokter, hij vond er "de sentimens nobles qui nous animent" in terug. 
"Voilà de la poésie intime qui convient à notre litterature essentiellement noble et 
serieuse, voilà des vers qui doivent inspirer encore plus d'estime pour Ie caractère 
du poète que d'admiration pour son talent", aldus nog De Hoon die verder echt wel 
wat veel met het wierookvat zwaaide maar Ledeganck toch ook waarschuwde voor 
bepaalde passages, "très honorables en eux mêmes", maar waaraan sommige lezers 
toch aanstoot zouden kunnen nemen. Het blijft ons een raadsel welke passages De 
Hoon bedoelde ... 44. In een latere brief liet de scrupuleuze De Hoon alle vooroorde
len tegen een eventuele publicatie varen, hij moedigde ze zelfs aan: "Quant à la 
question d' opportunité d'imprimer. Pourquoi pas? Qui est ce que qui prend à la let
tre Ie désespoir des poètes? Ne sait on pas que ces messieurs peuvent se consumer 
d'amour et nes 'en porter pas moins bien? ,,45. 

Ledeganck was overigens reeds eerder van plan geweest om zijn gedichten uit te 
geven, en wel in 1834 toen hij met zijn ZeRepraei ... bekroond werd in de door de 
regering uitgeschreven wedstrijd. In oktober 1834 had hij dit voornemen bekend 
gemaakt aan Jan Frans Willems die toen nog in Eeklo woonde. Willems echter raad
de het Ledeganck af, en dit om een ons onbekende reden. In een brief aan zijn vriend 
Blieek schrijft Ledeganck daarober het volgende: "Sedert myne thuiskomst (en gy 
hebt Rezien welk een Reweld men hier Ier ReleRenheid dier te huiskomst heeft Rema
ekt) heb ik my onlediR Rehouden meI het verzamelen myner dichlerlyke voortbrenR
.'ie/en, en dit met het OORmerk om die in hel licht te Reven. Myn hooRverdienstelyke 
kunstvriend Wil/ems, aen wien ik dit OORmerk heb te kennen ReReven en myne verza
melinf< medef<edeeld heb, heeft my Remden de voorRenomene uiIRave nOR voor eeni
f<en tyd uitteslellen, en ik denk zynen raed Ie zullen voiRen, len ware 110Rtans eene of 
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andere omstandigheid of voordeelige gelegenheid my tot myn eerste besluit deed 
terug komen"46. 

De Hoon had een zeer verheven mening over literatuur in het algemeen en poëzie in 
het bijzonder. Op 2 maart 1838 zond hij Ledeganck het manuscript van zijn gedicht 
Sventha ter beoordeling: "Je vous soumets Ie Sventha comme elle sort du moule et 
avant de l'avoir soumise au polisoir. " In de begeleidende commentaar schreef De 
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Hoon dat de literatuur nieuwe wegen op moest, dat hij "la haute poësie" wou bedrij
ven en afstand wou nemen van de Franse literatuur" Je voudrais engager nos litera
leurs a quitter les ornières battues, à dédaigner la manière efféminée et courtisanes
que des français ". Heel Europa was erdoor besmet, beter ware het heil te zoeken in 
een terugkeer naar een "style antique, male et sévère" aldus nog De Hoon47 . 

Ledeganck antwoordde dat hij de mening van De Hoon over de invloed van de Franse 
literatuur volledig onderschreef. Toch meende hij dat de Franse poëzie zich op een 
hoger peil dan de Vlaamse bevond en wel precies door haar historische continuïteit. 
Wel werd Racine door Ledeganck "unfroid verificateur" genoemd en dit ondanks de 
puurheid en elegantie die zijn oeuvre sprak. Alphonse de Lamartine48 (1790-1869), 
Frans dichter wiens "Méditations poétiques" hem op slag beroemd hadden gemaakt, 
dat was pas een dichter: zijn poëzie was van een zelden geëvenaarde kwaliteit: taal, 
stijl én inhoud waren quasi perfect te noemen. Moest de Lamartine zich van een ande
re taal hebben bediend, dan nog zou zijn talent bovendrijven. Voor Ledeganck was 
dat een reden om komaf te maken met "les ridicules préjugés contre J10tre idiome". 
Om zijn stelling kracht bij te zetten liet Ledeganck zijn brief vergezeld gaan van een 
vertaling van Le Solitaire van de Lamartine waarvan hij hoopte dat "Ia copie 11' est 
pas trop faihle". Ledeganck vond Sventha een heel goed gedicht: hij had het wel vijf, 
zes keer moeten lezen "pour y trouver quelque chose cl redire" en hij voegde eraan 
toe dat hij zijn métier d'aristarqué9 in verband met Sventha niet zou moeten uitoe
fenenSO. 

Enkele dagen later reeds kon Ledeganck de kritiek van De Hoon op Le Solitaire 
lezen. Deze vond dat het gedicht van de Lamartine niets nieuws bracht, men moest er 
maar de psalmen eventjes op naslaan. De Kaprijkse dokter had niet zo'n hoge dunk 
van de Lamartine, "un véritablefrançais qui place l'élégance avant tout". De Hoon, 
die een zeer gelovig man was -"Ie Seigneur est sans cesse dans ma pensée" - was niet 
opgezet met de ideeën die de 'afvallige' Franse dichter verspreidde. Toch moest hij 
toch toegeven dat de Lamartine sublieme gedichten schreef. De Kluizenaar werd van
zelfsprekend een meer dan geslaagde vertaling gevonden. Bovendien bewonderde De 
Hoon het gemak waarmee Ledeganck zich de Franse taal had eigen gemaakt, maar hij 
raadde zijn vriend toch aan een eigen koers te varen, "sans autre patron que la haute 
sagesse et Ie goût exquis qui hril/ent dans tous vos ouvrages "SJ . 

Ledeganck schatte het oordeel van De Hoon over zijn gedichten bijzonder hoog, 
"f'importance que vous voulez hiel1 donner à mon avis"S2. Het zou ons te ver leiden 
de mening van De Hoon over vele gedichten van Ledeganck in het bestek van dit arti
kel weer te geven. Toch geven we nog enkele voorbeelden. "J'ai lu er relu votre 
charmante Verjaring, efle est foute helle", schreef De Hoon op 16 maart 1838. De 
melancholische sfeer van het gedicht deed De Hoon denken aan sommige gedichten 
van Tibullus53 en van ... de Lamartine! Elegieën behoorden volgens De Hoon overi
gens tot het summum van de dichtkunst: "Ie genre élégiaque lui-même ne serail-i! pas 
Ie plus poétique de tous? Car, n' est ce pas cetle rêverie douce et triste d'una ame 
raJ.5asié ou dégoûrée des Mens matériels qui dans sa recherche inassante d'uneféli
ciré inconnue fit nal/re I'imaf.(illation e/ portant /'arf lui-même?"S4. 
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Over De Zinnelooze schreef De Hoon niet minder dan vier bladzijden beschouwin
gen, aanvullingen en - medische - opmerkingen, want "in de hitte van de compositie" 
had Ledeganck wel een en ander over het hoofd gezien. Bijvoorbeeld waar hij 
beweerde dat "onze vaderen in de liefdehulp van krankzinnigen iets voor ons vooruit 
hadden, het is wel ver van waer!". Volgens De Hoon was de hulp aan krankzinnigen 
slechts op gang gekomen "sedert de zoo veifoeide groote omwenteling". En verder 
had dokter Guislain, aan wie het gedicht was opgedragen, "meer gedaen aen deze 
ellendigen dan al de kloosterbroeders en zusters van voorleden eeuwen." Verder 
vond hij dat Ledeganck meer de nadruk had moeten leggen op het raadselachtige der 
krankzinnigheid en uitgebreider had moeten ingaan op "de onbegrijpelijke vereen i
ging van den geest met het !ic/wem." Ook over de oorzaken van krankzinnigheid 
diende wat meer te worden geschreven. Volgens De Hoon was "de gemeene oor::.aek 
der krankzinnigheid de driften, en wel gemeenlijk in deze orde: Godsdienstige 
begrippen of gevoelens, ongelukkige liefde, hoogmoed, ijdelheid en verloren we/
stand. " In de vijfde en tevens laatste zang van het gedicht - Rouwen Troost - waar
in het lot van Tasso55 en Pascale werden beschreven, had De Hoon het voor touchallf 
aangezien mocht Ledeganck "met ijzing opmerken dat al ::.ijn streven naer Kunst en 
redelijk schoon hem voor zoo vreeslijk onheilmaer des te meer voorbereidt, het ::,ou 
dan eindigen met een schoon gebed - iets dat nu iets nieuws .. ou kunnen .. ijn - en een 
aenmaning tot de rijken ... ,,56. 

In het huwelijksbootje ... 

Het jaar 1839 was om meer dan één reden een belangrijk jaar voor Ledeganck. Het 
overlijden op 10 mei 1839 van zijn moeder, Joanna Judoca Coddens, betekende een 
bijzonder pijnlijk verlies, zo pijnlijk dat hij er aan dacht de literatuur vaarwel te zeg
gen: "Ik had de Lier een welgemeend waenl'el ge::.egd, maer aen de zalige schimme 
was ik eenen laetsten dichterlyken "IJeht verschuldigd. en dien heb ik geslaekt in eene 
Elegie ... " Ledeganck wijdde een tweedelig gedicht aan zijn moeder: het eerste deel 
droeg hij op aan zijn verloofde Virginie, het tweede deel aan zijn broers en zusters. 
Hij schreef aan Blieck dat die het misschien vreemd vond dat het eerste deel van de 
elegie opgedragen was aan ene Virginie, maar hij argumenteerde: "Ik dacht dat ('c'nt' 
uitboezeming over helgeen my dierblll'rst was alleen moest he/lOon'n aen h(,tg('c'n my 
dierbaersl is,,57. In pakkende verzen probeerde de dichter het verdriet van zich af te 
schrijven, en het viel hem bijzonder zwaar dat hij persoonlijk geen afscheid had kun
nen nemen van zijn moeder. Hel Grqf'mUner Moeder is een der gaaC'\te gedil.'hten \'an 
Ledeganck. Het slot ervan luidt als volgt: 

IX 

!Jaar zijg ik neer ten grol/d, dC' \'ingl'l'l/ il/ ciC' 1/(//'('1/, 

Terwijl ik op del/ 1,loer eel/ ' slroom I'ClII trell/(,I/ plc'ng: 
"0 god! gU woudl/1/U dcm den laalslt'lI lroosl nic" sparcn, 
Haar zegl'Il ! Ach, UH' wil is hl'ilig /1/(/ar hoc' slI'/'ng.''' 
Ik knielde "ó(),. ciC' spol/d, \I'CUlr " dier!>,./, S'(~f'op rusffl', 



En 'k trachtte te vergeejç te bidden met den geest. 
O! toen ik voor het laatst haar 't koude voorhoofd kuste, 
Wat ware ill dezen kus te sterven zoet geweesr58! 

Na het verdriet om het overlijden werd Ledeganck opnieuw opgeëist door de dagda
gelijkse realiteit. Het vinden van een passende woning in Zomergem bijvoorbeeld, 
liep niet van een leien dakje. In november 1839 liet hij zijn aanstaande schoonvader 
weten dat hij "après avoir essayé une foule de combinaisons" dan toch iets conve
nabeis had gevonden: "Cest une petite maisonette dont on pourrai! faire une habi
tation convenabie pour quelque temps. " De woning zou half januari 1840 klaar zijn. 
Ledeganck wou nog geen concrete afspraken maken met de eigenaar vooraleer 
Virginie "sache par ses propres jeux de quo i il s' agi!." Hij vroeg dan ook dat 
Virginie, vanzelfsprekend in het gezelschap van haar vader, zo vlug mogelijk naar 
Zomergem zou overkomen om de woning te bekijken, want er was nog een andere 
gegadigde. De huwelijksplechtigheid die zou plaatsvinden bij het begin van de maand 
januari 1840, werd omwille van de moeilijkheden met het huis, verschoven naar 
februari. De gehuurde woning was eigendom van een zekere Bultinck, Ledeganck 
betaalde jaarlijks 195,91 fr. huishuur59 . 

Ondertussen was ook Ledegancks eerste dichtbundel klaargekomen en de verliefde 
jongeman droeg een der eerste exemplaren van Bloemen mijner Lente op aan 
Virginie. Hij bood haar de bundel aan op 22 juli 1839, uiteraard vergezeld van een 
passend gelegenheidsgedicht: 

Virginie, dees Lentebloemen 
hebben niets om op te zoemen, 
Niets dat kenners aendacht boeit; 
Maar de kiem waerui! zij sproten 
Lag my diep in 't hart besloten, 
En daer zyn zy teer ontbloeid. 

'k Bied ze u, niet als een kostbren bloesem, 
Maer als telgen van een' boezem 
Die voor u slechts jaegt en gloeit. 
Neem ze, niet als wondre vruchten, 
Maar als teelt, in zachte luchten, 
Op uw' eigendom gegroeicJ60 

De eerste dichtbundel van Ledeganck kende aanvankelijk niet veel bijval. In een 
brief aan Blieck luchtte hij daarover zijn hart: "Ik heb geen lust om van Letterkunde 
te spreken: diep ontmoedigd is het te zien, wat er met de kunst by ons te winnen is. 
Sints drie maenden is myn bundel in het licht, en niet één Belgische recensent acht 
het der critlek waerdig. Wat is meer hoonend dan onverschilligheid? Uw bUIldel zal 
ongetwyfeld meer eer worden aengedaen, en zoo dit niet ware dal1 verdienden de 
Vlamingen de moeile niel dut men zich over hUl1nen tue! hekreune6/". Naderhand 
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werd de bundel toch nog een succes, het ministerie van Binnenlandse Zaken schreef 
in op vijftien exemplaren, een bewijs van waardering voor de jonge dichter62. 
Alhoewel de kritiek meestal gunstig, zelfs lovend was, schreef Prudens Van Duysse 
toch dat "de met goud bekroonde verzen altijd geene gouden verzen zijn" en dat 
Ledeganek er beter aan had gedaan dit maakwerk niet op te nemen in zijn bundel, 
want "er was vrv veel onkruid onder deze lauweren gemengd, de Heer L. had beter 
gedaan, met de ~eeste dezer prijsverzen in hun triomf begraven te laten ,,63. Zelfs in 
Nederland werd de dichtbundel gunstig ontvangen, verkopen echter deed hij er 

niet64! 

Op 4 februari 1840 huwde Ledeganek dan met Virginie De Hoon. Dokter-burge
meester De Hoon verzond op dezelfde dag een in het Frans opgestelde bekendmaking 
van het huwelijk, wat naar het schijnt heel wat literatoren deed twijfelen aan de 
oprechte Vlaams gezindheid van Ledeganck65. 

Ledeganek was danig verliefd op de jonge Virginie. Zoals we reeds vermeldden, 
blijkt uit een brief aan Maria Doolaeghe dat de verloving - die in april 1839 officieel 
werd - een tijdje werd afgebroken, om daarna opnieuw in volle hevigheid open te 
bloeien. Aan de basis van de onderbreking van de verloving lagen niet uitsluitend 
drukke administratieve beslommeringen. De tuberculose waaraan de dichter leed, 
begon zich almaar duidelijker te manifesteren. Kort na de officiële bekendmaking van 
de verloving, bleef Ledeganek wekenlang weg uit Kaprijke. Virginie was daardoor de 
mening toegedaan dat Karel een wispelturig man was, 't is te zeggen: zij dacht da 
Ledeganek spijt had over de verloving en zij besloot deze dan ook af te breken. In 
september 1839, bij zijn terugkomst in Kaprijke, werd hem dat nieuws meegedeeld 
en dat deed de dichter bepaald geen goed. Als verontschuldiging haalde hij zijn druk
ke werkzaamheden aan, en ook het feit dat hij een tijdlang was weggeweest uit 
Zomergem. Virginie bleef echter bij haar besluit, Ledeganek had haar maar een brief 
moeten schrijven. Dit is althans het verhaal dat Constance De Hoon vertelde aan 
Leonard Willems66. 

De waarheid was dat Ledeganek, kort na zijn verloving, op een bijzonder pijnlijke 
manier geconfronteerd werd met zijn ziekte. Nadat hij zich maanden goed had 
gevoeld - verschillende dokters hadden hem gerustgesteld en hadden verklaard dat 
het allemaal niet zo erg was - kreeg hij totaal onverwacht een hevige aanval van zijn 
kwaal, alles werd hem zwart voor de ogen en hij voelde zich uitgeput. 

Volgens Lconard Willems zou Ledeganck Zomergem op zondag 26 augustus I H39 
hebben verlaten om zich in Aken te laten verzorgen voor zijn ziekte. Pas op zaterdag 
I september was hij terug in Zomergem67. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Virginie de 
verloving zou afgebroken hebben voor die paar dagen afwezigheid. Het is inderdaad 
correct dat Lcdeganck in augustus I X39 op reis was in Duitsland, maar den wel met 
zijn aanstaande schoonvader! Jn een brief van 7 september I H39 schrijft hij over die 
reis aan Blieck: "Ik kom zoo even leruf.: van een der Ouitsche f.:renssteden. a/waer ik 
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met den geleerden schryver van het Heerken van Maldeghem eene wandeling heb 
gedaen ... " Virginie moet dus op de hoogte zijn geweest van de reis, aangezien haar 
vader mee was. Overigens maakt Ledeganck in zijn brief aan Blieck geen gewag van 
zijn ziekte, wel integendeel, Duitsland was voor de gevoelige jonge man een ware 
ontdekking: "Indien gy van de grootheden der schepping een denkbeeld wilt, ga aen 
de boorden der Maes van Namen naer Luik; ga in de omstreken van Aken, daer zult 
gy in eenen kleinen omtrek de treffendste der wonderen zien ... Ga er, en gy zult noch 
uwe moeite noch uw geld verspild achten ... ,,68. Er klopt dus iets niet met de uitleg 
van Willems, want in latere brieven aan Blieck maakt Ledeganck wél gewag van een 
behandeling, waarom zou hij die nu verzwijgen69? 

Het afbreken van de verloving was te wijten aan een samenloop van verschillende 
omstandigheden en was niet uitsluitend te wijten aan de afwezigheid van Ledeganck 
zoals Constance De Hoon ons wil doen geloven. Ook de ziekte waaraan Ledeganck 
leed, zijn drukke ambtsbezigheden (naast vrederechter was hij ook nog arrondisse
mentscommissaris a.i. in Eeklo wat hem wekelijks lastige verplaatsingen naar Eeklo 
opleverde) én familiale problemen speelden mee. Ledeganck werd door Judocus De 
Hoon erg gewaardeerd omwille van zijn literaire kwaliteiten. Toen echter duidelijk 
werd dat Ledeganck niet uitsluitend naar Kaprijke kwam om justitiële of literaire pro
blemen te bespreken, maar dat hij kwam omwille van Virginie, viel dat initieel niet 
in goede aarde bij De Hoon. Die had voor zijn dochter een parti plus brillant gewenst 
en dat was Ledeganck bepaald niet, want als zoon van een dorpsonderwijzer bezat hij 
niets buiten zijn talenten. 

De familie De Hoon daarentegen was zeer welgesteld. Ongetwijfeld zaaide dit alles 
twijfel in het hart van de jonge mensen. Virginie hield haar antwoord daarom een hele 
tijd in beraad, maar gaf tenslotte na lang aarzelen toch haar jawoord. Judocus De 
Hoon, die enkel het geluk van zijn dochter wilde, stemde in met haar beslissing70. 

De amoureuze moeilijkheden tussen Virginie en Karel Lodewijk kenden nog een 
andere oorzaak. Karel was namelijk verliefd geworden op Con stance, de zus van 
Virginie, en dat zorgde uiteraard voor enige commotie ten huize De Hoon 70a. 
Ledeganck uitte deze liefde in een inderhaast gekrabbeld gedichtje: 
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Aen mijn zuster COllstance 

'k had wel in Uil' oog gelezen 
Dat gij iets voor mij wilt (?) wezell 

Maar het oog bedroog het hart 
En dat werd (?) een broll vall smart 

EindelUk H'erd dat hart gerusti'" 
Eli thaIIs Iwadt het in genot 

want IIll' ZlIster del'lt mUn lot 
Eli gU zUt mUn dil'rhrt' zuster .' 70/1 



Tegen september 1839 waren echter alle plooien opnieuw gladgestreken en we heb
ben geen enkele reden om te twijfelen aan de oprechte, trouwe liefde die Ledeganck 
van dan af voor Virginie koesterde. Con stance bleef een goede vriendin, die haar zus 
bijstond in Zomergem na haar eerste kraambed en later, toen Ledeganck naar Gent 
was verhuisd, bleef ze er geregeld logeren. Het is trouwens zo dat ze Jacob Frans 
Heremans leerde kennen met wie ze in 1849 in het huwelijk trad. In 1841 schreef 
Ledeganck opnieuw een gedicht voor Constance. In Constance 's Gebedenboek slaat 
Ledeganck al een meer platonische toon aan, o.a. vraagt de dichter zijn schoonzus te 
bidden voor zijn gezin: 

Bid God den Heer voor al die schuldloos weenen. 
Bid voor den broer, de zuster en de kleenen 

Dat nooit te zwaar een ramp hun 't voorhoofd frons , 
Constand, bid voor ons !70c 

In het autobiografische gedicht Lindor (schuilnaam voor Ledeganck) wordt het hele 
verhaal van de verloving uit de doeken gedaan. Waarom Ledeganck een schuilnaam 
koos (hij publiceerde het gedicht niet), zal wel niet meer te achterhalen zijn. 
Con stance De Hoon vertelde daarover het volgende: "Dit is een pseudoniem welken 
Ledeganck genomen heeft. Waarom hij Ledeganck in Lindor veranderde, weet ik niet. 
Ik heb vroeger geweten hoe dit kwam, maar nu ben ik het vergeten ,,71. In de 
Verspreide en Nagelaten Gedichten van Ledeganck die J .FJ. Heremans in 1852 liet 
verschijnen, werd op pagina 50 slechts het eerste, ongedateerde deel van het gedicht 
opgenomen. Heremans vond het in 1852 niet opportuun om het gehele gedicht te 
laten verschijnen, want dan zouden de lezers zó geweten hebben dat Lindor in feite 
Ledeganck was, en dat had de familie op dat ogenblik liever niet. Heremans zorgde 
overigens voor nog meer merkwaardigheden. Zo veranderde hij de titulatuur van alle 
gedichten die Ledeganck rechtsreeks opdroeg aan Virginie. Aen myne Egade, In 
myner Ega's gebedenboek, Aen myne Egade in haar Album zijn allemaal gedichten 
die geschreven werden vóór het huwelijk van Ledeganck. Uiteraard moet overal 
gelezen worden: Aan Virginie, of Aan mijn verloofde. 

In het eerste deel Lindor maken we kennis met een zeer verliefde Ledeganck die net 
van Virginie het jawoord voor de verloving had gekregen, plots ziek werd en na gene
zing werd afgewezen 72: 

Het was een genoegen om zien hoe hij minde. 
Haer byzyn verkwikt' hem en deed hem zoo goed; 
Haer oogslag doordrong hem, en boorde tot in de 
Verborgenste bronnen van 't bruizende bloed. 

Eens zonk op zyn boezem haer v()orh()(~fä, als tevens 
Zyn lip op dat voorho(dä in vuer nederviel. 
Dit was de gelukkigste stonde zyns levens, 
Zyn stojfelyk wezen werd loutere ziel. 
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Nadien rees een onweêr in 't binnenst zyns harten: 
De twyfel, een geesse/ der hel, werd zyn lot. 
Hy wilde den wenk der Voorzienigheid tarten 
Maer stortte ter neêr, als geslagen door God. 

Nog werd hy gered, en hy kwam tot haer weder; 
Doch weinig hervond hy van 't geen hy bezat. 
Hy bood ha er zyn hart, ongeschonden en teder, 
En kreeg eene plaets - op dit yskoude blad! 

Als we de derde strofe goed lezen was het dus Ledeganck zelf die twijfelde aan zijn 
liefde en daardoor werd gestraft (met een ziekteaanval) doch genezen terugkeerde bij 
Virginie. In het tweede deel van Lindor - dat dus niet werd gepubliceerd door 
Heremans - zingt Ledeganck zijn geluk uit omwille van het hervatten van de verlo
vmg: 
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Die 't onnoozel 
Rein gekozel 

Van twee kindren heeft betracht, 
Wen zy speelen, 
En zich streelen 

Met een oog waer liefde in lacht; 

Waer zy teder 
Telkens weder 

Hand en lip en ~vallg zich biên, 
Heeft 't verruklykst 
En 't nadruklykst 

Schouwspel der natuer gezien! 
Maer gezegend 
Die bejegend 

Door een hart aen 't z)'n verknocht, 
Eenge stonden 
heeft gevonden 

Dat hy zelf dus Kind zyn mogt. 

En Lilldor had iets gewmden: 
Zy schonk heur hart hem weer op 't el/d, 

Zy was geheeld vall al hellr wonden 
EI/ had het hem zoo teer hekel/d. 

HUI/ heider zielel/ stroomdell zamel/, 
Onschuldig, reill ('11 ol/hetool/d; 

En pas na dat (,)' {{{scheid "Clmt''', 



Vroeg Lindor of hy had gedroomd? 
En nu, verrukt en opgetogen, 

Nu komt hy dikwijls weêr tot haer, 
En telkens leest hy in haer oogen: 

"Uw droom is waerl" 

Somerghem, 28 september 1839. 

Eind goed, al goed dus. Ledeganck kon over zijn aanstaande huwelijk maar niet zwij
gen. In een brief aan Blieck schrijft hij dat zijn huwelijk binnen enkele maanden zal 
worden voltrokken: "Lach maer, het is zoo. Myn positie, myne jaren, en de wensch 
onzer beide harten, alles dwingt my daertoe. Voor u die met de hele geschiedenis 
bekend zyt, heeft dit niets wonders. " Blieck wordt geïnviteerd naar het huwelijksfeest 
en Ledeganck hoopt dat hij Virginie bij die gelegenheid Heen' ruiker van uwe hand 
(kan) aenbieden, " want, H Virginie verstaet zich aen de kunst en dit is niet te verwon
deren, anders ware zy geene dochter haers vaders, en dat zy er zich goed aen ver
staet, dat verneem ik maer al te dikwyls, wanneer zy tusschen Blieck en Ledeganek 
vergelykingen maekt, die zeer zelden ten voordeele van dezen laetste uitkomen ,,73. 

In de reeds geciteerde brief aan Maria Doolaeghe heeft Ledeganck het ook over de 
kunstzinnigheid van zijn aanstaande: "Zij heeft dichterlijk bloed in de aderen, en dat 
zal niet onverschillig zijn voor U die mij zoo zeer tot het voortplanten van poëet jes 
hebt aengemaend". Ledeganck was zelfs bepaald in zijn nopjes met zijn aanstaande 
huwelijk:" Zij is drie en twintig en dat belooft ... ". De bevlogen dichter vreesde voor 
een "zondvloed van dichterlijke bloesem" maar zou zijn "aenstaende alsdan eenen 
ruiker van uwe hand" willen aanbieden. De meeste vrienden van Ledeganek bleken 
echte "vrijgeesten die den echt in afschuw hebben, gij alleen weet daer over met ken
nis van zaken te spreken ,,74. 

Het aantal poeetjes dat Ledeganek voortplantte bleef beperkt tot drie: 
-Herman Thomas Marie, geboren te Zomergem op 9 februari 1841 Hom kwart voor 
vyf uren 's morgens "; 
- Ca~imir Jan Karel, geboren te Gent op 20 april 1843, "om 31/2 uren 's morgens"; 
- Clara Constantia Marie Joanna, geboren te Gent op 16 augustus 1845, "kwart voor 
vyf uren '05 morgens"75. 

Waarschijnlijk was het zoals Ledeganck had gevreesd en werd het jonge echtpaar op 
hun huwelijksdag overspoeld met gelegenheidsgedichten. Augustin 0' Huygelaere 76 
stak Een bloemje in de bruil(~f krans van mynen kunstvriend Ledegang. De aanhef 
ervan luidde als volgt: 

Wal vreemde nieuws kom ik Ie hooren '! 
Is 'I waerheid'! Zeg Vriend Ledegang, 
Kan u de liefde meer hekoren, 
als Phehus lieve maelgewng '! 
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D'Huygelaere had in het huwelijk alle geluk op aarde gevonden, en dat wenste hij 
ook zijn kunstvriend toe: 

'k Heb bij haer al 't geluk gevonden, 
dat men hier op het aerdrijk wacht; 
want 't leed aen 's stervlings lot verbonden 
drukt by de huwlijks min maer zacht. 

In wensche u vele hertsvermaken 
door liefde die uw echtband sloot; 
dat gy ook al het heil moge smaken, 
dat ik zints veertig jaer genoot. 

Ik heb zeven kindren die my eeren, 
die mijne greisheid niet versmaen, 
wilt God ook zoo uw stam vermoeren, 
dan zy myn vriendschappen wensch voldaan. 

In een andere Vriendenzang wordt o.a. de lof bezongen van Virginie: 

En Virginie, door U verkoren, 
Begaafd met Kunst- en dichtergloed, 
Aen wie gy trouw hebt toe gezworen, 
Voorspelt een onwaardeerbaar zoets. 

Beminnaars der harpenaren, 
zal zy haer lied aen 't uwe paren. 
En in verrukkend' harmony, 
Te z.em. als teder Echtelingen, 
Het hei/genot der eendracht zingen. 
Ten voorbeelde in de Maetschappij.77 

De dichter Frans Rens, goede vriend van Ledeganck, uitte zijn liefde voor het kers
verse echtpaar als volgt: 
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Zalig hij die 't heil geniet 
En zalig zij die 't schenkt. 
Stil vloeyt hun leven als een vliet. 
Door wind noch storm gekrenkt. 

De vriendschap heep een tolk in mij 
Die deugd by VrollW in mint 
Leef lang en zoet {Iel/ Karel's zij. 
() gade van mUn I'rind!78 
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De briefwisseling met - nu schoonvader De Hoon - kreeg nà het huwelijk vanzelf
sprekend een meer familiaire toon, Ledeganck schreef voortaan aan Papa of Cher 
papa, en die antwoordde met Lieve kinderen of Mes très chères. Het vaderlijk gezag 
bleef Ledeganck hoog in het vaandel voeren. Als hij op dinsdag 18 augustus 1840 
een reis naar Antwerpen wilde ondernemen - in die jaren wàs dat nog een onderne-
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ming - vroeg hij daarvoor eerst het advies van zijn schoonvader: "Virginie zou wel 
gaarne met my naer Antwerpen gaen, maer ik durfniet op my nemen haer daertoe te 
autoriseren. Zyt zoo goed my daerover eens uw gedacht te zeggen." En als goede 
schoonzoon kon Ledeganck het niet laten zijn schoonvader eveneens te inviteren: 
"Misschien waert gy wel genegen om met Constance van de party te zyn en dat ware 
voortreffelyk" 79. 

Ledeganck mocht overigens wel vriendelijk zijn voor schoonpapa, want hij ontving 
forse financiële steun van hem. In 1841 kreeg hij 500 fr. van papa De Hoon. Zelf ver
diende hij als vrederechter 860 fr. per jaar. In 1842 bedroeg de steun van De Hoon 
niet minder dan 1777,73 fr., een royaal bedrag dat waarschijnlijk te maken had met 
de verhuizing van het gezin naar Gent. Ook in de volgende jaren bleef de financiële 
steun aanzienlijk80. 

Na zijn huwelijk ging het Ledeganck op letterkundig, maatschappelijk, sociaal en 
zelfs politiek gebied almaar meer en meer voor de wind. Hij werd lid van de 
Provincieraad van Oost-Vlaanderen waar hij op 17 juli 1840 de leden toesprak in het 
Nederlands, in 1841 verscheen zijn vertaling van de "Code Civil" en op 8 oktober 
1842 werd hij - op eigen verzoek - benoemd tot provinciaal inspecteur voor het lager 
onderwijs om zo wat meer in de buitenlucht te kunnen vertoeven. Hij zou deze benoe
ming o.a. te danken hebben aan invloedrijke politieke vrienden van Judocus De 
Hoon. In 1845 kreeg hij de eretitel van geaggregeerd professor aan de Gentse 
Universiteit. 

Vanaf 1839 was Ledeganck ook een vrij 'vruchtbaar' auteur. Naast vele kleinere 
gedichten schreef hij ook: Het Burgslot van Zomergem, De Zinnelooze, Zeer treuri
ge ballade op de belegering en het innemen van Alhama, enz. Zijn 'meesterwerk', 
tevens zijn zwanenzang, De drie Zustersteden verscheen in 1846. 

Het overlijden van Karel Lodewijk Ledeganek 

Met de gezondheid van Ledeganck was het ondertussen niet zo best gesteld. Zoals 
gezegd manifesteerde de tuberculose zich reeds omtrent de tijd van zijn verloving met 
Virginie. Dokter Ferdinand A. Snellaert, toen bepaald geen beste vriend van Lede
ganck, vreesde reeds in 1839 het ergste: "Ledeganck werkt aan een gedicht in vijf 
zangen, dat het toekomende jaar moet afgewerkt zijn. Men vreest dat het zijn zwa
nenzang zou kunnen worden. Men zegt mij dat hij symptomen van tuberculose ver
toont. Ik hoop dat het niet waar zij ... .. 8/. Helaas, het was maar al te waar. 

Herhaaldelijk bracht Ledeganek zijn ziekte ter sprake in zijn brieven. Op 25 novem
ber 1841 schreef hij zijn vriend 8lieck: HGy moest soms toch eens denken dat myn 
physieke toestand al dikwyls naer wat uitspanninf.:, na er wat nieuws van vrienden ver
langt, om my eenige opheurinf.: te f.:even, en dan eene ()fH~fferinf.: te doen. Wat meer 
is, de hehandelinf.: myner slepende ziekelykeid laet my slechts een paer uren daef.:s 
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voor den lessenaer over, en die moet ik dan meestal aen beroepsbezigheden 
wyden ,,82. Begin 1842 verbleef Ledeganek een maand te Geraardsbergen, om er een 
hydrosudopathieke kuer te ondergaan in het water in het geneeskundig instituut van 
een zekere 'doctor' De Cock. Hij onderging er o.a. een zweetkuur en er werd hem 
een spoedig herstel beloofd. Bij zijn vertrek uit Geraardsbergen, half februari 1842, 
zag Ledeganek zijn gezondheidstoestand nogal somber in: "De proef die ik kom te 
doen, is niet beter uitgevallen dan alle de andere, zoo dat ik verplicht ben myne her
stelling, voor zooveel daerop nog te hopen is, van den tyd aftewachten. " Ledeganek 
leed erg onder angstvalligheden, vandaar misschien dat hij in die periode De 
Zinnelooze schreef83. 

In oktober 1842 nam hij dan zijn ambt op van provinciaal inspecteur, en van bij het 
begin nam hij dat bijzonder ernstig op. Aan Blieck liet hij weten dat hij op een zon
dag naar Gent moest komen, "want nog voor Nieu~jaar moet ik de geheele provin
cie doorreizen. Ik zal dus geen dag te verliezen hebben ,,84. Hij reisde heel Oost
Vlaanderen door, soms in barre weersomstandigheden en met erbarmelijke middelen. 
Zijn werk ondermijnde zijn gestel, waardoor de tuberculose zich verder kon ontwik
kelen. Op 16 augustus 1845 werd zijn dochtertje Clara geboren, het maakte hem bij
zonder gelukkig "allengs den kring myner geliefden" te zien aangroeien. Tezelfde
rtijd echter spookte reeds de gedachte aan het definitieve afscheid door zijn hoofd: 
"En wanneer ik van hier henen reis, zal, hoop ik, myne gedachtenis niet gansch \'er
geten blyven. Het zy zoo ,,85. 

In een brief van - waarschijnlijk - 1846 liet schoonvader de Hoon weten dat het hem 
speet dat Ledeganek niet had kunnen deelnemen aan een uitstap naar Lotenhulle waar 
hun gemeenschappelijke vriend pastoor Franciscus Lamhrecht woonde. Pastoor 
Lambrecht was een niet onverdienstelijk dichter en Ledeganck schreef op 25 oktoher 
1837 een mooi gedicht bij de inhuldiging van Lamhrecht als pastoor van Loten

hulle86. 

"C'est votre état de santé, nest ce pas?", wist vader De Hoon. Hij schreef een nieu
we behandeling voor waardoor Ledeganck vrij spoedig in staat zou zijn "aller \'oir 
notre curé poète. " Ledeganek was vlug afgemat en De Hoon raadde hem uan zuinig 
om te springen met zijn energie en zich niet te vermoeien. 

De zieke dichter leed aan verschillende kwalen tegelijkertijd. Vooreerst was cr een 
wonde aan het been die maar niet wou beteren, het dichtschroeien ervan met een 
gloeiend ijzer leek toch niet de aangewezen manier van genezing. Verder ondervond 
de dichter nogal wat moeilijkheden met zijn stoelgang. Niets om zich over Ie gene
ren, meende De Hoon, die rectale pillen voorschreef en er onmiddellijk aan toevoeg
de dat veel wandelen nog de heste remedie wus: "{Cl 11I(/1'('l1e (I/ti "ous t'st si agréah!t' 
peut vous faire fallt de hh'II ... " Ledeganck nam ook kalmerende middelen tol zich. 
De Hoon meende dut "l'opiu11I gOlIl11l('IIX" de heste resultaten gaf. vont' l~)\'er 
Ledeganek zich dan onthield van het gehruik van sap van dt' aloë of van IlHlI'lÏllI .. '. 
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WEDUW:C LEDEG4.l"fCJl. 

Overlijdenshericht van KL Ledeganek. Hetze(fde hericht verscheen ook in hel Frans. 
(UBG) 
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Uitnodiging 0/11 de uitvaart van Ledeganck hij te wonen 
(UBG) 

Karel moet behoorlijk wat pijn geleden hebben, want zijn schoonvader schreef hem 
herhaaldelijk kalmerende middelen voor op basis van opium en mortine. Bij dit alles 
diende Ledeganck ook nog verschillende soorten pillen en balsems - "Ie meillellr 
baume du perou - te gebruiken. De Hoon had er succes mee gehad bij een analoog 
geval. Het rechtstreeks aanbrengen van een soort teer op de borstkas vond De Hoon 
niet zo'n goed idee, hij vond het zelfs gevaarlijk. Van fundamenteel belang was een 
gezonde en gevarieerde voeding, .. de pré.ferel1ce des aliml'1/s de honne etfacile dige
StiOI1". Verder diende Ledeganck alles te vermijden wat hem irriteerde. opwond of 
verzwakte. Bij zacht weer was een wandeling in de gezonde buitenlucht beslist aan 
te raden. Daarbij diende Karel ook voorzichtig te zijn bij het inhaleren van allerlei 
kruidenaroma's, beter was het iets minder te nemen dan te veell{7! 

Wandelen en rusten waren aan Ledeganck niet besteed. Als gedreven werkte hij ver
der aan 'zijn' lager onderwijs. Het was een der actiefste en vlijtigste inspecteurs van 
het hele land, hij schreef de meeste verslagen, legde meer mijlen af dan de andere 
inspecteurs en bezocht daarbij veruit het meeste scholen. Enkel de inspel.'tcllr van dl' 
provincie Henegouwen stak hem hierbij naur de kroonl{l{. Hct plegc.'n van rooihouw 
op zijn fragiele gestel kon niet blijven duren. 
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------------ - ------

Vi rKin ie 1"'lvelil1 K maakte deze drie sche /sen van he / o verlijden van Ledeg({ll ck. 
a) /J e dood van LedeK1II1 ck : Prudens Van /Ju yse, Hendrik Conscience, Frans Ren.\", Theodoor 
Van HyswY('k , AU Kus /in f) 'Hu YKe la e re , m ev r . Van Ack e re -Dho()l(/egh e , Pie/er Van 
Kerckhoven , r,duard MiI 'hels, mevr. Cour//1wl/s. 
h) l ,ed eK al1 l"ks' heK ra(enis : Frans Hens en I~'dua rd Michels 0llenen d e I ijh/oe/ ; Phil ifJ 
!JlommaN/ , .Iud()("us IJl' Hoon , Hendrik Cri/lscÎel1 ce (oll zich/haar) en Van R)'sH')'ck dragen de 
kiH; f)i e /er Van Kerckho ven , mevr. Cour/mails, Prudens Vall Duyse en /li e vr: Van Ackere
/Joola (!K he volKen de kist. 
C) fA~deKan("h' ui/ vaar/ : I) Prudc /1.v Van IJuysc; 2) Maria Vall Ackcr-/Joolueghe ; J) Frans 
Hens; 4 ) mevr. Courimans -/Jerchmans; 5 ) Th eodoor Van Ryswyck ; ó) l:;duard Michel.I·; 7) 
Maria f) 'Hu yghelaerc . (UBG) 
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Op 15 maart 1847 kreeg hij het bezoek van dokter Ferdinand Snellaert. Deze onder
zocht Ledeganck en constateerde dat de dichter "est atteint depuis plusieurs mois de 
bronchite chronique" en verklaarde dat de zieke man "à grandement besoin de repos, 
de cesser pour quelque temps tout travail intellectuel, et qu 'il fera bien de prendre 
l'air de la campagne àfin de revouvrir entièrement sa santé,,89. 

Dokter Snellaert zag de toestand van Ledeganck al te optimistisch in. In de daarop
volgende dagen ging het met zijn patiënt zienderogen achteruit. Hij overleed "in de 
voormiddag van gisteren", vrijdag 19 maart 1847, "ten gevolge eener langdurige en 
pijnlijke ziekte, in den ouderdom van 41 jaren, en voorzien van de heilige kerkrech
ten ,,90. Naar zijn weduwe meedeelde was hij zachtjes ingesluimerd en was hij er zich 
niet van bewust dat het zijn doodsslaap was91 . Ledeganck werd op dinsdag 23 maart. 
na de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk Sint-Anna, onder massale belangstel
ling begraven. Bij het graf werden niet minder dan tien toespraken gehouden, o.m. 
van Frans Rens, dr. Ferdinand Snellaert. Prudens Van Duysse, prof. Jacob Heremans 
en Jan Jacob De Laet. 
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J.e. Martens, onderwijzer te Ronseie, las als laatste spreker namens de Maetschappy 
van Vlaemsche Letteren te Zomergem, een eigenhandig geschreven gedicht voor. 
Het slot ervan luidde als volgt: 

Vaerwel, 0 Ledeganck! 0 luister van den lande! 
Gy die der vaedren spraek bestendig wierook brandde, 
Wiens onbegrensd vernuft in wetenschap en kunst, 
By 't nakroost blyven zal in welverdiende gunst; 
Het denkbeeld UHJer deugd en steeds geleerde streven. 
Blyft in bewondering by 't Vlaemsche nakroost leven, 
En 't dankbaer Vaderland dat uwen dood beschreit, 
Bewaert u de eerekroon der kunstonsterflykheid. 
Vaenvel in dit genot! Dat de aerde u zacht bedekke; 
Dat uw gedachtenis ons steeds ten voorbeeld strekke: 
Zoo bogen wy eerlang op volle zegeprael, 
Door u zoo zeer betracht, der dierbre Moedertae/. 

Judocus Frans de Hoon, weduwnaar van Maria Praet, dokter in de geneeskunde, 
gewezen burgemeester van Kaprijke, oud-vrederechter en inspecteur van het lager 
onderwijs, overleed te Evergem op 22 april 1867. Hij overleefde zijn schoonzoon 20 
Jaar. 

We willen deze bijdrage over Karel Lodewijk Ledeganck en zijn schoonvader 
Judocus Frans De Hoon besluiten met een onuitgegeven gedicht dat Karel zijn 
schoonvader aanbood bij het verschijnen van een dichtbundel. Uit het gedicht blijkt 
duidelijk dat Karel Lodewijk in Judocus een tweede vader had gevonden. 

Aen myn Vader, l.F. De Hoon 

Niet den man die de gunsten 
van de wysheid en de kunsten 
Overvloedig heeft gedeeld, 
Die met even groot hehagen 
't Boek der kennis op mag slagen 
En de gouden lier hespeelt. 

Maer den overdierhren vader 
By wien 't harte voor 't hrein niet zwicht, 
't harte waerin een levende ader 
van het reinst gevoelen ligt. 

Hem dien ik in alle tyden 
Al myn zielsgevoel wil wyden 
Al de liefde van een zoon 
Zy dit hundel aangehorln92. 
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NOTEN 

Frans Jozef Blieck werd te Wervik geboren in 1805 en overleed er in 1880. Van notarisklerk te 
Kortrijk bracht hij het tot notaris in Izegem, Beveren en Roeselare. Keerde in 1858 terug naar Wervik. 
Was lid van verschillende letterkundige verenigingen en bevriend met Snellaert, Ledeganck, 
Blommaert, Van Duyse en vooral met Maria Doolaeghe. Publiceerde o.a. Mengelpoëzij. 

2 Nederlandsche Dicht- en Kunstha/le, 17de jaar, 1894-195, p. 351. 
3 L. WILLEMS, Ledeganek Charles Louis, in Bibliographie Nationale, 1897, kol. 603. 
4 T. COOPMAN en V.A. DELA MONTAGNE, Onze Dichters, eene halve eeuw Vlaamsche Poëzie, 

Roeselare, 1881, p. 22-23. 
F. DE POTTER en J. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost
Vlaanderen, Kaprijk, 1870-1872, p. 174-175. 
l.F.J. HEREMANS, Levensschets van Judocus Frans De Hoon in: Novellen en Gedichten van dr. J.F. 
De Hoon, Gent, 1869, p.VII-XXIV. 

5 Le Moniteur Beige, nr. 280, 6 oktober 1836: " ... Ie sieur Ledeganck (Charles Louis) docteur en droif 
à Eec/oo, est nommé juge de pa ix au canton de Somerghem, arrondissement de Gand, en remplace
ment du sieur Delaruelle appelé à d'autresfonctions, Bruxelles 4 Octobre 1836." 

6. UBG. Hs. 1I1-7, Brief van l.F. De Hoon aan K.L. Ledeganck, 12 december 1836. 
7 UBG, Hs. 1I1-7, Aen den heer Ledeganck, Benoemd tot Vrederegter van het kanton Zomergem. bij 

koninglijk besluijt van 4 8ber /836. 
8 UBG, Hs. 1I1-7, Kopie van een brief van K. L. Ledeganck aan Maria Van Ackere-Doolaeghe. 

Zomergem. 22 november 1839. De brief werd in Diksmuide gekopieerd door een student van prof. 
Paul Fredericq. 
Maria Doolaeghe werd in 1803 in Diksmuide geboren en overleed er in 1884. Ze was de dochter van 
een pottenbakker. In 1826 behaalde ze een eerste rederijkersprijs te leper. Huwde in 1836 met de 
Kortrijkse arts Bruno Van Ackere. Werkte mee aan diverse literaire tijdschriften en bundelde haar 
romantische en melancholische poëzie in Madelieven en Vereenigde Dichtwerken. 

9 UBG, Hs. 1I1-7, Copie van een brief van Ledeganck aan Maria Doolaeghe, 22 november 1839. 
10 BG. Hs.IIl-7, Brief van Ledeganck aan De Hoon, 13juli 1839. 
11 UBG, Hs. 1I1-7, Brief van lF De Hoon aan K.L. Ledeganck. 9 januari 1837. Ledeganck zelf vulde de 

brief aan met enige biografische notities van beide kandidaten. 
12 UBG, Hs. 1lI-7, Nota van K.L. Ledeganck aan de procureur-generaal. 
13 Le Moniteur Beige, nr. 39, 8 februari 1837. 
14 l.F. DE HOON, Novellen en Gedichten, Gent, 1869. Met een levensschets van Judocus Frans De 

Hoon door zijn schoonzoon J.F.J. Heremans, p. XV. 
15 Belgisch Staatsblad, 1866, p. 1802:" Par arrêté royal du 6 al'ril 1866 la démissio1/ du sieur De/lOo1/ 

(J. F). de ses fonctions de juge de paix du cantoTl de Capryeke est aCCt'ptée. 11 est admis ti faire \'(/Ioir 
ses droits à la pension ... " 

16 VANDEN BOGAERDE, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, LedegaTlck als lid ,'U1/ d(' 
Provinciale Raad vaTl Oostvlaanderen, in Cultureel Jaarboek van de provincie Oost-VIa:lIlderen, Gent. 
1947, p. 43. 

17 L' Indépendant, 18 juni 1837. 
18 UBG, H alles s. 1ll-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, 17 juni 1837. 
19 UBG, Hs. 111-7, Briefwisseling De Hoon-Ledeganck, 11 oktober 1837. 
20 UBG, Hs. 1ll-7, Brief van De Hoon aan Lcdeganck, 2 maart 1838. 
21 UBG, Hs.IIl-7, Brief van Ledeganek aan De Hoon, 7 maart 1838. 
22 UBG, Hs. 1ll-7, Brief van De Hoon aan Ledegunek, 10 maart 1838. 
23 Nederlandsclle Dicht-en KunsthalIe, 17de jaargang, 1894-1895, p. 384. 
24 L. WILLEMS, Over eeTl onuitgegevl'n gedicht I'llrl Ll'dl'gaTlek in: Verslugell ell l\kdedclillgl'lI VIlII dl' 

Kon. VI. Academie voor Taal- en Letterkunde, april 1935, p. 393 
25 UBG, Hs. 1Il-7, Briefwisseling Ledegullck-De Hoon, 28 februari 18JR 
26 C.L. Ledeganck, Het Burgslot vaTl ZO/lll'rgl'm, 1840, Gent, Voorbericht. 
27 UBG, Hs. 11773, Het Burgslot van Zomergelll. 
28 Over deze legende leze men: 

HUGO NOTTEBOOM, Dl' Ll'~e/l{l(' Vllll hl,t HtN:'rkl'll \'(1/1 Ma/dl'gr'm in Appdtjt'S Vl\ll ht'l 
Mectjesland, jh. 46, (1995). p. 63- IOH 
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JERÓOM VAN MALDEGlIEM. Ot' rovl'/'sbal/ade liet Heer/.;I'" "'/11 Maldegll"m in IIt't'llIkundil-lt' 
Kring het Amhllcht Maldegcm, jh. I (\ 9(5). p. 25-44. 



29 UBG. Hs. 11773. 
30 UBG, Hs. II1-7, Brief van Ledeganck aan De Hoon, 10 augustus 1840. 
31 C. LEDEGANCK. Het Burgslot van Zomergem,Antwerpen, 1844, p.23 
32 HUGO NOTTEBOOM, a.w., p. 87-93. De lezer kan er de volledige versie van De Hoon raadplegen. 

JEROOM VAN MALDEGHEM. a.w., p. 37: "De mindere kwaliteit en de al te fantaisistische uit
breidingenlijken ons ruim I'oldoende om deze versie niet te publiceren". De auteur verliest o.i. uit het 
oog dat er naast de historische waarde en de literaire kwaliteit van de 19de-eeuwse versie van de legen
de een niet te verwaarlozen culturele dimensie aan de moderne ballade van De Hoon vastzit. 

33 UBG. Hs. II1-7, Briefwisseling Ledeganck-De Hoon, 28 januari 1838 
3-l UBG, Hs. II1-7, Briefwisseling De Hoon-Ledeganck, 5 januari 1838. 
35 UBG, Hs.III-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, 6 februari 1838 
36 UBG, Hs. II1-7, Briefwisseling De Hoon-Ledeganck, januari 1838. 
37 Or. J. F. DE HOON, Novellen en gedichten (uitgegeven door J. F. J. Heremans),Gent, 1869, p. 130. 
38 UBG. Hs. II1-7, Briefwisseling De Hoon-Ledeganck. 15 februari 1828. 
39 UBG, Hs I1I-7, idem brief. 
40 Belgisch Museum, 1838, dl.ll, p. 18. 
41 UBG, Hs. II1-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, Kaprijke 15 februari 1838. 
42 Nederlandsche Dicht- en Kunsthal/e, 17de jaar, p. 357. 
43 UBG, Hs. II1-7, Brief van Ledeganck aan De Hoon, 28 februari 1838. 
+4 UBG, Hs. II1-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, 6 februari 1838. 
45 UBG, Hs. I1I-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, 16 maart 1838. 
46 Nederlandsche Dicht- en KUllSthal/e,17de jaar, 1894-1895, p. 350. 
47 UBG, Hs. I1I-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, 2 maart 1838. 
48 Alphonse de Lamartine (1790-1869), Frans dichter geboren in Maçon. De publicatie van zijn 

"Méditations poétiques" maakten hem op slag beroemd. Hij werd als de eerste romantische dichter 
aanzien. In 1830 werd hij lid van de "Académie Française" en in 1834 werd hij verkozen tot lid van 
de "Chambre des députés". Zijn onafhankelijke houding bezorgde hem een groeiende populariteit. 
Het ideeëngoed van De Lamartine had grote invloed op de intellectuelen van zijn tijd, niet in het minst 
in ons land. 

49 Aristarchus was een beroemd Grieks grammaticus en criticus. Zijn naam bleef bewaard om lovende, 
maar tegelijk strenge kritieken aan te duiden. 

50 UBG. Hs. I1I-7, Brief van Ledeganck aan De Hoon, 7 maart 1838. 
51 UBG, Hs. I1I-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, 10 maart 1838. 
52 UBG, Hs. IIl-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, 2 juni 1838. 
53 Tibullus, Romeins elegieëndichter. Vaste thema's in zijn werk zijn zijn liefde voor de aanbeden Delia 

en het geluk van het landleven en de vrede. Hij schreef gracieuze, tedere én melancholische gedich
ten. 

54 UBG, Hs. "'-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, 16 maart 1838. 
55 Torquato Ta<;so (1544-1595), illuster Italiaans dichter die zijn hele leven leed onder achtervolgings-

waanzin; hij overleed, getormenteerd door zijn zieke geest, in de grootste armoede en verlatenheid. 
56 UBG, Hs. /11-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, ongedateerd. 
57 Nederlandsche !Jicht- en Kunsthal/e, 17de jaar, 1894-1895, p. 360. 
58 F. RENS, "LetterkundiK Jaarboekje", Gent, 1840, p. 38-41. 
59 UBG, Hs. JII-7, Uitgaven IMI. 
60 UBG, Hs. 3511, Bloemen myner Lente, Gent, 1839. 
61 Nederlandsche !Jicht- en Kunslhalle, 17de jaar, I X94-1895, p. 358. 
62 UBG, Hs.lIl-7, Brief van het Minislère de L '/Ilférieur el des affaires étrangèrs, 20 september 1839. 
63 UBG, Hs.25 I I, Kritiek van Prudens Van Duyse in "Den Vaderlander". 
64 J. BOLS, Brieven aan Jan-Frans Wil/ems, Gent, 1909, p. 406 en p. 423. 
65 A.M.V.C., Documenten Ledeganck, nr. 3045: "}'ai !'hol1neur de vous annoncer Ie mariage de mafil/e 

VirKinie, avec Mon.~ieur Charles Ledeganck. JUKe de paix du canlon de Somergnn, Membre du con
sei! provincÎal. .. 

66 Lconard Willems (I X64-1938) filoloog en historicus, had te Gent een actief aandeel in de Vlaamse 
strijd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog distantieerde hij zich van de zogenaamde von Bissing univer
siteit. Het was een eminent Reinaertspccialist en een kenner van de 16de eeuw. Hij weerlegde de stel
ling van Pirenne als i'.ou de Vlaamse adel reeds van in de middeleeuwen verfranst zijn geweest. 
Willems was vriend tcn huize bij de familie Lcdcganck. 

67 L WILLEMS, O.C., p. 399. 
68 Nederland.Khe !Jichl- ('/1 KUfI.whall,', 17dc jaargang, I !l94-1895, p. 359. 
("19 Idem. p.3X3. 
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70 L. WILLEMS, O.C., p.398. 
70a A. VAN ELSLANDER, Ledeganck herdacht in : De Oost-Oudburg, Jaarboek XII, 1975, p. 110. 
70b UBG, Hs. III-7, Aen mijne zuster Constance. 
70c UBG, Hs III-7, In Constance's Gebedenboek. In de uitgave van Ledeganck's gedichten staat enkel: 

In een gebedenboek. 
71 L. WILLEMS, O.c., p. 397. 
72 We nemen de tekst van het gedicht uit UBG, Hs. 11775. 
73 Nederlandsche Dicht- en Kunsthal/e, 17dejaargang, 1894-1895, p. 360-361. 
74 Zie noot nr. 6 
75 UBG, Hs. III-7, Genealogische notities van Ledeganck. 
76 Augustin D'Huygelaere (Deinze 1774 - Oudenaarde 1844) was een oude bekende van Ledeganck, 

want net als hijzelf nam had ook D'Huygelaere deelgenomen aan heel wat rederijkersprijskampen. Bij 
verschillende gelegenheden uitte Ledeganck zijn waardering voor het werk van zijn vriend. 
D'Huygelaere werkte mee aan verschillende Vlaamse tijdschriften. 
Zie: A. DEPREZ, Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snel/aert (1809-1872). Bio-bibliogafi
sche lijst van de correspondenten, Gent, 1878, p. 128. 

77 UBG, Hs. III-7, "Een bloemje in den bruilof krans van mynen kunst Vriend Ledegang" en 
"Vriendenzal1g aen den Heere Charles Ledeganck. en Mejuffel' Virginie Marie De Hoon. ter gelegen
heid hUIlnel' echtverbintenis dell ... van Sprokkelmaand 1840". 

78 UBG, Hs. 2142A, "Aen Mevr. Ledeganck (in /U/er Album)", januari 1841 
79 UBG, Hs. 1Il-7, Brief van Ledeganck aan De Hoon, 10 augustus 1840. 
80 UBG, Hs. 1Il-7, Ontvangsten - uitgaven, kasboek van Ledeganck. 
81 Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, De Laet, hs. 19. 

JACOB, Briefwisseling van, met en over Hendrik Conscience uit de Jaren 1837 tot 1851, Gent. 1913-
(1919), dl. 11, p. 54-55. 

82 Nederlandsche Dicht- en Kunsthal/e, 17de jaargang, 1894-1895, p. 382. 
83 Nederlandsche Dicht- en Kunst/UII/e, 17de jaargang, 1894- i 895, p. 383. 
84 Nederlandsche Dicht-en Kunsthal/e, 17de jaargang, 1894-1895, p. 384. 
85 Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. 17de jaargang, 1894-1895, p. 386. 
86 UBG, Vliegende bladen, II-L-24. 
87 UBG, Hs. IlI-7, Brief van De Hoon aan Ledeganck, ongedateerd (waarschijnlijk 1846) 
88 E. DE WILDE, Ledeganck als Prol'inciaal I/l.\pecteur \'Oor het Laga Ol/dt'nl'ijs. in Cultureel 

Jaarboek der Provincie Oost-Vlaanderen, Gent. 1947, p. 113 e.v. 
89 UBG, Vliegende bladen, IlI-L-3, Doktersverklaring van dr. F.A. Snellaert, \5 maart 1847. 
90 UBG, Hs. 1\747-5, Overlijdensbericht van Karel Lodewijk Ledeganck. 20 maart 1847. 
9\ L. WILLEMS, o.c .. p. 40 I. 
92 UBG, Hs. IlI-7, Handschrift van het gedicht Aen myn Vader, ongedateerd. 
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DE DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE 
TE KAPRIJKE 

TIJDENS DE FRANSE OVERHEERSING 
(1796 - 1815) 

Roger BUYCK 

INLEIDING 

Tijdens de laatste twintig jaar werd onder impuls van C. Vandenbroeke I het demo
grafisch verloop in het Vlaamse land grondig bestudeerd; vertrekkend van de gezins
samenstelling tijdens het Ancien Régime sloten al vlug het socio-economisch gebeu
ren en de mentaliteitsgeschiedenis hierbij aan. Hoe belangrijk het long run-aspect 
hierbij ook is, toch loont het de moeite een eerder beperkt tijdsinterval nader te onder
zoeken. 

In een vroegere bijdrage2 werd reeds een eerste verkenning gedaan voor de periode 
van de 17de - 18de eeuw. De plotse breuk in de toenmalige registratie - het parochie
register van de pastoor moest in 1796 de plaats ruimen voor het register van de 
Burgerlijke Stand - veroorzaakte aanvankelijk wel enkele onvolkomenheden, maar 
geleidelijk aan viel alles weldra in de gepaste plooi. 

Stamboomfanaten weten maar al te goed dat de problemen i.v.m. de diverse schrijf
wijzen van een naam tijdens het Ancien Régime zeker niet stopten met de oprichting 
van de Burgerlijke Stand. Voornamelijk tijdens de beginjaren van de Franse Repu
bliek waren dergelijke problemen aan de orde van de dag: niet enkel de naam, maar 
ook de Jeeftijdsvermelding bleek niet steeds zeer logisch. Toch zijn al deze tekortko
mingen niet van die aard dat zij een grondige doorlichting van het demografisch 
gebeuren tijdens de Franse Overheersing (1796-1815) op de heIling plaatsen. De 
gezinsreconstructie die wij voor de periode van het Ancien Rét.:ime opbouwden, liet 
ons immers toe de lijn logisch door te trekken naar de 19de eeuw. 

Evenzeer als toen boeiden ons ook nu weer de aspecten van nataliteit, nuptialiteit en 
mortaliteit.Vragen in verband met het aantal kinderen per gezin, met leeftijdscatego
rieën voor het overlijden, met de keuze van de huwelijkspartner - dichtbij of veraf 
wonend - , met de naamgeving van de pasgeborenen zijn slechts enkele van de meest 
voor de handliggende items. Bovenop echter komt nu de vraag in welke mate zich op 
dat ogenblik reeds wijzigingen manifesteerden t.o.v. de 18de eeuw. 

Bij een dergelijke onderneming is het echter wenselijk de zwakke punten, gebreken 
of onvolkomenheden van het onderzoek vooraf in een duidelijk daglicht te plaatsen. 
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Vooreerst is er de beschikbare informatie. Vergeleken met de gegevens uit de 
parochieregisters van het laatste kwart van de l8de eeuw, is de nieuwe administratie 
veel minder nauwkeurig en - vanaf 1807 - heel wat minder uitgebreid dan dit het 
geval was bij de toenmalige pastoors. 

Evenzeer is de bruikbaarheid van de beschikbare gegevens hier aan de orde. Wil men 
weten hoeveel kinderen binnen een gezin geboren werden, dan is het noodzakelijk dat 
men vanaf de start van de gezinssituatie de evolutie kan volgen. Ook al kent men de 
huwelijksdatum, dan nog is het zeer de vraag of het eerstgeboren kind binnen die 
huwelijksgemeenschap inderdaad ook op dat ogenblik het enige kind was binnen dat 
gezin. Was m.a.w. dit huwelijk - zowel voor de man als voor de vrouw - ook werke
lijk hun eerste verbintenis? Dat een dergelijke vraagstelling geenszins overbodig is, 
bleek maar al te duidelijk uit de vaststelling dat tijdens de hier behandelde periode, 
op de 153 gezinnen waarbinnen zogezegd maar één kind geboren werd, er 58 waren 
waar de vader een leeftijd vertoonde die varieerde van 40 tot 65 jaar en dit in een 
periode waar de normale huwelijksleeftijd zich situeerde tussen 24 en 30 jaar (zie ver
der). In het geval een dergelijke veertiger te Kaprijke geboren was en er ook continu 
verbleef, was de werkelijke toestand te achterhalen; van zodra het echter ging om een 
inwijkeling, bleef de vraag meestal onopgelost. Een 100 % juiste weergave van de 
realiteit is m.a.w. een utopie. 

Evenzeer is er de vraag of al die partners die voor de Burgerlijke Stand van Kaprijke 
hun ja-woord gaven, ook tot aan hun dood in Kaprijke verbleven? Uitwijkingen 
waren er zeker; hoe hoog het percentage opliep, is echter niet zo meteen duidelijk. 

Niet enkel demografische, maar evenzeer socio-economische gegevens worden ons 
in de registers aangereikt, met name het beroep van man en vrouw. In welke mate zijn 
die gegevens echter bruikbaar voor een beroepsstructuur hinnnen die leef-gemeen
schap? Zeer talrijk zijn bij voorbeeld de vermeldingen van jO/lrnlllier (daghuurwer
ker) en tisserand (wever). Nu eens noteerde de amhtenaar de vader als dllgh/l/ll1l'er

ker, dan weer situeerde hij hem als wever om hij een volgende gehoorte opnieuw 
terug te keren naar de eerste vermelding. Achteraf beschouwd zou men hijna geneigd 
zijn om de toenmalige aanduiding van wever en dagh/l/llll'erker min of meer als 
synoniemen te gaan beschouwen. Of dit inderdaad ook de realiteit weerspiegelde. is 

een andere vraag. 

Ook voor de herkomst en leeftijd van de heide huwelijkspartners is de informatie niet 
steeds volledig; voornamelijk in het geval van inwijkelingen bleef - tijdens de begin

jaren - de afstamming en leeftijd wel eens onvermeld. 

AI deze onvolkomenheden beletten ons echter niet om een algemet'n ht't'ld tt' schet

sen dat de werkelijkheid zeer sterk kan benaderen. 
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A. Verhouding 'Geboorten-Overlijdens' 

Of de bevolking een groei of een achteruitgang vertoont, wordt uiteraard door heel 
wat factoren beïnvloed; doorslaggevend hierbij is natuurlijk de verhouding 
'Geboorten-Overlijdens'. Aangezien het hier gaat om een relatief korte periode, 
plaatsten wij de gegevens onmiddellijk tegenover elkaar. 

Jaar Geboorten Overlijdens Huwelijken 

jaar V 116 79 36 
jaar VI 139 68 17 
jaar VII 122 79 26 
jaar VIlI 132 104 27 
jaar IX 130 93 13 
Jaar x 117 92 27 
jaar XI 124 135 29 
jaar XII 125 117 30 
jaar XIII 105 98 36 
jaar XIV -1806 154 114 41 
1807 138 102 25 
1808 109 119 27 
1809 116 84 28 
1810 107 92 22 
1811 108 77 23 
1812 103 69 23 
1813 107 66 36 
1814 121 71 29 

Totalen 2168 1659 495 
Jaargemiddelde 120 92 27 

Een jaargemiddelde van 120 geboorten tegenover 92 overlijdens is een duidelijk 
bewijs dat de stijgende bevolkingstrend uit de tweede helft van de 18de eeuw zich nu 
definitief doorzette. Ging deze toename van het aantal geboorten per jaar ook gepaard 
met een groter aantal geboorten per gezin? Een antwoord hierop is slechts mogelijk 
wanneer wij in ons onderzoek zowel de gezinnen weerhouden waarbij primo de pro
creatie gedaan was vöor I X 15 maar ook de kinderen - verwekt voor 1796 - in aan
merking worden genomen; secundo bij de huwelijksgemeenschappen - afgesloten tij
dens de hier behandelde periode - ook de kinderen, verwekt na 1815, worden 
meegerekend. Het resultaat van ons onderzoek geeft dan volgend beeld: 
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Aantal kinderen per gezin tijdens de Franse Overheersing 

Aantal kinderen Aantal gezinnen Procentueel aandeel 

1 153 21,45 
2 86 12,06 
3 69 9,67 
4 67 9,39 
5 73 10,23 
6 44 6,17 
7 39 5,46 
8 53 7,43 
9 42 5,89 
10 38 5,32 
11 18 2,52 
12 8 
13 7 
14 9 
15 2 
16 1 samen 4,34 
17 2 
18 

22 

Totaal 713 100% 

Wij maakten hoger reeds de opmerking dat het resultaat van het aantal gezinnen met 
slechts 1 kind een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid gaf. Vermoedelijk 
mogen deze 153 gezinnen teruggebracht worden naar plus minus 80. Hierdoor zou 
het aantal gezinnen met 2 of 3 kinderen natuurlijk heel wat hoger scoren, doch uit
eindelijk verandert deze verschuiving niets aan de vaststelling dat ongeveer-IJ % van 
de Kaprijkse gezinnen niet meer dan drie kinderen verwekte. Vergelijking met de 
algemene trend van 4 à 5 kinderen binnen de Vlaamse regio als gemiddelde voor de 
tweede helft van de 18de eeuw3 toont aan dat tijdens de eerste twee decennia van de 
19de eeuw hierin slechts heel geleidelijk een wijziging optrad. Tijdens de hier hehan
delde periode had inderdaad 62,8 % van de gezinnen niet meer dan vijf kinderen. In 
schril contrast hiermee staan de 6,86 % van de gezinnen die meer dan 10 kinderen tel
den. Het wordt m.a.w. duidelijk dat pas in een verder stadium van de )9de eeuw de 
spreekwoordelijke zeer kinderrijke gezinnen in aantal zullen toenemen. Vergelijking 
van de resultaten 'Eerste helft 18de eeuw - Franse Overheersing' mankt wel duide
lijk dat de trend naar een groter aantal kinderen per gezin zich duidelijk IllllnifestL'l'rt 
in de categorieën met respectievelijk I, 8, l) en 10 kinderen pL'r gezin. 
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Periode 

1700-1749 

% 

1796-1815 

% 

Vergelijking aantal kinderen per gezin 
'Eerste helft 18de eeuw-Franse Overheersing '. 

2 

333 152 

29 13 

153 86 

21 12 

Aantal gezinnen met ...... kinderen. 

3 

125 

II 

69 

9 

4 

104 

9 

67 

9 

5 

82 

7 

73 

10 

6 

72 

6 

44 

6 

7 8 9 

69 39 46 

6 3 4 

39 53 42 

5 7 5 

B. Onwettige geboorten 

10 

24 

2 

38 

5 

II 

26 

2 

18 

2 

Kinderen die buiten de gezinsgemeenschap werden verwekt, werden tijdens het 
Ancien Régime door de pastoor steeds aangeduid met de omschrijvingfilius iIIegiti
mus (onwettige zoon) enfilia illegitima (onwettige dochter). Met de oprichting van 
de Burgerlijke Stand werd deze brandmerking minder uitdrukkelijk beklemtoond. De 
ambtenaar stelde zich tevreden met een omschrijving zoals in onderstaand voorbeeld: 

" .. ./n het jaar ... is gekomen Catharina Hernel, vroedvrouw, oud achtenvijftig jaer, 
welke comparante ons heeft verklaert dat gisteren ten elf uren 's naghts JO(l1l1la 
Maria Declercq, spinster oud vierentwintig jaeren, woon ende tot Caprycke gelegen 
is ten huyze van haeren vader, gestaen ten J)orpe, van een kind van het vrouwelijk 
geslacht welk kind zij ons vertoont heeft en aen hetwelk zij geeft den voornaem van 
Clement ia. De voornoemde verklaring en vertoOIzing gedaen in de tegenwoordig
heyd van Petrus Steyaert herhergier oud negendertig jaeren en Engelbertus 
Bernardus Buyck, hakker, oud vierendertig jaerell .... " 4. 

In het bovenstaande uittreksel mocht ]oanna Maria de Clercq zich nog gelukkig prij
zen dat zij kon baren in het huis van haar vader. Heel wat schrijnender was de situ
atie voor Maria Catharina Deblaey die " ... zonder wool1.He geleRen is in de schuere 
van Pieter Pauwels, gestaen op de Grote Voorstraete .. " 5. Eenzelfde lot was bescho
ren aan Sofïe van Royen, een 36-jarige spinster die op 20 juli 1827 " ... ReleRen (was) 
in de schuere van Jan van Damme gestae/l op den wyck het heyndeken .. ,,6. V oorkin
deren of buitenechtelijke kinderen zijn een eeuwenoud verschijnsel. Donderpreken 
van de pastoor konden hieraan weinig verhelpen en praktisch elk jaar werden een of 
meer van dergelijke geboorten genoteerd. Voor de hier behandelde periode gaf dit 
volgend beeld: 
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Onwettige geboorten (1796-1815) 

jaar V jaar XIV -1806 : 6 
jaar VI I 1807 :4 
jaar VII 2 1808 : 3 
jaar VIII I 1809 :2 
jaar IX 3 1810 : 4 
jaar X 4 1811 :2 
jaar XI 3 1812 :2 
jaar XII 3 1813 : 3 
jaar XIII 3 1814 : 2 

C. Naamgeving 

In onze laat-twintigste eeuw is de naamgeving bij de geboorte een duidelijke baro
meter van onze leefwereld: sportfiguren, filmmacho's en -diva's - meestal ontleend 
aan de Amerikaanse maatschappij - zijn de bron waaraan heel wat jonge ouders gaan 
putten om de identiteit van hun kroost te bezegelen. 

Tijdens het Ancien Régime waren de voornamen in sterke mate ontleend aan de bij
bel, aan de voorkeur voor lokale of meer algemeen gekende heiligen en van genera
tie tot generatie gaf de grootvader - althans in heel wat gevallen - zijn eigen voornaam 
door aan zijn petekind. 

Ook bij het begin van de 19de eeuw vertoonde deze trend weinig afwijkingen. Een 
vergelijking van een Top-Tien bij de jongens- en meisjesnamen uil respectievelijk de 
17de eeuwen de Franse tijd spreekt voor zichzelf. 

Top- Tien VGIl de jOllgens 

17de eeuw 1796-1815 

Totaal : 3421 Totaal : 1083 

Joannes 765 22,3 % Pieter 210 19 • .3 % 

Pieter 486 14,2 % Joannes 149 1.3.7 % 

Jacobus 259 7,5 % Carolus 98 9.0 % 

Livinus 213 6,2 % Jan Baptist 96 8.8 % 

Judocus 202 5,9 % Jacohus 89 8,2 % 

Adrianus 136 3,9 % Bernardlls 76 7.0 % 

Corneliu S 108 3,1 % Brllno 61 5.6 % 

FranciSClIS 97 2.8 % Engelhertus 59 5,4 % 

GlIillielmlls 90 2,6 % Francisl'lls 54 4.9 % 

Egidills 58 1,6% Livinlls 18 1.6% 
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Top- Tien van de meisjes 

Totaal: 3226 Totaal: 1082 

Joanna 528 16,3 % Maria 267 24,6 % 

Maria 425 13,1 % Joanna 130 12,0% 

Petronella 315 9,7 % Sofie \09 10,0 % 

Anna 267 8,2 % Francisca 71 6,5 % 

Isabella 265 8,2 % Carolina 53 4,8 % 

Judoca 244 7,5 % Anna 36 3,3 % 

Livina 202 6,2 % Rosalia 33 3,0 % 

Catharina 179 5,5 % Isabella 32 2,9 % 

Jacoba 98 3,0 % Angelica 28 2,5 % 

Adriana 90 2,7 % Petronella 27 2,4 % 

D. Levensduur 

Tijdens de hier behandelde periode noteerden wij in totaal 1623 overlijdens. Hierbij 
troffen wij zowel doodgeboren kinderen als ouderlingen van 94 jaar aan. Gespreid 
over 16 categorieën (zie diagram) was het mogelijk om door vergelijking met de 
vroegere resultaten uit het Ancien Régime, enkele in het oog springende fenomenen 
vast te stellen. 

Opsplitsing overlijdens volgens leeftijdsgroepen (1796-1815) 
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Opmerkelijk is ook nu weer het groot aandeel van de vroegtijdige overlijdens. Precies 
400 kinderen van minder dan één jaar oud werden te vroeg uit het leven weggerukt: 
doodgeboren, nauwelijks I uur oud, een paar weken of enkele maanden vertoevend 
binnen het gezin, werden ze alle aan de aarde toevertrouwd, in totaal 24,6%. 
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Ook nadat ze een eerste levensjaaJ; achter de rug hadden, bleven de kinderen een 
kwetsbare groep. Niet minder dan 275 werden tussen de leeftijd van één en elf jaar 
door de man met de zeis weggemaaid, hetzij 16,9%. Nemen we beide groepen samen, 
dan stellen wij vast dat 41,5% van de bevolking de leeftijd van 11 jaar niet bereikte. 
In tegenstelling met onze bevindingen over de geboorte-evolutie zien wij bij de over
lijdens een belangrijke kentering. En opnieuw is een vergelijking met een vroegere 
tijdsspanne hierbij zeer verhelderend. 

Levensduur te Kaprijke uitgedrukt in % 

Categorieën 21-30j. 31-40j. 41-50j. 51-60j. 61-70j. 71-80j. 81-90j. >90j. 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

1735-1744 
1745-1754 
1796-1815 

24,0 
19,3 
11,5 

21,7 
28,0 
14,7 

20,5 
15,4 
18,9 

19,8 
14,2 
14,7 

9,9 
13, I 
20,0 

6,6 
6,3 
14,7 

1,7 
2,7 
4,5 

0..+ 
0,6 
0,8 

Een sterke daling bij de groepen (a) en (b) weerspiegelt zich overduidelijk in een toe
name bij de overige groepen, meer bepaald bij de categorieën (e) en (f). De stijging 
van de bevolking bij het begin van de 19de eeuw is m.a.w. niet enkel toe te schrijven 
aan een hoger geboortecijfer, maar veeleer aan een verlenging van de levensduur. 

E. Huwelijken 

1. Leeftijd en partnerkeuze 

Het sluiten van een huwelijk was tijdens de 19de eeuw niet enkel het uiterlijk beves
tigen van een liefdesrelatie tussen twee partners, maar tevens een momentopname 
waarop aan een aantal socio-economische voorwaarden min of meer was voldaan. Zo 
nam traditioneel in een landbouwersgezin de oudste zoon de plaats in van de vader. 
Jongere broers moesten dan maar een geschikt ogenblik afwachten om op hun heurt 
een economisch interessante verbintenis aan te gaan. De economische haalhaarhdd 
van het toekomstige gezin hepaalde toen veel sterker dan vandaag het al dan niet 
vroegtijdig aangaan van een huwelijk 
Rijke boerenzonen trouwden rijke boerendochters, arme wevers verhonden hun lot 
met dat van evenzeer behoeftige spinsters; ook hij de gegoede burgerij werd eenzdf
de kaart getrokken. 

En hierbij komen natuurlijk vragen i.v.m. de huwdijkskeftijd, het heroep, Ilt.'t sluiten 
van een tweede, derde, ... huwelijk, de herkomst vun de huwdijkspartlll .. 'r en der~c
I ij ke meer. 
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Tijdens het hier behandelde tijdsinterval (1796-1815) werden te Kaprijke 495 huwe
lijken aangegaan en één scheiding uitgesproken; voor twee akten werd voor de ~an 
geen leeftijd vermeld, voor drie akten ontbrak de leeftijd van de vrouw. OpgesplItst 
volgens leeftijd van de beide partners zag de situatie er als volgt uit: 

Leeftijd van de huwelijkspartners (1796-1815) 

Leeftijd 

17 j. 
18 j. 
19 j. 
20 j. 
21 j. 
22j. 
23 j. 
24 j. 
25 j. 
26 j. 
27 j. 
28 j. 
29 j. 
30 j. 
31 j. 
32j. 
33 j. 
34 j. 
35 j. 
36 j. 
37 j. 
38 j. 
39 j. 
40 j. 

> 40 j. 

Totalen 

Man 

7 
7 
8 

12 
23 
25 
34 
26 
23 
28 
37 
29 
18 
19 
17 
JO 
17 
18 
7 

16 
II 

100 

493 

Vrouw 

2 
3 
4 

24 
33 
32 
39 
39 
39 
31 
32 
22 
26 
14 
22 
JO 
JO 
13 
13 
9 
7 
7 

10 
7 

44 

492 

Zoals uit hovenstaande tahel voldoende duidelijk wordt, kan men moeilijk spreken 
van één voorkeurIeeftijd; niet alleen was deze verschillend naargelang van de sexe 
van de partner, maar hovendien kan men in beide gevallen beter spreken van een 
voorkeurperiode. Bij de man lag die min of meer tussen 25 en 31 jaar, terwijl voor de 
vrouw die eerder te situeren viel hinnen 21 à 27 jaar. Vanzelfsprekend mochten heel 
wat partners nog jaren wachten vooraleer zij de ultieme stap durfden (mochten ?) zet
ten. En in dit verhand vraagt de groep van '> 40 jaar' om een verklaring. 
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Tijdens de hier behandelde periode werden in totaal 145 huwelijken aangegaan door 
personen die ouder waren dan 40 jaar. Bij nader toezicht bleek dat binnen deze groep 
precies geteld 100 mannen een eerste, tweede, ... huwelijk sloten, terwijl slechts 45 
vrouwen een eerste of een volgende verbintenis durfden (konden ?) aangaan. 
Interessant hierbij was natuurlijk de vraag hoeveel van beide categorieën voor de eer
ste maal de stap zetten? Een analyse van de burgerlijke staat van elk van deze per
sonen wees uit dat bij de mannelijke kandidaten 55 weduwnaars opnieuw in het boot
je stapten, terwijl voor de resterende 45 een einde werd gemaakt aan hun 
vrijgezellenleventje. Bij de vrouwen hertrouwden er 28; voor 17 begon een totaal 
nieuw levenspatroon. 

Deze cijfergegevens bevestigen m.a.w. onze reeds hoger gemaakte opmerking dat bij 
de gezinnen met één kind - waarbij de vader ouder was dan 40 jaar - er heel wat 
weduwnaars waren die een tweede, derde, ... huwelijk sloten en vermoedelijk één of 
meer kinderen uit een vorige verbintenis meebrachten. 

2. Herkomst van de huwelijkspartners 

Vandaag spelen afstanden geen rol meer; zowel vrouwen als mannen verplaatsen zich 
beroepshalve over grote afstanden en krijgen een geografisch zeer ruime keuze om 
ergens hun hart te verliezen aan een of andere uitverkorene. 
Heel anders was de situatie rond het einde van de 18de-begin 19de eeuw. De strijd 
om het dagelijks bestaan werd slechts af en toe onderbroken door enkele uren zon
dagsrust of plezier op een of andere kermis. En precies die twee elementen - werk
omgeving en kermis - bepaalden zeer sterk de keuze van de huwelijkspartners. 

Waar vond of zocht de geboren Kaprijkenaar zijn toekomstige levensgezellin? 

Tijdens de hier behandelde periode werden voor de Burgerlijke Stand van Kaprijke 
495 huwelijken gesloten. Voor het eerste jaar van de burgerlijke registratie (= jaar V 
van de Franse Republiek) was de informatie zo onvolledig dat deze gegevens niet in 
aanmerking werden genomen. Dit betekent dus dat het totaal aantal bestudeerde 
huwelijken terugvalt tot 459. Op basis van de geboorteplaats 7 stelden wij vast dat 
hierbij slechts 20 I geboren Kaprijkenaren waren. Een blik op onderstaande lijst toont 
ons onmiddellijk waar zij hun partner vonden. 

Plaats van herkomst VlllI de ",'Ouwelijke partner 

Aarsele Oosteeklo .5 
Adegem 4 Oostwinke\ I 

Assenede I Roesdare I 

Bassevelde 8 SI ,-,J illl-in-Er!.'IlHl .j. 

Boekhoute 2 St.-Lilun:ins 7 

De Klinge Sl.-Mur~rktç 

Drongen St.-Mil'hie\s (Brugge) 
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Eeklo 4 Sleidinge 4 

Gent Waarschoot 

Kampenhout Waterland -Oudeman I 

KAPRIJKE 134 Watervliet 2 

Kluizen I Zelzate 2 

Lembeke 9 Zomergem 

Maldegem 2 

Opvallend is hier uiteraard het zeer hoge percentage van huwelijken tussen de plaat
selijke bevolking: niet minder dan 66,6% vond zijn gading binnen de eigen gezichts
kring. Nemen we hierbij nog de lokaliteiten die binnen een straal van 10 km kunnen 
gesitueerd worden (zie onderlijnde namen), dan zijn die samen goed voor 40 geval
len, hetzij 19,9%. Tellen we deze beide groepen samen, dan zien wij dat 86,5% van 
de huwelijkskandidaten toch wel een zeer beperkte geografische ruimte bestreek. 
Uitschieters zoals Roeselare en St-Michiels zijn waarschijnlijk in verband te brengen 
met de jaarmarkten of regelmatige contacten tussen vertegenwoordiges van de secun
daire en tertiaire sector. 

Hoe zag de situatie eruit bij hun vrouwelijke partners? 

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, was hel aandeel van niet-autochtonen die hun oog 
lieten vallen op een Kaprijb·e schone heel wat groter dan dit het geval was bij hun 
mannelijke collega's. In totaal 143, hetzij 31,5% (tegenover 14,6% bij de mannen). 
Toch blijkt ook hier weer het groot aandeel van de grensgemeenten Bassevelde, 
Lembeke, St.-Laureins, Eeklo en het iets verderaf gelegen Waarschoot : niet minder 
dan 75 personen waren uit deze lokaliteiten afkomstig. 

Plaats van herkomst van de mannelijke partner 

Aarsele 
Adegem 
Assenede 
Ath 
Basseveldc 
Bellem 
Boekhoutc 
Brussel 
Dcsteldonk 
Eeklo 
Ertvcldc 
Evergcm 
Gent 
Ifcusdcn 
I/,cgcm 
KAPRfJKE 

I 
3 
5 

20 
I 

I1 
2 
2 
3 
2 

201 

Moerkerke 
Nevele 
Oedelem 
Ooijgem 
Oostakkcr 
Oosteeklo 
Ootegem 
Ossenesse 
St.-Gil lis (Brugge) 
St.-Jan-in-Eremo 
St.-Laurcins 
Sicidingc 
Sluis 
Urscl 
Vrascllc 
Waarschoo( 

I 
8 

I 
4 
8 

4 

I 
8 



Koolkerke Waghem I 
Kortrijk Waterland-Oudeman 5 
Landegem 1 Watervliet 7 
Lembeke 20 Wetteren 1 
Maldegem 3 Zomergem 3 
Merendree 

Uiteindelijk is er natuurlijk ook de vraag naar het gedeelte waarbij geen 
Kaprijkenaren ter sprake kwamen. Detailgegevens over de herkomst van deze vreem
de eenden hebben hier weinig belang. Wel belangrijk is het feit dat precies door de 
inwijking van deze vreemdelingen de demografische groei van de Kaprijkse bevol
king een sterke impuls kreeg. 

3. Beroepsstructuur op basis van de huwelijksregisters 

Voor een beroepsstructuur van de totale Kaprijkse bevolking moet men in feite wach
ten op de volkstelling van 1846 vooraleer men een precies beeld kan schetsen van de 
socio-economische gelaagdheid van een lokaliteit8. De informatie die i.v.m. dit 
aspect in de huwelijksregisters wordt verstrekt, is dus zeker niet representatief voor 
het geheel van de bevolking. Toch kan men niet ontkennen dat een algemene tendens 
in de samenstelling van de beroepen zich ook hier reeds manifesteert. Wel moet wor
den opgemerkt dat voor de jaren V en VI van de Franse Republiek deze gegevens 
bijna volledig ontbreken. Ook voor heel wat individuele gevallen tijdens de overige 
jaren van de hier behandelde periode heeft men het raden naar het uitgeoefende 
beroep. Op basis van de beschikbare gegevens zag de situatie er als volgt uit: 
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Beroepsstructuur op basis van de IlltWelijkell ( 1796-J 815) 

bakker 
brouwer 
chirurgijn 
daghuurwerker 
draadtrekker 
gerechtsdeurwaarder 
gezondheidsof1ïcier 
griffier vredegerecht 
herbergier 
hovenier 
kleermaker 
knecht 
knopmaker 
koehouder 
koopman 
koperslager 

II 
2 

56 
I 

2 

3 
2 

lijndraaier 
metser 
militair 
molenaar 
particulier 
plankenzager 
practezijn 
rentenier 
schaapherder 
schilder 
schoenmakt'r 
smid 
stoddraaÎl'r 
timmt'rman 
llll rwerk mukt'r 
wldwnclllt'r 

3 
3 
..J. 

"l 

3 
"l 



kruidenier 
kuiper 
landbouwer 29 

wagenmaker 
werkman 
wever 

4 
43 

Op een totaal van 196 gekende beroepen vertegenwoordigen de zuiver agrarische en 
de hiermee verband houdende industriële sector van de lijnwaadproductie een belang
rijk aandeel : landbouwers, daghuurwerkers, koehouders en wevers waren samen 
goed voor 62,75% van het totaal aantal personen. Eveneens goed vertegenwoordigd 
waren de bakkers en de molenaars; rekening houdend met het feit dat in Kaprijke vier 
molens hun wieken lieten wentelen en drie molenaars tijdens het interval 1796-1815 
een huwelijk sloten, beklemtoont dit laatste zeker het belang van deze industriële 
bedrijvigheid tijdens de 19de eeuw. 

BESLUIT 

Na een eerste vroegere aanzet voor de 17de-18de eeuw probeerden wij in voorlig
gende bijdrage de lijn van de demografische evolutie te Kaprijke verder door te trek
ken, met name tijdens de periode van de Franse Overheersing (1796-1815). 

Niettegenstaande de basisgegevens af en toe heel wat tekortkomingen vertoonden, 
bleek het toch mogelijk een beeld te schetsen dat de toenmalige realiteit sterk bena
dert. 
Algemeen gezien zette de trend naar een stijgende bevolking - ingezet tijdens de 
tweede helft van de 18de eeuw - zich door. Deze bleek voornamelijk toe te schrijven 
aan een langere levensduur. Toch stierf tijdens het hier behandelde tijdsinterval 
41,5% van de bevolking vóór het elfde levensjaar. 

Het onderzoek van het geboortecijfer per gezin wees uit dat de tendens naar een gro
ter aantal kinderen zich wel manifesteerde, doch geenszins toeliet om het etiket van 
zeer kroostrijke gezinnen in algemene zin te mogen gebruiken. Onwettige geboorten 
waren hierbij een jaarlijks terugkerend fenomeen. 

De naamgeving bleef zeer traditiegebonden; wel bleken een paar voornamen - in casu 
Bruno en Sofie - als nieuwkomers zeer gegeerd. 

De normale huwelijksleeftijd van man en vrouw varieerde respectievelijk van 25 tot 
31 jaar en van 21 tot 27 jaar. Toch bleken heel wat kandidaten ouder dan 40. In voor
komend geval waren 55% van de mannen reeds weduwnaar, terwijl dit voor 62% van 
de vrouwen het geval was. Evenals tijdens de 17de en I Hde eeuw was de huwelijks
keuze zeer sterk lokaal gekleurd. Niet minder dan 66,6% vond zijn partner ter plaat
se en bijna 20% was afkomstig uit een aangrenzende gemeente. 

De sociaal-economische context kon - omwille van de beperkte basisgegevens -
alleen als richtinggevend worden geïnterpreteerd. Algemeen beschouwd kwam hier-
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NOTEN 

In dit verband verwijzen wij o.m. naar C. V ANDENBROEKE, Sociale geschiedenis van hel Vlaamse 
volk. 1981; IDEM, Het huwelijks- en voortplantingspatroon in Vlaanderen en Brabant (l7de-/9de 
eeuw), in Tijdschrift Sociale Geschiedenis, 1976, p. 107-145; IDEM, Prospektus mn het historisch
demografisch onderzoek in Vlaanderen, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te 
Brugge, 1976 (CXIII), p. 1-85; IDEM, Seksualiteit en vruchtbaarheidskontrole rond 1900, in 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1978; IDEM, Het seksueel gedrag der jongeren in Vlaanderen 
sinds de late 16de eeuw, in Bijdragen tot de Geschiedenis, 1979, p. 3-4. Een interessante synthese 
van demografische evolutie en haar gevolgen wordt geboden in H. COPPEJANS-DESMEDT, 
Bevolking en tewerkstelling in transformatie op het Vlaamse platteland (einde 18de-midden 19de 
eeuw), in Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 1994, nr. 4, p.15-35. 

2 R. BUYCK. Leven en dood te Kaprijke tijdens de 17de-18de eeuw: een demografische verkenning. in 
Appeltjes van het Meetjesland, jb. 41 (1990), p. 5-34. 

3 C. V ANDENBROEKE. Sociale geschiedenis .... , p. 34. 
4 Gemeentelijk archief Kaprijke, geboorteregister 1833-1842, jaar 1833, akte nr. 47. 
5 Gemeentelijk archief Kaprijke, geboorteregister 1813-1817, jaar 1817, akte nr. 18 
6 Gemeentelijk archief Kaprijke, geboorteregister 1823-1832,jaar 1827, akte nr. 57. 
7 Wij kozen voor deze werkwijze omdat in heel wat gevallen Kaprijke als domicilie werd opgegeven: 

in werkelijkheid waren dit personen die bij de lokale bevolking waren tewerkgesteld. maar als 
dusdanig nog geen echte Kaprijkenaar waren. 

8 Op 15 oktober 1846 werd voor het eerst een algemene volkstelling gehouden en dit op een 
wetenschappelijke basis. Tevens werden in dat zelfde jaar de onderrichtingen verstrekt tot het houden 
van bevolkingsregisters die ons nu toelaten op regelmatige tijdstippen een socio-economische 
doorsnede van de lokale bevolking te maken. 

BIJLAGEl 

Voornamen tijdens de Franse Overheersing (1796-1815) 
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Jongens 

Adrianus 
Albertus 
Alexander 
Alfons 
Ambrosius 
Anacletus 
Angelus 
Antonius 
Benedictus 
Bernardus 
Bolleslaus 
Bruno 
Carolus 
Celestinus 
ConstantÏlls 
Dcsiderius 

Aantal 

I 
I 
2 
1 
1 

15 
10 
2 

76 
I 

61 
98 

2 
H 
I 

Meisjes 

Adelaïde 
Agatha 
Albertina 
Amelia 
Angela 
Angelica 
Angelina 
Anna 
Antonia 
Barharu 
Beatrix 
Bernarda 
Bernurdina 
Blondinn 
Brigittu 
Cnl'olinn 

Aantal 

2 
2 

22 
2 

28 
21 
36 
20 
\() 

\ 
2 

10 
.2 
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Dominicus 13 Catharina 4 
Eduardus 9 Cecilia I 
Emanuel 3 Celestina I 
Engelbertus 59 Christina 2 
Ferdinandus 4 Clementia 4 
Florentinus 2 Coleta 15 
Franciscus 54 Constantia I 
Frederik I Dominica 2 
Gabriël I Dorothea I 
Gerardus 2 Eugenia 6 
Gisbertus 2 Euphemia I 
Gregorius 3 Felicita 15 
Guillielmus 2 Femandina I 
Henricus 6 Francisca 71 
Hilarius I Helena 2 
Hubertus 2 Hendrica 4 
Hypolitus I Hisenia I 
Ignatius 2 Idonea 2 
Ivo 3 Isabella 32 
Jacobus 89 Jacoba I 
Jan Baptiste 96 Joanna 130 
Joannes 149 Juliana I 
Jooris 5 Justina 2 
Jozef 8 Livina 10 
Judocus 7 Lucia 6 
Julianus 4 Ludovica 5 
Laurentius J Maria 267 
Leo 2 Melania 2 
Leonardus 7 Monica 9 
Livinus 18 Nathalia 2 
Ludovicus 5 Norbertina J 
Napoleon 3 Pacifica I 
Paulus J Paulina 25 
Petrus 210 Pelagia 2 
Philippus 4 Petronella 27 
Sebastian us I Philippina I 
Serafinus 4 Rosa 2 
Severinus I Rosalia 33 
Victor 2 Sabina 
Vincentius I Scholastica I 

Scrafina 26 
Sofie 109 
Sylvia 
Tccla I 
Theresia 5 
Veronica 3 
Victoria 20 
Vincentia 2 
Virginia 

Tutaal JOH3 IOH2 
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BIJLAGE 2 

Kaprijkse militairen gesneuveld in Franse dienst 

Naam Plaats Datum 

Bertels Jozef Blaye 07/09/1806 
Bocxtael Pieter Munster 09/0211814 
Bollengiers Jacobus fs. Jacobus Ems 01/0211811 
Bollengiers Joannes Franciscus Ems 25/12/1809 
Buyck Franciscus Doornik 08/05/1806 
De Buck Pieter fs. Pieter Franciscus Modena 25/05/1810 
De Causmaecker Dominicus Warschau 24/05/1807 
De Clercq Bernardus Strasbourg 14/07/1 813 
De Clercq Carolus Augsburg 08/07/1809 
De Clercq Carolus Franciscus Middelburg (Ned.) 02/04/1813 

De Decker Jacobus ? 12/03/1806 

De Decker Joannes Nijmegen 14/1 0/1815 

De Hester Bernardus fs Pieter Arriba (Spanje) 13/08/1810 

De Keukelaere Franciscus Oostende 27/1211804 

De Neve Engelbertus Genua 14/10/1806 

De Splenter Gregorius Lübeck 08/04/18 13 

De Taeye Pieter ') 29/01/1807 

Delmot Franciscus Gent 06/07/1813 

Hebberecht Franciscus Maastricht 16/06/1813 

Hoste Jacobus fs Pieter Osonilla (Spanje) 30/11/1811 

Hovelinck Franciscus Maastricht 08/06/1813 

Huyghe Franciscus Pavia 05/03/1807 

Impens Jan Baptiste Maastricht 09/06/1813 

Lacaeyse Antonius fs Livinus Wenen 16/07/1809 

Lacacyse Bernardlls Wenen 02/09/1809 

Lesage Jan Baptiste Firenze 18/07/18 1.3 
Lippens Jan Baptiste Dantzig 28/05/1808 

Proost Pieter Wissembourg 08/10/1813 

Remmery Bernardus Maastricht 12106/1813 

Ryckaert Jacobus Maastricht 20/10/1 813 

Van de Walle Bernardlls Antwerpen 24111/1807 

Verbeke Bernardus Poitiers 21/0211806 

Verven ne Jan Theodoor fs Pieter Jacobus Eybenschitz 09/ I 0/1 809 

Vincke Guillaeme Maria fs Martinus Alençon 05/04/1811 

Vincke Joannes Pamplona 1211211808 
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UN INTELLECTUEL DE LOOTENHULLE 

Over het antiflamingantisme van Georges Hulin de Loo 

Peter LAROY 

Een bijzonder merkwaardige figuur uit de recente geschiedenis van Lotenhulle is 
ongetwijfeld burgemeester Georges Hulin de Loo (1862-1945). In zijn boek Loten
hul/e. een verhaal van mensen klasseert Arnold Strobbe hem dan ook terecht bij de 
Typen van Lotenhul/e. De iets jongere Lootse bevolking weet dat er zoiets bestaat als 
een Hulin de Loo straat, bij de ouderen geniet Hulin de Loo nog bekendheid als lief
hebber van planten, als geleerde heer en ook wel als anti-flamingant '. Wie in de nala
tenschap graaft van Hulin botst inderdaad op een bijzonder veelzijdige en fascine
rende persoonlijkheid. Het veil' ;lI"Chiefmateriaal dat hij heeft nagelaten laat toe een 
uitgebreide biografie te recon"ll~lIcren2. Deze bijdrage heeft evenwel niet de pretentie 
dit te doen. Naast een summiere biografische schets worden hier een aantal kantteke
ningen geplaatst bij de anti-Vlaamsgezindheid van Hulin de Loo. Een interessante 
focus in dat verband is zijn houding ten opzichte van de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit. Meer bepaald gaan we hier na in welke mate de stelling verant
woord is dat de Lotenhulse burgemeester Hulin de Loo mee aan de basis lag van een 
regeringscrisis tijdens de regering Jaspar 11 (katholiek-liberaal kabinet van 22 novem
ber 1927 tot 21 mei 1931)3. 

De lezer zal hier een verdere uitwerking en aanvulling vinden op de paragrafen die 
Arnold Strobbe en Jozef Van de Casteele enkele jaren geleden in het Land van Nevele 
aan dit onderwerp wijdden. Het plaatst ook verdere kanttekeningen bij het z.g. inci
dent Hulin de Loo, dat door de historicus Koen Palinckx in zijn studie over de 
Vlaams-nationale en katholieke studentenbeweging te Gent als volgt werd gesitueerd: 
.. Het was de aanzet tot een nieuw klimaat aan de universiteit, waarbij professoren en 
studenten eendrachti~ lieten blijken dat de tijd van 'Galldfrançais' nu definitiefvoor
bij was,,4. Tenslotte proberen we aan de hand hiervan ook iets meer duidelijkheid te 
krijgen over de persoonlijkheid en het karakter van deze burgemeester-hoogleraar. 

Hoogleraar en burgemeester 

Georges Hulin de Loo (I H62-1(45) woonde wel te Lotenhulle maar was hoogleraar 
aan de Gentse universiteit. In een in het Duits geschreven autobiografische nota 
omschrijft hij zijn woonplaats als volgt: "Im Winter: Gent, 3 Place de l'Evéché. 11/1 
Sommer: auf dem Familien~üte: Loo-ten-Hulle (Os(f7andern). lährlich l/Il~efähr 3 
MO/1{lle aul Reisen ". Hij voegt eraan toe dat zijn moedertaal Frans is maar dat hij ook 
vloeiend "vliimisch, en!:/isch und deutsch" kent. In mindere mate beheerst hij ook het 
Zweeds, het Deens, het Italiaans en het Spaans5. 
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Hu/in de Loo 
(Verzameling L. Stockman) 

Hulin verzamelde op vrij jonge leeftijd al een resem diploma' s: ''Doctor Philosopha 
J 6 juli J 883 (sic), Doctor Jur;s 29 juli /886 "6. Als 24-jarige jongeman v rtrok hij 
naar het buitenlaRd en studeerde vervolgens in Berlijn, Straatsburg, opni uw Berlijn 
en Parijs. Hulin kwam op die manier in contact met enkele grote ge ~ t n van zij n tijd 
zoals de economieprofessoren (en kathedersocialisten) Schmoller n BI' ntano, d 
historicus Treitschke en de (wetenschaps-)filo 'oof Dilthey. Inte lI tu I s h rp bij
geschaafd bracht hij het in J 889 reeds tot buitengewoon h ogleruar aan d G nt ' 
universiteit (logica en psychologie in de Faculteit der L tt r n). Intu s n had Hulin 
reeds een eerste boekje geproduceerd met als tit I La Réforme d I'Ells ign m 111 
Supérieur et les Sciences Sociales? De daaropvolgend jar n dOl'd hij all I"i 
cursussen (o.a. samen met Henri Pirenne). Na .verl op vtm lij g n tHuIin ct 
vooral een internationale faam als kenner van de Vlaams Pl'imiti n. 
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Zoals gezegd is het de bedoeling hier verder in te gaan op de heftige anti-Vlaams
gezindheid van deze bijzondere intellectueel. Een anti-Vlaamsgezindheid die een 
bruusk einde stelde aan zijn universitaire carrière en die voor een man van zijn for
maat in hedendaagse termen nauwelijks nog begrijpbaar is. 

De vader van Georges Hulin de Loo was van 1861 tot 1887 liberaal gemeenteraads
lid in Gent8. Georges volgde dit voorbeeld niet en koesterde weinig politieke ambi
ties. In 1893 publiceerde hij naar aanleiding van de hervorming van het stemrecht wel 
La Réforme electorale onder de auteursnaam G ... H ... maar hij noemde dit later "ein 
vereinzelten Eingriff in die Politik ,,9. Zijn wetenschappelijke carrière primeerde dui
delijk. De professor ging op bezoek naar Parijs, Wenen, Berlijn, Londen, New York, 
Madrid, enz. en frequenteerde daar de betere kunstkringen. 

Het toeval dreef deze wereldreiziger toch in de richting van de politiek. Eerder bui
ten zijn wil om werd Hulin de Loo burgemeester van het landelijke dorpje Lotenhulle. 
De omstandigheden hielpen daarbij wel een handje. Zonder de Eerste Wereldoorlog 
was hij ongetwijfeld wel een vooraanstaand burger gebleven maar zou hij niet de eer
ste burger zijn geworden. Burgemeester Bouckaert was in de zomer van 1913 gestor
ven 10. Toen de Duitsers het land binnenvielen was er nog steeds geen opvolger geko
zen. Intussen zorgden Jan Frans Schelstraete (schepen) en Edouard Schelstraete er 
wel voor dat het bestuur van het dorp verzekerd bleef. Bij het naderen van de Duitse 
troepen werd de gemeentesecretaris samen met enkele andere burgers uit Lotenhulle 
gedood tijdens een vuurgevecht. De stuurloosheid dreigde 1 I. De Poekse gemeente
secretaris Jan Colpaert nam voorlopig de taak over van de overleden Schelstraete en 
werd na enkele weken definitief opgevolgd door Oscar De Kesel 12. 

De burgemeesterszetel raakte zo vlug niet bezet. Met het oog op de handhaving der 
openbare orde drong de overheid evenwel aan op de aanduiding van een burgervader. 
Bij besluit van 21 oktober 1914 deed de provinciegouverneur dan maar zelf een 
benoeming. Wie kon beter de rust verzekeren dan een hoogleraar, zo redeneerde men. 
Hulin de Loo werd aangesteld als dienstdoende burgemeester. Het was een noodop
lossing en dat besefte men ook. De overheid bleef zoeken naar een andere kandidaat. 
Niemand was happig om in deze situatie dit ambt op zich te nemen. Na lang aan
dringen en na heel wat overleg in zijn kennissenkring aanvaardde Hulin de Loo toch. 
De hoogleraar bleef aan tot hij in 1941 door dezelfde bezetter van zijn taak werd ont
heven 13. Als burgemeester zou Hulin de zaken maar op afstand volgen. Hij verbleef 
meestal te Gent en werd er op de hoogte gehouden door zijn secretaris De Kesel 14. 

In zijn hoedanigheid van hoogleraar raakte Georges Hulin de Loo geleidelijk aan 
meer betrokken bij de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Met argusogen 
volgde hij de pogingen van de Duitsers en de Ilaminganten op dat vlak. Toen het in 
de zomer van 1916 duidelijk werd dat de z.g. Von Bissing-universiteit er zou komen, 
sloot Hulin zich aan hij het protest ertegen. De geleerde kroop in zijn pen en schreef 
spotgedichtjes hij de vleet. Na de oorlog bundelde hij die in twee boekjes van respec
tievelijk 32 en 46 hladzijden, heide uitgegeven hij Siffer te Gent. Met SChel1Jen punt 
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en hamerslag. Het Flamenspe/ vernageld (augustus 1916 - april 1917) verscheen in 
1918. Uit het manuscript blijkt dat Hulin in de oorspronkelijke titel had geopteerd 
voor De Moffellvlaamsche Hoogeschool vernageltIS. De rode draad doorheen het 
boekje is inderdaad de haat die hij tentoon spreidt ten opzichte van de wetenschap
pers die wel met de bezetter willen meewerken bij het tot stand brengen van een ver-

Tof VOlksopbouwing. 

HULIN DE LOO 

mat SCnCfpen Dunt aD namafslag 
Het F'lamenspel vernageld 

(AUGUSTUS 1916 - APRIL 1917) 

« Vliegt de blauwvoet? ,. 
c Storm op zee .• 
Storm In 't land 

Wiegt den platvoet. 

GENT 
DRUKKBRlJ \V. SIPPBR, ST-BAAI'SPLAATS 

1918 

lliflllt'fI/WRiflCl 'Mt'l scherpt'fI pl/fll ('fI halllt'/'s/ag', 
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nederlandste universiteit. Rector, filosoof-pedagoog Hoffman, ingenieur Haerens, 
geneeskundeprofessor Lahousse, bibliothecaris De Vreeze, de Nederlandse jurist 
Labberton en de tot Duitser genaturaliseerde Nederlandse kunsthistoricus Jolles wor
den hier inderdaad met scherpen punt en hamerslag bewerkt. Hulin verwijt hen in 
hoofdzaak hebzucht. incompetentie en opportunisme. 

Prof. Haerens bijvoorbeeld was nogal gierig. Hulin maakt er het volgende van: 

Haerens zijne overtuigingl6. 

Haerens, gij hebt eene Ol'ertuiging! 
Hier het z.ij vastgesteld! 
Haerens, gij hebt eene overtuiging: 
Zorg dat z.e lange geldt; 
Haerens, gij hebt eene overtuiging: 
Hebt u ze goed geteld? 
Haerens, gij hebt eene overtuiging: 
Grijpt ze wel vast: 't is Geld! 

Hulin de Loo wist inderdaad de zwakke plekken bloot te leggen in zijn spotgedich
ten. Dat blijkt bijvoorbeeld ook wanneer hij de activisten Tack en Meert op de korrel 
neemt in Het Waarzeggende liedje van den vogel Tack en in de verzen geschreven 
naar aanleiding van de rondreis die Meert maakte om studenten te ronselen voor de 
Vlaamse Hogeschool in de krijgsgevangenkampen. Daarin maakt Hulin overigens 
ook allusie op de Duitse oorlogswreedheid in Dendermonde en Leuven 17. 

Het waarzeggend liedje van den vogel Tack 18 
Er waaiden winden uit t'Oosten ... 
Ik zat op nen lagen tak, 
Kwak! Kwak! 
Ik ! Ik ! zoo een rare vogel! 
Daar plaagden mij vele schuldeischers 
En borgen zoo droevig als krijschers: 
't Was vies op den aardschen kogel! 

Een ruk van de winden uit 't Oosten: 
Ik vloog op den hoogsten tak! 
Kak.f Kak! 
't Mag vallen op allen daaronder! 
Wat ben ik een slimme vogel! 
En lachend is de aardsche kogel: 
Wie 't mis vindt, hij ga naar den donder 1 
lJIijf waaien, 0 windje van ' Oosten I ... 

Er kwam een stormwind van 'I Westen 1 
Hij viel van den hO(}Ken tak 
/Jie hrak: 
'I /.~ loch maar een droeve vOKel 1 
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Maart 1917 

De aanwervingsrede van den heer leeraar Meert 
bij onze krijgsgevangen in Duitschland 
(met onderbrekingen in de ronde) 19 

Van Germania losgerukt 
Onder Belgie 's juk gebukt, 
Was de Vlaming in knechtschap geboren. 
Hoe lang heeft onze stam niet gekermd! 
- Sedert Duitschland de Flamen beschermt, 
zijn wij vrijer dan ooit te voren ... 

(RONDE) 

"Heer leeraar Meert! 
Wat steekt er uit uwen zak?" 
"- 't 1.1' niets, 't Is niets! 
Het is mijn eenzelvigheidskaart. " 
"-Een kaart? Een kaart?" 
"-Kaart om te mogen gaan wand'len!" 

Wij zijn vrijer dan ooit te voren! 

Van Germania losgerukt 
Onder Belgie '.I' juk gebukt, 
Konden wij onze ellend' niet beseffen! 
Wisten niet dat wij waren zoo arm! 
Maar de Duitscher nam ons bij den arm, 
Om onz' bloei, onz' kultuur te verheffen! ... 

(RONDE) 

"Heer leeraar Meert! 
Wat zie ik op uw kraag?" 
". 'f Is niets! 't Is niets! 
Het is maar een vlokje grijm" 
". Wat grijm? Wat grijm? 
"Grijm van Dendermonde" 

... Om OllZ' bloei, onz' kultuur te verheffeIl! 
Van Germania losgerukt, 
Onder Belgie's juk gebukt, 
Had ons volk geen beschaqfde he/lOl'{lers: 
Werd verslaqfd aan den .rmllschell Wil lp. 
Maar ons eilde de Pmis ter hulp: 
Wij gaan hand aan hlllld als gehrot'dus! ... 

( RONI>E) 
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"Heer leeraar Meert! 
Wat kleeft eraan uw hand?" 
"- 't Is niets! 't Is niets! 
Het is maar een druppeltje bloed. " 
"-Wat bloed? Wat bloed? 
u-Bloed uit Leuven's wonden. " 

.. , Wij gaan hand aan ha1ld als gebroeders! 

Van Germania losgerukt. 
onder Belgie' s juk gebukt. 
Was uw brein noch verlucht noch luchtig. 
Maar wij krijgen de Hoogeschool! 
Want nu geeft ons Duitschland parool. 
Zooals wij • ... heel en gansch onbaatzuchtig ... 

(RONDE) 

"Heer leeraar Meert! 
Wat klinkt er in uwe beurs?" 
"- 't Is niets! 't Is niets! 
't Is 't rinkelen van mijn geld" 
"- Wat geld? Wat geld?" 
.. - Geld uit Duitschland gezonden" 

... Zooals wij •... heel en gansch onbaatzuchtig! 

Naar Germania uitgerukt, 
Onder Belgie' s juk gebukt. 
Blijft verbannen gij ver uit den lande. 
Maar schrijft u in als student. 
Gij komt spoedig en gratis naar Gent: 
Mijn eerew{)ord zij u ten pande! ... 

(RONDE) 

"Heer leeraar Meert! 
Wat gloeit er op uwe wang? 
"- 't Is niets! 't Is niets! 
Ik heb maar een weinig brand. " 
"- Wat brand?" 
"- Het brandmerk der verraderszonde!" 

... Ten pande zij mijne eer! 

September 1916 
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De moedertaal van Hulin de Loo was natuurlijk het Frans. Hoewel hij het Nederlands 
wel genoeg meester was om de spot te drijven, bereikte hij in zijn boekje Les 
Flamboches et leur Hoogeschool-Universitätersatz. Epigrammes et satires (Juin
Octobre 1916) nog een scherper resultaat. In een voetnoot bij het woord Flamboche 
verontschuldigt hij zich ironisch: "On me pardonnera d'avoir mis au monde (au 
monde des mots) ce nom hybride pour étiqueter des gens qui ne Ie sont pas moins. 
L'ayant communiqué à quelques amis lors d'une lecture, vers la fin d'août 1916, je 
fis surpris de Ie trouver circulant déjà dans les petites vil/es de Flandre, moins de 
troü semaines plus tard. Cette adoption rapide ne vaut-elle pas une sorte de légiti
mation du béitard verbal?,,20. Ook in deze bundel haalt Hulin scherp uit naar de pro
fessoren van de nieuwe universiteit. De opening van het academiejaar hekelt hij 
scherp in Le déjeuner inaugural du Samedi 21 Octobre 1916 en ook Haerens en 
Hoffman zijn weer kop van jut: 

Epitaphe21 

Du nam du Créateur 
Catégorique négateur, ... 
... Mais en public invocateur; 
Libre penseur, ... 
Servile acteur: 
Peter Hoffmann Recteur; 

Tudieu ! quelle épitaphe 
Cafera quelque jour! 
Quelle épigraphe 
Morale pour son cours! 

Een aantal van deze spotgedichten werden geschreven en gedateerd in Lotenhulle. 
Misschien had hij ook deze gemeente wel op het oog toen hij volgend gedicht schreef 
dat niet in de bundels werd gepubliceerd22: . 

In een boerendorp, niet heel verre I'lI1l Gent. 
Daar heb ik 'nen ouden man eens gekend. 
Welsprekend van at/rd en van wezen: 
Hij kon noch schrijven noch lezen. 
Zijn boerse/u spraak was zoo frisch en krachtig! 
Zoo welluidend. zoo rijk en zoo schilderachtig! 
Ik ben dikwijls nt/ar hem hlijven luisterel/! 
Op zijn woorden. mijn taalzin moest /luisteren. 
Bedaard en erkennend. eel/ inwendig all/l'l/; 
Want hij kende der dingen vl'el ware 1/(/1/1el/. 
Wat hij sprak. dat was geel/ I'l'rtaald it,t.\'. 
Maar een vrij lIit del/ bodem gl'l/lwld dietseh. 
't Was 't echt. 't wa.\' 't ho('rel/l'laam,\'('h \'(11/ Ol/S VlclI/l/dt'/'I'I/. 
Zoo luidde 't (,l'I/S rol/cl dl' ll'e/lw('l/haal/dt'/'I'I/! 
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Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de oorlog werd Hulin verkozen. Het was 
ongetwijfeld niet van ganser harte. 
Het kiespamflet dat begint met de woorden 0 burgervader, alijd te Gent en te Loo 
onbekend, Ons toekomst een nieuwe raad, die ' t volk wat verstaat, Doe uw wil zoo 't 
U lust, maar laat Loo toch met rust spreekt in dat verband boekde\en23 . Het anti-fla
mingantisme bij Hulin was ontwaakt en ook de Lootse bevolking ondervond dat. 
Voor de oorlog nog slaagde de kleine kern van Lotenhulse flaminganten erin het 
gemeentebestuur een verzoekschrift voor de vernederlandsing van de Gentse 
Hogeschool te laten sturen naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers24. Op 8 
augustus 1920 kwam het onderwerp opnieuw ter sprake op de Lotenhul se ge meente
raad . Maar toen klonk het totaal anders: 
"Ol'erwegende dat een deel der bevolking wenscht het hooger onderwijs in het 
I"!aamsch te ontvangen; 
Dat de belgische grondwet de taalvrijheid waarborgt en dat het vrijheidsgevoel in de 
harten aller Belgen diep ingeworteld is; 
Dat overigens de aangroei van 's lands bevolking sedert /830 de stichting eener 
nieuwe universiteit rechtvaardigt; 
Dat de vermeerdering van het getal der straalpunten van /woger geestig leven voor 
een land van groot voordeel is, terwijl de afçchaffing eener bloeiende universiteit vol
gens het woord van voorzitter Masaryk eene misdaad ware tegen de beschaving; 

LOOTENHULLE De Kerk en de plaats - L'Eglise cl la place . 

De dorpskern van Lotenhulle met de woning van Hutin op de achtergrond. 
(Verzameling L. Stockman) 
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Dat iedere scheiding of afgedwongen verdeeling niet alleen de eenheid maar zelfs het 
bestaan van ons duurbaar België bedreigen zou, dat het dus wenschelijk is dat 
zooveel mogelijk Belgen beide talen goed leeren; 
Verder overwegende dat Antwerpen dicht bij het middenpunt van de vlaamsch spre
kende gewesten gelegen is; 
Dat eene groote havenstad namelijk voor eene geneeskundige faculteit de gunstigste 
voorwaarden aanbiedt; 
Dat overigens de inrichting eener hoogeschool geëigend ware om het lage peil van 
het wetenschappelijk en verstandig leven in deze groote en rijke stad te verheffen; 
Verzoekt de Wetgevende Kamers zoodra mogelijk de stichting eener v/aamsclze 
!zoogesc!Zool te Antwerpen te besluiten en dezelve trapsgewijze in te richten, zonder 
de bestaande universiteit van Gent af te schaffen noch te vervormen zoodat ieder 
hoogstudent volgens vrije keus in het vlaamsch of in het fransclz zijne studiën vo/
brengen kan. Afschrift dezer zal aan den heer Voorzitter der Kamer WlT! 

Volksvertegenwoordigers en aan het 'Algemeen Vlaamsch Sekretariaat' te Brussel 
worden overgemaakt,,25. 

Hulin greep hiermee terug naar een idee dat hij reeds eerder had verdedigd in het blad 
L 'Ant(flamingant. Bij een rondvraag door het blad in 1911 bij de professoren over de 
vernederlandsing van de universiteit had Hulin geantwoord dat er beter een nieuwe 
universiteit zou gecreeerd worden in Antwerpen. De stad zou dan eindelijk het intel
lectueel centrum krijgen dat het zo ontbeerde 26. 

Deze tekst geeft anderzijds aan dat er een evolutie op gang was gekomen die niet 
meer te stuiten was. Meer en meer raakten de bewindslieden ervan overtuigd dat op 
de een of andere manier een Nederlandstalige universiteit tot stand zou moeten 
komen. Na een halfslachtige oplossing met de z.g. Nolf-harak kwam eind de jaren '20 
alles in een stroomversnelling27. In het Staatsh/ad van 16 april 1930 verscheen een 
wet die alles regelde. "Deze strijd om de vernederla1ldsi1lg kreeg Ilog eell staartje, .. 
zo schreef H.l. Elias in zijn analyse van de periode28. Het was niemand minder dan 
Hulin de Loo die voor dit staartje zorgde. 

Wenschen en geschenken voor het jaar /93/: Hulill de Loo: Attila of 
de inval der HUIlIlen 29 

Ten tijde van de Nolf-harak was door de Franstaligen immers de Eco/t' dc's HClllles 

Etudes opgericht. De hedoeling van dit privé-instituut was de mogelijkheid hit'lkn 
universitaire cursussen te volgen in de Franse taal. Deze Eco/c' ontpopte zich op die 
manier tot een echte tegenhanger van de eigenlijke uniwrsiteil. De kwalitt'Ît vun het 
onderwijs werd nog verhoogd door het feit dat hec1 wat professoren van dl' uni\'t'rsi
teit er gedeeltelijk les gaven. Dit instituut hetekende dan ook l't'n doorn in hl't ong n\l1 

de flaminganten. Tijdens de strijd voor de wrnederlandstt' rijksuni\'t'rsitt'it pO{lgdl'll 
zij op alle mogelijke manieren de instelling weg te Vl'gl'n. Ik Vlaams-nationulistisdw 
fractie maakte cr zelfs een hreekpunt vunJO. 

64 



Uiteindelijk verkregen de Vlaamsgezinden dat er een cumulverbod werd uitgevaar
digd door de betrokken minister, Vauthier. De Franstaligen gingen in het tegenoffen
sief en bmchten de regering in november 1931 in nauwe schoentjes. Het ontslag van 
de regering Jaspar werd echter niet aanvaard en na enig geharrewar leek het erop alsof 
alles bij het oude zou blijven. Vooml Hulin de Loo smeet tijdens deze kwestie zijn 
gewicht in de weegschaal. Ook hij gaf les aan de twee instellingen en was zeker niet 
van plan enige concessie te doen. De hoogleraar werd geleidelijk aan in een sym

OOolrol gedrongen. 

Dat werd nog duidelijker aan de hand van een ophefmakend incident op 17 decem
ber 1931. Het Laatste Nieuws omschreef het als volgt: "Bij het vernemen dat prof 
Hu/in in de fakulteit van wetenschappen in het nieuwe universiteitsgebouw der 
Roz.ierstraat les zou geven, besloten Vlaamsche studenten protest aan te teekenen 
tegell de houdillg van den hoogleeraar. Zij drongen in het gebouw, wisten te verhin
deren dat de lokaalbewaarder de poLitie kon waarschuwen en drongen in de zaal 
waar prof Hu/in aan het woord was. Een der studenten vroeg aan den professor de 
universiteitsgebouwell te willen verlaten en toen deze daaraan geen gehoor gaf, 
kwam het tot een gedrang waarbij de banken omsloegen en een ruit aan scherven rin
kelde, terwijl ook stinkbommen en kobalteieren de atmosfeer onhoudbaar maakten. 
Onder het geroep 'Ontslag aan de Hautes Etudes' verliet prof Hulin de hooge
school'31. Het juiste relaas van de feiten was naderhand eerder verwarrend te noe
men. In de parlementaire bespreking (cf. infra) stelde de liberaal Max dat 80 studen
ten de zaal waren binnengedrongen en dat verscheidene voorwerpen, waaronder een 
rotte appel, naar Ie vénérable professeur waren geworpen. Volgens de spreker zou hij 
ook lijfelijk aangepakt zijn, maar dit werd onmiddellijk ontkend door enkele andere 
parlementsleden32. De Vlaamsgezinde studenten zelf noemden het "een stormloop 
voor algemene vlaamse hygiëne ,,33 . 

Het voorval ontlokte heel wat reacties in de pers34. De franskiljonse La Flandre 
Libérale reageerde heftig tegen het gedrag van de studenten ("une bande de voyous") 
en blokletterde: "Honteux altentat cofllre un professeur"35. In minder dan één maand 
tijd was het hoofdartikel maar liefst elf keer aan dit voorval gewijd (van 19 decem
ber tot 17 januari). De uitdrijving van Hulin bleef niet zonder gevolgen. De minister 
van Kunsten en Wetenschappen gelastte een onderzoek. Het slachtoffer bleef even
wel in de kou staan. De regering probeerde de kerk in het midden te houden en vond 
dat geen van beide partijen gelijk had. Dit was koren op de molen van La Flandre 
Liberale: "Lafaihlesse gouvernementale met les couplIhles à l'abri de toutes mesures 
sévères"36. Een man was aangevallen en gemolesteerd, hier moest het strafwetboek 
tocgepa<.t worden. Gaat de regering dan niets ondernemen'!, zo was verder de te
nuer37. De Vlaamsgezinden verwezen naar een precedent met prof. Van Bogaert die 
enkele jaren ervex)r door franskiljonse studenten was uitgefloten en buitengezet. 
Meteen werd daarbij verteld dat ook toen niets werd ondernomen38. Door zijn sym
pati!.antcn aangespoord diende Hulin de Loo dan toch maar klacht in bij het parket39. 
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Op 30 december 1931 kwam het incident Hulin de Loo ter sprake op de vergadering 
van de Academische Raad. Deze verklaarde zich onbevoegd en ondernam dus ook 
geen stappen tegen de studenten. Die kregen integendeel zelfs de steun van 33 hoog-

DEN UYL December 1930 

Sponlaan manllacl der 
Vlaamach. Hoogsludenlen 
legen den cumul. 

Spijts het Jcrachtdadlg verzet der VI. Hoogstudenten en het Ultimatum door de re
daksie van eden Uyl:t aan de franskiljonse 'doserende professoren gestuurd. bleven som
mige onder deze zeer vorname-gedistingeerde c flambeaux de la culture latine en Flandre :t 
voort hunne kolleges houden voor de studenten der vlaamse rijksuniversiteit en de plebs van 
de E. H. E. met ene ongeëvenaarde potslerlike wetsversmadlng. . 

Hulin de Loo ('n franskiljons nobUjon of parvenu) burgemeester-professor In vlaamsen 
lande. was een der hevigste en koppigste reprezentaDten van die edele klas der ccumulateuru. 
Met een formidabIe durf en een fastatieke brio. bleef hij. gedurig aan. de vlaamse lokalen 
verpesten met de luizen en kakkerlakken. waar de E. H. E. een broedkaa van is. 

De grote kuis moes~ eens gedaan worden: en hoe hij gedaan werd II 
Met gasbommen. anti-Infektieose en para-sitaire c vacclns:t en afweennldde1s beladen. 

stormen. deze heugUlte morgen van 17 Desember. om half-twaalf in de voormiddag, een twee
honderdtal v!. studenten de Ingang der Rozierstraat binnen. waar koUeges van logika door 
Hulin werden gehouden .. 

Het was een echt revolutionnalr lets. een stormloop voor algemene vlaamse hygi~ne. 
Onze gezondheid hangt ervan af. dacht iedereen: en Iedereen was de moedigste. 
Een student ging alleen binnen, en, In naam der vl. studente. sommeerde Hulln ogen

blikkelik de universiteit te verlaten. c Qu'est-ce que voos voulez 7 Sortez d'iell Was alles 
wat hij kon uitstamelen 

Onder de kreet c In Vlaanderen V1aams:t drongen nu al de studenten binnen en gin
gen eerst over tot de ontsmetting der plaats. 't Was een prachtig vuurwerk van salpeter en 
hogergenoemde produkten. Stoelen en banken werden de lucht Ingegooid. en de blaadjes van 

"logika daterend van den jare 1800 en zoveel werden aan vernieling prijs gegeven. Geluk
kig bleven enige dokumentale staaltjes bespaard. Iemand was %00 vriendelik Hulln de Loo 
zijn overjas te helpen aantrekken. en, onder het %Ingen van de Vl. Leew: Hulln. ex-profes
sor aan de rijksuniversiteit. ging er van onder. onder een laatste besproeIIng van formol en 
derlvateur. 

Sic Transit Gloria Mundi. 
Maar daarmee was 't nog niet gedaan. 
Op stap marsjerend en onder het %ingen van studentiko%e en anti-vaderlandse liede

ren. begeleidden de studenten de blauw-geverfden Hulin tot ongeveer aan de Aula. Vóór 
het rektoraat werd de Vlaamse Leew gezongen. Daarop gingen enige studenten biJ de 
Rector aanbellen. om het manifest te verdedigen en te verechtvaardigen. 

R. C. 

N. B. 

De Heer student. Willy David. voor:tltter van het VLAAMSCH rechtskundig genoot
schap. heeft gemeend te moeten protesteeren tegen wat de VI. studenten dezen morgen de
den. 

Weg er mee. 

/-Il'f vers/ag 1'(//1 hef il/cidel/f ':.oa/s cll' \!/(/(I11I.''.'wzillcl(· slIIdcl/tc'n //I'( il/ /)c'l/ Uyll/c'c'rschrrl'c'll, 
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leraars onder de vorm van een verklaring. - "De weerspannige en tuchtelooze hou
ding van prof Hulin" zou "een atmosfeer van agitatie en van opstand" hebben ver
wekt. De professoren betreurden het voorval maar konden zich "met geen andere 
maatregelen tegenover de studenten vereenigen dan alleen een beroep op hun kalm
te en arbeidszin " te doen40. Het was een daad die opzien baarde. De Franstalige pers 
had het in dat verband dan ook over een kliek neo-activisten en over de XXXIII 
Doctores Asinarü41 . 

Intussen werd hier en daar reeds gefluisterd dat de minister op aandringen van de 
regering professor Hulin voor de keuze zou stellen: niet meer cumuleren of aftreden. 
Politiek ging niet iedereen daar mee akkoord. In de liberale partij was er duidelijk een 
scheiding der geesten aan het groeien tussen de Vlaamse en de Franstalige (voorna
melijk Brusselse) vleugel. Op zondag 4 januari 1931 ging een bijzonder woelige ver
gadering door in het Liberaal Huis te Brussel over de kwestie Hulin de Loo. Er werd 
verslag gegeven door Hulins medestander Jacques Pirenne. In een broeierige sfeer 
begon men plots het ontslag van Minister van Kunsten en Wetenschappen Vauthier 
te eisen. In een officiële motie keurden de aanwezigen zijn gedrag af, de stemmen van 
de liberale Brusselse flaminganten werden in de kiem gesmoord. Maar de buiten
wacht tilde er niet zo zwaar aan. "Een storm in een glas water", zo werden de gebeur
tenissen omschreven42. 

Misschien wel, maar intussen was wel duidelijk dat de gebeurtenissen en meer 
bepaald de nakende interpellatie van de liberalen Max en Devèze een zware hypo
theek kon leggen op het voortbestaan van de regering Jaspar. Het geval Hulin de Loo 
zou Jaspar doen kiezen tussen de extremisten en de goede Belgen, zo klonk het in die 
dagen. 

Op dinsdag 13 januari 1931 was het zover. Na een lijkrede voor de zopas overleden 
Franse held maarschalk Joffre ging men over tot de orde van de dag. Devèze nam 
onmiddellijk het woord en eiste een spoedbehandeling van de motie. De socialist 
Vandervelde ging dwars liggen en vond het onverantwoord in deze economische tij
den zoveel energie te steken in het geval Hulin de Loo. De Vlaams-nationalisten van 
hun kant begrepen niet waarom nu kon wat zij al lang eisten, namelijk een bespreking 
ten gronde van het cumulverbod. Na wat over en weer geroep werd uiteindelijk de 
bespreking aangevat. Devèze, Max, Vauthier en Jaspar hielden lange interpellaties. 
Er werd besloten om de dag erna de stemming te houden. De motie, voluit getiteld, 
"betreffende de uitzonderingsmaatregelen genomen ten aanzien van de professoren 
der Hoogeschool te Gent en waarbij hun verboden wordt leergangen te geven in de 
Ecole des Hautes Etudes aldaar; alsmede betreffende de incidenten voorgekomen in 
de Gentsche Hoogeschool en het wegblijven van strafmaatregelen te dien opzichte" 
werd goedgekeurd met 84 stemmen tegen 73 en 3 onthoudingen43. 

De affaire had dan toch zo geen vlucht genomen. De socialist Vandervelde vatte het 
nog het best samen: "Peut-être MM. Max et IJevèze éprouveront-i/s quelque regret 
d' en être réduits à devoir prendre pareilLe attitude, mais i/s .\'Onl de vieux parlemen-
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taires et ils savent qu'il arrive fréquemment qu 'une interpellation annoncée à sons de 
trompettes et de tambours .finit en eau de boudin. C' est Ie cas pour l'interpellation 
actuelle ,,44. 

Le très estimé M. Hulin de Loo 

De hele affaire leert alvast meer over de mentale ingesteldheid van Hulin de Loo. 
Aanvankelijk kon hij - ongetwijfeld op basis van zijn reputatie - op heel wat sympa
thie rekenen. Een aantal personen die niet akkoord gingen met zijn handelwijze steun
den hem zelfs. Eerste-Minister Jaspar betoonde bij het begin van zijn tussenkomst in 
de Kamer zonder aarzelen zijn grote b~wondering: "God beware mij ook maar één 
slecht woord te zeggen over mijnheer Hulin de Loo. Zijn leeftijd, zijn lange staat van 
dienst, zijn onmiskenbaar talent en zijn terechte wereldwijde reputatie zetten ons 
allemaal en mij in het bijzonder aan tot opperste respect ... 45. 

Maar ondanks zijn staat van verdienste, zo vond Jaspar, moet hij als ambtenaar 
gehoorzamen. Bovendien gaat het hier niet om een jeugdig en onbezonnen iemand 
maar om "een professor met ervaring, een geleerd en talentrijk man, die toch moet 
weten wat het gezag is dat hij beweert te respecteren ,-46. Eerder die dag had ook 
minister Vauthier reeds de loftrompet gestoken ( "un hamme dollt j'admi re Ie talellt ") 
en terloops vermeld dat hij Hulin nog onlangs had gelast met een artistieke opdracht 
voor de regering47. 

Ook de Franstalige kranten spraken met lof over hem. Le Peuple noemde hem "eell 
hoogleraar van groote waarde en algemene bekendheid"48. La Libre Belgique had 
het over" le très estimé M. lIulin de Loo ,,49. Zoals uit het voorgaande reeds blijkt. 
is vooral voor La Flandre Libérale geen loftuiting te veel: ".'Ion amabilité biell ('01/

nue "50, "les 'snotneuzen' qui ont s{lccllgé la .ml/l' dl' COlll:'i de /'emillellt pmfes
seur,,51, "/'honorable professeur,,52, maar vooral ook bij de bespreking van hel in 
die periode verschenen huldeboek Mélllllges Hulin dl' Loo. Een hoek dal nel op tijd 
komt, zo luidt het, en een "eerlJetooll door de mast gereputeerde specialistt'lI el1 cri
tici ter wereld aan de grote geleerdl' die deze Imïjllllte Gelltse prt~féssor is .. SJ . Deze 
bespreking van Paul Henen gaat overigens de meer essayistische toer op en is een 
prachtige aanleiding om Hulin te schetsen. 
"M. Hulin is doorzeefd met pijlen door het klootjesvolk. Hij wordt \'Oorg('st('lcl als t't'" 
lastpost door de bende van Jaspar. De l'llen \'l"Wijt('fj hem dat hij ('eli \'el-relda is I'all 
zijn ras omdat hij Vlamillg is maar geell .flamingant. Am/at!n taXt'rt'lI dt' productie 
van de meest onnozele veelschrijl'l'r{i als geniaal op l'Olmmardt' dat ;:t' ill ht'llhiois 
is geschreven en bl'sc/lOuwen //l'1Il daarom als ec'll I/Ît'lsl/lII. Nog (mdt,rt'l/ (t'rkt'lult' 
spreekbuizen van de /1lI(lgodl'lI I'llll dl' Wnstralll) bt'kUk('1I I/('m als t't'1/ pro}('s.\'ol' ill 
de moraal, hoewel hU logica Ol/d(',w~isl. Z(' h1Ukt'1I daarb{i It' 1't't:l?elt'n cim dt'~t' 
opmerkl'IUkt' meester IIlt'er dali wie ook ill 1ïlioisil' 1Ilt'1 :,UII 1\'('1* bUt/raagt 101 dt' I't'f

dediging l'lI I'er/lelderillg I'llll dl' Vlcllllll.\'t' kIlI/SI"S~, 
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Het Laatste Nieuws is net zoals de meeste andere Nederlandstalige kranten minder 
mals en schrijft na afloop zonder sch·room: "Prof Hulin op zijn plaats gezet,,55. Het 
studentenblad Den U)'l jubelde en maakte er zelfs grapjes over: 

Moeder: "Heeft Hu/in les gegeven?" 
Studenten: "Neen, natuurlijk niet. " 
Vader: "Maar vrouw, dat kan toch niet, hij is zijn cursus kwijtf,,56 

De reactie van Hulin de Loo op het incident was geen berusting, integendeel57. Het 
incident betekende voor de negenzestigjarige hoogleraar zelfs olie op het vuur. Hij 
omschreef zijn houding als die van iemand die zich lang had kalm gehouden, maar 
nu niet langer kon zwijgen. In alle heftigheid schreef hij brieven naar de overheid om 
zijn gelijk aan te tonen. Hulin de Loo wist maar al te goed dat het hier om een belang
rijk precedent ging. Hoe anders te verklaren dat kopieën van zijn brieven bijna tege
lijkertijd in de pers terecht kwamen? De hoogleraar hoopte wellicht de publieke opi
nie te bespelen via de media. Een feit dat terloops gezegd, fijntjes op de korrel 
genomen werd door Eerste Minister Jaspar tijdens het kamerdebat toen hij Hulin de 
Loo omschreef als "de vlijtige correspondent van de kranten ,,58. 

Hulin zelf schermde met het argument dat hij een gevecht voerde voor de (academi
sche) vrijheid en voor de juiste interpretatie van de wet. Vooral dat laatste bleek hem 
bijzonder nauw aan het hart te liggen. Een wet van 15 juli 1849 op het hoger onder
wijs bevatte immers volgend artikel: "De professoren mogen geen betaalde repeti
ties geven. Ze kunnen een bijkomend beroep maar uitoefenen met toestemming van de 
regering. Deze toestemming kan herzien worden. ,,59. Voor Hulins tegenstanders 
betekende dit natuurlijk dat hij als professor aan de Gentse universiteit geen les kon 
geven aan een andere hogeschool, want dit zou dan een tweede beroep zijn. In Hulins 
ogen en in die van zijn medestanders klopte dit evenwel niet. De academicus had de 
grootst mogelijke vrijheid. Het beroep was hoogleraar en/ofbeoefenaar van de weten
schap. Of dit nu aan deze of aan gene hogeschool was, maakte maar weinig verschil. 

. Bovendien wezen zij er op dat er voldoende precedenten waren waarbij nooit een 
onderscheid was gemaakt. De hoogleraren geneeskunde waren toch ook actief in zie
kenhuizen? En de rechtsgeleerden stopten toch ook niet met pleiten naast hun leer
opdracht?6() 

Blijkbaar had Hulin reeds eerder met deze bepaling te maken gehad. In 1928 verde
digde hij zich immers tegen de aantijgingen dat hij onrechtmatig geld aannam voor 
de expertises die hij als kunstkenner deed. Hulin gold wereldwijd als expert voor de 
periode van de Vlaamse Primitieven en werd dan ook veel gevraagd. Blijkbaar riep 
de overheid hem daarvoor op het matje. Toen verdedigde de hoogleraar zich met een 
aantal voorbeelden: een deel van het geld dat hij ontving ging naar de Société des 
Amis du Muséé de Gand en soms volstond de vergoeding niet om de reis naar het bui
tenland te bekostigen, enz.61 

Hulin was in dat verband volkomen overtuigd van zijn gelijk. Begin januari schreef 
hij als reactie op een artikel in de Na/ion /JelMe een brief terug waarin hij zijn stand-
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punt uiteenzette: "Mijn houding is volledig passief en ontbloot van ook maar het min
ste vijandig gevoel. Hoewel ik een officieus bevel heb gekregen (waarvan ik de wet
telijkheid overigens betwist en samen met mij ook een aantal eminente juristen) wei
ger ik te gehoorzamen totdat men mij mijn vergissing aantoont. Van zodra men ook 
maar zal kunnen bewijzen dat het verbod om les te geven aan de Ecole des Hautes 
Etudes de toepassing is van een bestaande wetsregel, zal ik mij daar bij neerleggen. 
Ik heb trouw gezworen aan de grondwet en behoor tot diegenen die hun beloften hou
den. Maar ik heb geen trouw gezworen aan de sympathieke woorden. Meer dan veer
tig jaar ben ik professor aan de Gentse universiteit. Nog nooit heb ik gehoord dat een 
minister een professor verbood nog activiteiten buiten de universiteit uit te oefenell. 
In 1849 werd een wet in het leven geroepen om de professorale vrijheid te beperken 
door middel van twee regels en geen enkele is hier van tel. Een functie in dienst \'all 
de Staat betekent nog altijd niet - voor zover ik weet toch niet - een vorm van slm'er
nij. 
Gehoorzamen aan de willekeur is blijk geven van slechte burgerzin. Het is het op het 
spoor zetten van de houders van de uitvoerende macht op ik weet niet welke weg \'all 

de verkapte en heimelijke dictatuur. Het is duizend maal schadelijker dan de dicta
tuur die openlijk wordt ingesteld door een staatsgreep. Want deze andere procedure 
met heimelijke slagen is zonder compensatie. In afwezigheid van een Raad \'all State 
is er in België helaas geen andere mogelijkheid om te protesteren tegen deze mis
bruiken dan door middel van passief verzet van burgers die bewust zijn \'an hun taak. 
Een moeilijke taak en vaak lastig. Maar zelfs al worden die blll:r:ers opgeofferd, hun 
voorbeeld blijft. Ik bevestig hierbij dat de voltooiing van deze taak mijn enige drijf
veer is,,62. 

In een vijf pagina's lange brief aan minister Vauthier schreef hij dan ook: "De wer
kelijke inzet van het meningsverschil dat ons scheidt. is het principe \,(1Il de wettelijk
heid. Het gaat erom te beslissen of de wet van de willekeur moet heersen in België en 
of dit jaar /931, honderdste ve/jaardag van de Belgische grondwet. moet ingehuldigd 
worden door de verkrachting ervan. Ik heb het di.\1J/lut niet gezocht. mijnheer de 
minister. Het is tegen mijn natuur ill. tegen mijn bescheidenheid. Het doet me een deel 
van de tijd die me nog rest verliezen. Maar u heep het me opgelegd door de beu'ell
renswaardige circulaire uit te vaardigen. zonder er de \'Olie draagwijdtl' \'clll te o\'er
zien. 

U kan me niet vragen de wet te overtreden die ze(f \'1"ijhedl'n schendr. Ik zal dl' kt'IIZ(' 

die u van mij vraagt /liet uitvoeren. Want door dat te doe1l zou ik al te makkelijk acm 
uw eisen toegeven. Ik zou het recht late1l doorbuige1l \'oor dl' macht. De Illacht kali 
het recht verdrukken maar het niet tot haar sllll{f mllke1l"6J. 

Naarmate het dehat vorderde werd ook de toon scherpeI" In L 'l1ldép/'1ldcll/ct' J1dg/' 
ging Hulin het dehat aan met Minister van Staat Masson. Naast het herhalen van dl' 
reeds gekende argumenten. hamerde hij daarbij er nog eens op dat er mt'l I\We maten 
en gewichten werd gewerkt. Een aantal professoren van de universiteit gaven ill\ll11'I'S 
ook dezelfde lessen aan St.-Lucas. Maar hen werd gel'n slrobrl'~d in lil' weg gdl'gdM. 
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Een jaar na de feiten verscheen in Den Uyl een schertsartikel waarbij zogezegd een reporter 
van het hlad incoxnilO een bezoek bracht aan de professor. Het stuk kreeg als titel "Over 
Hulin de Loo 's Hollywoods en blauwe Engelen " en speelde in op de /Oen populaire fi lm Der 
Blaue Enxel (1930). Op de hijhorende karikatuur werd het door Mariene Dietrich bekend 
geworden lied Ich hin van Kop/, bis Fuss auf Liebe einge.l' tellt op het z.g. incident Hulin de 
L(Jo lOe8epast " "Ik ben van kop tOl voet met blauwsel ingesmeerd". Bemerk het zakje 
blauw.vel in de rechterhand en de sinds jaren niet meer veranderde (en dus verouderde ... ) 
cur.fwi logica in de linkerhand van Hulin. 
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Het was Hulin uiteraard niet om het geld te doen, maar om zijn overtuiging. Dat ont
ging niemand en precies daarom diende Hulin de Loo bakzeil te halen. 

Un intellectuel de Lootenhulle? 

Het lijkt gepast om tot slot de vraag te stellen wat precies de gevolgen waren van dit 
incident. 

Het incident Hulin de Loo werd in latere jaren herhaaldelijk als een laatste cruciale 
stap gezien in de definitieve vernederlandsing van de Gentse universiteit. Het bete
kende immers de eerste botsing tussen de net gestemde wet en de realiteit. De betrok
ken partijen trokken er de nodige lessen uit. De regering wist meteen dat de hoge
schoolkwestie nog steeds een gevaarlijk en teer punt was voor alle betrokken partijen. 
Eerste-Minister Jaspar beschouwde de verwezenlijking van de vernederlandsing als 
een werk dat hij tot een goed einde wilde brengen. Tientallen jaren hadden de voor
en tegenstanders elkaar in de haren gezeten. Verscheidene pogingen waren mislukt. 
Nu was het eindelijk gelukt. Niet alle geesten waren er rijp voor, zo kon men nu con
cluderen. De bewindvoerders konden uit het voorval dan ook maar de les trekken dat 
het werk nog niet af was, maar pas begon. Dat snapten ook de Vlaamsgezinden: ze 
zouden steeds op hun hoede moeten blijven. De addertjes onder het gras konden blij
ven het hoofd opsteken. De franskiljons ten slotte bleven zich met de moed der wan
hoop verzetten maar dienden eens te meer te capituleren. De Ecole des Hmiles Etudes 
kreeg door dit incident in één klap een symboolfunctie. De Franse invloed bleef daar
bij steeds maar groeien. Pas na de Tweede Wereldoorlog werden de reguliere cur
sussen afgeschaft. 

Het incident Hulin de Loo bracht verder andermaal de scherpe tegenstelling binnen 
de Liberale Partij aan het licht. Na de Eerste Wereldoorlog werden de Vlaamsgezin
den binnen de Liberale Partij het slachtoffer van hun activistische sympathieën. Hun 
invloed werd gedecimeerd. De Franstaligen haalden de bovenmacht en aarzelden 
zelfs niet hun eigen regering in moeilijkheden te brengen omwille van de taalkwes
tie. De zaak rond de Ecole des HllU/es Etudes betekende voor hen een gevoelige slag. 
De Vlaamsgezinde vleugel binnen de partij jubelde in hun orgaan Ht'! uwlstt' 
Nieuws: "zij moesten ook eens het ministerie doen vallen. Och armt'! Ot' /t'SSt'll "tlll 
het verleden schijnen zij nog niet hegrept'n Ie hebben - niet straffdoos lI'ordt hc'l 
Vlaamsche volk ;11 het gezicht geslagen,,65. 

Komen we dan bij de betrokkene zelf. Hulins hardleersheid had zijn naam inderdaad 
geen goed gedaan, zoals hij naderhand wei ging beseffen. Omwille van zijn rt.'putatie 
wilde men hem aanvankelijk sparen. Toen hij evenwel hleef volharden \wrd dl' t(M.ln 
minder zacht. Hulin de Loo was misschien wel internationaal lx'kl'nd als kunsthisto
ricus, van recht rn van politiek had hij duidelijk gl'en kaas gl'geten. Ikt gl'nllg was 
dan ook dat hij zichzelf onmogelijk maakte als hoogknmr aan de nil'uwl' uniwrsitl'it. 
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Hulin kwam uit een ander tijdperk en had de radicalisering van de Vlaamsgezinden 
niet alleen afgekeurd maar waarschijnlijk ook nooit begrepen. Hij verdween met stil
le trom van het toneel. Ongetwijfeld was zo'n groot geleerde in normale omstandig
heden een aangenamer afscheid te beurt gevallen66. 

De geschiedenis kan hard zijn. Maar ook verrassend. Trok de man die een symbool 
werd van het laatste verzet tegen de vernederlandsing van de Gentse universiteit zich 
immers niet terug te Lotenhulle? En had precies dit dorp sinds 1912 geen symbool
waarde gekregen voor de Vlaamsgezinden toen Charles Leboucq een Vlaamse uni
versiteit slechts nuttig achte voor "Les intellectuels de Zoetellaaie et de Looten
hul/e"? 

Dat Gods h~lllge V/il geschiede I 

t BID VOOR DE ZIEL t 
van VIeledele Heer 

Georges - Charles - N icolas - Marie 

HULIN de LOO 
BURGEMEESTER v. LOOTENHULLE gedurende 31 Jaren 

EERE-PROFESSOR DER GENTSCHE UNIVERSITEIT 
GROOT-OFFICIER DER LEOPOLDSORDE. 

Geboren te Gent den 10 December 1862 
en door een smartelijk ongeluk te Brussel overleden 

den 28 December 1945, 
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden. 

HIJ was een man van de Wetenschap, maar ook een man 
van Geloof: daar belden hunnen oorsprong vinden In God, 
kan er tusschen hen geen tegenstelling zijn en brachten ook 
geen tweestrijd In het hart en den geest van den overledene. 
HIJ verdedigde zijn gedachten op IIIIe gebied, maar beleed 
ook zijn geloof waar het noodlg wa •. In de Hoogmis zat hij 
te bidden In zijn kerkboek als f'en monnik, In de Processie 
volgde hij het Allerheiligste als een belijder. 

Als Burgemeester van Lootenhulle gedurende 31 jllren, 
zorgde hij voor de beilIngen der gemeente: nlemllnd klorotf' 
te vergeels bij hem aan, verduldig aanhoorde hij IIIIe bezoe· 
kers, dacht eenlge oogenbllkken na en wkt voor Iedereen 
een juiste maar ook rechtvllardige oplossing. 

De goede God ... 1 hem reeds beloond hebben voor 
het goede dllt hij hier gedllan heeh. 

Duurbare Zuster en Fllmllieleden, treurt niet om mIjn 
plotseling alsterven; onderwerpt U lIan Gods heiligen Wil; 
eens, mlllchlen weidrIl, tien wij elkander weer, om nooit 
meer gescheiden te worden. 

Mijn Jezus, barmhartigheid I (100 d. 1111.) 
Zoet Hllrt van Maria, wees mijn zaligheid I (300 d. 1111.) 

Drukk. Sc .elstraete. Lootenhulle. 

Doodsprentje van Hu/in de Lo(), 
(Ycr/.amcling L. Slockman) 
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20 Les Flamboches et leur HoogesdlOl-Univl'I'sitiitersat:.. Epigrammt's et satires (Ju;n-Octohn' 1916), 
Gent, 1919, p.5: "Men zal me vergeven dat ik dit duhbelzinnig lI'oord op de wen'/d (dt' lI'('/'e/c/ C/('/' 
woorden) heh gebracht om de mensen aal/ te duiden die niet mind('/' dubhel:.i1mig :.;jll. Ik had h('lmtt'
gedeeld aan enkele vrienden tijdnis et'/1 le::.ing eind augustus 1916. Ik \1'(1.1' dali ook \'er/l(lCl.wl dat ",ill
der dan drie weken later de term reeds circuleerde ill de kleiIIe dO/l>ell \'(11/ \'/cuII/dat'lI. Ik:'t' "'"g,~r 
aanpassing rechtvaardigt dan ook ongetwijfeld het gl'l>rllik 1'1II1 de;:'t' I'('rha!t' ba.l'la(//'cJ. " - Hulin /ul 
wel niet de enige geweest zijn die op deze spitsvondigheid kwam. 

21 Les Flamhoches et leur Hoogesc!lOol-UnÎl'er,l·itiita.l'at::.. Epigral1llllt's et .1'(11;/'('.1' (Juill-O('wl>n' Iv/M. 
Gent, 1919, p.26. 

22 UBG, Hs. 3138. Het gedicht zit hij het handschrift Mc,t .I'cherpt'lI pUilt c'lI /wl1Iaslag .. , 
23 M. GEVAERT, e.a., Op,dt .. p.128. 
24 GAL. Registers beraad.l'lagillgell gelllc'C'nteraad, 19 lIugustus 1913. Dl' motie werd ingedit'nd dl"-\!' 

"Ach. Dl' Mel'er t'l/ COll.l'Oortell ". Het was overigens kort na de dood vun hurgellll,(,sh~r Rl\ud,lIl'rt. 
25 GAL. Regis((:r.l· beraadslagingelI gell/c'c'lItemad. 8 uuguslus 19:!(), 
26 L 'Alllij7amil/gCll/t. Orgallt' de la Ugl/t' Natiollak pOl/r la /)1:1'('/1.1'(' dt' la l"(//I,~/lr f'nmraisr, jg. I. I juli 

1911, p.1 I: "e) AII\'c'r.l" pl/r e.\'I'lI/ple, Ct' ql/i lIl/m;t l'tI\'CIIIt(/,~I' df' ('/'('t'r /lil ('t'IIII'!"' illlt'IIt-<'II/f'1 dalI,\' ('('/tt' 
vil/e q//; t'l/ e,l·t.l'i d,ll'o//rl'//e ". 

74 



27 De benaming Nolf-barak verwees naar minister Pierre Nolf die in 1923 er voor zorgde dat de Gentse 
Rijksuniversiteit in twee afdelingen splitste: een waar de lessen 2/3 in het Nederlands en 113 in het 
Frans werden gegeven en een waar het omgekeerd was. Niemand toonde zich gelukkig met deze rege
ling, vandaar dan ook de eerder smalende benaming. 

28 H.l. Elias, 25 jaar Vlaamse Beweging (19/4-1939). Deel 3. De verovering van de grote taalwetten en 
het groeiend radikalisme in Vlaanderen. December 1928/mei /936, Antwerpen-Utrecht, 1972, p.34. 

29 Den Uyl, jg.III (1930-31), januari 1931, p.64. Den Uyl was het maandblad van het Algemeen 
Vlaamsch Hoogstudentenverbond. 

30 Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1975, p.462; H.l. Elias, Op.cit. p.36 e.v. 
31 Het Laatste Nieuws, 18 december 1931. De studenten trokken vervolgens naar de rector, die evenwel 

afwezig was. De betogers eisten schriftelijk bij hem en bij de bevoegde ministers het ontslag van Hulin 
de Loo. 

32 Parlementaire Handelingen Kamer der Volksvertegenwoordigers, 13 januari 1931, p.349. 
33 Den Uyl, jg.III (1930-31), december 1930, p.49. 
34 Omwille van praktische overwegingen werden vooral de kranten Het Laatste Nieuws en La Flandre 

Libérale geconsulteerd. Het is niet onze bedoeling een uitgebreide en volledige analyse te brengen 
maar veeleer een sfeerbeeld te scheppen van de hetze die rond de figuur en de daden van Hulin de Loo 
ontstond (met dank aan Luc Pareyn en Jan Jacobs van het Liberaal Archief, Gent voor de praktische 
steun). 
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f.Jarde de dire du mal de M. Hulin de Loo; son age, ses longs services, son incontestable talent, sa 
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re, ph()flOf(raphe.~ alti/rh de.~ demi-dieux de la rul' de la Loi, Ie pre/ment pour Uil professeur de 1110,.-
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ale, alors qu 'il enseigne la logique et paraissent splendidement ignorer que ce maître distingué a plus 
que quiconque en Thioisie, contribué par ses travaux à la défense et à I'illustration de l'artflamand. " 
Hoogleraar Domien Roggen krijgt overigens nog een ironische veeg uit de pan omdat hij de motie van 
de XXXIII ondertekende: "11 n 'oublie pas ce qu 'il doit à un ancien maître, et il conllaît ['art d'acquit
ter sa dette avec une discrétioll de bOIl aloi". 

55 Het Laatste Nieuws, 21 januari 1931. 
56 Den Uyl, jg.III (1930-31), januari 1931, p.66. 
57 Er dient wel opgemerkt dat Hulin vermoedelijk nooit had gedacht dat het zo'n vaart zou lopen. In een 

artikel van 9 januari 1931 klinkt door dat de professor een beetje verveeld zat met al de heisa die rond 
hem werd gemaakt. 

58 Parlementaire Handelingen Kamer der Volksvertegenwoordigers, 13 januari 1931, p.361: "Ie co"e
spondant assidu des journaux". 

59 "Les professeurs ne peuvent donner des répétitions rétribuées. 11.1' ne peuvent e.tercer une autre pro
fession qu' avec l' autorisation du gouvernement. Cette autorisation est révocable. " De tekst wordt o.a. 
aangehaald in de Parlementaire Handelingen Kamer der Volksvertegenwoordigers, I3 januari 1931, 
p.352. 

60 Deze opinie is o.a. terug te vinden in het aan dit probleem gewijd artikel "'La lutte contre Ie 
Gouvernement pour la liberté" in La Flandre Libérale, 7 januari 1931. Verder ook nog n.a.v. de 
bespreking in het parlement La Flandre Libérale, 16 januari 1931. 

61 ARUG, dossier briefwisseling Georges Hulin de Loo, Georges Hulin de Loo aan Administrateur
inspecteur, 3 juni 1928. 

62 La Flandre Libérale, 4 januari 1931: "Or, mon attitude est toute passive et dépoun'ue du moindre sen
timent d'inimitié: ayant reçu une injoflction officieuse de l'illegilité de laquelle je suis conva;llC/l 
(d'accord en cela avec d'eminents juristes), rattends pour obéir qu'on me montre /IlOII erTller. Dil 
moment qu 'il me serait prouvé qlle la défense d'enseigner à l'Ecole des Halltes Etudes est /'appl;ca
tion d'une règle ayant force de loi, je m 'inclinerais aussitot; rai prêté sermellt d'obéir à la const;tll
tion et aux lois et suis de celLX qui tiennellf leurs promesses. 
Je 11 'ai pas juré obéissance ti des actes de bOIl plaiser. Voici plus de quarante alls que je suis profes
seur à l'Université de Gand; jamaisje n 'ai ollï dire (jU '1111 ministre se soit aI'isé d'ordolllleT 011 de déf
endre quoi que ce soit ti un professeur cOllcernant SOli activité extrauniversitllire. Eli 18-19 ila fallu 
ulle loi pour restreindre à cet égard sa liberté par de/Lr règles dont allClllle 11 'est ici ell callse. 
Une fonction de I' Etat ne constitue pas, que je sache, Ime forme de sen'itudt'. 
Obéir à I 'arbitraire est faire acte de mauvais citoyen; c 'est ellcourager les dépositaires dil ptl/lwJir 
exécutif dans la voie de je ne .mis quelle dietature lan'ée et subreptice, mille fois plus pernicieuse que 
la dietature, ouvertemellt établie par IIIl coup de force, cal' cette (jutre pmcéde por coups de jèliblesse 
et au surplus est salls compensation. Eli l'absence d'lI11 conseil d'EtClt, i1n'.\' 0, hélas! ell Belgique 
d'autre reeours eontre de tels ablls que la résistance passil'e des citoyens conscie1/ts de leurs del'oirs: 
tlÎehe pénible et sOlIvent onéreuse, mais même .I' 'ils wnt socrifiés. lellr ('xemple reste debolll. J'affir
me que l'aceomplissement de ce devoir est 11/0/1 st'uill/obile. 

63 Parlementaire Handelingen Kamer der Volksvertegellll'oordigers, \3 jnnuari 1931, p.352: hLe I'érita
bie enjeu du diJférend (Jui 1101/.1' sépare, ("est Ie prillcliJl' dt' Ie légCllité, 11 s'agit de décidersi IClloi ou 
I 'arbitraire doit régller en Belgique et si cetle W/1/ée 193/, celltième tlllllil'er.mire de la COlIstÎtwiml 
beige, doit être illllugurée par sa violatioll. Je 11 'ai ptlS clrerelré Ie difJérend, mOllsiellr Ie millistre, iI 
répuglle ti mes goûts, ir mes Itahiwcles d'effaceml'1lt et me filÏt pen/re 1/11e ptlrt du teml's qui me 
reste. Vous me ['avez imposé par ICI regrettable circl/laire qlle 1'01/.1' )'OIiS hes laissé llrmdwl; .WlIIS ('11 

mesllrer les cOllséquences. 
Vous lil' pOl/vez me demander de déserter la cal/se des lois ql/'elle mécol/lwit des Iibf'rttls q/l'el/t' t'/!r 
reillt: je n'exercerai pas ['optioll CJlle 1'011.1' "éc/wllez de lIIoi, car ce jèlisallt. radII/rum is facile/llt'lIl 
votre droit de I'exiger: je courberais Ie dmit avallt Ie pOI/I'oir; Lafim:e I'elll opprilllt'r 1(' limit, "'(//:~ 
1I0n l'asservir". . 

64 La Flandre Lihérale, 19-20 januari 193 I. 
65 Zie hiervoor bijv. A. VERHULST, Oe Vlmunse kwestie (1914-197\) inllt't lihrmlislllt' ill Brlgii'. 

Tweeltonderdjaar gt'scllieclellis, Brussel, 1989, vn\. p.226 e,v. 
66 Georges Hulin de Loo verkreeg in 1932 het emeritaat. De studenten \vcnlen vol~cns PAUNCJ(X, op. 

eit., p.1 09-11 0 vrijgesproken. 
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DE ONZE-LIEVE-VROUWGILDE 
TEHANSBEKE 

(1553 - 1789) 

Albert MARTENS 

WOORD VOORAF 

Een kerkelijke gilde was een vereniging van godvruchtige leken die zekere initiatie
ven namen in verband met de verering van een bepaalde heilige, waarvoor ze missen 
lieten opdragen, processies organiseerden en feesten (zoals het jaarlijks gildefeest) 
inrichtten. 

Soms was de gilde gehecht aan één van de altaren van de parochiekerk, waar de 
patroonheilige van de confrerie vereerd werd en de gildemissen plaatsvonden. 

Het bestuur van de gilde berustte bij een deken en één of meerdere gildemeesters 
onder toezicht van de dorpsheer en de pastoor. De gildemeesters beheerden de goe
deren en de penningen van de gilde en brachten hierover verslag uit in een gildere
kening. 

Vermeldingen in archivalia tonen aan dat minstens in 24 parochies van het Meetjes
land vóór 1600 één of meerdere gilden bestonden. L.Stockman meent, hoewel weinig 
concrete gegevens over de stichtingen voorhanden zijn, dat deze gilden reeds vóór 
1450 opgericht werden, en de meeste wellicht dateren uit de periode van 1350 tot 
1450. Het lijkt zelfs waarschijnlijk dat ook in de overige 12 parochies van het 
Meetjesland tijdens de late Middeleeuwen een gilde actief was l . 

Ook te Hansbeke bestond vóór 1600 een gilde. 

Oudste vermeldingen 

De oudste vermelding van een gilde te Hansbeke vindt men in een rekening van de 
Onze-Lieve-Vrouwgilde te Bellem, anno 15532. De gildebroeders van Bellem bezig
den toen voor hun jaarlijks gildefeest tafels en banken van de gilde van Hansbeke3: 
item hetaelt de !(hulde van Hansheke van tafelen ende hancken !(hebesicht inde ghul
de, JO s(chellin!(enf. 

Zoals blijkt uit een tekst van 1560 had de gilde van Hansbeke Onze-Lieve-Vrouw als 
patrones5: tghulde te Han.'iheke van (Jnser Vrauwen6. 
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In een kerkrekening van Hansbeke, anno 1563, (de oudste kerkrekening die bewaard 
bleef) wordt de Onze-Lieve-Vrouwgilde van Hansbeke twee keren vernoemd7: 

- Ze bezat te Hansbeke, in onverdeeldheid met de kerk, een partij zaailand den kerc
kenbulck gelegen in hulschoot, die door Jan Herman gepacht werd:" item ontfan
ghen van Jan Herman vanden kerckenbulck in hulsschoot deen heelft toebehoo
rende onse lieve vrouwe ende dander heelft de kercke, over de iie jaerschare ix 
s( chellingen) pare isis)" 

- en ontving van de kerk een jaarlijkse rente van 7 schellingen parisis: "item betaelt 
van renten onse lieve vrouwe van Hansbeke, vii s(chellingen) par(isis)". 

Tijdelijke inactiviteit 

Bij 'het uitbreken van de beeldenstorm in augustus 1566 ontstonden vermoedelijk ook 
te Hansbeke enige ongeregeldheden, want de pastoor was gevlucht8. Enkele jaren 
later, op 11 maart 1573, staken watergeuzen pastoor Thimotheus Vande Watere dood 
en plunderden de kerk9. Na deze strooptocht bleef de beschadigde kerk gedurende 
decennia verlaten en verwaarloosd. Pas in de jaren negentig werden de eerste en 
hoogdringendste herstellingswerken aan de kerk uitgevoerd. In 1601 werd enig met
selwerk verricht "tot het afstoppen van de gaten jeghens Onsen Vrauwenkoor "10. 

Tijdens deze beroerde periode was de Onze-Lieve-Vrouwgilde inactiefll. Ze werd 
nochtans als stichting of als rechtspersoon niet opgedoekt. Volgens het penningkohier 
van 1575 bezat ze een viertal partijen land in ammeackere, ae1l 't stake1l en de vlac
kemoortele, met een gezamelijke oppervlakte van 1500 roeden 12. Volgens een rente
boekje bezat ze, anno 1624, nog 52 renten en 6 cijnzen, bezet op 21 behuisde hofste
den, 2 oude steden, 30 percelen zaailand, 4 meersen en een bos. Het waren bijna 
uitsluitend kleine geldrenten varierend van minimum 0.0.8 ponden parisis tot maxi
mum 1.4.0 ponden parisis. Twee cijnzen in natura bestonden uit een wassen kaars 
met een gewicht van een pond, een derde cijns uit een stoop olie. Het totale bedrag 
van renten en cijnzen beliep jaarlijks 16.15.8 ponden parisis met een tegenwaarde van 
14 stopen (14 x 2.3 = 32.2Iiters) olie l3 . 

Nog op 4 september 1625 veroordeelde de vierschaar van Hansbeke Jan Martens, 
doopsgezinde, en Corne\is Bayens elk tot een boete van vier ponden groten "11/t!1-

gaders in elck 20 schellUnge1l groote1l tot proffijte l'(lll ol/se /iel'e ITOUI\'l' mil dt' 
prochie ", omdat ze een Ierse soldaat afgeranseld hadden lip den hen\'('ch tussen 
Hansbeke en Landegem 14. 

De pachten van de eigendommen van het broederschap enerzijds werden echter vanaf 
omstreeks 1595 door de kerkmeester geïnd en onder de ontvangsten van de kerk in 
de kerkrekeningen ingeschreven, terwijl de heerlijke renten, wanrmedl' deze gUL'de
ren belast waren, door de kerkmeester vereffend werden. Nog in I ()..j.9 betaaldl' 
Marten Van H ulle, kerkmeester. 0.4.10 ponden groten aan Adrinen Dhnl'llll'rs "0111-

fal1f?ere va1l . t lallt vall lIeve/e over tll'(/(,(( jm'/'t'1/ h(·('r1ic/.:(· ft'1/I('1I gaellc/c' l'IIyl ii<' 



roen 10l/ ts in hO/Jlll1el/ockere eindende oost op het !aeckstraetken, toebehoordende 
tgulde 1'0 1/ ome lie l'e I'rauwe ", De renten en c ijnzen ten profijte van het broede rsc hap 
anderzijds werden nu ee ns door de kerkmeester, dan weer door de armmeeste r geïnd , 
samen met deze die aan de kerk , respec ti eve lijk aan de armendi s, toebehoorden, In 
1629 werden a ll e renten en cijnzen (aan de g ilde, ke rk en armen) voor de peri ode 

162"+-29 ingezameld door koster Piete r Rootsaert. 

Bissc hop Antoon T riest, d ie de paroc hi e bezocht op 22 april 1624, sc hreef in z ijn visi
tatieve rslag dat het broede rschap va n de H. Ma ri a noga l rij k was. Hij hoopte dat het 
zou bijdragen tot de herstelling van de parochi ekerk IS. T och li e t de res taura ti e van 

een zijkapel, d ie hee l wat volk kon bevatten. in 1627 nog op zich wachten 16. In 1630 
wa de zijkape l (toegewijd aan de H. Mar ia, zoals blij kt uit het vis itati evers lag van 6 
se ptember) nog steeds nie t hers te ld 17. 

In 1633 verme ldt bisschop Tri es t dan dat de Onze- Li eve-Vrouwg ilde reeds e ni ge tijd 
volledig was te laar gegaan. N iettemin dac ht men er a l aa n de confreri e opni euw op 
te richten 18. 

Uittrek .v.e ~ van de "fiRura live caerle" van Hansheke (J oos De Deken jr. J 744) met 
per.vpectl vl.l"che v()orstellinR van de Sint-Pieterskerk. 
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Heropbloei 

Pastoor Frans Diericx overleed op 12 december 1645, na een pastoraat dat 21 jaar 
duurde. Zijn opvolger Petrus Swevers, pastoor vanaf 9 januari 1646, was een ijveri
ge parochieherder en werd door de parochianen graag gezien 19. In 1649 nam hij het 
initiatief tot de heroprichting van het broederschap van Onze-Lieve-Vrouw20. 

Samen met Jaecques Lambrechts, aangesteld tot gildemeester, ging hij huis aan huis 
doorheen de gehele parochie om leden aan te werven voor het heringerichte genoot
schap, en om geld in te zamelen "tot sieraet (versiering) van Onse Lieve Vrauwe 
valide kercke van Hallsbeeck H. 

Een honderdtal personen, die zich blijkbaar als gildeleden lieten inschrijven. tao;tten 
in hun geldbeugel (zie bijlage I). De vrijwillige goede jOllste schommelde van 2 gro
ten tot 10 schellingen (= 120 groten) en bedroeg gemiddeld 2 schellingen of 24 gro
ten per lid. De hoogste bijdragen werden evenwel gegeven door llfsetenen: door 
Jaecques Goossens, uitwonende greffier te Hansbeke, en ene Meester Anthonis 
Vander Schuren, elk 10 schellingen. door Joos Patteet (8s) en Joos BoeIe (6s). Gentse 
grootgrondbezitters te Hansbeke. Een zekere Claude Formentrau. herbergier te Hans
beke, gaf ook 6 schellingen. Geert Martens, pachter van het kasteelgoed. en Lucas De 
Wilde schonken een hoeveelheid vlas. 

Een twintigtal personen beloofden in de toekomst een steentje bij te dragen (of zich 
later als gildebroeder te laten opnemen) (zie bijlage 2). 

Ook tijdens de zondagsmis ging de gildemeester in de kerk met de schaal rond ter ere 
van de H.-Maagd Sommige parochianen legden ook nog na de goddelijke dienst een 
muntje of een bijdrage in nallira op of voor het altaar van Onze-Lieve-Vrouw. 

De inkomsten aan bijdragen, omhalingen en offeranden in het jaar van de heroprich
ting van de O.-L.-Vrouwgilde beliepen de aanzienlijke som van 22 ponden. 16 schel
lingen en 8 groten Vlaams hetgeen nagenoeg de waarde was van twee paarden of vier 
koeien. 

Zoals trouwens de bedoeling was. werden deze ontvangsten besteed aan de versiering 
van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kindje-Jezus. 

De rel igieuzen "inl doosIer der pel/ilelllen hij Sil/I .Ia COpS kade bill1/('" Ghc'ncll .. 21 
maakten c1eelse/ en omamenlel/ voor het Mariabeeld: een gebloemde schoot. een met 
boordsel van gouddraad belegde blauwe mantel, en "CC'I/ rooI I"OCXki'1/ dal I1WI/ Ol/st' 
Lieve Vra/lwe dlleghelijcks il/ dij w(Jeke (IIIt/Od", evenals een halssnoer. twee kronen 
(één voor Maria en één voor "hel sot'le' kindekel/ .It':IIS ") en een set'pter. Zuster Muriu 
Cornelia (De Repere) ondertekende de kwitantie. 

De penitenten leverden bovendien een hlauwe standaard van Oll/.e-Lit'vc- Vrouw. 
heschildenJ aan beide kanten met een schilt/crUe'. versÎt.'rd ml'! lijdt'n fmnjt's, I-.oor-
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den en kwispels. Het spanraam, bestaande uit twee draagstokken met vergulde appel 
en verstevigd met ijzerwerk, was met een verguld kruis bekroond. De bestelling 
omvatte ook een cllstode* waarin de standaard kon geborgen worden. 

Men kocht ook "een rood limit on/me die si/veren ballen an te hanghen " die door de 
"ballisten* on Ollse lieve \'rtlllWe ghejont sijn", evenals twee "metae/en groole can
de/aers" en een "barre om Maria omme te draghen" in de processies. 

De globale prijs van al de vernoemde aankopen beliep 22.6.8 ponden groten, dit is 
naoenoeo het bedrao dat door de parochianen tiJ'dens het J'aar van de heroprichting 

b b b 

van de gilde ter ere van O.-L.-Vrouw gegeven werd. 

Gilderekeningen 

Bij zijn bezoek aan de parochie in 1651 noteerde bisschop Triest dat er wel een afzon
derlijke boekhouding was betreffende de inkomsten van het altaar van de H.-Maagd, 
maar dat deze ontvangsten door de kerk (en niet door de gilde) geïnd werden22 . 

Tijdens zijn visitatie van 1654 beklaagde hij er zich over dat alleen de pastoor tot dan 
toe de inkomsten van de kapel van de H.-Maagd beheerde en aangaande deze nog 
nooit verantwoording had afgelegd23 . 

Blijkbaar eiste de bisschop dat de boekhouding van de gilde in afzonderlijke reke
ningen zou worden voorgelegd. Op 16 maart 1656 werden ten huyze van Jan Martin, 
officier van de heerlijkheid, tegelijkertijd vier opvolgende gilderekeningen, namelijk 
van 1649-50, 1651-53, 1653-54 en 1654-56, door de verschillende gildemeesters ter 
goedkeuring aan de auditeurs gepresenteerd. Deze auditeurs waren: pastoor Petrus 
Swevers, baljuw Baudewijn De Meyere (als vertegenwoordiger van de dorpsheer), 
burgemeester Michiel Van Vynckt, en de schepenen van de heerlijkheid van 
Hansbeke Marten Van Maldeghem en Christoffel De Muynck, allen voogden van de 
O.-L.-V rouwkapel. 

Vanaf dan werden de gilderekeningen (vrij) regelmatig aan de pastoor24 , baljuw en 
magistraat ten gehore gebracht. De bewaard gebleven rekeningen betreffen de perio
den 1649-1663, 1665-1673, 1676-1677, 1679-1685, 1688-1692, 1694-1789. Slechts 
enkele rekeningen ontbreken. De rekeningen uit de 17de eeuw liepen doorgaans over 
één of twee jaar, deze uit de 18de eeuw over drie of meer jaar, de laatste bestreek zelfs 
een periode van 9 jaar. 

AlJc rekeningen, die blijkbaar door de f!.'e'/fïer van de heerlijkheid aan de hand van 
het notitieboekje van de gildemeester werden opgesteld, vertonen een zelfde stra
mien. In de aanhef wordt de O.-L.-Vrouwllleester, die de rekening aan de auditeurs 
presenteert, met naam en filiatie vernoemd, 1.0 ook de boekjaren of periode geduren
de dewelke de rendant gildemeester was. Een eerste hoofdstuk vermcldt in cen reeks 
gedetailleerde items de inkomsten van de gilde, die door de gildemeester gedurende 
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de vermelde periode of ambtstermijn in ontvangst genomen werden, en totaliseert de 
opgesomde bedragen. Een tweede hoofdstuk geeft een gedetailleerde opsomming en 
de totaliteit van de uitgaven die door de gildemeester gedurende dezelfde periode 
gedaan werden. De rekening vermeldt tenslotte het batig of nadelig saldo tussen ont
vangsten en uitgaven (zie bijlage 3). 

Op de staten werden (door een derde, vermoedelijk door de greffier) enkele rand
schriften neergepend. Een tekst op de voorpagina geeft de namen van de auditeurs en 
de datum van de hoorzitting. Sommige items werden in de marge voorzien van enige 
commentaar of toelichting (bv. verwijzing naar de desbetreffende specificatie, 
instructies ... ) veelal in verband met de besluitvorming van de auditeurs. Tenslotte 
werd de rekening met een geijkte formule "ghesloten op alle behoore/icke protesta
tien lU/er costume" en ondertekend door de auditeurs en de gildemeester (enkele 
malen ook door de deken van Deinze). 

Zoals zal blijken bevatten de gilderekeningen niet alleen interessante wetenswaardig
heden over de O.-L.-Vrouwgilde, maar ook vele gegevens over het parochiaal leven 
van toen en talrijke bouwsteentjes tot de geschiedenis van de afgebroken Iaat-mid
deleeuwse parochiekerk. 

De O.-L.-Vrouwmeesters 

Uit de gilderekeningen werd volgende naamlijst van de opeenvolgende gilde- of 0.
L.-Vrouw meesters geëxcerpeerd. 

X2 

1649-1650 
1651-1653 
1653-1654 
1654- 1656 
1656-1657 
1657-1659 
1659-1661 
1661-1663 
1663-1665 
1665-1667 
1667-1669 
1670-1671 
1671-1673 
1673-1675 
1676-1677 
1677-1679 
1679-16XI 
16X 1-16X3 

Jaecqlles Lambrechts 
Pieter Verstraeten 
Pieter Lybaert 
Joos Van Vynckt fs Jaecqlles 
Jaecqlles Van Maldeghem fs Marten 
Jan Baptiste Van Laecke fs Charles 
Lieven Claeys 
Lieven Van MaILleghem 
Lieven RlItsaert t's Jan 
Laureyns Van Maldeghem l's Laureyns 
Pieter De ClIypere 
Guilliame ZlItterman l's Joos 
LUlIrens Dehhullt f's Gillis 
Pieter Verstraeten l's Pieter~5 
Jan Verstraeten l's Pieter 
Pieter Verschueren 
Gillis Meganck t's Pietl'r 
Lieven Morthier l's Jun 



1683-1685 
1685-1686 
1686-1687 
1687-1688 
1688-1690 
1690-1692 
1692-1694 
1694-1701 
1701-1703 
1704-1705 
1706-1709 
1710-1715 
1716-1727 
1727-1763 
1763-1771 
1771-1780 
1780-1789 

Joos Van Vynckt t's Joos 
Joos Braet 
Jan Meganck 
Jan De Cooman 
Baudewijn De Muynck fs Christoffel 
Egidius Coppieters, onderpastoor 
Jan Morthier fs Lieven 
Carel De Buck fs Lieven 
Christoffel De Muynck fs Pieter 
Lieven De Muynck fs Christoffel 
Jan Van Maldeghem fs Joos 
Frans Ide fs Joos 
Jacob De Blieck26 

Jacob Lambrecht fs Jan 
Pieter De Muynck 
Jan Van Maldeghem fs Bauduyn 
Baudewijn Van Maldeghem fs Jan 

De "Onse Lieve Vrouwmeester van de capelle van Onse Lieve Vrouw der parochie
kercke", (ook soms genoemd: "dischmeester van den autaer ofte de capelle van Onse 
Lieve Vrouw der parochiale kercke of capellemeester vande capelle van Ome Lieve 
Vrouw in de kercke der prochie")27, werd in de 17de eeuw doorgaans voor een ambt
stermijn van één of twee jaar aangesteld. In de 18de eeuw werd het mandaat één of 
meerdere keren verlengd. Jacob Lambrecht fs Jan was O.-L.-Vrouwmeester vanaf 
1727 tot 1763, d.i. gedurende 35 jaar. 

De opvolging van de gildemeesters gebeurde meerdere malen in de tweede helft van 
maart of in de eerste helft van april. Een vergelijking van deze data met de 
Gregoriaanse paasdata van H. Grotefend28 toont aan dat de overdracht vóór of om
streeks Pasen plaatsvond. Andere overgangsdata wijzen dan veeleer op een onregel
matige aflossing. Verscheidene aanvangsdata vallen samen met de datum van de 
vorige gilderekening. 

Inkomsten van de gilde 

De in de gilderekeningen opgesomde ontvangsten maken het mogelijk de verschil
lende bronnen van inkomsten van de gilde op een rijtje te zetten. 

Omhalinxen in de parochie. 

In het jaar van de heroprichting van de gilde werd, zoals reeds aangehaald, door de 
parochieherder Petrus Swevers en gildemeester Jaecques Lambrechts een huis-aan
huis-omhaling gedaan. inzonderlijk voor de versiering van het Mariabeeld in de kerk 



De vrijwillige giften of bijdragen mogen wellicht beschouwd worden als lidgelden 
van de toegetreden gildebroeders en -zusters. Voor zover bekend werden later noch
tans geen jaarlijkse lidgelden van de ingeschreven gildeleden ingezameld. 

Ook in 1700 deden pastoor Herman Lamme en gildemeester Carel De Buck een 
omhaling onder "de ghemeene illsetenen" van de parochie "tot het coopen \'{lil eenen 
standhaert voor on se lieve vrauwe". 

Omhalingen in de kerk 

De gildemeester ging tijdens de goddelijke dienst op zon- en feestdagen in de kerk 
met de schaal rond ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. Op jaarbasis leverde dit een flin
ke geldsom op. 

Jaecques Lambrechts, gildemeester bij de heroprichting van het broederschap, verza
melde tijdens zijn ambtstermijn een bedrag van 6 ponden groten. In de schaal lagen 
wel wat ollgallckbare geIdelI maar pastoor Swevers wisselde ze om in courant geit. 

Pieter Verstraeten, O.-L.-Vrouwmeester van I januari 1651 tot 23 maart 1653. haal
de IOA.8 ponden groten om en OA.I 0 ponden groten aan onganghare munten. 

De omhalingen van Laurens Debbaut, die kapelmeester was van 29 maart 1671 tot 
Palmzondag 1673, beliepen 12.7.5 ponden groten. 

De gilderekening van Lieven Claeys met talrijke details over het offergeld. dat hij tij
dens zijn ambtstermijn van I mei 1659 tot 2 februari 1661 rondhaalde. openbaart 
enige bijzonderheden. De O.-L.-Vrouwmeester ging normaliter iedere zondag (enke
le keren uitgezonderd) tijdens de mis met de schaal rond. Hij deed dit ook op de vol
gende feest- en hoogdagen: nieuwjaarsdag, Driekoningen (6 januari), O.-L.-Vrouw
lichtmis (2 februari), Pasen, Paasmaandag. O.-L.-Heer-Hemelvaart. Pinksteren, 
Tweede Pinksterdag, H.-Sacramentsdag. Sint-Pietersdag (29 juni), O.-L.-Vrouw
Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen, Allerzielen, Kerstdag, Tweede Kerstdag. 
Het schaalgeld op een gewone zon- en feestdag bedroeg gemiddeld anderhalve schel
ling, op hoogdagen (en ook op Allerzielen) ongeveer het duhbele, hetgL'L'n oven.'l'n
komt met een jaarlijks gemiddelde van minstens 100 schellingen of 5 ponden groten 
(hetzij 75 hennen of 150 hanen). 

OfFerhlok aall hef O.-L.- Vrouwalfllar 

In het jaar van de heroprichting van de gilde legden vroml' panx.'hianl'll ook ofll'r
penningen op het Maria-altaar. Koster Gillis VlIlllkr Ghinst owrhandigdl' in ló-N 
aan de gildemeester Jaecljlles LUlllhrecht 2.4,6 pond grotl'n "01'('" \'('I:\'('/It',\'(/('joll.\'/('" 

he vonden Ol' del/ (////l/CI' \'t//1 O/lSC' Ul'I'l' \I/,{//lI\'t' H, 
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Enkele jaren later plaatste men een offerblok aan het O.-L.-Vrouwaltaar. 

In 1668 repareerde Pieter Jonckvrauwen, smid, "sloten ende sleutels soo van weghen 
del/ blocq van Ol/se Lieve Vrauwe als arem ende kerde blocq". 

Tijdens zijn ambtstermijn (1676-77) ledigde gildemeester Jan Verstraeten driemaal 

het offerblok, waarin I 0.3.0 pond groten gestort was. Ook de kapelmeesters Gillis 
t'v1eganck (\ 679-81) en Lieven Morthier (1681-83) lichtten het offerblok om de vier 

à zes maanden. 

Gildemeester Joos Van Vynckt stelde in 1684 vast dat geld uit het offerblok gestolen 

was. 

Offergaven in natura 

Verscheidene parochianen brachten offergaven in natura naar de O.-L.-Vrouwkapel, 
zoals vlas, garen. hoenders, boter en eieren, en soms vlees. De waren werden in 

opdracht van de gildemeester door de officier van de heerlijkheid ten kerckmllere 
openbaar verkocht. 

In 1649 bedroeg de opbrengst van de door de officier Jan Lefebure vercoclzte wae
ren, opgheoffert inde kacke ter heeren van Onse Lieve Vrouwe 6.5.7 ponden groten. 

De gilderekening van Lieven Claeys (betreffende de periode I mei 1659 - 2 februari 
1661) verstrekt over deze offergaven volgende detai Is: 

/659 

03JJ5 
/1.05 
25.05 
29JJ6 
06.07 
27JJ7 
3/.0X 
2/JJ9 
/2./0 
26./0 
02./1 

09.11 
30.11 

1660 

on(faen van een hinne 
(mtfaen van deversche pacxkens vlas 
vercocht van wat vlas 
on~faen van een pacxken vlas 
on({aen van een pondt boter ende drU eijers 
ontfaen van een hinne 
ontfaen van vlas ende eijers 
on~/aen inde keerde ende van een pacxken vlas 
onljtlen van eenen haene 
ont!aen inde keerde meI noch ee/1 !wcxken vlas ende 6 eijers 
on~!aen inde keercke meI het vlas, ([/st/oen vercochl hij 
.loos Wil/ems 
on~!aen over tvercoopen val/ Iwee hinnen ende wal vills 
on~!aen over den ('(JOl' van wal vlas ende ('('/1('1/ ha('ne 

29JJ3 onL!aen van Wlll eijas 

O. I. 4 
0.2/. 2 
O. 3. 0 
O. 3. 3 
O. I. 0 
O. /. 2 
O. /. R 
O. 3. 6 
O. O. 9 
O. 4. 5 

O. 7. 7 
O. 2. 6 
O. 1./0 

O. O. 7 
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06.04 ontfaen van twee hilmen 
//.04 ontfaen van wat vlas ende eijers 

Glltfaen van vlas 
09.05 ontfaen inde keercke van wat vlas 
20.06 ontfaen van v/aes ende boter met 6 eijers 
0/.08 ontfaen van wat boter 
08.08 ontfaen van een hinne met wat vlas ende eijers 
05.09 ontfaen inde keercke met een hinne 
/0./0 ontfaen van eenen haene 
3/./0 ontfaen van wat vlas ende een hinne 
02.// ontfaen inde keercke ende van vlas 
04.// ontfaen inde keercke met een kiecken ende wat boter ende 

drij eijers 
26./2/0/.0/ ontfaen inde keercke ende wat boter 

/96/ 

O. 3. 0 
O. 5. 3 
O. 7. 4 
O. 3. 3 
O. 2. 2 
o. O. 6 
O. 7. 2 
O. 2. 3 
O. O. 7 
O. 2. 8 

0/./0./0 

O. 3. 4 
O. 3. 6 

23.0/ on(faen inde keercke met tvercoopen van wat vlas ende een hinne 1.5.2 
hetzij samen in ponden groten (offergaven en 10 maal schaalgeld) 7.8.9 

Uit deze details blijkt dat giften in natura eerder onregelmatig, af en toe (ca. 12-maal 
per jaar) werden geofferd. Ze werden onmiddellijk na de (zondags)mis te koop aan
geboden. De offergaven bestonden overwegend uit pakjes vlas ten overstaan van 
enkele eieren, enkele pakjes boter (van ca. een pond) en vanzelfsprekend meer hen
nen dan hanen. De hoenders werden waarschijnlijk levend naar de kerk gebracht en 
verkocht. want geïnteresseerde kopers boden het dubbele voor een (leg!)kip dan voor 
een haan. De opbrengst op jaarbasis lag onder het totaal van de jaarlijkse schaalgeI
den. 

Gildemeester Laurens Debbaut ontving gedurende zijn tweejarige administratie 
7.16.7 ponden groten van de verkoop van on'ergaven in natura, hetzij 83,5% van "las 
ende gaeren en 16,5% van poeliertje ende etjers. Tijdens de ambtstermijn 1676-77 
van Jan Verstraeten was de verhouding nog meer uitgesproken: ~n,8% tegenover 
12,2%. 

Waslicht ter ere van O.-L.-VrOinv 

De kerkbezoekers konden voor het Mariabeeld een kaarsje aansteken ter ere vun 0.
L.-Vrouw. Deze kaarsjes werden door de gilde aangekodll en met l'nige winst wr
kocht. 

Jaecques 0' Hondt, smid te Gent, maakte 1652" ('Cl/('1/ I)S('/'('I/ ('(lIIddoN Olllll/c' hc" 
ghe(dTert WliS te hrllllliel/ ter eerelI \'ClII Ol/SC' tiel'(' \'raulI'c ". 
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In 1653 noteerde gildemeester Pieter Lybaert 2.13.03 ponden groten "over /zet ghe

win \"(1Il de vercochte keersen ". 

In 1666 werden de wasse kiersen aangekocht bij Laurens Vanden Weghe, winkelier 
te Gent. Zijn weduwe leverde in 1667 "acht witte flamheeuwen van een pont en a(f 
stuck. en nog eens 23 pOllt keersen voor de capelle van OllSe Lieve Vrouwe". 

Ook Jan Moertier, timmerman te Hansbeke, leverde in 1670 "kissen ende andere 

materialen om kissen op te stellen ". 

Gildemeester Jan Verstraeten bestelde in 1676-77 "wit wasch, spendekens ende clee
ne keerskens" bij Gillis Neettesonne. "Kleyn wydt was" aan 17 stuivers per pond 
werd de volgende jaren ook geleverd door Cornelis Wylaes, Laurens Eeckman en 

Fran-chois Vanden Velde. 

Vooral op Allerheiligen en Allerzielen werden door de parochianen veel kaarsjes ter 
ere van Onze-Lieve-Vrouw aangestoken. Gildemeester Lieven Mortier ontving gedu
rende zijn tweejarige handelillghe 6.05.06 ponden groten van verkoop van was en 
bovendien op "Alderhe.v/ighen ende Aldersielendach ten jaere" 1681 en 1682 nog 
eens 5.01.02 ponden groten. 

Het geld voor waslicht werd (althans tijdelijk) in het offerblok ter ere van O.-L.
Vrouw gedeponeerd. Dankbare parochianen offerden ook wassen figuren, Joachim 
Carpentier maakte in 1654 een "seker roemkeIl van delen * o/llme defigueren I'all was 
in te hanghen die ter heeren van Onse Lieve Vrouwe opgheoffert werden". 

In de latere gilderekeningen werden de omhalingen met de schaal, de offerpenningen, 
de ontvangsten van offerwas en van de verkoop van offergaven in natura in één item 
geglobaliseerd: "ontfangel1 .wo van het gonne geprocedeert is ter gaerijnge met de 
schaele in de kercke, als val1 hoter, vleesch, v/asciI ende eijers door de goede lieden 
ghejondt ende opgheoffert aen de capelle ende thaeren profijte ter keirck stichel 
puhlicquelijck vercocgt nemaer oock van tgolll1e is gheprocedeert van het ghnvin der 
cleene wasse keirskens inden disch vercocht ... ". 

Hoewel gedetailleerde opsommingen achterwege bleven, mag men aannemen dat de 
tradities van de 17de eeuw in de 1 Hde eeuw werden voortgezet. 

Zegeningen 

Volgens de IJrevis informatio sta/us ecclesiae Pllrochialis de f/(/Ilsheke bezat de Sint
Petrus- en Pauluskerk in 172H nog steeds geen relikwieën, ook niet van O.-L.
Vrouw2<J. Volgens de informatielijst van 3 juni 1737 evenwel waren in de kerk relie
ken aanwezig van de martelaren Blandinus en Lacta30. 
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Op de belangrijkste feestdagen werden deze relieken in de kerk ter zegening aan de 
gelovigen aangeboden. De offerpenningen kwamen (aanvankelijk) ten goede aan de 
gilde van Onze-Lieve-Vrouw tot onderhoud en versiering van het Maria-altaar. 

In de gilderekening van de jaren 1755-59 meldde Jacob Lambrechts "disch ofte 
capelle meester van den autaer ofte capelle van On se Lieve Vrauwe der prochie": 
"voorderen ontfanck als oock van t'ghonne de goede lieden t'elcken ter zegell)'llghe 
met de reliquien vande H. Maertelaers, in dese kercke rustende, op de hooghdaeghen 
hebben ghejont". 

Ook in de volgende gilderekeningen vindt men onder de ontvangsten analoge noti
ties: "eyndelynghe van al t'ghoJlne de ghoede lieden ter zeghenynghe op de princi
paele feestdaeghen met de alhier berustende reliquien van d'he.vlighe martelaers 
Blandinus en Leta hebben ghejont ( 1760-1763); 
"eyndelynghe van alle t' ghonne de gllOede lieden hebben ghejondt ter zegenynghe op 
de principaelefeestdaeghen met de a/hier berustende reliquien val! HH.Maertelaeren 
Blandinus ende Leta" (1763-71,1771-75). 

Het preciese bedrag van de offerpenningen ter ere van de martelaren, dat ten profijte 
van de gilde kwam, werd echter niet expliciet door de gildemeester venneld. 

Jan Van Maldeghem, kapelmeester, noteerde in de gilderekening van 1775-80 dd. 
25.04.1782 dat hij niet had" ontfanghen geduerende sijne bedienijnge . .'100 als noch
tans hij bij voorgaende rekenijnghe heeft ontfae/l ende ontfanck gemlleckt. de pen
ningen de capelle toecommende door de goede lieden ter zegenijnge op de besom/er
ste feestdaeghen met de re/iquien der heylighe maertelaeren in de kerde berustende 
van BlandÏl1Us en Laeta". Hij vermeldde daarbij dat pastoor Jan Van Bneten de gif
ten getouclleert had. 

Vanaf toen kwamen de penningen van de zegeningen ten protïjte van de kerk en wer
den als ontvangsten in de kerkrekeningen ingeschreven) '. 

Bijzondere g{jten 

Sommige parochianen gaven een hijzondere jonste (misschien bij één of andere gele
genheid). 

In 1653 ontving gildemeester Pieter Lybacrt een schelling van schopc'r Ja" t'n 10 
schellingen van Elisabeth Gambier. 
Zoals in 1649 vereerden de hallisten in 1661 opnieuw "ht'l I>t'('11 wm Ol/St' Ut'I'(' 

Vrauwe met twee si/veren hal/eli dit' cle S('/I'(' Iweldt'l/ ght'\I'ol/l/t'lI jt'ght'l/s (U1t/c'" 
prochien u. 

"Een si/veren isserken an ol/se lit've I'/W/II'(' gllt:;ol/I" werd in I ()~() door pastllor 
Swevcrs voor 12 schellingen verkocht aan dl' dochter van ,1'11't'lIucs l.nmhl\.'l'ht. 



Christoffel De Muynck, gildemeester, verkocht op 6 maart 1702, twee "zelverren 
medaelekens", die aan de gilde geschonken waren, voor vier schellingen en vier gro

ten. 
Omstreeks 1757 schonken zekere personen goude ende si/vere juweelen die ten pro
fijte van de gilde (bij een zilversmid) te Gent werden te gelde gemaakt. 

Testamentaire giften 

Verscheidene welstellende parochianen verklaarden in hun laatste wilsbeschikking 
aan de gilde een geldsom te geven. 

MagdaIeene De Brabantere (,16 oktober 1654), Katelijne Van Kerrebrouck (t26juni 
1657) en Marie Sutterman (,24 februari 1660), ongehuwde dochter van Joos, schon
ken bij vorme van testamente twee ponden groten "an het gulde ofte aultaer van Onse 
Lieve Vrauwe". 

Elisabeth Wegge, weduwe van Laurens Standaert (t21 mei 1660), gaf één pond "over 
testamente bij haeren mail in sijn leven ghejont an Onse Lieve Vrauwe". Zijzelf 
schonk in 1671 in haar testament "sekere somme tot eere ende glorije van de H. 
Moeder Godts". 

Interesten van kapitaal 

De gilde leende in bepaalde gevallen welwillend kleine geldsommen aan derden, 
tegen een schappelijke interest, wellicht veeleer om hen een dienst te bewijzen. Ook 
de armendis en de gemeente konden op het broederschap steunen. 

Volgens een obligatie van 29 oktober 1654 kreeg Marten Van Hulle van gildemees
ter Pieter Lybaert zes ponden groten in leen "met beloften van die te beseften (~fte te 
restitueren". Jooris Landuyt betaalde in hetzelfde jaar 2 schellingen en 6 groten inte
rest "van drij grooten capitaels de selve ghehruyckt vanden xxen Lauwe tot den xxen 
Augusty". In 1671 ontving gildemeester Laurens Debbaut 5 schellingen van Gabreel 
Van Vynck "over croosen van een ohligatie in prr~ffijtte van Ollse Lieve Vrauwe". In 
1680 leende de gilde 5 ponden capitaels aan Jan Boggaert. Zijn weduwe Anna 
Deporte betaalde in 1684 aan Joos Van Vynckt, O.-L.-Vrouwmeester, de achterstal
lige interesten voor de jaren 1680 en 1681 ten bedrage van 12 schellingen en 6 gro
ten (aan 6,25%). 

Gildemeester Jan Mortier betaalde in 1694 aan Jan Lamme, armmeester, "sesthÎen 
ponden groten permissie ghelt" bij overname van "twee distyncte renten, elck vlin 
acht ponden groten capitaels, sprekl'luJe ten laste van de kacke en alsnu in pn~tlïjtte 
van den autaer van Onse Ueve Vrauwe". De gilde ontving van de kerk een jaarlijk
se interest (penning 16) van 6,25%. "/)en «Ilos ende oplegh van ('capitael" van de 



eerste rente werd aan Jacob Lambrecht, gildemeester, op 27.08.1740 door Jooris 
Vander Vennet, kerkmeester, terugbetaald. De interest van de tweede rente werd door 
de opeenvolgende kerkmeesters regelmatig vereffend. Vanaf 1765 bleef de uitbe
taling van de interest achterwege niettegenstaande het kapitaal niet werd teruggege
ven. 

In 1708 leende de gilde een kapitaal van twintich ponden groten wisselghelt (ofte 
23.6.8 ponden groten courant geIt) aan de gemeente "omme daermede te betalen de 
becostljnghe van sauvegarde"*. Gildemeester Jan Van Maldeghem overhandigde het 
bedrag aan greffier !de. Het kapitaal werd in 1718 aan de gilde terugbetaald door 
Laureyns Norbert Dhuvettre, ontvangher vande prochie. 

Renten, cijnzen en pachten 

Over de renten, cijnzen en eigendommen, die de O.-L.-Vrouwgilde nog in het begin 
van de l7de eeuw bezat, is in de gilderekeningen nergens sprake. 

Uitgaven van de gilde 

Uitgaande van de uitgaven, die door de gildemeesters in de rekeningen geboekt wer
den, kan men zich een beeld vormen van de wijze waarop de ontvangsten van de gilde 
besteed werden. 

De (bijzonderste) uitgaven van de gilde worden hierna, volgens aard of bestemming. 
chronologisch gegroepeerd. Alle vermelde aankopen, leveringen, diensten. prestaties, 
herstellings- en onderhoudswerken e.a. werden door de opeenvolgende gildemeesters 
betaald. 

Mariabeeld( en) 

De eerste uitgaven van de heropgerichte gilde gingen, zoals reeds vermeld, naar kle
ding, ornamenten en sieraden voor het (poppen )beeld van Onze-Lieve-Vrouw met 
Kindeken-Jezus dat in de kerk aanwezig was, en naar een berrie om het beeld in de 
ommegang rond te dragen. 

Lowys Polleyn fatsoeneerde in 1650 "twee sill'eren ('roOI/('1/ 11/('1 dtl/ S('('PIN (dit'

nende tot versiersel van Ol/se Liel'e Vrallll'l' meI het l\il/dek('II-Jt':'/lS) " die samt'n /0 
onsen 3 suseyl'n wogen. Deze zilverdingen kosten 7.15.6 ponden groten, hUlllknar
beid inbegrepen. De prijs van het zilver beliep l) schellingen en 4 groten per ons. 

Jaecqlles Sallvage, schrijnwerker te Gent32, wrvaurdigdt' in 1651 in opdradll \'un dt' 
gilde een "tahemake! woer Ol/se Uel'l' Vrallll't' \-venl gllt'stt'll ('lIdc' il/d(' PI'I.I('('S.\'it· 
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0l11me ghedraeghen ". Hij maak te de raeme van de throon en vier gedrayde pi/aeren 
volgens eene monstere dat vooraf door eenen drayere gedraaid was. Rey nart Day ne ls 
hielp met het I'ersi /I'eren ofte bruyneren van de kolommen , en een mande nmaker 
vlocht "eene mande inde we/cke de pi/aeren van het tabemake/ inneghepockt " wer
den . Het tabernakel , vers ierd met vijf vergulde appelen, werd omhangen met gor

dijn tjes in wille taffe* di e door Joos ijnne Winne gemaak t waren. Piete r Mae lcamp, 
koopman te Gent , leverde 4 e ll en wille to//ete* aan 8 schellingen 6 groten per e l, en 

":ijden linten waermede de gordijnen opghebonden " werden . Men kocht ook nog 
tof bij Lenaert Heecke lbout , sierspe lden en ee n d wae/. 

Jan Mortyer fs Lieven maakte in 1661 "eene tafe / in fo rme van een autoer om het 
beeldt I'an Ol1Se Liel'e Vrouwe op te .'lellen ". 

C.ekleed fJoppenbeeld van On ze-Lieve-Vrouw meI ./e'l. uskind, f:ek roond en uilgedosl meI 
sieraden, h = 100 cm., gijl van Frans Gis/een Bor/uul /865. 
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Be ,Id van M aria -Koningin met Ki"d .l czl/s. Cl olyell,.. 1111'('1' I I, 1/(; " ;: I ' 111 .. I\",II( 11 

aL/vage ellt 1714 (niet 111 'er alll/lvezig il/ de kel'k). 
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De troon van de H-Maria werd in 1668 opgesmukt. Jaspaert Herrebaut gelastte zich 
met "het bl1lyneren * ende stofferel/ vande vier versilverde pielaren midtsgaders 
(\'allde) vijf verglIlde appelen" die door zijn knecht "gedraghel/ ende ge/welt" zijn. 
Lenaert Heirckelbaut de jonghe leverde stofJe die ".'luster Juliel11e, religeuse in het 
c100ster bij Sinte Jacops kerde te Gent" aan de troon verwerkte. 

De O.-L.-Vrouwgilde kocht een houten Mariabeeld bij Anthone Sauvage33. Volgens 
een specifïcatie van 28 september 1714 betaalde ze "vier pond groten wisselghelt 
voor het snijden \'an On se Lieve Vrallwe ". Het beeld, dat 3 voet hooge was, werd ver
guld door Joannes Van Reynevelt die hiervoor 4.18.4 pondt groten courant vroeg. 
Franchois Ide maakte een "overstopsel in Iijnwaet" voor het houten O.-L.
Vrouwbeeld. 

De gilde bestelde in 1717 een troon voor het (houten?) beeld van Onze-Lieve-Vrouw. 
Ze betaalde aan Anthone Sauvage "thien croonstucken in specie" voor het snijden en 
aan Marie Van Rynnevelde "drij ponden thien schellingen over het vergulden vanden 
throoll ". 

In 1749 sculpteerde Anthone J.Manilius, beeldesnijer in Ghent34, een houten beeld 
van Sint-Anna en bijhorende troon. Hij leverde ook een katoenen overtrek "voor 
'tdechel van den vergulden troon". 

In 1777 werd de troon van O.-L.-Vrouw andermaal verguld, hetgeen 2.0.8 p. gr. c. 
kostte. 

Een zekere C. Dekens leverde op I juni 1784 "een gesneden (en verzilverd) beelt van 
Onse Lieve Vrauwe". Kostprijs 3.9.0 p. gr. c. 

Pastoor Jan Van Baeten bestelde bij Paulus de Lespaul te Gent "een nieuw lieve Vroll
we beelt" met "het kindeken" en liet er voor het beeld "een nieuw kleedt" maken. 
Volgens de kwitantie van 17.01.1786 bedroeg de koopsom 7.12.8 p. gr. w. (inclusief 
4.16.0 p. gr. w. die de Lespaul aan de niet met naam genoemde beeldhouwer betaal
de). 

Maria-altaar 

De gilde zorgde meteen voor de uitrusting en de versierIng van het O.-L.
VrouwaItaar. Reeds in 164<,) werden op het altaar twee nieuwe metalen kandelaars 
geplaat~t. In het daaropvolgende jaar leverden de Gentse begijntjes, ter versiering van 
het altaar, twee "sijden hlommen meyen* meI hUil cusloden van pampiere dienende 
tot hewaernisse teghen alle sl(df" en twee "meye pOllell* vall witte gheleyer werd" 
om de hloemtakken in te plaatsen. Janneken Gheerolfs en Joosijne Vanden Haute, 
begijntjes, ondertekenden de kwitanties. 
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Door bemiddeling van Jan De Drijver, priester van het bisdom Mechelen en pastoor 
te Poesele, kocht men in 1653 te Mechelen "twee paer versilverde candelaers" voor 
5 ponden groten en "vier sacxkens omme te bewaeren". Een "soldaet vande cassel
rije binnen Auderburch" bracht de kandelaars van NeveIe naar Hansbeke. Ze werden 
"op den aulthaer van Onse Lieve Vrauwe" gesteld. 

In 1661 bestelde de gildemeester opnieuw "ses geleyder mey potten tot versiersel 
vallden hautaer van Onse Lieve Vrauwe en secker homementen " bij Pieter MaIcamp 
te Gent. 

Carel Tack, schrijnwerker te Tielt, herstelde in 1679 het O.-L.-Vrouwaltaar en bracht 
er eenigh verciercel aan. Gillis Braet vervoerde het benodigde autem'erck. 

Door toedoen van de gilde stonden bestendig bloemen en lovertakken op het Maria
altaar. Joanna Strooper maakte in 1684 5 paer blomtacken ende eene croone. 
Guilliame Van Loo leverde drij paer blompotten in 1700. Joannes Rudder maakte in 
1723 .'les paer blomtacken. Een zekere Maroten leverde twee jaren later raeylinck 
blommen en Joannes Antoon Ronslé maakte in 1782 "ses kope/en blompotten met de 
leverijnge van de tackken voor de capelle en de kercke". 

In 1774 bekostigde de gilde "het maerbelen* vanden autaer vunde capelle "ClII 

O.L. Vrauwe". 

Onze-Lieve-Vrouwkoor 

Bisschop Triest vermeldde in 165435 dat de restauratiewerken van de kapel van de 
H.Maagd nog niet aangevangen waren. Maar, nu baljuw Baudwijn De Meyere en pas
toor Swevers zich verzoend hadden, had men beloofd dat deze werken (zelfs tegen de 
zin van de tiendeheffers) uitgevoerd zouden worden. 

Het broederschap van O.-L.-Vrouw droeg een steentje hij in deze herstellingswerken. 
Corne\is Humbaert, glaesemaeckere te Gent. plaatste kort nadien voor rekening van 
de gilde "ghelaes vensters met eene ijserdraet in den niel/well elwor. lI'esendl' onselI 
lieven vramven choor". Mattheus Van Houcke, smid te Gent. leverde "ijsaen staee
ken, ijseren roeden, schersen en acht pond loodt dienende tot I'astmaeckc'n" van het 

ijzerbeslag. 

In 1667 herstelde Jan Jooris, voor rekening van de gilde. "/Il't sc/wilicclack 1'(mde'lI 
coor van ome lieve vrouwe" en Anthone Bossuyt ontving in hetzelfde jaar van de gil
demeester 20 schellingen "\'oor pensioen I'llll het onderhoudc'lI t'I/lle rt'PCl1'C'ft'n 1'l11Idt' 

ghelaese veynsters vanden COOl' (~tte capelle I'WI ollse Iic'l'c' l'I'ClIIII'(' ". 

De gildemeester hetaaide in 16~N Marten LangherUt~rt voor "hc't rt'parerc'lI (,1Ic1c' 1'(']'

looden van een gll/ese veynster ill onsl' li('I'(' I'IW/II'" ('oor" en Lmm.'ns Vandl' Walk 
voor" het l11aecken \'C1Il het i,\"\'l'lwl'rck lI//(It, I 'eynst('/' ", 
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In 1705 bekostigde de gilde andermaal herstellingswerken aan "het schaeille dack 
\'{ll/den elzoor val! ollse lieve vrauwe ". Pieter Vande Walle leverde 1500 "schaeillen 
en Andries De Clercq calck ende tielzelell met latten". Christoffel Jooris verrichtte het 

schaliewerk. 

Kerkgebouw 

De gilde vereffende talrijke rekeningen betreffende kleine en grote onderhouds- en 
herstellingswerken aan het kerkgebouw. 

Herstellen van de daken van kerk en toren 

De gildemeester betaalde in 1689 Jaecques Pein voor "leverijnghe van tigghels ende 
aerebe:rt vall deckeIl opde kercke ", in 1695 Christoffel Jooris voor" het repareren van 
het dack vande kercke, soa wel over aerbeyt als leverijnghe ", en Carel De Buck voor 
acht dagen werk "ande torre vande kercke ". Ook Jan Van Beneden verrichtte enig 
schaliewerck. 
In 1703 bekostigde de gilde opnieuw dakwerken en de plaatsing van een nieuwe dak
goot in lood. Een zekere J. Nuyttens leverde "drij sacken calck, drij hondert dackti
chels, eenen bondynck tichellatten ende een halve gheschuf1Jte dele". Pieter De 
Waele leverde 200 schaliën, Pieter De Muynck "eecken plancken ende delen tot het 
maecken vande gotte" en Guilliame De Meyere "een looden gotte weghende vijf /u)//
dert vijfenvijftich pandt". Christoffel Jooris plaatste de schaliën. 
Drie jaren later werd opnieuw beroep gedaan op Christoffel Jooris en zijn knechten, 
op Baudewijn Vande Walle voor "maecken ende leveren van ijsserwerck en" op 
Carel De Buck voor "arbeyt van saghen ende temmeren ". 
In 171 J -12 vereffende de gildemeester andermaal verscheidene rekeningen aangaan
de "arhey! van sehailliedecken aen de kercke", gepresteerd door Pieter van Wimvel. 
Pieter Pharazijn leverde in drie beurten 8000 schaliën aan 20 gulden per duizend. 
Weduwe Gheeraert Macque en FranchoisMacque leverden sehaillenaeghels en een 
zekere Paermenthier een .wek calck en .'les vusten, Pieter Van Vynckt vervoerde de 
bestelde schaliën en de kalk met schip en wagen. Carel De Buck plaatste in 1725 
"opseheuten aan het scha/liedack ". 

(Her)leggen van de kerkv/oer 

Jaecques Caerpentier leverde in 1712 blauwe steefzen ende calck die Pieter Van 
Brussel in de kerkvloer verwerkte. Ook in 1716 betaalde de gildemeester Pieter Van 
Brussel voor "tverlegghen ende metssen vl/nde blauwe steenen" die door de weduwe 
Andries De Clercq geleverd werden. In 1723 legde en metselde Pieter Van Brussel 
ca. 100m2 arduinen vloer in de kerk. Weduwe De Clercq leverde eerst "neghen !zon
derf veerthien duymers h/auwe steen ende zeven saeken ca/ek" en kort daarna nog 
eens "/wintich veer/hien duymers ". 
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Opsmuk van de altaren 

Jan en Lie ve n Morthi er maakten in 1682 "de stellijnghen omme d 'autaeren te mar
beIen ". In 1698 betaa lde de g ilde meester Michi e l Vande Voorde, koster, "over een 
jaer van het polieren * vande aultaeren ende met hel schueren van hel copperwerck". 
In I 704 betaa lde de g ilde Pieter Bracke ne andermaal voor "hel moerbeIen l'ande 
autaeren inde kercke ". ln 1720 leverde Judocus Grenier "vier deelen " die Carel De 
Buc k tot "plaelten ande oulthaeren inde kercke verwerk te". 

6 
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Witten vall de kerk 

Voor het witten vande kercke in 1671 kocht de gildemeester busteis, ka/ek ende leek
moes. In 1716 betaalde de gilde Pieter Van Brussel voor het witten winde kercke. 
Marten Lotta, huisschilder te Gent. werkte samen met zijn knecht tussen 8 en 19 april 
1753 gedurende dertJziell en alf daeghuren, aan 5 schellingen per mandag, om de 
middenbeuk van de kerk te witten en te schilderen. In 1775 kreeg het kerkinterieur 
nogmaals een algehele opknapbeurt. François La Ros, koopman te Hansbeke, deed 
"differellle leverijngenlot het p/afJonneren" van de kerk, Lieven Reyniers, smid, her
stelde oud en leverde nieuw ijzerwerk, Francies Daens, schrijnwerker, plaatste eor
nieren, en een zekere M.J .Lota d'aude, witter ontving 36.17.10 p.gr.c. voor" het wit
ten ende olieverven vande kercke". 

Onderhoud van de kerkramen 

De gilde betaalde in 1699 Michiel Descampt voor het schoonmaecken vande glaesen 
vande kercke. Adriaen De Caesmaeckere, glaesemaeckere, leverde in 1705 glaesen 
en herstelde beschadigde kerkvensters. Pedro Anthone Biemiette glaesemaeckere 
repareerde en kuiste de glaese veynsters in 1775. 

Diverse 

Nog andere kleine werken werden door de gilde betaald. Carel De Buck herstelde in 
1696 de haneken inde kercke en Laurens Vande Walle, smid, het kerckhecken. In 
1699 repareerde Carel De Buck tpoorthael vande kercke en plaatste een nieuwe ,mlle. 
Francies Daens maakte in 1778 een portael inde sacristie. 

Kerkmeubilair 

De gilde besteedde heel wat van haar inkomsten aan aankoop en plaatsing van kerk
meubilair. 

Carel Tack plaatste in 1667 "eenen spiesen en hautaer ter eeren van Sinte Pieters, 
paeterroon der kercke". De gilde betaalde 5 ponden groten als bijdrage in de kosten 
omdat de kerk eertijds op haar kosten het O.-L.-VrouwaItaar liet herstellen. Boven
dien gaf ze nog eens 7 ponden 10 schellingen groten hij vorme van leninge aan de 
kerk36. 

In 1665 hctaaldc de gilde nog eens 6 ponden groten aan Carel Tack "op minderinghe 
van medere :wmme" voor "het leveren ende maecken van eenen hichtstoel staende 
inde capelle van ()nse Lieve Vrouwe". 

Guilliamc Lowys Pa vette maakte in 1703 een "kw'se voor de ken'ke" Pieter Charly 
leverde twee stoelen. 
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In 17 17 betaa lde de g ilde Adriaen De Bl ock, timmerman, voor "hel maecken varwen 
preekstoel inde kercke, voor hel maecken vcll1de hoofden vande docken" en voor het 
pl aatsen in de ke rk van de bank van de aermendisch. Ze betaalde ook een zeker deel 
va n de kosten van de schepenenbanck, waarvan het res terende deel door de heer van 
de heerlijkhe id vereffend we rd . 

Franchoi s Baert repareerde in 1722 " I 'aullhaersILl ck* vanden hooghen au/taer", her
schilde rde I\-vee ollllaerslucken en maakte twee nieuwe schilderijen. Isabelle Claey -
sens leverde "to iIe ciree tol hel overdecken vande twee aullhaeren H . 

Zilvere lI lI'ie/'()ok\!a l lIIel I er/woRd O! )('lIg(' II '('I'kl lekSt' I ('/I I ij/mrt '11 I "t'ttil/\~ .\'t'IIWJ( '. " = - ' 
CIIl .. } OWlll e.l· Va ll E IW' II e lll / 7-15. 
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In 1726 betaalde de gildemeester 40 ponden groten voor een nieuw tabernakel. Het 
werd vervaardigd door Jaecques Collyn te Gent, geschilderd en verguld door ene R. 
Piersen. Alexander Tietgat leverde "diveirsche, diensti[? tot het tabernakel". 

Bauduyn De Buck, timmerman te Hansbeke, maakte in 1740 "eene kasse ten dienste 
\'al1de capelle ende kercke". 

P(ieter) Van Peteghem, or[?/zelmaecker in Ghent ontving op 25 april 1749 van gilde
meester Jacob Lambrecht 33.0.0 p.gr. courant als "eerste payment voor het maecken 
\'(111 eene nieuwe orghel inde kercke". Er volgden nadien nog twee betalingen, respec
tievelijk van 17.3.1 en van 14.0.0 p.gr.c. terwijl het restant ten belope van 12 p.gr.w. 
door de kerk vereffend werd. Laureyns Boschman plaatste een nieuwe orghelkasse 
voor 40.0.0 p.gr.c. 

Het lambrizeren van de middenbeuk van de kerk werd ook door de gilde betaald. 
Pieter Van Ronslé, timmerman te Hansbeke, leverde het nodige grenen hout dat hij 
bij J. Vanden Broecke in Aardenburg bestelde. Judocus Van Huffel, meester-tim
merman te Hansbeke, plaatste de lambrizering.De werken vingen aan op 19 maart 
1753 en duurden 12 1/2 dag (aan 3 schellingen en 4 groten per mandag). 

Het plaatsen van "eene spiesscheIl * boeserie* ende biechtstoel" door Ludovic Iman, 
meester-schrijnwerker te Gent, kostte 90.3.8 p.gr.c. Deze werken werden volledig 
door de gilde bekostigd. Gildemeester Jacob Lambrecht beschikte op 16 oktober 
1757 echter slechts over 46 ponden groten capelle pel1nijnghen zodat hij [?henoottsa
eekt [?heweest is van "sijne propre pellllijll[?hen t'advaneeren tot beth vierenveertigh 
ponden grootten". 

Francies Daens timmerde in 1763 acht dae[?hen aen den cllItaer en maakte eene nieu
we kasse in de sacristie. In 1770 plaatste hij ook een nieuwe eiken deur in de sacris
tie en deed voor rekening van de gilde allerhande timmer- of schrijnwerk in de kerk 
voor een totaal bedrag van ca. 43 ponden groten cour~lnt. 

Cultusohjecten 

Talrijke cultusobjecten, waaronder ook zilverwerk, werden door de gilde aangekocht. 

In 1653 kocht de gildemeester een me/ae/en cruyce./ïcx. 

Jan Ghuns, zilversmid tc Gent, leverde op 3 juni 1667 een zilveren ciborie "met een 
raeje* ende een cräene meI een maensRhe*" wegcnde 41 onsen* 7 in[?/zelschen. Hij 
nam een "houde sihorie meI de ronstranse" over. Dcze voorwerpen wogen 34 oncen 
11 engelsen zodat nog slechts 6 <meen 16 engelsen zilver moest bctaald worden (aan 
Y lotChcllingcn en 4 grotcn pcr <mee). De nog te betalen som bedroeg H ponden gro
tcn,voor het zilvcr, het maken, het vergulden van de maenne* en de "speRhelRlasen 
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in de raeje". De gildemeester gaf 5.6.8 ponden groten en "een gout bal/eken. wert 
sijnde 2 pont 13 schellingen 4 groten", dat eertijds "an ollse lieve vrauwe ghejondt" 
was. 

In 1684 werd" eenen missale Romallul11 ende eenen graduale Romanum teil dienste 
vande kercke" door Pieter Sersander ingebonden. 

De gildemeester kocht in 1698 eenell wijMmeter heemer bij Lieven Vande Velde en 
in 1704 een cruys bij Aldegonde Van Hove. 

Anthone Sauvage leverde in 1714 een (houten?) kruis met een hoogte van ongeveer 
5 voet. In 1717 kocht de gilde bij de houtsnijder een crucificx en vier kandelaars. 
Nicolas Flentrez verziverde het kruis en de vier kaarsdragers waarvoor hij vier cas
sen maakte. 

Jacob Snoecq leverde in 1721 een missael. Pieter Vande Velde een wijwlleterhemer 
en Pieter Aelterman twee /anteirrens die door Bauduyn Vande Walle in de kerk 
geplaatst werden. Aelterman verkocht ook nog "vier beelden van inghe/s met vier 
bloempotten" en Judocus Snoucq twee Romeinse processionalen. 

Volgens een kwitantie van II april 1732 betaalde de gilde aan Joannes Smit. zilver
smid te Gent, 39.6.0 p.gr.w. (45.17.0 p.gr.c.) voor een zilveren ciborie en 6..3.0 
p.gr.w. (7.3.6 p.gr.c.) voor een zilveren kroon. 

Dezelfde zilversmid leverde op 2 september 1740 voor 34 ponden wisselgeld "een en 
si/veren vergulde kelck weghende \'ierendertich onsen datMen engdw'hen aan eel/ 
pont groote de onse voor si/ver. fatsoen ende vergu/dell ". 

Volgens een specificatie van 13 december 1743 verkocht Emanuel Le Maire "<'ent>l/ 
missae/ in roode panne ten dienste vlInde capelle" voor 25 guldens en I 0 stuivers. 
Deze missaal werd door Joannes Van Erven. zilversmid te Gent. bekleed met "{>{'n si/
veren beslagh dat sevenenderfich onsc min drij enge/se" woog. De gildemeester 
betaalde voor het zilver 17.4.0 en voor het fatsoeneren 5.11.0 p.gr.w. 

JOal1l1es Van Erven leverde op 24 december 1745 ook "an sill,(,rt, wit'rook mt 

wegende tweeenvijftigh onse ende vier enge/se" met een co0I'('I"c benkt' voor l'en 
totaal bedrag van 32.3.4 p.gr.w. Hij maakte een bijhorende "sih'l'/"(' sd/t'/pc' dit'lIt'lIdc' 
tot wierook wegende /3 on se ende 3 enge/sc" voor 8.2.0 p.gr.\\'. Hij aanvaardde ('('11 

si/vere ijserke en enig si/I'er geit in mindering op de kostprijs. 

Volgens een kwitantie van 15 september 1747 kocht de gilde mm dezelfde zilwrsmid 
voor 44 ponden groten courant geld "l'en sih'cI"C' (god,\')/alllpt' ,'oor dc' kadc', lI'c'g('''' 

de eenensestigh onse ". voorzien van een Medt'" bil/kerke. Dl' lIllll' van de ~ndslmnp, 
die nog steeds in de kerk hangt. draagt de volgende insl'l'~ptil's: ". f)oc'llll/tI('ckc'll door 
Jacohus Lal1lhrecllt, Lieve VrO/III'l' II/t'(',\'I('I' \'(11/ 11l/I/s!>('kc', /7-17· Ikta('/t 11/('( //('( 
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geldt \'Gll Ol/se Lieve Vrouwe - Voor de kercke van Hal/sbeke". De zilversmid her

stelde meteen de re11l011strance en een kelk. 

Ludovic Burvenich te Gent leverde in 1753 aan de gilde vier copper kandelaers. Hij 
nam vier IUllIde copper kandelaers over, die acht pond wogen, aan acht en een halve 
stuiver per pond. In 1758 kocht de gildemeester een witte belle bij Lieven Dregghe. 

Pastoor Jan Van Baeten bestelde in 1778 bij Jacob Martens37 4 nieuwe kandelaars 
die door Jan-Baptist Belle verzilverd werden. Hij liet ook canons vergulden. De gil
demeester betaalde hiervoor aan de parochieherder 8.4.8 p.gr. 

Op verzoek van pastoor Van Baeten repareerde een zekere J.L.Deprez, zilversmid te 
Gent. in 1781 een zilveren kelk voor 5.2.8 p.gr.c. De kosten werden hem door de gil
demeester terugbetaald. 

Liturgisch textiel 

Het liturgisch textiel dat door de gilde werd aangekocht of betaald, is te omvangrijk 
om het allemaal op te sommen. 

De" penitenten bij 5te Jacops kercke" te Gent maakten in 1679-85 een scharlaken 
"casufel met een autaercleet", een altaarkleed van grau linwaedt, een zwarte kazui
fel en twee corporalen van moiré. Onderpastoor Egidius Coppieters kocht in 1690 
een dammasten communie cleet. Pieter Charly leverde in 1704 eenen witten cassuf
fel. 

De gilde bekostigde in 1710 drie antependia voor de altaren in de kerk. De totale 
kostprijs ervan bedroeg 13.11.0 p.gr. Matthijs De Revel maakte "drij aulthaer me
men om te connen hekleden ". Margriete De Waeghenaere vervaardigde een antepen
dium* in cramosijn satin., versierd met onJin se/ver frinne*, galon en kant. De overi
ge, de één in violette trijpe*, de ander in groen satin werden geleverd door Florence 
De Waeghenaere. 

Frans Ide fs Joos, kleermaker te Hansbeke, maakte in 1710 drij heuverrocken*, twee 
amicten, twee droogh cleetiens* ende een a(fve*. Ook Caeterinne De Hertoghe maak
te een aelfve en een amicte. 

Florence De Waeghenaere leverde in 1714 andermaal een antependium in karmo
zijnrood damast, dat door de grauwzusters-penitenten gemaakt werd. De kostprijs 
bedroeg 10.7.0 p.gr.w. inbegrepen "het raem, O1~fin ga ut ga/on, gaut frinne, galon, 
cramosijn damast" en de handenarbeid. 

In 1724 maakte hans Idc opnieuw een alhe en een amiete. Alexander Titgat lever
de een witte ghehlomde damasten cassuy.flel en een roo damasten ommeloop*. 
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"Eerweirde vrauw abdisse vemde Clarissen Urbanisten binnen Ghent" ontving in 
1745 van de gildemeester 8.3.0 p.gr.w. voor "het vermaecken vande choorkappe ten 
dienste van de capelle met leverijnge vande goude gallonnen, frienjen ende lijn
waet". 

Lieven Dregghe te Gent vroeg in 1765 11.8.2 p.gr.c. voor het maken van een velum 
en twee stolen, inbegrepen de verwerkte jringen, canten van gaut, peirterre::.ije* 
stoffe en zije cruse*". 

De gildemeester betaalde volgens een specificatie van 16 juli 1776 aan de kleerma
ker Bernard Ide en zijn vrouw Rosa Daneels, naaister, 11.4.0 p.gr.c. voor hun arbeid 
gedurende de periode 1772-76 soo van stoppen ende naeyen soo lijnen als andersillts 
van het kercke ende missegewaet van de kapel en de kerk, en van levering van bap
tiste*, cloosterdoeck*, rol/ez, saey, laecken, stoffen, galonen, zijde ende spellewerck. 
Op 0 I maart 1781 werd hen andermaal 16.6.8 p.gr.c. betaald voor hun prestaties 
sedert 25 april 1776. 

Op 10 juni 1778 restitueerde de gildemeester aan pastoor Van Baeten 10.10.0 p.gr.c. 
die hij had verschoten bij de aankoop van eenen baldaqllin met alle sijne toebehoor
ten. 

Paulus de Lespaul leverde in 1787 twee nieuwe witte tllnicellen en een stoole en twee 
manipels en een nieuwe groene cl!oorkaepe VOOf 30.4.9 p.gr. 11". 

Emblemen 

Reeds in het jaar van de heroprichting kocht de gilde een blauwe standaard van Onze
Lieve-Vrouw, beschilderd en versierd met franjes en kwispels. Ze bezat ook een 
groote vaene, die in 1653 herschilderd werd. 

In 1700 maakte Pieter Charly een nieuwe stantlwert \'WI onse lie\'e \'I"(//(\\'e voor 17 
ponden groten. Bauduyn De Buck herstelde in 1716 elen stwulhaert en Guilliame 
Vande Kerkhove schilderde en vergulde de stanelaert ,\,tocken. 

Lieven Dregghe leverde in 1761 opnieuw "een en niel/wen stalldaert tot cicf(/et da 
kercke ende de capelle" voor 6.16.4 p.gr.w. 

Parochiaal leven 

De gilde manifesteerde zich meermalen in het parochiale leven door dl..'clnamc l'll 

financiële steun. 

"AelI de I1wegdekells die de processie Iwdde1/ \'('fl'er( op Sillt Picters d(/,~" dfS jaerf' 
/666 werd wifl('hroodt \'ytgedee/t ", betaald door dl..' gilde l'n gclt'vl.'rd d(ltl\' l.k\'l'n 

Rutsaert f's Jan. 
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Pastoor Swevers ontving in 1667 van de gildemeester 2.8.0 ponden groten voor het 
celebreren gedurende een jaar van een wekelijkse mis ter ere van Sint-Anna op ver
zoek van Geraerdt Van Houcke. De koster kreeg 8 schellingen om deze missen te 

dienen. 

In 1671 (evenals in daaropvolgende jaren) werden ook op Sacramentsdag "aen de 
c/eylle maegdekens cOllcken ghedeelt". 

Op Sint-Pietersdag werden de "speellieden die inden omeganck speelden" door de 
gilde betaald. In 1679-80 bleken dat Joos Diericx, Guilliame De Loof en zijn zuster 
te zijn, in 1683 J acob Isserman. 

Michiel Argis schilderde in 1686 "een tafereel representeerende het Hylick 
Sacrament omme te stellen huyten de kercke" en Alexander Vanden Hauw schilder
de "een standaert van Sinte Pieter" op kosten van de gilde. 

Pieter Charly maakte in 1698, voor rekening van de gilde, een zeker aantal vaantjes 
die door hem beschilderd werden, en verwerkte "drij hellen en drij quart callaman
der*" aan 3 schellingen per el en "thien hellen frinden tot drij stuyvers de helle". 

De gildemeester liet in 1716 zes vaantjes maken door Bauduyn De Buck. Anna 
Pieternelle Van Dheynse leverde serveetgoet*. Franchois Baert schilderde de ses 
vaentiens en Jan De Cock leverde de stocken. 

Volgens de gilderekening van de jaren 1756-59 en ook in de daaropvolgende jaren, 
werd aan de dochters die het beeld van O.-L.-Vrouw" op de principaelefeestdaeghen 
ghedreghen" hadden (in de processie) een thaire ghejondt. 

Op 16 januari 1784 betaalde de gildemeester 10.1.9 p.gr.c. aan Bernard Francies (de 
voor het maken van twaelf vaentjes en het leveren van "thien ellen witten seyen 
damast, thien ellen roden seyen damast, en sestigh ellen frinden". 

SAMENV A ITING 

Medio 16de eeuw bestond te Hansbeke een bloeiende O.-L.-Vrouwgilde, mogelijks 
reeds opgericht in de 14de of J 5de eeuw. Ze bezat enkele partijen zaailand en genoot 
talrijke renten en cijnzen. 

Tijdens de godsdiensttroebelen, meer bepaald na de moord op de parochieherder 
Thimotheus Vande Watere en de plundering van de kerk in 1573, bleef ze gedurende 
decennia inactief. Haar bezittingen werden vanaf ca. 1595 beheerd door de opeen
volgende kerkmeesters en tenslotte als kerkelijke goederen geregistreerd. 
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Op initiatief van pastoor Petrus Swevers (1646-1694) werd de gilde heropgericht in 
1649. Ze telde aanvankelijk een hondertal leden en kende een voortdurende bloei in 
de l7de en l8de eeuw. 

De gilde verheerlijkte Onze-Lieve-Vrouw in de zogenaamde Mariakapel, een zijbeuk 
van de parochiekerk, waar het geklede beeld van de H.-Maagd met het Jezuskind aan 
het O.-L.-Vrouwaltaar uitgestald stond. Verering, offeranden en zegeningen vonden 
daar plaats. 

Het beheer van de gilde berustte in handen van een gildemeester die om de twee à 
drie jaar opgevolgd werd of een aantal malen continueerde. De O.-L.-Vrouwmeester 
was in feite tegelijkertijd beheerder, ontvanger en schatbewaarder van de gilde. Hij 
handelde (veelal) in overleg, op verzoek of in opdracht van de pastoor. Hij verant
woordde zijn beheer in een gilderekening die aan de voogden van de kapel (pastoor. 
baljuw, schepenen) ter goedkeuring voorgelegd werd. De gildemeesters waren voor
name inwoners, gegoede burgers, welstellende landbouwers en ambachtslieden. 
Verscheidenen onder hen vindt men terug onder de kerkmeesters. armmeesters en 
schepenen van Hansbeke.Soms volgde de zoon zijn vader op als O.-L.-Vrouwmees
ter. Gedurende een korte termijn beheerde de onderpastoor de gildepenningen. 

De gilde had verschillende bronnen van inkomsten: omhalingen in de parochie en in 
de kerk, offergaven in speciën en in natura, winst op verkoop van offerkaarsen. zege
ningen met de relikwieën '" van de martelaren Blandinus en Laeta. bijzondere en tes
tamentaire giften, interesten van kapitaal. 

Het jaarlijks inkomen van de gilde, gemiddeld over een kwarteeuw (zie bijlage 3). 
kende een wisselend verloop (zie histogram en bijhorende tabel). In het laatste kwart 
van de l7de eeuw daalde het jaarlijks gemiddelde naar een minimum van zeven en 
een half pond groten, bereikte in de eerste heft van de l8de eeuw een maximum van 
nagenoeg 20 ponden groten (hijna het drieduhhele). om nadien opnieuw af te nemen. 
Dit verloop vertoont toch wel een zekere gelijkenis met de heweging van de levens
standaard. 

Tegenover de jaarlijkse ontvangsten stonden de jaarlijkse uitgaven. 

Vooreerst waren er de administratieve en steeds terugkerende kosten: recht van de 
gildemeester, recht van de gre.fl/er voor het opmaken van de gilderekening en de 
dublicaten, zegelrecht, "recht greJfiael van qt7esen el/de appl'llt'f('n 1'<1Ildl' rt'J,;c'1/{j1/g
he, recht van auditie vande auditeurs in het passeren ende OI'c'l'sit'/l als slu.\'(('1/ \'(11/ 

de rekenUnghe", recht van de officier van verkoop van de offergaven in natura, aan
koop van offerkaarsen e.a. 

Een helangrijk deel van de inkomsten ging vanzelfsprekend en in de et'l'!'tl' plaats nnar 
de kledij en de versiering van het Mariabeeld en nuar de opsmuk vun hl'! 0.
L.Vrouwaltaar. De gilde kwam ook tussen in de onkosten van onderhoud l'n Ill.'l'!'ll'I
lingen van de Mariakapel. 
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Het overschot aan inkomsten, werd met instemming van de auditeurs en blijkbaar op 
verzoek. misschien onder lichte dwang, van de pastoor en kerkmeester(s) besteed aan 
de verfraaiing. het onderhoud en de reparatie van het kerkgebouw. De gilde kocht 
bovendien verscheidene cultusobjecten, misgewaden en liturgisch textiel ten dienste 
van de kerk, evenals kerkmeubilair. 

Tenslotte nam de gilde actief deel aan het parochiaal leven en droeg financiëel bij in 
de kosten van kerkelijke manifestaties. Het uitgedoste beeld van O.-L.-Vrouw werd 
in de H.-Sacramentsprocessie en in de ommegang op Sint-Pietersdag meegedragen, 
wellicht gevoldg door de leden van het broederschap die met vaantjes achter de stan
daard van Onze-Lieve-Vrouw aan de rondgang deelnamen. Dikwijls betaalde de 
gilde het wittebrood dat aan de meisjes, die het Mariabeeld droegen, werd uitgedeeld. 
Ze vereffende ook meermalen de vertering van de muzikanten die de ommegang 
opluisterden. 

In de gilderekeningen is echter nergens sprake van uitgaven voor gildemissen, gilde
maaI of gildefeest. 

De uitgaven bleven doorgaans lager dan de inkomsten, hetgeen wijst op een voor
zichtig beheer van de gildepenningen. Het gebeurde slechts uitzonderlijk dat meer 
betaald moest worden dan men in kas had. Door de uitgaven in de volgende boekja
ren te beperken, werd het nadelig saldo vlug aangezuiverd. 

Globaal beschouwd kan men stellen dat de penningen, waarover de gilde beschikte, 
integraal door de parochianen ter ere van O.-L.-Vrouw geofferd of geschonken 
waren. Dit geld werd door de gilde besteed aan versiering, onderhoud en aankopen 
van en ten dienste van kapel en kerk. Waar het kerkgebouw in 1790 tot aan de grond 
gesloopt werd om plaats te ruimen voor de huidige kerk, zijn enkele kerkmeubelen en 
waardevolle cultusobjecten, die door de gilde aangekocht werden, bewaard gebleven: 
een biechtstoel (1757), een lambrisering (1757), een kelk (1740), een missaal met zil
veren beslag (1743), een wierookvat en wierookscheepje (1745), een godslamp 
(1747). Dit erfgoed is een stille getuige van het geloof, de hoop en de liefde, de ver
ering van de vroegere parochiale gemeenschap tot Onze-Lieve-Vrouw van 
Hansbeke38. 

NOTEN. 

L STOCKMAN. Kerkelijk en parochiaal/even in lIel Meeljes/and vó(Jr 1600. in Appeltjes van het 
Mcctjc~land. jb. 33 ( II}H2). p. 40-4H. 

2 L. STOCKMAN, tl.W., p.42. 
3 L. STOCKMAN. Kerkt'lijk [('Vl'n Ie fM/em (/4l)(). 1574). in Appeltjes van het Meetjesland. jb. 27. 

(l1}7()},p.131). . 

4 RAG, Kerkurchiej /lel/em, nr. 75. gilderekening 1553, f3v. 
S L. SnKKMAN, Kerkelijk t'n parfJ('l!illalleven in /1el Meelje.\·/l/IIlJ vóór JWO, in Appeltjes van het 

Mcctjc"land. jb. 33. (19H2), p. 42. 
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6 RAG, DFnds Zomergem,nr. 230, f41r. 
7 A. MARTENS, De oudste kerkrekeningen van Hansbeke, in Het Land van Nevele, jg. XXII (1991) 

nr. I, p. 40-54. 
8 J. DECA VELE, Het Land van Nevele in de Hervormingstijd, in Het Land van Nevele, jg. XII (1981), 

nr. 4, p. 152. 
9 Ibidem, p. 157. 

10 Het is niet duidelijk of het O.-L.-Vrouwaltaar zich toen aan de noordzijde van de kerk bevond (over
eenkomstig de christelijke traditie in een geoosterde kerk) of in de zuidbeuk die in 1554 aangebouwd 
werd (A.MARTENS, Rente van drie ponden groten ten laste van de kerk van Hansbeke. anno 1554 
in Mensen van Toen, jg. I, (1991 J, nr. I, p. 5-8 en A.MARTENS, Oriëntatie van de Sim - PetrLIs- en 
Pauluskerk van Hansbeke, in Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland. jg. 6 (\ 992), nr. 4. p. 172-
177). 

1I Ook te Bellem verdween de O.-L.-Vrouwgilde ten gevolge van de godsdiensttroebelen (L.STOCK
MAN, Geschiedenis van Bel/em, AaIter, 1994, p. 108. 

12 RAG, Fonds Nevele. nr. 1182. 
13 A. MARTENS, Rente- en cijnsplichtigen aan de Onze-Lieve-Vrouwgilde te Hansbeke. anno 1624-29. 

in Mensen van Toen, jg. 3 (1993), nr. I, p. 10-21. 
14 RAG. Fonds Hansbeke, nr. 149. 
15 J. VAN DE CASTEELE, A.MARTENS, Hansbeke in de Visitatiel'erslagen \'(ln bisschop Antoon 

Triest, in Het Land van Nevele, jg. XIX (1988), nr. 2, p. 132. visitatieverslag 22 april 1624. 
16 Ibidem, p. 133, visitatieverslag 12 mei 1627. 
17 Ibidem. p. 133, visitatieverslag 06 april 1630. 
18 Ibidem. p. 134, visitatieverslag 17 april 1633. 
19 Ibidem, p. 136. visitatieverslag 29 mei 1649. 
20 Te Bellem werd reeds tevoren, op O.-L.-Vrouwgeboortedag (8 september) 1639. het broederschap 

van (O.-L.-Vrouw van) de H.-Rozenkrans ingesteld. dat onmiddellijk talrijke leden telde waaronder 
ook verscheidene Hansbekenaren (L. STOCKMAN. Geschiedenis \'(In Bel/em. p. 108). 

21 Het klooster der grauwzusters of penitenten van de Derde Orde van Sint-Franciscus (Congregatie van 
de H.-Catharina) bij Sint-Jacobskerk te Gent werd opgericht vóór 1440 en afgeschaft in 1784. 

22 1. VAN DE CASTEELE, A.MARTENS, a.w., p. 137, visitatieverslag 03 september 1651. 
23 Ibidem, p. 137, visitatieverslag 16 augustus 1654. 
24 In de langdurige vacature (1743-61), na het overlijden van pastoor Jan Vanden Bossche. werd deser

vitor Jan Herman (tevoren onderpastoor) geautoriseerd "\'(In lI'eghen sijne Irooghll'eirdigheyt den bis
schop van Ghent ende den seer eenl'eirdighen heer pastoor der prochie "lIn Na;:.arette deken \,(/Ilde 
christentheyt van 't district van Deyllse" als auditeur op te treden. 

25 Gildemeester Pieter Verstraeten overleed tijdens zijn amhtstermijn te Hansbeke op 24 augustus 1675. 
De gilderekening werd pas op 31 augustus 1677 gepresenteerd door Jaecques Lambrecht. 

26 Jacob De Blieck, gildemeester hij conti11/wetie stierf te Hansbeke op 11 augustus 1727. De gildere
kening werd reeds op 19 augustus 1727 door Guilliame Cocquyt voorgelegd. 

27 Uit deze omschrijvingen hlijkt dat de vernoemde kapel van O.-L.-Vrouw geen veldkapel was. maar 
de O.-L.-Vrouwbeuk met altaur in de parochiekerk wuar de H.-Maria als patrones van het broeder
schap vereerd werd. 

28 D. V ANDECANDELAERE, De TUdrekening, Roeselare, (1988), p. 48-50. 
29 RAG, Fonds Bisdoll/ Gent, reg. 858. 
30 RAG. Fonds Bisdom Geilt. reg. 859. 
31 A. MARTENS. Verering \'(11/ de relikll'ieën 1'111/ ele II/artelaren Blaneli11/ts en Ult'ta ((' Hclllsbekl'. in 

Oostvlaamse Zunten. jg. 67 (1992). nr. I. p. 3-15. 
32 Deze Jaecques Sauvage is wellicht te identificeren als Jacoh Sauvage. houtsnUder te Gent in de 17dl' 

eeuw. Hij behoorde tot de Vlaamse school. Hij sClllpte~rde de preekstoel. het koorgestoelte en het 
altaar voor de kerk van Assenede en Watervliet (E.BENEZIT, Dic(iofllw;r(' d('s I'('illf/'('S, sCIIII'((·/Irs. 
dessinateurs l't graveurs, Parijs, 1976, deel 9, p. 314-315). Antoon Snu\'nge (I). houtsnijd~'r. gebofl'n 
te Gent op 28 augustus 1626 en gestorven op 13 mei 1677, was zUn lOon. k'erling en navolger. Hij 
beeldhouwde de preekstoel voor de kerk vun ZutTelllre en Wuchtebl'ke (E.BÉNÉZJT, U.w" p. 31·t). 

33 Antoon Suuvuge (I\), houtsnijder te Gent, werd geboren in de~'emhl'r 1(-,53. \lij stkrftussen 1721h'n 
J 733. Hij he hoorde tot de Vluamse School. Hij heeldhouwde engelen voor lil' Sint-Nikolnush'rk Il' 
Gent (E.RÉNÉZIT, (/.11'" deel 9, p. 314-315). 

34 MlInilills, hijgenaamd tlt' 111 uil! , heeldhouwer te Gent. stierf op 2J mei I (-,55. Hij hdllllWl.k tllt dl' 
VJmllllse ScI;ool. Hij wus lid vun de Gentse gikk sedert 1627. In de kerken vun (knt \'indt m~'n. \H'r

ken vun hem. Zijn t'wee zonen Servues c/t'jongl' en Norhl'rt Wnl'l'n llllk bl'ddlwlIwel's (E.H1~NEZIT, 
a.w., deel 7, p. 142). Misschien stUllltk Anthol1l' .I. Mnnilius uit delelfde fnmili~'. 
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35 J. VANDECASTEELE. A.MARTENS, a.w., p.137, visitatieverslag van 16 augustus 1654. 
36 A. MARTENS. Plaatsen I'an een nieu\\' Sint-Pietersaltaar in de kerk I'(Ifl Hansbeke, in Het Land van 

Nevele, jg. 22 (1991 ), nr. 3, p. 221-226. 
37 Ene Jacques Martens was beeldhouwer te Gent. Hij behoorde tot de Vlaamse school. Hij ,wa~ van 

1769 tot 1773 jurylid van de Gentse gilde. Hij werkte veel voor de Gentse kerken (E. BENEZIT, 
a.II' .. deel 7, p. 207). 

38 Parochiaal Archief Hansbeke. 

BIJLAGE I 

Personen die zich in 1649 als lid van de gilde lieten inschrijven 

Lieven Andries Jan Hertman 
Pieter Anthonis Jan Hertman (moeder) 
Vijntje Arts N.N. Heye (meid van) 
den baes op de Leye Jan Hoefackere 
Jaeus Bayens Jan Keirsse (echtg.) 
Mayken Bayens Jacus Lambrechts 
Merten Bayens Matthijs Lamme 
Passchier Brackene Jan Lievens 
Geerdt Braedt Jan Lointjes 
Gillis Braedt Jan Maenhoudt 
Joos Braedts Sara Maenhoudt 
Jan Bekaert Tanneken Maenhoudt 
Joos Boele Jan Martijn 
Merten Claeys Geerdt Mertens 
Zegher Claeys Susanna Mieux 
Pieter De Baets Jaspar Momme 
Arendt De Brabantere Catelijne Mortier 
Pieter De Brabantere Jan Mortier (2x) 
Magdaleen De Brauwere Lieven Mortier 
Geerdt De Deckere Pierijne Mortiers 
Pieter De Klerek Lieven Neydt 
Mcrten De Koninck Joos Patteet 
Pieter De Meyere Jozijne Plasman 
Catelijn De Rijeke Jan Rutsaert 
Jerijne De Sutterc Laureyns Rutsaert 
Gcrdt De Vleesschauwer Laureyns Sehepcns 
Pictcr De Werdt (wed.) Gillis Slock 
Lucas De Wilde Arent Stcyaert 
Pictcr De Wulf Philip Thijs 
Claudc Formcntrau Bertel Tijs (kdrs) 
Jan Goethals Mcrtcn Tijs 
Jaccquc~ Go"ssens Jan Van Bcncden 
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Maurus Van Daele 
Lieven Vanden Bossche 
Frans Vande Putte 
Janneken Vande Putte 
Joos Vande Putte 
Gillis Vander Ginst 
Anthonis Vander Schuren 
Adriaen Vande Walle 
Andries Van Heyste 
Gabriel Van Heyste 
Geraerdt Van Houcke 
Francijne Van Hulle 
Gillis Van Hulle 
Merten Van Hulle 
Pierijne Van Hulle 
Pieter Van Hulle 
Pieter Van Kerrebrouck 
Roberecht Van Kerrebrouck 
Jan Van Laecken 

BIJLAGE 11 

Jacus Van Maldeghem 
Laurens Van Maldeghem 
Merten Van Maldeghem 
Roelandt Van Maldeghem (eehtg.) 
Dries Van Ooteghem 
Geerolf Van Pamele 
Geerdt Van Renterghem 
Gil1is Van Vinckt 
Jaeus Van Vinckt (2x) 
Jan Van Vinckt (2x) 
Joos Van Vinckt (2x) 
Michiel Van Vinckt 
Vijntje Van Vinckt 
Frans Van Wassenhove 
Pieter Verniers 
Joos Willems 
Pieter Willems 

Personen die in J 649 beloofden lid te zullen ~vorden van de gilde. 

Corne1is Bayens 
Pieter Bekaert 
Roei Cocquyt 
Cornelis Coppens 
Geerdt De Brabanter 
Guilliame De Bruyn 
Jacus De Ceurte 
Janne De Paus 
Pieter De Vreese 
Geerdt Kersse 
Joos Lievens 
Pieter Loontens 
Merten Robijts 
Paesschijne Rogiers 
Pieter Rutsaert 
Jan Steyaert 

(OH 

Tatll1eken Vanden Bossche 
Neels Van Heyste 
Jan Van Hul\e 
Wil\em Van Maldeghem 
Cate1ijn Van Moerbeeck 
Chaerel Van Ooteghem 
Sara Van Ooteghem 
Merten Van Vinckt 
Jan Verniers 
Joos Zutterman 



BIJLAGE 111 

Tabel van ontvangsten, uitgaven en saldi 
(in ponden, schellingen, groten) die in de gilderekeningen geregistreerd werden. 

Periode 

1649-50 
1651-53 
1653-54 
1654-56 
1656-57 
1657-59 
1659-61 
1661-63 

1665-67 
1667-69 
1670-71 
1671-73 

1676-77 

1679-81 
1681-83 
1683-85 

1688-90 
1690-92 

1694-96 
1696-99 
1699-01 
1701-03 
1704-05 
1706-09 
1717-11 
1712-13 
1714-15 
1716-1~ 

1719-21 
1722-24 
1725-27 

Ontvangsten 

22.16.18 
25. 3. 3 
15.16. 6 
07.14. 6 
19. 8. 3 
20.16. 7 
17.12. 5 
28.12. 8 

26.15. 3 
24. O. 2 
25.14. 8 
35.16.11 

46.12. 9 

13.18.11 
20.17. 7 
20. 5. 

22. 8. 2 
22. 6. I 

07.15. 6 
25. I. I 
33.15. 7 
40.10. 0 
32.11. 6 
62. 5.10 
61. 3. 4 
64.18. 3 
54. 8. 7 
87.10.11 
63. 9. 9 
91. 3. 6 
6ó.11.10 

Uitgaven 

18. 9. 8 
25. 8. 4 
29.13. 7 
15. 7. I 
10. 2. 0 
2. 4. 0 
7.11. 2 

24.16. 0 

15.17. 2 
14.13. 3 
12.15.10 
10. 6.11 

6.12.10 

15.14. 6 
16.18. 0 
10. O. 6 

17. 9. 4 
11.19. 9 

08. 2. 4 
20.11. 8 
31.13. 6 
36.17. I 
30.18. 2 
30.18. 2 
27. 2. 2 
45.14. 7 
36.11. 0 
69.19. 2 
21. 9. 7 
ó5.IJ. 5 
53. 3.10 

+ 4. 7. 0 
- O. 5. I 
- 13.17. I 
- 7.12. 7 
+ 9. 6. 3 
+ 18.12. 7 
+ 10. I 3 
+ 3.16. 8 
+20.7. 1* 
+ 10.18. I 
+ 9. 6.11 
+ 12.18.10 
+ 25.10. 0 
+ 27.19. 8 
+ 39.19.11 

- 1.15. 7 
+ 3.19.11 
+ 10. 4. 7 

+ 4.18.10 
+ 10. 6. 4 
+ 15. 5. 0* 
- O. 6.10 
+ 4. 9. 5 
+ 2. 2. I 
+ 3.12.12 
+ 1.13. 4 
+31. 7. 8 
+ 34. I. 2 
+ 19. 3. 8 
+ 17.17. 7 
+ 17.11. 9 
+ 42. O. 2 
+ 25.10. I 
+ 13. 8. 0 
+ 29.16. 5 

16.03.1656 
16.03.1656 
16.03.1656 
16.03.1656 
06.09.1657 
08.05.1659 
05.10.1661 
28.10.1664 

Ol. 10.1669 
25.02.1672 
25.06.1676 
31.08.1677 
11.04.1680 
11.04.1680 

26.02.1682 
23.11.1684 
14.11.1685 

08.03.1688 
16.02.1690 
18.02.1692 
04.03.1694 
02.05.1696 
09.07.1699 
20.07.1701 
17.09.1704 
30.03.1707 
21.05.1710 
08.06.1712 
12.12.1714 
16.12.17Ió 
08.03.1719 
07.05.1722 
06.06.1725 
19.08.1727 
29.08.1730 
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Periode Ontvangsten Uitgaven Saldi Data 

1730-33 84.12. 5 80.10. 7 + 4. 1.10 12.08.1733 
08.1736 

+ 19.13.09 01.10.1739 
1739-43 102.03. 9 47. 2. 9 + 55. 1. 0 24.10.1743 
1743-46 122.11. 0 92.15.10 + 29.15. 2 07.11.1746 
1746-49 91.19. 2 125. 8. 4 - 33. 9.02 04.10.1749 
1749-52 57. 6. 0 73.16.11 - 16.10.11 07.10.1752 
1752-55 57.13. 0 49. 6. 2 + 08. 6.10 08.10.1755 
1755-59 86.13.10 96.11. 0 9.17. 2 09.02.1760 
1760-63 57.10. 0 53. 3.10 + 4. 6. 2 01.02.1764 
1763-71 77.13. 2 68. 0.10 + 09.12. 4 16.09.1771 
1771-75 64.16. 0 66.12.10 1.16.10 16.08.1775 
1775-80 72. O. 0 55.19.02 + 16. 0.10 25.04.1782 
1780-89 129. 0.10 97.11.10 +31.9.00 07.12.1789 

Een batig saldo werd onder de ontvangsten van de volgende rekening geboekt. Om 
de eigenlijke inkomsten tijdens een bepaalde ambtstermijn te kennen, dienen de ont
vangsten van die periode derhalve verminderd te worden met het batig saldo van de 
vorige rekening. De batige saldi, aangeduid met een sterretje *, werden echter door 
de toenmalige gildemeester om één of andere reden niet aan zijn opvolger overge
dragen (en dus door deze niet geregistreerd). 

Een nadelig saldo (geldsom die door de gildemeester of door de pastoor werd voor
geschoten en door de gilde aan de geldschieter moest terugbetuald worden) werd 
onder de uitgaven van de volgende rekening ingeschreven. Om de eigenlijke uitga
ven tijdens een bepaalde ambtsperiode te kennen, moet men derhalve het nadelig 
saldo van de vorige rekening in mindering brengen. 

GLOSSARIUM 

De opgenomen woorden worden in de tekst met een sterretje * gemerkt. 

alfve, alf: koor- of mishemd (Stallaert). 
antependium: voorhangsel van een altaartafel (van Dale), hier gespanncn op een hou-

ten raamwerk, geplaatst voor de altaartombe. 
auIthaerstuck: altaarstuk, schilderij (of beeldhouwwerk) bown een altaar. (vD) 
balIisten: benaming van de gilde van het kaatsspel (sn, kantsers. 
baptiste: batist, zeer fijn en zacht doek, uil de zachtste en langste \'lns"Clels 

geweven (vD). 
hoeserie, hoiserie: hoisering, houten beschot. lumbrisl'ring (Vn). 

hruyneren: hruineren, bruin l11uken, ook polijsten. (vJ)) 
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callamander: ws kalamink, wollen stof, aan een zijde geglansd als satijn. (vD) 
c1oosterdoeck: zeer fijn en los linnen weefsel. (vD) 
custode: (opberg)doos. (St) 
delen: planken van gezaagd hout (vD). 
droogh c1eetien: ws kleedje of doekje om iets uit te drogen, kelkdoekje. 
frinne. frenie: franje (St), garnering bestaande uit een boordsel met afnangende 

draden (vD). 
heuverrock, overrock: surplis, koorhemd, kort linnen priesterhemd met brede 

mouwen (vD). 
maensghe: ws manche (Fr), kraag (bv. op de cuppa), ook hecht, greep. 
maenne: maan, maanvormig versiersel (vD) of houder, lunula. 
maerbelen: marmeren, als marmer verven, kleuren (vD). 
meyen: meien, bloeiende takken, lovertakken. 

sijden blommen meyen: gebloemde takken in zijde. 
meyen potten: (houten) vazen waarin de gebloemde (Iover)takken geplaatst 
werden. 

ommeloop: ws omhangsel (bv. van een baldakijn). 
onse: once, goud- en zilvergewicht, I once = 20 engelsen (St), ca. 30 gram. 
palleren: opschikken, versieren (St) 
raeje: ws rae(d)je, raadje, verkleinwoord van rad, kring, krans (vD), lunula. 
sauvegarde: bescherming, beveiliging. 
serveetgoet: servetgoed, linnen doek (vD). 
spieschen, spiesenen: van dunne eiken planken (St). 
taffe: taf, lichte, uit gekookte zijde geweven effen stof (vD). 
tol Iete: petite toile, stuk linnen (St). 
trijpe: trijp, fluweelachtig weefsel bestaande uit een grondweefsel van linnen en een 

pool van wol (vD). 
zije: zijde. 

peirterrezije: ws chappezijde, afvalzijde, weefsel van chappezijde. 
zije cruse: ruwe zijde, weefsel van ruwe zijde. 
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DE DRIE KERKEN VAN KNESSELARE 

L.M. GOEGEBUER O.S.A. 

WOORD VOORAF* 

Op het einde van de jaren tachtig begon pastoor Willy De Cock zaliger plannen te 
maken om het eeuwfeest van de Sint-Willibrordskerk met luister te vieren. 
Zoals altijd bij pastoor De Cock zat daar een diep apostolische bedoeling achter. 
Want het ging voor hem hier niet alleen om het kerkgebouw, dat er nu honderd jaar 
staat, maar vooral om de kerkgemeenschap, de parochie. Voor hem primeerde de 
Levende Kerk. 

Er werd ook gesproken over de mogelijkheid iets te schrijven over de kerk, niet alleen 
het gebouwen zijn geschiedenis, maar ook over het leven, het reilen en zeilen van de 
parochie vroeger en nu, voor zover dit kon worden achterhaald. 
Er was al over Knesselare en zijn kerk geschreven, maar er waren volgens hem toch 
nog vragen waarop hij een klaarder antwoord verwachtte. 
Hoe is dat hier begonnen? Wanneer en door wie werd hier voor het eerst het geloof 
verkondigd? Wat met de fameuze heren van Knesselare, hebben zij hier de eerste 
kerk gebouwd? 
Moest men hier wachten tot in de vijftiende eeuw ... veertienhonderd en zoveel... om 
een kerk, een gotisch kerkje, een soort grote kapel, te krijgen? 
Deze en nog veel andere vragen vroegen volgens hem een antwoord. 

Er zou dus een geschiedenis van kerk en parochie geschreven worden, verantwoord 
en volgens de normen en de eisen van onze tijd. Een niet gemakkelijke opdracht. 
Wat De Potter en Broeckaert reeds in 1868 over Knesselare geschreven hebben moest 
grondig herzien worden. Er was wel al goed werk vooraf verricht aangaande een 
reeds vroeg georganiseerde christelijke gemeenschap te Knesselare: 

- het pionierswerk van Arthur Verhoustraete, een volumineus pak nota's en docu
menten over de leenroerige tijd te Knesselare; 
- Luc Stockman in 1982 en Roger Moelaert twee jaar later in Appeltjes van het 
Meetjesland met hun zeer opgemerkte nijdragen over het parochiaal leven vóór 1600 
en de vroegkerkelijke geschiedenis van Knesselare. 

Daarentegen konden nepaaIde bronnen, nodig voor een aanvaardbare geschiedenis 
van kerk en parochie niet geraadpleegd worden. Verdwenen? Verloren gegaan? 
Wij hennen dan ook afgezien van het eerste project en henben het niet over de 
parochie en het parochiaal leven. 
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Verwacht hier dus geen opsommingen van namen van bedienaars van de kerk: pas
toors of onderpastoors. Niets over broederschappen en bonden. Niets over vroomheid 
en uitingen van vroomheidsleven: volksmissies, processies en bedevaarten. Niets 
over de vele roepingen van priesters en kloosterlingen mannen/vrouwen, missiona
rissen of contemplatieven, en veel andere belangrijke gebeurtenissen of personen, 
getuigen van het diep christelijk leven bij ons. Niets over het klooster van de zusters 
franciscanessen, over scholen en onderwijs. 

Wij zullen het enkel hebben over de bouwgeschiedenis van de drie achtereenvolgen
de kerken van Knesselare in de loop van de eeuwen. Dat is van het einde der twaalf
de, begin dertiende eeuw, tot heden, uiteraard geprojecteerd tegen de achtergrond van 
de geschiedenis. 

Ik draag mijn werkje op aan zeereerwaarde Heer J. De Bodt. pastoor, en aan alle pas
toors van de Sint-Willibrordskerk te Knesselare. 

I. Hoe het begon 

De naam Knesselare vindt men, zij het onder verschillende vormen, sinds de t\vaalf
de eeuw terug. Zo zou de eerste geschreven melding van Knesselare Cnislara zijn "an 
Galbert van Brugge, in zijn relaas over de moord op Karel de Goede te Brugge in 
1128. Bij Galbert staat niet Cnislara maar Cuislara, Koekelare I. Daarna volgen vanaf 
1129 nog een kleine twintig vormen om Knesselare te schrijven: Knislllra. Knesillra. 
Cneslar, Keniers ... enz. 

Deze oude naam zou volgens sommigen komen van knissen : hreken. losmaken. 
Volgens anderen van klisse, klesse, kliskruid en la re. Ie 1:'\. en wijzen op een woest 
gebied, deels heide, deels moeras, waar kliskruid groeit. Inderdaad. Knesselare ligt 
aan de rand van een moerassig gehied dat van noord tot west de streek tekent. Het is 
een deel van de grote heide, het Maldegellll'eld. dat hegint in de meersen van het 
Vossenhol, komt over de Vijl·ereeke. de ""1I'1lI I'llI. de NieulI'ellhOl'e naar de grote 
meers ten westen van het Prinsellgoed. Meers. die nog niet zo lang geleden een zom
pig stuk land was, waar hiezen en laag struikgewas groeiden. Van de hoogte van het 
Drongengoed komt de Flahhaart- of Zwartegatheek in een brede valei tussen de hoog
ten van Eentveld. de Blakte en de Kleiten. de Kouter en de Scllltl'rdriC's, die in sier
lijke kronkels langs het Prinsengoed stroomt door het drassig gebied van de Vennekes 
en de Hellemeersen om in de Kak uit te monden. In de Frankisdle tijd lOU langs dk 
beek de eerste bewoonde kern van Knesselare ontstaan zijn. Immers, het Prinsengl)l.'d 
en omgeving hlijken kentekens te hebben van een Frankische nedl.'r/.ctting. 

Binnen de omheining van het Prinsengoed is er tol op heden nog de 1II0tTl" l'en ll.'rp 
door grachten omgewn. gespijsd door de Flabbaarlbeek l'n waarschijnlijk dOl)\' I1ll'n
senhanden gemaakt. De motte is een versL'hijnst'l dal men vanaf de middt'll'l'U\\'l'1l 
terugvindt over heel Europa. 
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Naarcrelancr de omstandicrheden had de motte verschillende functies. Een versterkte 
ebt:-

heuvel. waarop de burcht of het kasteel van de heer van het dorp stond, met ernaast 
een slotkapel of in de nabije omgeving de kerk. In de Lage Landen, Friesland, 
Zeeland en Vlaanderen, was de motte meestal een vluchtheuvel bij watersnood2. Te 
Knesselare was de motte bewoond. Daar stond het huis van de leenheer, met ernaast 
een kapel. vermeld in de domeinrekeningen van de graJelijkhede van Ursel, 
Wessegem en Knesselare (bewaard in het Rijksarchief te Brussel). 

In een rekening van 1370 is sprake van het herstel van de husinghen te Knesselare: 
"Eerst gevoorwerd iegen Pieter Parmentier temmerman te leghene in de capelle te 
Clessenaere twee nieuwe platen deelle van toostellde ende dandere aall de noorzide 
ende de capelle te stelne weder up haer were ten loode" en verder "hem gevoorwerd 
ieghen Willem den dekkere te decken bacillen up de capelle ter grachtwert ende 
alomme ghaende toter keminée all d'allder zide ten hovewaert ... ". 
Hieruit blijkt dat de kapel in 1370 reeds behoorlijk oud was, dat zij als alle gebouwen 
op het Prinsengoed in hout opgetrokken was en gedekt met "ghys", dat is riet. In het 
begin van de vijftiende eeuw waren de gebouwen reeds verdwenen. 

Over die kapel op de motte van het Prinsengoed is verder niets bekend, noch aan 
welke heilige of aan welk mysterie ze was toegewijd, noch over een eventuele bedie
naar of kapelaan, noch over een patroon met benoemingsrecht noch over een tiend
heffer. Het is dus zeker nooit de bidplaats van de parochie van Knesselare geweest. 
Nu rijst een andere vraag. Hebben hier ooit heren van Knesselare gewoond? Waren 
de heren die de graJelijklzede bewoonden te vereenzelvigen met de van Knesselares 
die hun signum zetten onder akten van de twaalfde en dertiende eeuw3? 

De graJelijkhede van Knesselare, alsook het Kllesselaarse op Oedelem met zijn Jon
der, het oude hof, door Daniël Verstraete terecht het Prinsellgoed genoemd, is nooit 
in leen gegeven. Het bleef steeds eigendom van de graaf van Vlaanderen. Wel gaf de 
graaf het voor een bepaalde tijd in hruikleen aan mannen wier verdienste hij wilde 
erkennen en belonen. Hiervan getuigen de akten en rekeningen die sinds het einde 
van de veertiende eeuw bewaard zijn4. Het overige grondgebied van de prochie 
Knesselare ressorteerde onder Land van de Woestijne. Het .roncier, het 
Woestijnegoed, ligt op Aalter ten noorden van de Hoge Kale of Durme, in wier bed
ding later het kanaal van Gent naar Brugge gegraven werd. 
Zo kunnen wij besluiten dat er nooit I-Ieren van Knesselare bestaan hebben, van het 
Knesselare onder de Oudhurg van Genl wel te verstaan5. 

Trouwens er waren meerdere plaatsen met de naam Klessenare - Knesseillre. 
Er was een van Knesselare in de streek van Oudenaarde en er duikt een familie !'{ln 
C/e.Henaere op in de buurt van Kortrijk. 
Over de van Knesselares in het Oudenaardse hebben wij enkele gegevens. Meestal 
vertoefden zij in de omgeving van de graaf van Vlaanderen. Misschien waren zij het 
die met hem op kruistocht gingen, met de graaf gevangen gehouden werden door de 
Franse koning en met hem meevochten op de Grocningekoutcr in 1302. 
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Zij hadden een huis te Oudenaarde. De ambtswoning van de stedelijke gouverneurs 
van Oudenaarde is lang het huis van de Clessenares geweest. Het stond langs de ene 
zijde tegen het Meerpoortstraatje6. Wij kennen hun zegel en wapenschild: van sabel 
met een kruis van si/ver. In de Sint-Walburgakerk waren hun graven te zien van 1445 
tot 14937. 

Van het Knesselare aan de Mossbeek te Kortrijk kennen wij alleen het bestaan. 

Wanneer precies Willem van Zomergem Woestijne gekregen heeft van de graaf van 
Vlaanderen weten wij niet. Waarschijnlijk was het omstreeks 1187 tot 1200. Willem 
wordt voor het eerst in 1203 Dominus de WastÎlza - heer van Woestijne genoemd. 
Warlop zegt dat deze Willem van Zomergem voor 1203 belangrijke gebieden met het 
centraal gelegen Woestijnegoed in leen heeft ontvangen van de graaf van Vlaanderen. 
Dit gebied strekte zich hoofdzakelijk uit over Aalter, Knesselare, Ruiselede en 
Zomergem8. 
Vanuit het Woestijnegoed werd het gebied ten noorden van de Durme ontgonnen. Zo 
werden de heren van Woestijne op Aalter tevens heren van de prochie Knesselare. 
In de loop der eeuwen ging de heerlijkheid van Woestijne over van de ene familie op 
de andere: van de van Praets naar de van Gisteles. In de zestiende eeuw waren de van 
Vlaanderens de bezitters van Woestijne. Catharina van Boetzelaer. de vrouw van 
Jacob van Vlaanderen, heer van Woestijne, was een erg strijdende calviniste. die in 
de zestiende eeuw een zeer actieve rol speelde bij de intrede van het protestantisme 
in onze streek. 
Van de heren van Woestijne is geen spoor te vinden aangaande de stichting of de 
bouw van de kerk van Knesselare. Het Woestijnegoed lag op Aalter en in 1540 bouw
de Lodewijk van Praet zijn kasteel in het centrum, dichtbij de kerk van Aalter. Hun 
zorg ging dan ook vooral, zoniet lIitstlllitend, naar die kerk. waar zij trouwens begrJ.
ven werden9. 

11. Het dorp 

Als het Prinsengoed, een Frankische nederzetting, de oudste van Knesselare zou zijn. 
dan is het wel merkwaardig dat de gemeenschap van Knesselare zich daar niet venkr 
ontwikkeld heeft. 
Men mag veronderstellen dat de bewoners van en rond het Prinsengoed gauw zulkn 
ervaren hebben hoe regelmatig bij wintertijd en regenseizoen alles daar onder water 
liep. Zij keken bijgevolg uit naar een hoger gelegen en veiliger plaats en \'l'stigden 
zich rond de hoger gelegen dries, later de Schuerdries geheten. Dl' dorpl'1 van dt' hui
dige kerk, op die Schuerdries gebouwd, ligt op t H, 15 m. hoven de :teespiegl'!, wat nÎt't 
onaanzienlijk is voor onze streek. 
Hoe groot de dries was, is moeilijk te zeggen. Wij kennen dl' hq~ren:ting k'n l.Uilkn. 
de huidige Veldstraat. en ten westen dl' Klnoslerstraat. 
Alles wijst erop dat de kerkwegel die men hel'! rt'l'enl ht't Klisst'straatjt' is gaan t"X'

men de noordgrens was. De hovingen t'n het land nmd lil' pr;t'STc'mgc, dt' pastl'rit'. tl'n 
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Sinf-Amandu.v. apostel van Vlaanderel/ , 647-649. 
( il : Sall ('lOrum Galf i(Je Be1llicae il/la~ill e.\· el elogia. Al1/verpia(! / 663). 
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noorden van de kerk en kerkhof waren oorspronkelijk een deel van de dries. 
Oostwaarts strekte de dries zich uit naar de kouter toe. Aan de zuidkant was er een 
bron, waar de Berdelenbuisbeek ontspringt die, zuidwaarts vloeiend, tenslotte uit
mondt in de Kale of Durme. Bron en beek zorgden voor het nodige water voor men
sen en vee. Later is de dries door bebouwing en aanleg van straten verminkt en 
onkennelijk geworden. Alleen het DrieseIken is er een blijvende herinnering aan. 
Op de zuidwesthoek van de dries en niet vlak bij de dorpsdries hebben de mensen van 
Knesselare hun kerk gebouwd. 

De kerk is het middelpunt van de prochie, woord dat toen de betekenis had van wat 
in de moderne tijd gemeente genoemd wordt. Het lag immers voor de hand bij de 
oprichting van de allereerste parochies de kerken bij voorkeur in een domein te plaat
sen en zodoende de bestaande economische organisatie aan het nieuwe geloof dienst
baar te maken 10. 
Rondom de kerk was het kerkhof, omringd door een laag muurtje. De kerk was met 
het koor naar het oosten gericht tegenover de later gebouwde herberg De Swaene en 
de ingang ten westen tegenover de herberg Sint-Hubrecht, waar nu het gemeentehuis 
staat. Noordoostelijk van de kerk werd de priesterage gebouwd, omgeven door een 
vrij grote tuin die zich uitstrekte tot aan de kerkwegel, nu het Klissestraatje. Na de 
bouw van de nieuwe Sint-Willibrordskerk in 1893 werd deze tuin grotendeels inge
nomen door het nieuwe kerkhof. 

Wanneer en door wie werd Knesselare gekerstend'? 
Is Sint-Amandus, de apostel van Vlaanderen, of Sint-Willibrordus, de patroonheilige 
van Knesselare, ooit in Knesselare geweest? 
Er wordt aangenomen dat de bekering der Franken tot het christendom in 496 begint 
met de doop van Clovis (481-511) door de hei lige Remigius (458-51\). Maar het zal 
nog lang duren voor de evangelisatie in Vlaanderen op gang komt. 
Onze streken waren erg dun bevolkt, zeer afgelegen en woest. Wij zitten hier volop 
in het grote woud dat zich uitstrekt van de Schelde over Eeklo. Zomergem, Tielt en 
Torhout tot Ieper. 
Tot aan de komst van Sint-Amandus weten wij maar zeer weinig over de evangelisa
tie in onze streken. Pas sinds de vierde eeuw is er sprake van christenen en christen
dom in het noorden van Gallië. Er was een georganiseerde kerk met hisschopszetel te 
Tongeren, later overgebracht naar Maastricht met Sint-Servaas (omstreeks 340-4ó()) 
als bisschop. 
Er was een tweede bisdom te Atrecht-Kamerijk met Sint-Vaast (5-Hn. en te Doornik 
met Sint-Eleutherius, begin zesde eeuw. En in het begin van de ze\'Cnde Ct'UW, ol\lkr 
koning Dagobert I, (625-639) wordt Terwaan hisdom met Sint-Omuar (ca. (39). Dat' 
zeer eigenaardige indeling beantwoordt aan de indeling van het land dOl)r dc 
Romeinen in vier delen, de cil'i(a/es Tongeren, Kamerijk. DoorniJ... en l\'rwaan. 
Het is zeer moei lijk een juist beeld te geven van de godsdit'nstige gestt'ltenis van onlt' 
voorvaderen in deze tijd. In het noorden, in Vlaandel't'n. is het ht'ilkndom nog h't'r 
sterk en levendig. Meerdere missionarissen. bissdll)p\K'n /.Ondt'l' vaste It'td. t'\'angt'" 
liseren het land. 
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De voornaamste geloofsprediker in Vlaanderen is Sint-Amandus (647/48-680). Hij 
komt uit het zuiden. uit Aquitanië. Hij wordt monnik en kluizenaar en tenslotte ont
dekt hij zijn roeping. Hij gaat naar het noorden van Gallië en vestigt zich te Elnone 
op de Scarpe. een bijrivier van de Schelde, nu Saint-Amand-Les-Eaux in Noord

Frankrijk. 
Alvorens Amandus zijn missietochten door Vlaanderen begint, omstreeks 630, neemt 
hij contact met Sint-Acharius, bisschop van Doornik-Noyon (626/7-637/8). Hij maakt 
hoofdzakelijk gebruik van de waterwegen om onze afgelegen streken binnen te drin
gen. Hij zou een eerste klooster gesticht hebben te Ronse. Dit berust echter op een 
zeer late traditie en wordt in twijfel getrokken 11. 
Wel is zeker dat Amandus langs de Schelde Gent bereikt heeft en er bij een aanleg
plaats aan de samenvloeiing van Schelde en Leie, Ganda, zijn apostolaat begonnen 
is. Hij stuitte evenwel op een hevige tegenstand van de bewoners. Hij stichtte te Gent 
twee kloosters die zouden voortleven in de beroemde abdijen van Sint-Baafs en Sint
Pieters. Zeker is ook dat Amandus te Antwerpen een kerk gebouwd heeft en een kern 
van christelijke gemeenschap georganiseerd heeft. 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij ook in de valleien van Dender en Leie het 
geloof verkondigd, maar harde bewijzen hiervoor zijn er niet. 
Dat Sint-Amandus in de streek van Beernem, Oedelem en Knesselare ooit zou 
geweest zijn is legende. Het verhaal van de Amandusboom te Knesselare heeft niet 
de minste historische waarde. Het dateert pas van de veertiende eeuw 12. 
Het blijkt ten andere dat de oudste vermeldingen van bewoningskernen in het 
Meetjesland meestal uit de tiende eeuw dateren 13. 
Vermoedelijk is de kerstening van onze streek uitgegaan van en geleid door de bis
schop van Doornik. Wanneer precies weten wij niet en evenmin wanneer de eerste 
bidplaats te Knesselare zou gebouwd zijn, en hoe zij eruit zag. Waarschijnlijk zal het 
een zeer bescheiden zaalkerkje geweest zijn, opgetrokken in hout. 
Het eerste geschreven document dat bewijst dat er een christelijke gemeenschap, een 
parochie, opgericht is, met rechten en plichten, dat er een altaar is met een bedienaar. 
dateert van 1171. In de twaalfde eeuw werden maar zes nieuwe parochies gesticht in 
onze streek: Kluizen, Ertvelde, Wondelgem, Hansbeke, Ursel en Knesselare l4. De 
tienden van de inkomsten van het altaar komen van rechtswege toe aan de bisschop 
van Doornik. 
In 1171 maakt WaJter I (1168-1172) gebruik van zijn recht en schenkt het alwar van 
vijf kerken, waaronder Knesselare, ([an het k(/pittel van Zijll kathedraal te Doornik. 
Belangrijk in deze tekst voor de geschiedenis van de Meetjeslandse parochies is het 
verschijnen van de parochie Knesselare, toegewijd aan Sint-Willibrordus, en de 
parochie Ursel toegewijd aan Sin-Medardus. Het feit dat de Doornikse bisschop beide 
parochies tot I 171 in eigen hand had, wijst erop dat de stichting van beide parochies 
eerder uitgegaan is van de bisschop dan wel van een lekeheer. 
Paus C1emens 111 (1187-IIYI) bevestigde deze schenking bij bulle van IIYO. 
De parochie Sint-Willibrordus te Knesselare behoorde samen met eenentwintig ande
re parm:hics van het Meetjesland tot het aartsdiakenschap van Gent. 
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111. De eerste kerk 
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Nu kon men overgaan tot het bouwen van een kerk in duurzaam materiaal, een huis 

van gebed de eredienst waardig. 
Daar de kerk, eventueel samen met het kasteel van de dorpsheer, een monument is dat 
centraal staat en het dorp beheerst 17 heeft men ze te Knesselare gebouwd, zoals reeds 
gezegd, op de zuidwesthoek van de Schuerdries, in het begin van de dertiende eeuw. 
Een juiste datum kennen wij niet. Maar in 1201 geeft Stefanus (1192-1203), bisschop 
van Doornik, opdracht aan zijn kathedraalkapittel, tiendheffer van het altare de 
Knesselare" 18 drie bunder land te geven aan de kerk van Knesselare "voor de nood
wendigheden van de eredienst" 19. Noodwendigheden van de eredienst, was dat mis
schien het financieren van de bouw van de kerk? 

Deze kerk werd - zoals in die tijd overal in Vlaanderen - opgetrokken in Romaanse 
stijl. De Romaanse bouwkunst in Vlaanderen is goed bestudeerd, hetzij in kerken die 
goed bewaard tot ons zijn gekomen, hetzij in fragmenten van vroegere kerken over
gebleven en benut bij uitbreiding of nieuwbouw. 

Men kan de Romaanse monumenten onderverdelen in drie categorieën. Er zijn de 
eenbeukige Romaanse20, er zijn de middelgrote kerken met middenbeuk, zijbeuken, 
dwarsbeuk of transept en vieringtoren. Tenslotte zijn er nog de grote monumentale 
kerken zoals de Sint-Basiliuskerk (H. Bloedkapel) te Brugge en de Sint-Hermeskerk 
met crypte te Ronse2t . Onder de verdwenen monumenten kennen wij de kerk van de 
Sint-Baafsabdij te Gent22, de Sint-Pietersbandenkerk te Torhout en de Sint-Donaas
kerk te Brugge. 
In het Meetjesland zijn de Romaanse kerken, of wat ervan overbleef, eerder langs de 
schaarse kant. Veel is verdwenen en wat tot ons kwam is meestal erg verminkt23 . In 
Adegem herkent men nog het transept en de prachtige toren van de Romaanse kerk. 
In Ursel is alleen nog de vieringtoren op zijn onderbouw bewaard, en in Assenede 
alleen de toren. 

Uit bepaalde gegevens, plannen, tekeningen en schaarse aantekeningen over de eer
ste kerk van Knesselare kunnen wij met zekerheid besluiten dat ze een middelgrote 
kerk was. Ze had een middenbeuk met zijbeuken van vijf traveeën, tweemaal vier 
vierkante pijlers en een dwarsbeuk of transept. Op de kruising van het transept rust, 
op een zware onderbouw, een vierkante middentoren. De apsis was eenvoudig, recht
hoekig afgesloten, en was de voortzetting van de middenbeuk, een bijgevoegde 
travèe, die aanleunde tegen de onderbouw van de middentoren. Alles was opgetrok
ken in metselwerk van veldsteen. Het geheel werd schaars verlicht door kleine rond
bogige vensteropeningen en afgedekt met een vlakke houten zoldering. 
De bouw van de kerk wijst op een niet te ontkennen invloed van Doornik. Invloed die 
men trouwens terugvindt in de meeste Romaanse kerken en kerkjes van het voorma
lige bisdom Doornik (= praktisch heel Vlaanderen). 

In onze regio is deze bouwkunst zeer sober, zelfs arm. Het materiaal is meestal in 
eigen streek gewonnen. De veldsteen bij ons opgegraven was ongeschikt was voor 
architectonische sierclementen of beeldhouwwerk. 
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Recollstructietekellillg WIIl cll' Romaall."l' kerk, !>l'gill 13d(' ('('/111', 

Verder was er mogelijks de onkunde en technische onervarenheid vun onze kerkbl)lI
wers, Men bouwt geen gewelven, men bouwt ook geen halfronde apsis met tlve.'rkilli
zing van gewelven, 
In de vijftiende eeuw, omstreeks 14S0, werd de Romaanse apsis w\'\'angl.'l1 door I.'en 
zeer mooi koor in gotische stijl, dieper uitgezet, driezijdig afgl.'slntell l'll dl)l)(' IWat~' 

steunberen gestut. Ook hier heert men de invloed van Dnornik nlllkrgaan l'll Iwgc-
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Oe ROlllaanse kerk, c/oorslIl'c/l' OI'er hl'l koor. 

volgd wat men aan de kathedraal van Doornik had voorgedaan in 1143. toen men ook 
daar het Romaanse koor had vervangen door het prachtige gotische koor dat nu nog 

alle bewondering afdwingt. 
Waarop steunt onze bewering dat dc eerste kerk van Knessclurt' el'n Rommlllsc kerk 

was, zoals hierboven beschreven'? 
Jammer werd er over dezc eerste kerk .geen studie gemankt. noch l'nig !II\.'hl'ologisdl 

onderzock gedaan. 
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Re('on,vtru('tie van dl' plallelvond van de Romaanse kerk, beRin dertiende eeuw, 
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Silll -Wil/ibm,. IIIS, palroo/l 1'(// / dl' kak t ' lI 1)(f/'(l('Iti/' A:/I/\.'cI II't', ()CJ,--7.'V, 
( il : , tI//( '(tII'III11 ;a/li/lt' i/llt/gil/tw t'f 10,lIi(/, . \1/11' /1 i ' " IAA.'1 
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Vooraleer de kerk in 1885 werd afgebroken, heeft men wel een reeks tekeningen 
gemaakt van het gebouw. Het waardevolste document en het overtuigend bewijs van 
~ ~ 

onze stelling is het nauwkeurig opgemaakt grondplan van 1885. 
Daarnaast hebben 'wij de Horenbault -kaart van de Brugse Vaart (1615), een paar 
gegevens bij De Potter en Broeckaert over de toren boven de kruisbeuk en de oude 

pilaren. die onze stelling bevestigen. 

Vooreerst is er de Kaart van de Brugse Vaart in 1615 van Jacques Horenbault. Deze 
kaart schetst ons een juist beeld van de kerk van Knesselare in het begin van de 
zeventiende eeuw. Of liever van het puin van onze kerk. Is die kaart betrouwbaar? 
R. Van den Abeele schrijft dienaangaande: "De kerken werden niet op eenvormige 
manier getekend. maar blijkbaar naar de werkelijkheid geschetst. Deze van Aalter is 
nog zonder toren en z.e laat maar een armzalige indruk na wanneer men ze vergelijkt 
met sommige andere kerken (deze van Zomergem b.v.). Te Knesselare en te 
Lm'endegem ontbreken de torenspitsen. Verder zijn er kerken met vieringtoren. met 
ooster- of westertoren. grote en kleine. De kastelen en hun omgeving werden natullr
getrouw afgebeeld. te vergelijken met de platen in Sanderus' Flandria Illustrata van 
1641 .. 24. 
Dat de kerken door Horenbault naar werkelijkheid werden geschetst kunnen wij 
onder andere vaststellen bij de kerk van Adegem. Men herkent zeer duidelijk wat 
vandaag nog overblijft van de vroegere Romaanse kerk: de dwarsbeuk en de viering
toren, het welbekende en zeer karakteristieke torentje van Adegem. Voor Ursel het
zelfde: het enige wat daar van de oude Romaanse kerk tot heden overbleef, de vie
ringtoren met spits, is eveneens precies getekend. Wij kunnen dus gerust stellen dat 
wij op de kaart van Horenbault ook van de kerk van Knesselare in 1615 een zeer 
getrouw beeld hebben, zij het dan wel van een kerk in puin. 
Als bisschop Triest voor het eerst Knesselare bezoekt op 9 september 1627, schrijft 
hij in zijn visitatieverslag: "Ecclesia {wee fuit penitus destructa". Deze kerk werd 
totaal verwoest. 
Inderdaad, wat Horenbault op zijn kaart geeft is het puin van een kerk met dwarsbeuk 
en een zware vierkante middentoren. De daken en de spits van de toren ontbreken. 
Volgens het plan van de in 1885 afgebroken kerk stellen wij vast dat men bij de ver
bouwing in neoclassicistische stijl in 1790-92 het gotisch koor heeft bewaard, met 
aanpassing van de ramen. De tweemaal vier vierkante pijlers, en dus de vijf traveeën 
bleven. Een zesde travee vóór het koor is merkelijk breder en beantwoordt aan de 
breedte van de afgebroken dwarsbeuk. Met de dwarsbeuk verdween ook de midden
toren. De eerste pijlers vooraan zijn niet vierkant, het zijn zware muren, overblijfsels 
van de onderbouw van de middentoren. 
De Potter en Broeckaert schrijven eveneens dat de oude kerk, afgebroken in 1790, 
drie daken - dat i!> drie beuken - had, en dat de toren zich niet op het westeinde bevond 
zoals nu, maar wel ten oosten van de kruisbeuk, en dat de !-?ewelven van hou! waren, 
evenaJ!> die des lorens25 . 
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IV. De verwoesting van de kerk 

De stemmige Romaanse kerk met haar gotisch koor bleef ongeveer anderhalve eeuw 
ongewijzigd. In de zestiende eeuw zou ze grondig veranderen. 
Niet alleen de kerkgebouwen, maar ook en vooral de kerkgemeenschap in 
Vlaanderen, gingen zware tijden tegemoet. Er was op kerkelijk gebied veel beweging 
in die fameuze zestiende eeuw. 

Er was de reformatie: ontstaan en verspreiding van het protestantisme (1517); de cal
vinistische vloedgolf over de Nederlanden met al zijn gevolgen; de godsdiensttroe
belen en godsdienstoorlogen die op het einde van de zestiende, begin zeventiende 
eeuw de Nederlanden dooreengeschud en verscheurd hebben. Het zuiden, Vlaan
deren, werd door Famèse ( 1545-1592) voor Spanje en de Moederkerk heroverd. Het 
noorden werd protestants. 
Er was ook het Concilie van Trente (1545-1563) met zijn hervormingen binnen de 
Kerk: de contrareformatie. Er was de oprichting van de nieuwe bisdommen in de 
Nederlanden (1559-1570). Men had reeds lang ingezien dat de bisdommen bij ons 
veel te groot waren en moeilijk te besturen en dat een grondige reorganisatie absoluut 
nodig was. Een lang niet gemakkelijke operatie. Na veel onderhandelen over het ver
delen van de territoria, het spijzen van de mellsae episcopales, dat is het voorzien in 
het levensonderhoud van de bisschoppen, het zoeken van geschikte kandidaat-bis
schoppen, werd op 12 mei 1559 eindelijk de oprichtingsbul van de nieuwe bisdom
men afgekondigd. Er kwamen vijf nieuwe bisdommen in Vlaanderen: Antwerpen. 
Brugge, Gent, leper en Mechelen27. 
Knesselare, dat in het oude bisdom Doornik tot het ilm1sdiakenschap van Gent. deke
nij Gent. behoorde, ging in 1609 in het nieuwe bisdom Gent naar de dekenij Tielt28 . 
Het kathedraal kapittel van Doornik bleef echter het tiendrecht van de kerk van 
Knesselare behouden. 
Ondertussen zijn de godsdiensttroebelen in alle hevigheid losgebarsten. De beelden
storm (1566) is als een allesvernielende wervelwind van west naar oost over 
Vlaanderen geraasd en heeft ook onze streek deerlijk gehavend2l). 

Er zijn diepe wonden geslagen en het herstel zal langdurig en moeizaam zijn. 
De opstand tegen Spanje met zijn inquisitie en zijn religieplakkaten werd aangevoerd 
door de adel. In november van 1565 kwam het Verbond der Edelen tnt stand. "/k::.t' 
nieuwgezinde edelelI hehhen hUil OI'erllliging uitgedragen ill lIuII o"midddIUkt, omgt'
ving, en wel allereerst hU dl) he\'olking \'(111 lIuII eigell lIeNlijkhl'dt'lI. /ft·t gt"'olg was 
dat op die plaatsen de plotse doorhraak Vl/1/ liet cah'illislIIt' t'" dt' dcwrlllct' g('pllanl 
gaande verrl'ijderillg c~l gewelddadige vernielillg ,'iln clt' ht,t'ldclI ;11 15óó ('('11 11('(" 
ander karakter hcu/den dali elders in het lancI; ('I" was gt't'lI sprake \'(111 ('CII \'o/ksl>(·· 
weging. !Jef ging er illtegendeel om tJen ,'ernicu\\'illg die IIlt'T slraH(' hC/lld ,'ClII hOlWl 

uil werd geleicf'30. 
In 1566 besloten de synoden van de gen:formcenlc Kl'rk SHllIl'n ml'l dl' l'lkkn van hl'! 

Eedverhond tot gewapend verzet tegen Spanje. Er wl'rd gl'ld ingczullll'ld lllll in 
Duitsland geworven troepen te tïnanl'ierl'll. De l'erstl' krijgswrridllingl'n \'UII Ill't 
rebellenleger waren echter een mislukking. 
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Horenbaufl-kaarl van de Brugse vaa rl / 6 / 5 - kerk van Knessefare.in puin. 

fn onze ~trcek was het atharina van Boetzelaer, weduwe van Jac b van Vl aanderen, 
heer van raet en van het Land van de Woe tijne in Aalter, die d d orbraak van het 
calvinisme leidde. athari na wa. van . u'eng calvinisti sche hui ze. Haar vader We I, 
haar vier br ers en twee zusters speelden allen n belangrijk r I in de tr eb I n van 
1566. Zij stond in nauw verband m t de kpstukken van het Verbond d r del n, m t 
Jan van Marnix van Si nt-A ldegonde. irk van Br nkb rst, R b rl van B II , Hendrik 
van rcdcmdc en anderen die te gast waren p h t kasteel in Aalt r n r regelmati g 
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vergaderden om hun plannen en strategie te bespreken. Zij nodigden de predikanten 
uit om in Vlaanderen de leer van Calvijn te verspreiden3l . 
Opvallend is dat er in Aalter noch in Knesselare enig spoor van beeldenstorm te vin
den is. Catharina van Boetzelaar liet waarschijnlijk in alle stilte de beelden uit de kerk 
van Aalter en uit de kapel van haar kasteel verwijderen. Mogelijks is het eveneens zo 
gebeurd te Knesselare. 

Voor het eerst in 1569 is er sprake van enige beroering en onrust op godsdienstig 
gebied te Knesselare als baljuw De Meijer op bevel van Catharina van Boetzelaer bij 
het uitgaan na de zondagsrnis aan de kerk aankondigde dat zij die wensten de ser
moenen van predikant Carpentier bij te wonen in Aalter, niets te vrezen hadden. In 
hoever de bevolking van Knesselare hierop gereageerd heeft, weten wij niet. Alles 
lijkt hier kalm te zijn. Pastoor Christiaan Hillebrant (1565-1580) blijft trouwen heeft 
blijkbaar zijn parochie goed in handen. Na hem, van 1585 tot 1608 is Knesselare zon
der pastoor. 
In Ursel daarentegen ging pastoor Adriaan van Maldreghem over tot het calvinisme 
en werd te Brugge onthoofd. In Oostwinkel leidde de pastoor Jan Teirlinck persoon
lijk de beeldenstorm in zijn kerk. Ook hij werd later aangehouden en te Gent terecht
gesteld. Er waren in de streek wel enkele incidenten uitgelokt door nieuwgezinden 
zoals Jan de Dendere die tijdens het voorbijtrekken van de processie psalmen en geu
zenliederen stond te zingen. Maar tot felle conflicten kwam het niet. 

Na de mislukking van de Pacificatie van Gent (1576-77) begint pas de grote miserie 
bij de oprichting van de calvinistische dictatuur aldaar in 1577. Gent neemt de lei
dende rol van het revolutionair verzet tegen Spanje in de Nederlanden. 
I n het najaar van 1577 doet François de la Kethulle, heer van Ryhove, een staats
greep. Hij neemt militair de macht in handen. Hierbij wordt hij krachtig gesteund 
door talrijke protestantse ballingen die met de Pacificatie van Gent teruggekeerd 
waren. Jan van Hembyse wilde samen met Ryhove van Gent een Nieuw Geil è \'(, 
maken. De godsdienstige inspiratie kwam van Pieter Datheen. uitgetreden karmeliet 
van Steenvoorde en talentrijk calvinistisch predikantJ~. 

Het calvinistisch bewind van Gent voerde een tomeloze vervolging tegen de katho
lieken, niet alleen binnen Gent en de Kasseirij van de Oudburg. waaronder 
Knesselare ressorteerde, maar in heel Vlaanderen. In 1578 en 1579 \voedde een nieu
we beeldenstorm in kerken en kloosters die v .. lI1uit Gent werd geleid. De gerefor
meerde kerk werd georganiseerd, de pastoors in de parochies werden verdreven en 
door predikanten vervangen en er werden consistories opgericht. "/llillder delll IIt'g('" 
maanden 11(/ de Gentse putsch was het kat/w/icisll1e 1IIOIIlIc/OOc/ gt'lI1(/elkt ('11 l\'elS ('I' in 
heel Vla(/nderen eell stel'ig georgalliseerd cah'illistische kerkort!t' oj>gt'/>oll\\'(rJJ . Op 
46 dorpen van de kasseirij van de Oudburg waren er 22 dk een pn.'diknnt hadlkn. 
waaronder Eeklo, Zomergem, Ursel en Aalter. Knesselare echter wordt niet n.'r
noemd. Waarschijnlijk werd het bediend door de predik.ant vlIn l'en uanpakndl' 
parochie, immers "de I'redikalltell I//(/('S/('II ';.Ol·ed l//ogt'lUk ook i" dt' />ll/IrtdOl]Jt'" 
prekell"34. 
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Kaart over het delveIl vall de Brugse vaart in /6/5. Bemerk de lIliddelltorell op de kerk V(lll 
Kne.5selare. 

(Handschrift. Rijksarchief. Gent. Kaarten nr. 97). 

Alexander Farnèse, hertog van Parma (1545-1592), gouverneur-generaal van de 
NederIanden35, begint de herovering van de Nederlanden. De katholiek gebleven 
edelen, meestal van Waalse afkomst, de Malcontenten, sluiten de gelederen om de 
calvinisten uit hun gebieden te verdrijven en sluiten zich tenslotte aan bij Farnèse. 
Vanuit het zuiden begint gouverneur-generaal Farnèse, een merkwaardig strateeg, 
zijn heroveringstocht met de inname van Doornik. Weldra volgen leper, Oudenaarde, 
Brugge en Hulst. Oostende en Sluis houden hardnekkig stand. Uitgeput door hon
ger~nood en diepe ellende capituleerde Gent op 17 september 1584. 

De Spanjaarden van Farnèse en de Malc(JIllenten zijn ons land binnengevallen, niet 
als vrienden die ons kwamen bevrijden, maar als vijanden en veroveraars. 
De soldaten van Oranje, de Slaatsen, hadden reeds zware otTers geëist van onze arme 
bevolking. AI wat op de boerderijen nog te vinden was werd meegenomen: paarden, 
vee, inboedel, alles werd geroofd en geplunderd, en de huizen, stallen en schuren 
meestal platgebrand. De plunderende soldaten leefden op kosten van de weerloze bur
gef'~. 

Farnèse trok met zijn troepen steeds verder. Na Gent ontzet en onderworpen te heb
hen, wa~ Antwerpen zijn eerste doel. Verder zou hij naar het noorden oprukken. 
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Vanuit Sluis, waar de Staatsen stevig genesteld zaten en stand hielden, vielen benden 
gewapende mannen onze streek binnen: de Vrijbuiters, die op hun beurt terreur en 
ellende zaaiden over onze berooide en uitgeputte bevolking. Zij waren er vooral op 
uit om priesters, pastoors die nog op hun parochie gebleven waren of teruggekeerd, 
gevangen te nemen, gegijzeld te houden om ze tegen grof geld vrij te laten. Diegenen 
van wie weinig financieel voordeel te verwachten was, werden vermoord. 
Dat overkwam de minder broeder Willem Olys, die van Gent naar Brugge ging. Hij 
vermeed zoveel mogelijk de openbare wegen om niet in handen van de Vrijbuiters te 
vallen. Dit zou, volgens een oude overlevering, te Knesselare toch gebeurd zijn in de 
omgeving van het Dielstraatje36. Hij werd gevangen genomen, aan een boom gebon
den, deerlijk verminkt en tenslotte vermoord37. 

In 1599 werden naar de meest bedreigde parochies soldaten gestuurd om de weerlo
ze bevolking te beschermen tegen de invallen van de zo gevreesde Vrijbuiters. 
De weinig ingezetenen die nog te Knesselare vertoefden vroegen en kregen hulp van
uit Gent. Maar men moest eerst met eigen middelen de puinen van de "geruïneerde 
en afgebrande kerk" herstellen om de soldaten erin te logeren. 
Hier is voor het eerst sprake van de geruïneerde en afgebrande kerk te Knesselare. 

Wanneer en door wie werd de kerk van Knesselare verwoest en in brand gestoken? 
Men heeft meerdere data voorgesteld: waarschijnlijk in de jaren 1583-1590, mis
schien in 1583. De streek tussen Gent en Brugge werd in 1578 zwaar geteisterd door 
de geuzen. Wij weten met zekerheid dat de kerk van Oedelem in dat jaar 1578 door 
de geuzen werd platgebrand. Men kan de vraag stellen: is ook toen de kerk van 
Knesselare niet verwoest? Tot op heden zijn het gissingen en vragen. 
Op 6 mei 1599 kwam Jean de Nivelles te Knesselare aan met een dertigtal soldaten. 
Dat bleek algauw onvoldoende te zijn, men vroeg versterking, maar dat bleef zonder 
gevolg. 
Onze streek bleef erg onveilig tot na 1600. De parochie van Knesselare werd bediend 
vanuit de naburige parochies. 
Wij zijn goed ingelicht over de godsdienstige situatie van Knesselare in de jaren 
1600-1657, door deken De Mol van Tielt (1616-1657) en bisschop Antonius Triest 
van Gent ( 1620-1(57)38. 
In 1610 was een pater dominicaan pastoor te Aalter, hij moest tevens instaan voor de 
parochie van Knesselare. 
In de verslagen van De Mol zien wij hoe stilaan het godsdienstig leven herneemt en 
georganiseerd wordt. Wat het herstel van de kerk van Knesse1are betreft, schrijft hij 
dat men hoopt hiermee in 1618 te beginnen, maar in 1623 ligt de kerk nog steeds in 
pum. 
In 1636 was de pastoor van Knesselare teruggekomen, maar daar het te onveilig was 
verbleef hij in Aalter. Trouwens bijna heel de bevolking van het luidl'n vun hl't 
Meetjesland was gevlucht. De streek lag er verlaten bij, de hui/.en en hOl'nkrijl'n in 
puin. De desolatic en verlatenheid waren zo erg dat men de wegen van hl't \,\,(Il'gl'r 
bebouwde land niet meer kon onderscheiden. 
Het zou nog lang duren vooraleer hier alles weer normaal zou zijn en dl' kt'rk. lll'l'stdd. 
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v. Herstel van de kerk 

Op 6 mei 1598 schenkt Filips 11 de Zeventien Provinciën, de Nederlanden, aan zijn 
dochter lsabella (1566-1633), die zal huwen met Albrecht van Oostenrijk (1559-
1621 ). Zij werden de soevereine en onafhankelijke vorsten van de Nederlanden. Zij 
zouden de grondleggers worden van een eigen dynastie. Spijtig hadden zij geen kin
deren. geen opvolgers. Bij de dood van Isabella kwamen de Zuidelijke Nederlanden 

terug aan Spanje. 
Onder het bestuur en het wijs beleid van de aartshertogen werd de Kerk hersteld. Na 
een beleg dat drie jaar duurde, veroverde Spinola in 1604 Oostende. In 1609 sloten 
zij het Twaalfjarig Bestand, de rust kwam in het land terug, de gevluchte bevolking 
keerde terug en het normale leven kwam stilaan weer op gang. De verwoeste kerken 
en kloosters werden hersteld, en er werden nieuwe gesticht. De aartshertogen ver
leenden steun aan geleerden en kunstenaars en stimuleerden heel sterk het onderwijs 
op alle niveaus39. ~ 

Knesselare, de verst westelijke uithoek van de Kasseirij van de Oudburg van Gent. 
was de armste parochie van ver in het rond. Er was veel heide en bos en de grond was 
onvruchtbaar. Deken De Mol schreef in zijn verslag van 1625 dat de twee parochies 
Knesselare en Ursel moeilijk te bereiken waren. Ook door de visitatieverslagen van 
bisschop Triest zijn we goed ingelicht40. Op de noordelijke hoek van Knesselare met 
Ursel was er moeilijk toezicht uit te oefenen. Ook het nieuw gegraven kanaal Gent
Brugge (1612-1613) betekende een hinderpaal voor de decanale bezoeken. De Mol 
merkte nog op: "de inwoners van Knesse!are zijn ruwen er heerst grote onenigheid 
onder de voornaamste inwoners,,41. 
Komt daarbij dat het kathedraal kapittel van Doornik, tiendheffer van Knesselare, veel 
moeilijkheden had met het innen van de tienden. Er werden dienaangaande meerde
re malen processen ingespannen tegen hen die de tienden moesten innen en het geld 
niet doorstuurden, of door de parochie die zich bekloeg dat Doornik geen hulp ver
leende bij het herstel van de geruïneerde kerk42. 
Antonius Triest (1577-1657), de zevende bisschop van Gent, bezocht zeven keer 
Knesselare. Van elk bezoek geeft hij een nauwkeurig verslag van zijn bevindingen: 
hoe de parochie reilde en zeilde en, wat ons vooral interesseert. hoe de restauratie ver
liep van de geruïneerde kerk. 

Bisschop Triest komt de eerste keer naar Knesselare op 9 september 1627. Jan De 
Zuttere ( 1625-1(46) is er pastoor. De bisschop stelt vast dat het grootste deel van de 
voorkerk, dat is de middenbeuk vanaf de westgevel tot aan de dwarsbeuk, goed her
steld is. Weliswaar zijn de muren nog niet bepleisterd en er is weinig versiering. Het 
altaar is nog niet geconsacreerd, het is trouwens niet waardig en moet vervangen wor
den. Het tabernakel is lelijk en de pixis waarin de H. Eucharistie bewaard wordt is 
onwaardig; biechtstoel en preekstoel voldoen niet. Er is nog geen vloer in de kerk en 
geen beglazing in de vensters. Meerdere mensen die ondervraagd werden, geven een 
zeer goe9c getuigenis over de pastoor, de koster en al degenen die in de kerk een 
funclie/uiloefenen. De bisschop tekent op dal de inwoners van de parochie elke zon
dag naar Aardenburg gaan om hun nodige inkopen te doen, dal is af le raden. Na 
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meerdere gelovigen het sacrament van het Vormsel te hebben toegediend is 
Monseigneur nog even de hoeve van Papinglo gaan bezoeken, niettegenstaande dat 
de hoeve, die eigendom is van het bisdom Gent, in het bisdom Brugge ligt. om van
daar rond de avond door te reizen naar Ursel. 
Zo hebben wij een klare kijk op de kerk in haar eerste stadium van herstel. Het hoogst 
nodige is gedaan om er de goddelijke diensten te kunnen verrichten en het parochiaal 
leven weer op gang te brengen. Er zijn ongeveer 450 praktiserende gelovigen. 

Op 23 mei 1631 is bisschop Triest opnieuw te Knesselare. Sinds zijn laatste bezoek 
is er aan het herstel van de kerk verder gewerkt, maar het glas ontbreekt nog in bijna 
alle vensters. Er zijn reeds 600 gelovigen en men spreekt met veel lof over de pas
toor, alleen heeft hij wat te weinig interesse voor de armtierige versiering van zijn 
kerk en om hieraan te verhelpen. 
In 1643 stelt de bisschop vast dat de middenbeuk van de kerk en één zijbeuk tot aan 
het koor goed hersteld zijn. Hij voegt er de volgende lovende woorden aan toe: "de~e 
kerk zou een van de schoonste van het bisdom z.ijn als z.ij helemaal hersteld ~Olt Z.ijll, 
maar de bevolking is arm en er is H'einig hulp te verwachten \'an de heer mil de 
parochie". De heer van het Land van de Woestijne, Rijngraaf Frederik Magnus, gou
verneur van Sluis, was in dienst van de Staatsen en dus protestant. 

Drie jaar later, op 20 maart 1646, verongelukte pastoor De Zuttere. Hij was 22 jaar 
pastoor geweest en werd opgevolgd door Leonard De Vriese (1646-1681). 
Op 23 mei 1646 komt bisschop Triest op bezoek. Het is te vroeg 0111 over de nog 
jonge, pas aangekomen pastoor te oordelen. Men is aan de restauratie van het mid
denschip van de kerk toe: de onderbouw van de grote middentoren tot aan het koor. 
Vermoedelijk heeft men de imposante vieringtoren niet hersteld. "Want", schrijft de 
bisschop in zijn verslag, "men heeft er een klein toren(;e opgez.et". Waarschijnlijk 
ging het om een dakruitertje. Meteen was de grote middentoren voor de kerk van 
Knesselare definitief verloren. Bij latere verbouwingen zou men een toren(tje) plaat
sen op de westgevel. 
Het altaar kon nog steeds niet geconsacreerd worden, want het is nog altijd ver
plaatsbaar. Indien het koor zou hersteld zijn, dan zou het altaar er zijn vaste en detini
tieve plaats krijgen en geconsacreerd worden. Er is nog geen nieuwe preek- en biecht
stoel. Het Allerheiligste wordt nog steeds bewaard in een minderwaardig tabernakel. 
Er is geen doopvont. men doopt in een gewone waskom. Hij kan best begrijpen dat 
alles zo arm en eenvoudig is. zonder sier of praal. want de kerk is zeer arm. Er moet 
wel geld binnengekomen zijn van het kapittel van Doornik. 1000 gulden, voor het 
herstel van de kerk. maar de rekeningen werden niet voorgelegd. 

Bij zijn volgende bezoek. drie jaar later 26 april 1649. vindt bisschop Triest de pas
torie en de kerk in goede staat. de kerk is voor een groot deel hersteld en goed ver
sierd. Hij heeft het altaar geconsacreerd: het staat dus vast op lijn definitieve pluuts 
in het herstelde koor. Er zijn ongeveer 670 pratikerende gdovigen. Dl' pastoor is gOl'd 
gezien bij zijn parochianen. alleen ... hij preekt een hl'l'tjl' te weinig. Een puur jaar 
later, in 1651. zijn kerk en koor volledig herstdd, Er is nog stl'l'ds gl't'n do~)pvont l'n 
de preekstoel is minderwaardig voor zulke mooie (.,l'r(.,. 
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Op 27 mei 1654 is Antonius Triest weer op bezoek te Knesselare. De meubilering van 
de kerk is nog altijd even armtierig als drie jaar geleden. Er zijn 709 trouwe kerk
gangers en de pastoor leeft in goede verstandhouding met zijn parochianen. 
Het was het laatste bezoek van bisschop Triest aan Knesselare. Hij stierf op 28 mei 
1657. Aan hem danken wij de kennis van het zeer moeizaam herstel van de eerste 
kerk van Knesselare. Zo gaan wij de tweede helft van de zeventiende eeuw in. 
Geleidelijk werd alles verbeterd en weer normaal in kerk en parochie. Over eventu
ele veranderingen of verbeteringen aan het kerkgebouw weten wij niets. Uit die tijd, 
zo rijk aan religieuze kunst, het glorietijdperk en hoogtepunt van de Vlaamse Barok, 
is (was) ons het zeer mooi beeld van de H. Moeder Anna bewaard, een merkwaardig 
kunststuk in onze eenvoudige dorpskerk. Het is helaas verloren gegaan43 . 

VI. De verbouwing van de Romaanse kerk : de tweede kerk 

De Romaanse kerk van Knesselare, hersteld na de verwoesting in de zeventiende 
eeuw, werd op het einde van de achttiende eeuw niet gesloopt, maar grondig ver
bouwd. Het koor, de onderbouw van de middentoren en de tweemaal vier zware vier
kante Romaanse pijlers werden benut bij de verbouwing. 
De bevolking van Knesselare was in de laatste jaren van de achttiende eeuw sterk toe
genomen. Men benaderde de 2000 inwoners. De kerk was te klein geworden. Pastoor 
De Boes (1767-1795) die sinds eind 1767 de parochie met veel ijver had geleid, zette 
zich resoluut aan het werk om daaraan te verhelpen. 
Een nieuwe kerk bouwen zal wel niet mogelijk geweest zijn voor een arme parochie 
als Knesselare, als men bedenkt hoe lang het herstel van de geruïneerde kerk geduurd 
heeft. Komt daarbij dat de tiendheffer, het kathedraal kapittel van Doornik, in de 17de 
eeuw al erg karig met financiële hulp, nu evenmin als toen erg gul zal geweest zijn. 
Uiteindelijk besluit men de kerk niet te slopen, maar het bestaande gebouw aan te 
passen, te verbouwen. 
De Potter en Broeckaert beschrijven die kerk: "De oude kerk ter uitzondering van het 
koor, werd omtrent J 790 afgehroken, en had drie daken. De toren he vond zich toen 
niet, gelijk nu, op 't westeinde, maar wel ten oosten, hoven de kruisheuk. Hoogaltaar 
en sacristij waren onder één dak; twee koren waren voorzien van één gewelf; het 
ander zijkoor was naakt onder 't dak. Deze heide gewelven, evenals die des torens, 
waren in hout"44. 
Waar De Potter en Broeckaert deze gegevens vandaan halen weten wij niet. Zij geven 
geen bronnen aan. Merkwaardig is dat wat zij vertellen overeenkomt met onze 
beschrijving van de Romaanse kerk. Zij had drie daken, dus drie beuken, de toren 
bevond zich ten oosten boven de kruisbeuk, dat is de vieringtoren. Twee koren waren 
voorzien van een houten gewelf, daarmee bedoelen de auteurs ongetwijfeld de 
Romaanse vlakke houten zoldering, het andere koor, versta zijbeuk, was naakt onder 
het dak. Dus was de Romaanse vlakke houten zoldering nog niet hersteld in één van 
de zijbeuken. 
In 1790 begon men aan de verbouwing van de oude kerk; zij duurde tot 1792. De ver
bouwde kerk bleef nog bijna honderd jaar bestaan. In I HH5 werd zij gesloopt. 
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De neoclassicistische kerk van Knesselare 1790-1792, afgebroken in 1885. Vooraall::.ichr. 
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Men zou een kerk bouwen in neoclassicistische stijl, wat toen erg in de mode was. 

De Potter en Broeckaert beschrijven de kerk zoals zij ze nog gezien hebben alvorens 
ze gesloopt werd in 1885. 
"Zij heeft drie beuken onder één dak, en een en vierkanten toren boven den ingang, 
voorzien van eene korte, ook vierzijdige spits. Het koor is het oudste gedeelte van den 
bouw, en had oorspronkelijk drie spitsbogige vensters; dat in 't midden werd toege
metst, evenals het bovendeel van die van weerszijden, zoodat deze hun Gothisch 
karakter verloren hebben. Buitenwaarts wordt dit gedeelte des gebouws door twee 
zware drummers geschraagd. Iedere zijbeuk wordt door zes vensters verlicht. De 
gewelven, niet hoog, zijn van steen, en rusten op vijf vierkante pijlers"45. 

Bij de verbouwing heeft men het gotisch koor bewaard en aangepast. De "kern" van 
de Romaanse kerk werd benut, dat zijn de vierkante Romaanse pijlers en gedeeltelijk 
de onderbouw van de middentoren. Deze laatste heeft men zo verminkt dat er slechts 
twee pijlers overbleven, anderhalve keer zo breed als de vierkante pijlers. Een zeer 
ongelukkige oplossing, en een schamele herinnering aan de onderbouw van de mid
dentoren. 
Toen pastoor De Boes bij het verbouwen van de oude kerk de zware Romaanse pij
lers besloot te behouden, mogelijks om financiële redenen, was dit niet naar de zin 
van de bevolking " .... die er prijs schenen op te stellen. eene geheel nieuwe kerk te 
hebben, en men verhaalt, dat eenige der vermetelsten op zekeren nacht. met bijlen 
gewapend, naar de kerk trokken, met het inzicht de pijlers ql te kappen. Hunne macht 
en geduld waren evenwel zoo sterk niet als het middeleeuwseh metselwerk. en de 
ontevredenen zagen zich gedwongen van hun voomemen ql te :::ien"-l6. 

Alvorens de kerk te slopen in 1885 heeft men spijtig genoeg. voor zover wij konden 
nagaan, geen archeologisch onderzoek noch studie gemaakt \'lUl de af te breken kerk. 
Men heeft wel nauwkeurige plannen gemaakt die de beschrijving van De Potter en 
Broeckaert staven. 

VII. Einde van de Romaanse kerk 

Terwijl men te Knesselare, in de jaren 1790-1792, ijverig bezig was met het verbou
wen en uitbreiden van de Romaanse kerk, steekt bij onze zuiderburen de zware storm 
op die snel over het oude continent zal razen en er alles ondersteboven zal keren: lil' 
Franse revolutie. 
Het soevereine volk neemt de macht in handen. De voorrechten van Kerk l'n adel 
worden van nul en gener waarde verklaard. kortom afgeschaft. Na een proces dat 
amper zes weken duurde, werd koning Louis XVI ter dood wrl.lordeeld en onthoofd. 
In 1792 verklaren de Fransen de oorlog aan Oostenrijk l'l1 vallen 011S land, hlL'l1 dl' 
Oostenrijkse Nederlanden, binnen. Na de overwinning vun Jourdnll te Flcurus hl'/l'l
ten zij ons land en verdelen het in negen departementen. Oost-Vlaumkl\'n nK't hooIti
stad Gent wordt het Scheldedepartement. Er volgde tl'vl'ns l'en I.Wa1\' hl'Il,tting. 
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De openbare beleving van de godsdienst werd sterk aan banden gelegd, hier en daar 
werden kerken gesloten. Kloosters worden opgeheven en publiek verkocht. In veel 
gevallen worden de kloosterlingen gewapenderhand buitengezet. Er komt een bur
gerlijk statuut voor de geestelijken en de priesters moeten een eed van trouw aan de 
Republiek en haat aan de koning atleggen. Zij die weigeren de eed af te leggen gaan 
zich verbergen op eenzame plaatsen, bossen of afgelegen hoeven, om van daaruit 
clandestien hun pastoraal ministerie uit te oefenen. Er wordt een hevige jacht gemaakt 
op onbeëdigde priesters. Zij die in de handen van de politie vallen worden veroor
deeld tot deportatie naar de eilanden Rhé, Oléron of naar Guyana. 
De pastoor van Knesselare, Lieven Naudts (1795-1802), en zijn onderpastoor A.F. 
Van de Voorde ( 1783-1803) weigeren de eed af te leggen en verbergen zich. 
De prachtige pastorie van Knesselare, pas gebouwd in 1779, wordt betrokken door 
Pieter De Swaef, gedurende het schrikbewind veldwachter van de gemeente. Deze De 
Swaef verraadde pastoor Naudts, die aangehouden werd en geboeid naar Gent over
gebracht. Hij wordt op 23 augustus 1798 veroordeeld en verbannen naar het eiland 
R ,47 e . 

Na het Concordaat van Napoleon in 180 I werd de godsdienst hersteld en komt pas
toor Naudts in 1802, na een ballingschap van vier jaar, terug naar Knesselare. 
Gedurende de besloten tijd was de kerk van Knesselare gesloten, maar bleef onbe
schadigd zodat Pastoor Naudts bij zijn terugkeer onmiddellijk het parochiaal leven 
kon herstellen. Niet voor lang echter, want enkele weken na zijn terugkomst uit bal
lingschap, op 19 oktober van hetzelfde jaar, werd hij benoemd tot pastoor van Sint
Pauwels-Waas. 

Te Knesselare werd hij opgevolgd door Alexander D'Hoedt (1802- I 804), die na 
anderhalf jaar reeds vertrok naar Ardooie. 

In 18 I 5, na de slag bij Waterloo, verdwijnt Napoleon van het toneel en worden wij 
bij Holland gevoegd. Wij behoren nu tot de Nederlanden, zoals dat toen heette. Deze 
Nederlanden houden amper een vijftiental jaren stand. De pesterijen van het prote
stantse noorden tegenover het katholieke zuiden en het koppig despotisme van 
Willem I 08 I 5-1840) beu, komt het zuiden in 1830 in opstand en verjaagt de 
Hollanders. Sinds I S31 vormen wij het Koninkrijk België met de sinds lang 
gedroomde vrijheid van godsdienst. 

Op dat moment is Petrus De Vos (I H27-1 H36) pastoor te Knesselare en Lodewijk 
Amand Tanghe zijn onderpastoor. 

Als pa<;toor De Vos in I S36 pastoor van Waarschoot en deken van Eeklo wordt, volgt 
Tanghe hem op. I...odewijk Tanghe kende de parochie en zag hoe de bevolking van 
Knesselare gestadig aangroeide. In I H30 telde men 3H49 inwoners, in I H44 is het 
getal gestegen tot 41 OS. Er was dringend hulp nodig voor de snel groeiende parochie. 
In I S4Ó kreeg Knesselare zijn tweede onderpastoor. Er was niet alleen dringend 
geestelijke hulp nodig, ook was de kerk te klein geworden. 
Reeds in het begin van de jaren veertig leefde bij pastoor Tanghe de gedachte de kerk 
uil te breiden, een verbouwing zoals een goede veertig jaar geleden. Aan een volle
dige nieuwbouw viel niet te denken. Men was, precies zoals vroeger, te arm. 
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Het zou een ruime mooie kerk worden in dezelfde neoclassicistische stijl als de 
bestaande kerk. In de oude kerk was er met een oppervlakte van 411 vierkante meter 
plaats voor ongeveer 1233 personen. De voorgestelde verbouwing voorzag in een 
merkelijke grotere ruimte, er zou 192 vierkante meter bijkomen. De voorkerk, vanaf 
de ingang tot aan de nieuwe dwarsbeuk, behield haar vijf traveeën met de beruchte 
tweemaal vier vierkante Romaanse pijlers. Dit was het enige wat nog overbleef van 
de eerbiedwaardige kerk van 120 I. De toren bleef nagenoeg hetzelfde silhouet 
behouden, hij was ruim 22 meter hoog en vormde een zeer harmonieus geheel met de 
voorgevel. 
In 1844 vertrok pastoor Tanghe naar Gent en werd opgevolgd door Jan Van Den 
Broele (1844- I 58 I). 
Hij was een zeer gemotiveerd en verstandig man. Hij zette zich zonder dralen aan het 
werk en nog voor het einde van het jaar 1844 stuurde hij een uitgebreid smeekschrift 
naar de koning en naar de gouverneur van Oost-Vlaanderen waarin hij de noodzake
lijkheid van de uitbreiding van de kerk van Knesselare met vele argumenten aantoont. 
Aangezien de precaire financiële toestand van gemeente en kerkfabriek kan er geen 
sprake zijn van een nieuwbouw. Hij stelt voor het ontwerp van Ghysels goed te keu
ren en te laten uitvoeren. In principe zijn de gezagsdragers akkoord, maar ze helpen 

niet. 
Een tweede smeekschrift blijft eveneens zonder gevolg. Men staat toe de verbou
wingswerken uit te voeren, op voorwaarde dat men over het nodige kapitaal beschikt, 

want staat en provincie verlenen geen toelage. 
Het geld was er niet en het plan Ghysels werd niet uitgevoerd. Erg jammer, want 
Knesselare zou een zeer mooie en ruime kerk gehad hebben, en het bewaarde gedeel
te van het eerste Romaanse kerkje van 120 I, de voorkerk met de tweemaal vier 
Romaanse pijlers, zou nu een monument geweest zijn dat velen ons konden benijden. 
In 185 I wordt pastoor Van Den Broe\e ook naar Waarschoot gepromoveerd en opge

volgd door Victor Jozef De Meester (1851-1859). 
Met deze nieuwe pastoor begint een nieuwe fase in de bouwgeschiedenis van de kerk. 
Hij was, samen met burgemeester Eugeen Maeyens t 18-\.8-1858), voorstander van 
een nieuwe kerk te bouwen en "die oude kerk II/(/(/r l{f'tl> brekel/". 

VIII. De nieuwe en derde kerk 

Victor Jozef De Meester ( 1851-1859) was een bekwaam en zeer helezen man. Later 
zal hij deken van Oudenaarde worden en tenslotte kanunnik van hel kathl'drmllkapi!

tel van Sint-Baafs. 
Te Knesselare zal hij zijn beste krachten inzetten voor de houw van lil' nkU\\'L' h'rk, 
hierin gesteund door burgemeester Eugeen MaeYl'ns ( 1 8-\.8-1 KW), gl'Ilt.'esht.'er en mail 

met hoge relaties. Ilij was gewezen heelmeester van koninp. Wilkm I. 
Pastoor De Meester heen wel gedurende zijn pas!oorsamht lijn hl'sh .. ' kmdllt.'1l inge
zeI om een nieuwe kerk Ie houwen. maar verder dun pogingt.'11 t.'1l wu! gt'ld in/anll'kn 

kwam hel niet. 
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Luchtopnam e van het centrum. (Met we lwillende toela ting I'on Mevr. De Wop enoere
Dobbelaere. waarvoor on::.e dank) 

De bouw van een nieuwe kerk te Knesselare werd een erg lange krui sweg. Het wa 
een tijd van armoede en ellende. De honger nood van de j aren veerti g lag niet ver af. 
Velen verdienden hun br od ten hui ze op het weefgetouw. De opkomst van de 
mechanische weefindustrie uil ngeland , ingevoerd door Li even Bauwen ( 1769-
1822), was de d odsteek voor de hui. nijverheid . nlbering, honger en ziekte waren 
schering en inslag. 

iettegenstaande de ijver en z rg van pastoor De M eester kreeg hij d nodige fond
sen voor de kerkbouw niet bijeen. 
Bovendien begon de p litiek zich met de zaak te bemoeien. De liberalen hadden zich, 
.,inds Rome hun leer veroordeeld had, slerk legen de Kerk opgest Id, en gingen over 
tot de loge, werden vrijmetselaar of in sommige gevallen protestant48. 
In 1859 werd pastoor Dc M eester naar udenaarde gepromoveerd n opgevolgd door 
JCJ/;ef hcod or van Schecrdyck ( 1859- 1878). 
Van Scheerdyck was een intellectueel en zeer kun stminnend man. Hij b za t een, voor 
die tijd, erkwaardige bibliotheek en een v rzam ling kunstwerken, "kostelijke schil
d(Irije/1 van I!,ro/l'l11eesters, als Ruhel1 s, De 'ra eye r, Van leef .. ,,49 
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Blijkbaar had pastoor Van Scheerdyck weinig zin om de nieuwe kerk te bouwen, wel 
had hij daarvoor een aanzienlijk bedrag bijeen gebracht. 
Daar de kerkfabriek weinig of geen initiatief nam, nam het gemeentebestuur zelf de 
zaak van de nieuwe kerk in handen. 
Op 16 november 1876 plaatste het schepencollege twee punten op de agenda: 

"Je Het bouwen eener nieuwe kerk; 
2e Het aankopen van eenen grond; tot het maken van een voldoende kerkho.r50. 

Even noodzakelijk als de bouw van een nieuwe kerk was het aanleggen van een 
nieuw kerkhof. Ook dit laatste was veel te klein geworden, gezien het groot aantal 
overlijdens per jaar. 
Als gevolg van het besluit van het gemeentebestuur liet burgemeester dokter August 
Wille (1859-1879) door architect De Perre-Montigny te Gent een ontwerp maken 
voor de te bouwen kerk te Knesselare. 
Wie architect De Perre-Montigny was en waar hij gestudeerd had, konden wij niet 
achterhalen, maar zeker is dat zijn eerste ontwerp zeer mooi was. Als te duur voor 
Knesselare werd het door pastoor Van Scheerdyck en zijn kerkraad verworpen. Een 
tweede plan van De Perre-Montigny, veel eenvoudiger maar toch zeer goed, werd 
eveneens verworpen. 
Wat heeft hier meegespeeld? 
Voelde pastoor Van Scheerdyck zich over het hoofd gezien, zijn gezag miskend? Een 
oude vete tussen twee aanzienlijke families, de Maeyens en de Willes? Of simpele 
dorpspolitiek, de opkomende liberalen tegen de katholieken? Wie zal het uitmaken? 
Ondertussen verstreek de tijd. 
In 1880 eiste De Perre-Montigny van de gemeente Knesselare het hem toekomende 
honorarium voor de twee afgewezen ontwerpen, en stapte naar het gerecht. 
In 1879 had Arnold Bellaert (1879-1897) dr. Wille als burgemeester opgevolgd. 
Bellaert en zijn gemeenteraad weigerden te betalen. Het werd een proces dat zes jaar 
duurde. De gemeente verloor het proces en zal De Perre-Montigny vergoeden voor de 
twee ontwerpen plus de onkosten van het proces. Het is 29 maart 188.3. Pastoor Van 
Scheerdyck verliet Knesselare in 1878 en werd opgevolgd door Emiel Van Den 
Doorn ( 1878-1892). 

Bij zijn benoeming had de bisschop van Gent Mgr. Bracq (1865-1888) bij pastoor 
Van Den Doorn erop aangedrongen prioritair werk te maken van de houw van lil' 
kerk.In 1880 liet deze een ontwerp maken door an:hitect De Geynl..' uit Kortrijk.. 
Kerkraad en schepencollege keurden het plan goed. de Commissie van Monumenten 
en de Bestendige Deputatie gaven op 10 december 1881 een gunstig advies. Er wus 
nog wat miserie rond de aanbesteding van de bouw. L. Beernaert krl..'eg tenslotte hl..'t 
werk toegewezen. 

Het liberaal ministerie van Bam zou echter een stok in hl't wid stekt'n. Bam loud 
twee inspecteurs naar Kncsselare die de OUdl' kerk nHK'stl'n ondl'r/Ol'Kt.'n ulIngmllHk 
dc tocstand cn de armet i ngcn van hct gL'bouw. Ik hL'rl'll \'olldl'll dat dl' lHldl' kt'rk 
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ruimschoots voldeed aan alle eisen en bijgevolg niet mocht gesloopt en vervangen 
worden. Alle werk werd stil gelegd. Dit zou ruim twee jaar duren. 
In 1884 werd het liberaal ministerie ten val gebracht door de overwinning van de 
katholieken. Pastoor Van Den Doorn liet de werken herbeginnen. 

Er werd een noodkerk gebouwd in de hof van de pastorie, een soort barak in hout, de 
berde/en. In Knesselare zei men kort de berre/en kerk. Ze werd op Witte Donderdag 
van 1885 ingezegend en in gebruik genomen. In maart van hetzelfde jaar begon men, 
tot grote opluchting van de parochianen, de oude kerk te slopen. 
Hiermee verdween het laatste restje van de eerste kerk van Knesselare: de fameuze 
tweemaal vier Romaanse pijlers van 120 I. 

Alles was in gereedheid gebracht om eindelijk met de nieuwbouw te beginnen, toen 
de vroede mderen van Knesselare op het gedacht kwamen de kerk niet te bouwen op 
de plaats van de oude. Men wilde ze meer noordwaarts, teneinde vààr de kerk een 
ruim dorpsplein te maken. 

Pastoor Van Den Doorn had reeds een groot deel van zijn tuin afgestaan aan de 
gemeente om er het nieuw kerkhof aan te leggen. Van verdere toegevingen omtrent 
de plaats van de nieuwe kerk was van zijn kant absoluut geen sprake. 

Men zal het plan van De Geyne uitvoeren. Een nieuwe ellende begint. 
In 1886 is de nieuwbouw reeds ver gevorderd als men zeer onrustwekkende tekens in 
de bouw vaststelt, verzinkingen en barsten in pas gebouwde muren. Zijn de bereke
ningen van de bouwmeester fout? Werd er minderwaardig materiaal gebruikt? Is de 
uitvoering van het werk niet verzorgd en niet gecontroleerd? 

"De werken werden stil gelegd. Deskundigen kwamen het werk onderzoeken en 
hes/oten dat het noodzakelijk was de nieuwe kerk af te breken. Hieruit ontstond een 
proces dat vijf jaren duurde ... ,,51. Aannemer L. Beernaert stierf ondertussen en zijn 
weduwe laat het werk in de steek, maar eist wel de betaling voor het slecht gelever
de werk. Natuurlijk weer een proces. 
De provinciale bouwkundige van Oost-Vlaanderen, de heer Mortier van Gent, komt 
de zaak onderzoeken en keurt alles af. Alles is te herdoen. 

Nu willen burgemeester en schepenen zelf de zaak in handen nemen en de kerk bou
wen waar zij willen. Er zal een marktplaats komen en de kerk zal meer noordwaarts 
gebouwd worden. Men beslist het plan van De Geyne niet meer te gehruiken, de 
architect krijgt een vergoeding voor het gedane werk. 
Het gemeentebestuur kan nu vrij handelen. De heer Soete uit Roeselare krijgt 
opdracht een nieuw ontwerp te maken. De heer Naert, provinciaal architect van West
Vlaanderen. zal toezicht houden. 
Oe meningsverschillen tussen het gemeentebestuur en pastoor Van Den Doorn over 
alles en nog wat geraken niet bijgelegd. Op 25 januari 1 S92 krijgt de pastoor op eigen 
verzoek eervol ontslag en vertrekt naar Laarne. 
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De kerk ge-::.ien vanllit de Kloosterstraat. 

Amper een week later, op I februari , wordt Petru 
Stillemans benoemd tot pas toor van Kn elare. Pa, toor an L 
naar Knesselare met de opdracht a lle geda hten n . tr kkin,-, n t 
stichten ... en de kerk te bouw n. 

an L d r 19r. 
( I _-1900) k\ am 

"Hij was een geleerd en ervaren priest r ... Door C/anhoud nd Ir rken ha I hij ook 
grondige bouwkennissen C/C/ngewon en ... " hrijft m n op zijn r ll\Vpr ntj bij zijn 
overlijden te Mald gem in 1926. Zijn bOllll'kenl1 is en lal 
goed van pa g kom n. 
Het geme nteb tuur b kwam an , taat n PI" in i 11 
schulden w rd n v r fr nd , n wat van d ni uw k 
keurd , werd ges loopt n pg ruimd. 
In de gem ent raad w rd b . li . l d k rk t 
vOOl'ge t Id , m r noordwaa rt , k or 11 

op de zuidoo. tho k van d k rk en d 
Op 16 augustus 1892 I gd past I' -l 
oktob r kwam d k n D ~ ort an N 
nen in naam va n d bi s. h p. 

Het plan va n ar 'hit ' t 
P 1'1' -Monli gny, ooml 
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werkt door pastoor Van Loo, daartoe gemachtigd door de technische diensten van 
staat en provincie. De Soete voorzag in zijn plan een houten overwelving, die Van 
Loo liet vervangen door een stenen gewelf. De voetstukken van de heiligenbeelden 
op de kapitelen van de pilaren werden bekroond met een baldakijn dat op zijn beurt 
pilasters droeg, waaruit de aanzet van de gewelven opsteeg. De vensters werden aan
gepast, de drie lange smalle vensters in de dwarsbeuk werden vervangen door één 
groot monumentaal venster. 
De werken aan de nieuwe kerk schoten goed op. Wij lezen in het verslag over de toe
stand en werking van de gemeente op 27 oktober 1893 dat de kerk bijna helemaal vol

tooid is. 
Een kleine maand later, op 22 november: "Woensdag voormiddag deed men de stel
lingen weg van onder het gewelf aan de linker kruisbeuk, dat voltrokken was. Opeens 
deed zich een verschrikkelijk gekraak horen; twaalf werklieden bevonden zich op de 
stelling, acht hadden nog de tijd zich vast te klmnpen aan de staven van het groot zij
venster (waar nog geen glas in zat) doch de vier anderen stortten met stelling en 
gewelf naar beneden"52. 
Men haalde de slachtoffers van onder het puin en een paar zwaar gewonden kregen 
in het gemeentehuis de eerste zorgen van Or. De Jaeger. Er waren geen dodelijke 
slachtoffers. Daarop volgde de laconieke opmerking: "Dit ongeluk zal de voltooi
ingswerken in de kerk merkelijk vertragen". 

Men kan de vraag stellen: Was de draagkracht van de muren berekend op de stuw
kracht van de gotische gewelven? De stuwkracht van de spitsboog is eerder horizon
taal en vergt de onmisbare steun van stevige steunberen of luchtbogen. 
Na dit zwaar accident werden de werken gauw hervat. Om de horizontale druk van 
de gotische spitsbogen van het gewelf op te vangen heeft men in de muren veranker
de trekijzers aangebracht, wat de schoonheid en de harmonie van het gewelf niet ten 
goede komt. 

Begin 1894 waren de werken beëindigd. Op 18 februari kwam deken Hulpiau van 
Nevele de nieuwe kerk inzegenen en bracht plechtig in processie het heilig Sacrament 
vanuit de noodkerk over naar de nieuwe kerk. 
Op 17 juli werd de weerhaan op de toren gehesen en op 10 september daaropvolgend 
heeft Mgr. Stillemans de kerk plechtig geconsacreerd. Het was eindelijk de voltooi
ing van de derde kerk van Knesselare. 
Pastoor Van Loo schreef opgelucht en tevreden in het boogveld boven de grote 
ingang ".mnCto WILUhrordf)o eXlrUXerUnl Me IIlCoLae" - "Ter ere van Sillf
Willihrord hen ik door de inwoners gebouwá'. Het chronogram geeft 1893. Het had 
vijftig jaar geduurd vanaf de dag dat pastoor Tanghe in 1843 opdracht gaf een ont
werp te maken voor een nieuwe kerk. 

Hiermede heeft Knesselare een monumentale kerk zoals men er weinig vindt op een 
buitenparochieS3. De aanpassingen en verbeteringen van het ontwerp door pastoor 
Van Lüo zijn van die aard dat de kerk kan gerangschikt worden onder de betere 
ncogotischc kerken in Vlaanderen. 
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BIJLAGE I 

Versiering, beglazing en meubilair van de kerken van Knesselare. 

De versieringen van de eerste, de Romaanse kerk, waren uiteraard zeer eenvoudig. De 
muren werden bepleisterd en "de meest eenvoudige en goedkope beschildering in de 
Romaanse periode, was het kalkwitsel"S4. 
Er zijn weinig getuigenissen van Romaanse muurschilderkunst in Vlaanderen 
bewaard. Wij mogen zeker niet verwachten dat een arme parochie als Knesselare zich 
de luxe kon permitteren op de muren van haar kerk enige decoratieve of figuratieve 
beschildering te laten aanbrengen. 
Aangaande het altaar en eventuele beelden die er zouden kunnen geweest zijn weten 
we niets. 
Na het herstel van de in de zeventiende eeuw door de geuzen verwoeste kerk. was er 
zeker geen rijkdom te bespeuren in onze kerk, behalve het heel mooi en kostbaar 
beeld van de H. Moeder Anna, nu ook verdwenen, gestolen natuurlijk. en een mooie 
offerschaal in latoen uit de vijftiende, zestiende eeuw, tot heden bewaard en gebruikt. 
Verder moeten wij wachten tot 1792, als de oude kerk grondig verbouwd werd. om 
iets meer over de inboedel van de kerk te vernemen. 
Wat het meubilair betreft hebben wij een klein dossier dat berust in de bibliotheek 
van de Rijksuniversiteit te Gent. Zes folio's met ontwerpen van altaren. een preek
stoel en een biechtstoel, telkens in twee verschillende versies, door De Rudder 
"gemaekt voor de kercke van Knesselare". Die plannen werden blijkbaar niet uitge
voerd aangezien De Potter en Broeckaert schrijven dat "De predikstoel werd rer
vaardigd omtrent het jaar /732 door Jozef Decq 1'00r het schrijnwerk, ell door Pieter 
Scherlaecken voor het snijwerk. Het hoogaltaar, samengesteld uit der gedraaide 
kolommen, in den stijl der zoogenaamde kunstherle\'ing (Renaissallce) heeft een tafe
reel, voorstellende Christus aall het kruis, geschilderd ill de XV/Jde eeuw; nog 
hemerkt men ill den koor een schilderij naar Rubens, de Kroning \'(lIl Maria, en eene 
H. Familie, insgelijks eene n(/\lolging .. 55. 
Verder waren de zijaltaren toegewijd aan O.-L.-Vrouw en de H. Anna. De schilderij
en die de zijaltaren versierden en de genoemde heiligen voorstelden waren ":(J(Jr 
oud". Er was verder nog een "goed t({{ereel \'ml Diepenheck", een Christus aan het 
kruis. 
Over de beglazing van de kerk weten wij niets. Alles samen een waardige kerk voor 
een zo arme parochie. 

Pastoor Van Loo heeft de bouw van zijn kerk tot een goed einde gebracht. Het werk 
van architect De Soete had hij hier en daar wat bijgewerkt. Bij de eeuwwisseling was 
de neogotiek in Vlaanderen al over zijn hoogtepunt. De verbeteringen van Van Lnn 
zijn goed te onderkennen en onderstrepen enigszins nog zwakke plckkt.'l1 in hl't nnr
spronkelijke plan van De Soete. Nu volgt de voltooiing van het werk. Dl' kerk Illt)l'St 
geschilderd worden, bcglaasd cn van meubels, altarl'n l'l1 11l'L'idl'n \"nnl'lÏt.'n. 
Dc wandschilderkunst kcndc op hct einde van de nl'gl'ntil . .'I1de el'UW in ons land l'l'n 
nieuwc opfleuring. De neogotiek heeft daarbij een nÎt.'t It.' onth'nnl'll 1\)1 gl'spt.'t.'ld. 
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Interieur van de kerk tijdens de jaren dertig. 

Het childeren van de kerk werd uitgevoerd door de gebroeders Buyse: Octaaf, Jozef, 
Mauri en Emiel begonnen hun werk in 19 13, in april J 916 was het af. Zij deden er 
drie jaar over. 
Wij mogen veronder te ll en dat Pastoor Van Loo vanuit Maldegem het werk gevolgd 
en mis chien wel geleid heeft. De kerk is ge childerd in de geest en naar het mode l 
van de middeleeuw e goti che kerken di e ge childerd werden met een structuurge
b nden polychromie. Heel de oppervlakte van de enorme kerk werd be childerd met 
voegwerki mi tati e, de grote muuroppervlakten werden gebroken door banden met 
rankwerk of medai ll on met tek ten en opschrif ten. Zo de Tien Geboden in de mid
denbeuk. Achter het hoogaltaar en bij de zij altare n werd de muur opgesmukt met een 
imitatie van weelderi g brokaat. 
Hel schilderwerk van de kerk werd uitgev erd trouw aan de middeleeuw e traditi e, 
en mel een gr te z rg t 1 in de kl einste detail. zodat, toen kerkfabriek en gem ente
bestuur eraan dachten de kerk te laten her. childeren in een egale tint, de mml. sle 
v or Monumentenz rg zich daartegen verzette en ei te dat de oude child ring pge
fri st en waar n dig her leId zou w rd n, en t t in de kleinst deta il bewaard moe t 
blijven. 
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Aan de beglazing werd dezelfde zorg besteed. Alle vensters in de kerk werden in gri
saille uitgevoerd, dat wil zeggen in glas in lood zonder enige versiering, behalve in 
het koor waar de vijf lancetten van de apsis figuratief versierd werden. Ook in de zij
kapellen van O.-L.-Vrouwen Sint-Jozef werd begin gemaakt met gebrandschilderde 
ramen. 
De glasramen zijn, zoals de decoratie en muurschilderingen, uitgevoerd trouw aan de 
neogotische traditie. De vijf lancetten in de apsis zijn hoog en smal zonder maaswerk. 
zodat de glazenier ongehinderd telkens het rijzig figuur van een heilige in een rijk 
versierde gotische nis kon plaatsen. Zij werden ontworpen en uitgevoerd door de 
firma J. Casier, atelier gesticht door J.-B. Bethune, de grondlegger van de Sint
Lucasscholen te Gent. Garantie voor de zuiverheid van stijl en degelijkheid. 

De heiligen voorgesteld in het koor zijn, van links naar rechts: 
I. H. Leo de Grote, paus, onderaan het wapen van Leo XIII. Gift van pastoor Leo lde. 
2. H. Petrus, onderaan het wapen van Pius X. Gift van pastoor Petrus Van Loo. 
3. H. Willibrordus, patroon van kerk en parochie, onderaan het vermeende wapen 

van Knesselare. Van sabel met kruis van zilver. 
4. H. Augustinus met brandend hart in de hand, onderaan het wapen van Mgr. 

Stillemans. Gift van August Standaert. 
5. H. Aartsengel Gabriël, onderaan het wapen van Mgr. Coppieters. Gift van Gabriel 

Blommaert. 
In het koor zijn er nog vier lancetten in grisaille, gift van graaf de Bousies van 

Hansbeke, geplaatst door L. Grossé van Brugge. De grisailles zijn versierd met het 
wapen van de Bousies, van azuur met kruis van zilver, en de merkwaardige leus in 
het Picardisch, een oud Frans dialect: "Bousies all bon fier". 'Fier' betekent ijzer en 

staat voor zwaard, "Bollsies met het vaardige ZH·'aar({'. 

Bij het bombardement van 27 mei 1940 gingen de ramen van de zijkapellen van 0.
L.-Vrouwen Sint-Jozef verloren. De lancetten van de apsis werden zwaar bescha
digd, maar hersteld. De heiligen Petrus en Leo werden vernield. maar zeer goed ver
vangen door H. Coppejans van Gent, alhoewel zij hierbij hun specifiek gotisch 

karakter verloren. 

De koorbanken, de bank voor het annenbestuur, de merkwaardige bank voor de heren 
van de kerkraad, alsook de communiebank, de biechtstoelen en de predikstoel \ver
den geleverd door Blanchaert-Bressers, die werkte onder leiding van .L-B. Bethune te 

Gent. Alles in zuiver neogotische stijl. 
De drie altaren van onze kerk komen uit de werkhuizen Blanchaert-Bressers te Gent. 
Heeft pastoor Van Loo de hand gehad in conceptie en opbouw ervan? Blanchaert en 
Bressers waren zeer bekwame vaklui en goedgeschonlde leerlingen vun 1.-B. 
Bethune. Hun werk is wat men noemt "rUpe neogotiek". dut will.eggen neogotid. {lP 

zijn hoogtepunt waar niets meer aan of bij moet, eerder wut ovcrluden met pinakels 
en fleurons, van het goede teveel. De invloed van Vinlet-Ie-Duc (I ~ 14-1 ~7l)), lil' 
grote restaurateur van de Franse gotische rnonumenh:n. die nil't ultijd vrij h.' pkill.'n is 

van overdrijving, kan hier wel gespeeld hebben. 
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Zicht op het koor. vóór de restauratie in / 996. 

Het hoogaltaar toegewijd aan de heilige Willibrordus, patroon van kerk en parochie 
i het meest neogoti eh. Het retabel bestaat uit een kl a iek dri eluik , een harmonie 
van nijwerk en schi lderkun t met, waar maar enig zin verantwoord , op chriften en 
verklarende teksten, in het Latij n uiteraard , wat ni emand leest en all een de priesters 
begrijpen, rijk gep Iychromeerd en..met veel goud opgelui terd . 
Het altaar, de offertafel, i van witsteen, versierd met het Christu monogram en de 
pa'! iesymbolen. en drieluik ru tend op de prede ll a verh aalt het leven en terven van 
Sint-Willibrordus. 

p het linkse luik: Will ibrord wordt do r Paus ergiu I (687-70 I) tot bi chop 
gewijd en naar de dezen gezonden. Verder dri e in hout ge neden taferelen: de pre
diking van Will ibr rd, het centrale tafereel stelt de calvarieberg voor, het derde het 
do psel van de neofieten d or Willibrord. p het rechter zijluik: Willibr rd t!ft 
omgeven d r zijn medebr eders te chternach. en Fe tel ijk geh el dat vro ger 
alleen bij gr te feesten penstond . 
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De altaren van O.-L.-Vrouwen van Sint-Jozef zijn van een heel andere conceptie. Het 
Lievevrouwaltaar is een groots opgevat beeldhouwwerk. Centraal zit de Moeder 
Gods met Kind in de glorie van een mandorla. Voor haar knielt de heilige Dominicus 
die de rozenkrans ontvangt, tegenover hem twee engelen met brandende kaarsen en 
hoger langs beide kanten een engel met een symbool uit de aanroepingen van de lita
nie van O.-L-Vrouw: Gulden huis en Toren van David. De neogotiek speelde gaarne 
met oudtestamentische symbolen. Langs beide kanten van dit hemels middentafereel 
een nis met het beeld van de heiligen Anna en Joachim. 
Het altaar van Sint-Jozef is veel soberder, meer klassiek. Centraal in een nis staat een 
zeer mooi beeld van de voedstervader van Jezus, omgeven door vier zeer goed 
geschilderde panelen. Links onderaan het huwelijk van Maria en Jozef, en rechts het 
huiselijk leven te Nazareth. Boven links de vlucht naar Egypte, rechts de dood van 
Sint-Jozef. 
Over de beelden van heiligen die onze kerk versieren kunnen wij kort zijn. 
Het houten beeld van de H. Willibrordus is, uiteraard, zeer verzorgd en rijk gepoly
chromeerd. Als eerste aartsbisschop van Utrecht draagt Willibrordus een kruisstaf. en 
niet een kromstaf, en op de linkerhand draagt hij een kerk, als stichter van de Kerk in 
de Lage Landen. 
Bij zijn graf in de crypte onder de basiliek van Echternach vloeit nu nog een bron. 
Aan het water van die bron wordt een genezende kracht toegeschreven. Daarom 
wordt ook jaarlijks te Knesselare op het feest van Sint-Willibrordus, op 7 november, 
te zijner ere, water gewijd dat vroom in de huizen bewaard wordt en bij ziekte 
gedronken om van de koorts verlost te worden. Daarop wijzen het vaatje en de kruik 
aan de voeten van de heilige. Een repliek van dit beeld in Doornikse kalksteen, vroe
ger rijk gepolychromeerd, werd boven de ingang van de kerk geplaatst en beheerst 
het dorpsplein en de parochie ten teken van bescherming. 

Het orgel en de klokken 

Of de Romaanse kerk een orgel bezat weten wij niet, maar hoogstwaarschijnlijk niet. 
Wanneer precies het eerste orgel in de kerk geplaatst werd, weten wij evenmin. Maar 
zeker is dat er in de achttiende eeuw een orgel was. dat bij de sloping van de kerk in 
1885 uiteraard werd weggenomen en in de nieuwe kerk niet terug opgebouwd werd. 
Over de omvang van dit orgel en zijn eventuele hoedanigheden hebben wij geen 
gegevens. Wij weten alleen uit een paar documenten van zijn bestaan. 
In het gemeentearchief berust een rekening van 1793 waarbij ..... di,11 orga11ist dt'sel" 
prochie de somme van acht pondell grootelI COI/rallt OIltl'lIl1gt", omdat hij van novem
ber 1792 tot einde oktober 1793 ..... gespl'elt hel:ti 11/('t dell orgd tot dC'I'otie t'lIde 

gerief der parochiallell ..... 
En verder herinnert de nu verdwenen grafzerk van pastoor Dc Bocs, owr\cdcn in 
1795, aan de stichting van "eell sol(,/l/II('el eel/lI'ieh jtll'l'g(,tUdc /I/(,t I'igilic' 11C1c'" dt' 

. I 1'/ I I ., I /' I ""tl /1usse, (e t Jent (/{lil (e mel'e /liet 1I,\'Slstellfle ('11 SPi' ('11 I'C/II c ol'g(' .... 

In 1894. drie jam na de voltooiing van de nieuwc kcr", liet pastO\ll' Van Llll) l'cn 
nieuw orgel plaatsen door de gehrocders VcreccKl'n uit GijICgl'lll. Zij haddl.'n als 
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orgelbouwers een zeer goede naam. Wie een Vereecken-orgel bezat wist dat het van 

betere kwaliteit was. 
In 1918 liet pastoor Van Butsel (1913-1921) het orgel nazien en herstellen van tijdens 
de oorlog opgelopen schade. 
Tien jaar later, in 1928, laat pastoor O.Tirez (1922-1935), zeer competent voor wat 
muziek betreft, het orgel van zijn kerk niet alleen nazien en waar nodig herstellen, hij 
laat het ook gevoelig uitbreiden. Zo beschikt Knesselare over een orgel dat men gaar
ne romantisch noemt met een rijk klavier en een uitzonderlijke sonoriteit. Zeer geap
precieerd door kenners en muziekliefhebbers. 

Wat de klokken betreft, kan dezelfde vraag gesteld worden als voor het orgel. Sinds 
wanneer heeft de kerk van Knesselare één of meerdere klokken? 
Ongetwijfeld heeft al heel vroeg in de Sint-Willibrordskerk te Knesselare ten minste 
één klok gehangen. Wij weten dat de vieringtoren op de Romaanse kerk voorzien was 
van galmgaten en bijgevolg ook dienst deed als campanile. In Vlaanderen, het land 
van belforten en beiaarden, werd niet alleen het godsdienstig leven geregeld en opge
luisterd met klokkengelui, ook het dagelijks leven werd geregeld met de klok. 

Over de klokken van onze kerk van de vroegste tijd weten wij niets. De Potter en 
Broeckaert schrijven: "Voor de Fransche omwenteling, op het einde van de vorige 
eeuw, hing er slechts eene klok in den toren. Zij werd ten jare 1727 op het kerkhof 
gegoten." Zij voegen er het verhaal aan toe: "Zij had zulken helderen klank, zegt men, 
dat ~e bij gunstigen wind tot in Brugge kon gehoord worden, hoewel zij zoo zwaar 
niet was als de tegenwoordige groote klok. Zij werd door de Fransche republikanen ... 
uit den toren gehaald en stuk geslagen"57. 
Na het herstel van Kerk en godsdienst onder Napoleon hing er in de toren een nood
klokje, een schelfeke. Dat duurde tot 1853. 

In 1851 bezint de gemeenteraad zich over de mogelijkheid tot het aanschaffen van 
één of meer klokken. Het zal 1853 worden voordat pastoor De Meester eindelijk drie 
klokken laat gieten bij de firma Van Aarschot, opvolger van de gerenommeerde klok
kengieter Van Den Gheyn te Leuven. 
De grote klok, de Willibrord weegt 985 kg, was na amper drie jaar gebarsten en in 
1856 te Leuven hergoten. Peter was burgemeester Eugeen Maeyens, meter Isabella 
Rosa De Vos. Drie jaar later overleed ze en ze werd hij het hergieten van de klok 
opgevolgd door Maria-Theresia Van Overheke. 
De tweede klok, de Maria, weegt 500 kg. Peter was Judocus Rodts, schepen en meter 
Amelie Rodts. Deze klok barstte en werd hergoten in 1894 toen Petrus Van Loo pas
toor was. Arnoldus Bellaert, hurgemeester, was peter en Rosalie Rodts was meter. 
De derde, de kleine klok Anna, weegt 350 kg. Peter was Theodor-Karel De Grave, 
notaris en schepen, meter Rosalie Hallaert. 
Ongeveer negentig jaar lang juhelden of rouwden onze klokken hij blijde of treurige 
gebeurtenissen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog, op 24 augustus 1943, werden 
de twee zwaarste klokken, de Willihrord en de Maria, door de Duitsers uit de toren 
weggehaald om hun oorlogsindustrie te hevoorraden. De kleine klok Anna bleef 
alleen tot 1949. 

155 



Knesselare De Kerk 

Vooraal/ -;, icllf I'C/I/llir de KerksrrallT. 

Pastoor e Vle dankzij d 
parochianen het 
befaamde klokkengi terij Michi 1 l rnik. 
gewijd door dek n M y I' van Zom rg m. 
De nieuw grote kl k, d Willibr rd w o t 10_ 1 ko . P I 

notaris, en meter 11l vrouw w duw ilal Ma 
De tweed klok, d Maria w gt 4 
t 1'. en 11l t r 11l vr uw VI' . - d 
Vo rtaan kan Kn s lar zijn kl kk nli d zing n: 

Klokken, /)r>ekl los i/I heilige vreugde. 
Tr>url fIIel 011 mee in 11101'1 en in 1'0/111' • 

Jub ' 11 e" juichl ook. (fIs zege" kOllllllC'l'/'. 
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BIJLAGE II 

De legende WlIl de Sint-Al1londus/Jool11 te Knesselore 

Hier volgt de tekst van de "Legende mn de Sint-Allwndus!Joom te Knesselare". 
Wij nemen de tekst integraal over, met nota's en bemerkingen uit De Potter en 
Broeckaert. Geschiedenis der Gemeenten van Oost-Vlaanderen. 

"De H. Amand predikte het Christen geloofin de omstreken van Knesselare, toen het 
barbaarsche volk besloot hefll ter dood te brengen. Te dien einde wapende zich een 
boer met eenen boog, en stelde ~ich in hinderlaag op den weg. langs waar de heilige 
geloof'il'erkondiger naar ~ijn verblijf terug moest keeren. Uit meerder voomitzicht. en 
ten einde te beter kllnnen mikken, plaatste hij 't eind van zijnen boog in den grond. 
maar nauwelijks was /zet hout des boogs in aanraking met de aarde, (~lhet wapen I'er
anderde in eenen tak, groeide zichtbaar en kwam \'01 bladeren, niet tegenstaande de 
strengheid van het jaargetijde. Deze boom bevond zich, zegt J. Huyttens, wien wij 
de::.e legende omleellen, nabij de plaats, ~vaar heden de kerk oprijst, en bloeide tot in 
de XIVe eellW. Hij was in de streek onder den naam van St.-AfIl({//(lsboofll bekend. 

Bovenstaande sage is eene der oudste van Vlaanderen; zij klimt op tot den lijd zel
veil, waarop de gebeurtenis gezegd ~vordt te hehhen plaals gevonden, n(/melijk tot de 
Vlle eeuw. Gillis De Wevel, een Brugscll dichter der XIVe eeuw, laschte haar in zijn 
herijmd Leven van SI. Amal1d in, en ving ze (/llerwaarschijnlijkst lIit den mond des 
volks op. Zijn werk, voleindigd in het jaar 1566, herust in Iwndschr(fi ter bibliotheek 
van de Gelllsche HoogesclIOol, en werd door Ph. Blol71l1l(/ert op last \'(/// de 
Maatschappij der Gentsche Bihliophilen in '1 licht gegeven. Ziehier op welke wijze 
hij het bewuste wonder en de bekeering van de heidensche hevolking tusschen Brugge 
en Knesselare beschrijft: 

.... Te Hoedelem ende te Knesselare, 
Ende die daer omtrent gheseten waren, 
Bleven in hare Cjllaetheit vasl, 
Dies nam Amafld an 'I lasl, 
Ende ghine daerwaerl met ghenent, 
So dat hi heere stede Cjllam gheghend. 
Die men sellle Joijs in /Jistele nooml, 
Ende het voorl, ie wille glzijl gOOf/lil 
Staet een kerke in .'iente Amullds llalfUl, 
Daer vant de.'ie heliglze mun heCjllame 
Vele lieden ill groolerfeesten. 
lIi die hinnen was van goeden keeste 
Mercle wel harer alder qn·are, 
f;llde hi wert aldaer glzeware 
Van eenen q/"gotf, die daer sloed, 
/Jaer si om dreven den /Jliden /1/oe{t2 
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Dies wert hi gram iJl sinen sinne, 
Ende es ghegaen met gro(Jter onminnen, 
Ende stac den ({{god, so dat hi vel, 
Dies 'rvert daer de menigla fel 
Up hem, ende gram int ghedochte3 

Maer Amand, die goedertiere ende sochte W 
Was, sprac hemlieden toe: 
'Ghi softe lieden, seghet mi, hoe 
Laefti hu aldus verdwasen, 
Van den duvel Sathanase, 
Ende doet hum dusghedane heere! 
Het .'lal uwer sielen deeren seere. 
Laet varen dit gheloove quaat, 
Ende doet hem dusghedane heere! 
Het sal uwer sielen deeren seere. 
Laet varen dit gheloove quaet, 
Ende hoort een deel IW minen raet, 
Ghi sult upne111en een nieuwe sede, 
Ende keeren hu aen kerstinhede, 
Ende doen hu doepen allegader 
/n den name, dat Christus, ons vader, 
Hem liet erL/cen, door onse som/en. 

Dies vindt die duvel tsine rade, 
Om hu te bringhene im dnal, 
Daer ghi sout houden dese wet, 
Die ghi lieden hebt on({aen, 
Dende al sinen wille ghedaen, 
Ghelike dat ghi tooghet hier. 
Hel is een viand, die in't I'ier 
SSlaed, ende herrem" IIlI ter hllere, 
Daer ghi hier heert ende doel cllre. 
Lael varen dil spel, ende onheed hem, 
Dien genen die swelf in .Iherusolem, 
Want hi hu lil/ten nool mach /Jringhen, 
Ende ghehulpich .'lijn in alle dinghen . .. 
Met desen dat Amand dilseide, 
Christus dl/er sine gracie tIede, 
Ende sende in .'luiken somighen II/ell/orie, 
Dat si hegheerden te soukene de glorie 
Van dae,. boven, von heli/eI rijke, 
Ende h(ulen Alllonde ootllloedl'lik(" 
Dol hi hem!ieden dode I'erstllen 
Hoe si Gods gmdc /IlOchtel1 OI/(!lll'I/, 
EI/dl' den dil vel fel ol/tloo!,C'n, 
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Die se in de quatheit wilde knoopel/ 
Maer eenighe waren. die dit saghel/, 
Die so \'{lste in de bande /aghen, 
Ende int stree \'{ll/ del/ viand, 
Dat si ne mochten. si hu becand, 
Niet ghenoughen hem ter doghed5 

Want si in ql/aetheden waren ghesoghet, 
Ende so \'U/ der nidicheden 
Dat si hem onderspraken ter stede, 
Ende droughen over een ghemeene, 
Datter een sOl/de gaen alleene, 
Ende ha/en seichten ende boghen. 
Die Izi kende van goeder v/oghe, 
Ende danne soudi comme sciere, 
Ende scieten den mail goedertiere, 
Die \'{lil der verradel/esse Iliet wiste; 
Maer van onsen behoedere Jhesul1l Christe 
Stom hi ende predicte seere, 
Dies bescermden God, ons Heere, 
In deser wijs, als glzi mooght hooren. 
A/s die man quam. die te voren, 
Oom sinen boghe was gheglwen, 
EI/de hi ter stede soude staen, 
Den handboghe te spannene uptie pese, 
Om dat te sterkere soude wesen 
In de v/oghe, ende te fe/re de scote mede, 
Hi sette 't een hende up die heede, 
Ende ~1!([ende den boghe spannen saen6 , 

So es't hende in de heerde f.:hegaen, 
Eenen ha/ven voet, gheloeft dies; 
Stappans daer een boom wies. 
Van den bOf.:he in der f.:hebare, 
Recht een deel (di een cruce ware; 
Dit mach men alle daf.:he sien 
't Wonder, dat God daer liet f.:hesCÎefl, 
Want dien boem noch daer staed 
Voor die kerke; wie datter f.:oed, 
Ende vraf.:het om Sente Al1lallds boom, 
Men sallene here wisen, neme.\' f.:oon/ . 
IJoe dit wonder f.:hevallen was, 
Wert die man verwoet IW das, 
lJie den bOf.:he hadde f.:hehae/t, 
Ende sÎne quaetheÎI werl belaell, 
Mei pinen van den duvel, die il/ hem 
IJrivende werf dal meeste leIJ/X, 
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Dat noynt te I'oren ~\,(IS ghesien. 
Als ({olc dese sake sach Rhescien, 
Worden si a/le blIten keere, 
Ende seidellf Anwnd, den grooten heere, 
Hoe die saken waren toeC01/lll1en. 
Als hi dat vriendlike l'ernOll1en 
HwIde, spmc hi in deser wijs: 
"Ghi goede lieden, meerct bi avijs, 
Die (/()Rhet ende die I'oorsienichede 

Van Jheslll/1 ChristwlI ........... " 

Ende doe riep 'tfolc al te Rader: 
"Helpt ons O/ll doopsel, helich mder!" 

Ende Izi doopte se ter sell'er stede, 
Daer 'lil die kerke es ghestaen 
In sellfe Anwnds na1/le, wilt I'erstaen, 
Ende daer dien boo1/l noch staed )'oren. 

Want als dit wonder was ghesciet 
Weet c!alhi doe een en pape liet, 
Regerende 'tfolc \'(In daer ontrent ..... 

I. Goomt: in acht neemt. 
2. Rond welk beeld zij veel vreugd hetoonden. 
3. Ghedochte: in 't gedacht, of in 't gemoed. 
4. Berrent: hrandt. 
5. Doghed: deugd. 
6. Saen: spoedig. 
7. Nemes goom: neem acht. 
X. Bij Kiliaan: lell/e, lell/le, leemte, lemmer 

NOTEN 

11. 1'1 REN N E, 11 is/oi re cllI 1/11'11 r/ ft' cl!' Char/I's /1' nO/l, (,O/ll/!' ,I<- n"/I.!rl' ( //27-//28) /)"1' U,,/b..,., .I,' 
/Jruges, Paris, I Hl) I. 

:1 L 'Arché%gie cllI \'il/agc Imicli/i\'a/. Iklgisl"ll l'entrU\ll vllm I.andl'lijk~' gesdli~'\knis, puhlkati~' 5. /." 
mOl/e, par M. Brllnard, I.L'lIWn-(il'nt, 1l)67 . 

. ~ D,VERSTRAETE - A,RYSI~RlI()VI:, 1/1'/ /'ri/l,I'c'/lgo,'.! I,' ""/I",VSt'/II/,(' ,'// .I,' h,·,'r1UJ..IlI'id \)111 IIc'1 

Kllesse/aar,I'e /1' (Je,Ic'/CI/I, 11)51, 
4 R, MOEI.AI':RT, Uil ciC' a/../"II />ol/lI'ill/'('/.."lIillgl'lI 1'11/1 (lI'.I'd, \\"'s,I','g"/II <'11 /11'1 ""II<"I''\dllllt',\c', 

Appeltjes van hel M~,~'tj~'sland, .ih, 21), 1l)7H, p. Cl-5Cl, 
5 A' Verhoustnll'lL' had dil silllb lallg doen 0pIIK'rh'n, o.a, inl'L'n hrid' VUil l\)ö2, in mijn hl'/il. 
6 M. VANI>EVt:L1>t:, /k "''1d//!' Mark/ 11' OW/C'IIIIII/'clc, in '\\wrlsn\L' in ()ll~I-\'I!\nndL'I\'n, 1%.\, nr5, 
7 1>1: Bt:TIIlJNt:, /~j)ilh,,/It',I' c'III/OII/I///,'/II,I' cI,'s ,;,~Ii,w',1 cl,' Fl,,"dn·. 11)00. p, 1.27, 
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8 E. W ARLOP. De Vlaamse Adel voor 1300, Handzame, 1968. 
9 L. STOCKMAN. Geschiedenis \'(/n Aalter, Aalter, 1979. 

10 E. STUBBE, De parochies te Brugge voorde XI/e eeuw, in Album English, Brugge, 1952. 
II A. CAMBIER. RotilIlacum Sacrum, 1089-1989, Ronse s.d. 
12 Over de Amandusboom te Knesselare, cfr. DE POTTER EN BROECKAERT, Knesselare, blz. 32-

36. in Geschiedenis der Gemeenten der Provincie Oost- Vlaanderen, Gent, 1866. 
13 L. STOCKMAN. Kerkelijk en Parochiaal leven in het Meetjesland voor 1600, Maldegem, 1982. 
14 L. STOCKMAN, a.w. p. 13. 
15 L. STOCKMAN, a.w. p. 12. 
16 In Appeltjes van het Meetjesland, XXIX, 1978, hebben wij een schuchtere poging gedaan een ant

woord te vinden op de vraag: hoe en wanneer werd Sint-Willibrord patroon van Knesselare? Onze 
stelling van toen was aan herziening toe. 

17 crr. Noot nr. 2. L' Archéologie du village, p. 56. 
18 Onder "altare" dient te worden verstaan dat 1/3 van de parochiale inkomsten naar de bedienaar van 

het altaar (de pastoor) ging. De overige 2/3 kwamen toe aan de "bezitter" van de kerk. 
19 Arch. Cath. de Tournai. Cartulaire 0, fo1.202. crr. 1. Warichez, Etienlle de TOUT/Uli et son tem{Js, 

Toumai, 1936. 
20 A. DEMEY. Eenbeukige Romaanse kerken in Oost-Vlaanderen, Gent, 1977. 
21 A. CAMBIER. a.w. 
22 Or. F1RMIN DE SMIDT F.S.c., Opgravingen in de Sint-Baafsabdij te Geilt. De abdijkerk, Gent. 

1956. 
23 M. ENGLISH. De Romaanse Bouwkunst in Westvlaanderen. Brugge, 1930. 
24 R. VAN DEN ABEELE, De Horenbault-kaart vall de Brugse Vaart (/615) in Liber Amicorum 

Achiel De Vos, Evergem, 1989, p. 197-206. 
25 DE POTTER EN BROECKAERT, Knesselare. 1868, p. 19. 
26 E. DE BUSSCHER, Recherches surles peintres et sculpteurs cl GlI/ul aux XV/e, XVI/e, et XVI/Ie siè

des. Gand. 1866. 
27 M. DIERICKX, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Neder/anden ollder Filips 11, 1559-1570, 

Antwerpen, 1950. 
28 M. CLOET, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVII eeuw. Tielt 

\'an 1609 tot 1700, Leuven, 1968, p. 77-79. 
29 J. SCHEERDER. De Beeldenstorm, Bussum, 1974, p. 46-48. 
30 J. DECA VELE. Katharina van Boetzelaer, in Vereniging voor Geschiedenis van het egisch 

Protestalltisme, Ve reeks, 5e afl. blz. 151, Brussel, 196912. 
31 J. DECA VELE, a.w. 

L. STOCKMAN, Geschiedenis van AaIIer, Aalter, 1979, p. 147-49. 
32 Eenheid en scheiding in de Nederlanden /555-/585, Gent, 1976. 
33 Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Henl(}rming te Brugge, Brugge, 1982, 

p.28. 
34 Brugge in de Geuzentijd, Brugge, 1982, p. 26. 
35 Cff. L. V AN DER ESSEN. Alexandre Farnèse, 5 vol. Bruxelles, 1935. 
36 Het "DieIstraatje", de verbinding tussen Zeldonck en het Knesselaarse op Oedelem en de vierschare 

of "dieI" dat is de plaats van rechtspraak bij "ten hoeke" nu de Geuzestraat. 
37 A. SANDER, Gandavum sive Gandaveflsiu/1/ rerum libri sex, Bruxellis 1627. 
38 M. CLOET, Het Kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVI/e eeuw. Tielt 

van 1609 tot 1700, Leuven, 1968. 
M. CLOET. (ed.), Itinerarium visitationulIl Antonii Triest, episcopi Gandavensis ( 1623-1654), De 
visitl/tieverslagen van hissc/lO{J Triest, Leuven, 1976. 

39 A. PASTURE, La Restauralioll Religieuse llUX Pays-Ba.\' Carholiques, Louvain, 1925. 
40 Cfr. nota 38. 
41 M. CLOET, Het Kerkelijk Leven, p. 7!1.-79. 
42 Proce~~en mij gesignaleerd door W. Stevens, waarvoor mijn beste dank. 
43 Het beeld van de H. Moeder Anna werd vroeger meegedragen in de processie. Het verdween nu de 

Twccde Wereldoorlog. 
44 DE POn'ER EN BROECKAERT, a.w. p. 19. 
45 !JE PCJ'ITER EN BROECKAERT, a.w. p. Il). 
46 DE PO'ITER EN BIWECKAERT, a.w. p. 19-20. 
47 VAN BA VEGEM, Ilel Marlell/(mho('k of heldht!/iig gedrag der Belgische Geestelijkheid t(,1/ lijde 

der FranJe Omwenteling, Nieuwe uitguaf, Geilt, I !l75. 
4!S E.e. COPPENS, Paul Frédéricq. Gent 1990, p. 75. 
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49 DE POTTER EN BROECKAERT. a.w. p. 23. 
50 Gemeentearchief Knesselare. Beraadslagingen van de Gemeenteraad. 1876-1891. 
51 A. VAN LOO. De Kerk van Knesselare. Eeklo. 1895. 
52 't Getrouwe Maldeghem, 26 november 1893. 
53 Afmetingen van de kerk van Knesselare. 

Lengte: 62,50 m. 
Breedte: (transept) 29 m. 
Hoogte: 25.50 m. 
Hoogte toren - weerhaan: 61 m. 

54 Middeleeu"1/se Muurschilderingen iJl Vlaanderen, Monumenten en Landschappen Cahier 2. Brussel. 
1994. 

55 DE POTTER EN BROECKAERT, a.w., p. 19-20. 
56 DE POTTER EN BROECKAERT, a.w., p. 22. 
57 DE POTTER EN BROECKAERT, a.w., p. 21. 

* Ik dank van harte al degenen die mij geholpen hebben bij het tot stand komen \'an 
dit werkje. Willy Stevens, die mij wees op meerdere processen tegen het Kapittel \'Q1l 
Doornik of andersom, aangaande het innen van de tienden of de verplichtingen 
tegenover de parochie van Knesselare. De heren Oswald Schelstraete en H. Dae
ninck, bouwkundig tekenaar, die de plannen van de reconstructie \'Qn de Romaanse 
kerk hebben getekend. 
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STREEKINVENTARIS VAN 
STEENTIJDBEWONING 
IN HET MEETJESLAND 

Philippe CROMBÉ - Guy VAN DER HAEGEN 

Archeologie staat in de actualiteit en meer en meer jongeren betonen daarvoor een 
actieve belangstelling. Men hoeft nochtans niet naar Egypte, Griekenland of Turkijke 
te reizen om aan archeologie te doen. 

De tijd dat men dacht - nog niet zo lang geleden - dat in onze arme zandstreek niet 
veel aan archeologie te zoeken viel, is voorbij. De luchtfotografie bewees op specta
culaire wijze het tegendeel. Dankzij de luchtopnamen van Jacques Semey 
(Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie) werden de laatste jaren honderden sites 
uit de brons- en ijzertijd, Gallo-Romeinse en middeleeuwse periode ontdekt. 

Voor de steentijd ligt de zaak moeilijker. Naast de luchtfoto's - waarop men poten
tiële sites kan identificeren - is de persoon die aan systematische veldprospectie doet 
een onmisbaar element. Veel structuren en spectaculaire vondsten zijn uit die tijd niet 
te verwachten. AI het organische materiaal, en zelfs de oorspronkelijke structuren -
indien ze niet door veen of klei werden afgedekt - zijn verdwenen. Enkel het vuur
steen materiaal is behouden gebleven. Hoe schaars dan ook, het gaat om de aIleroud
ste sporen van menselijke activiteit in onze streek. 

In verschillende publicaties werd reeds melding gemaakt van diverse steentijdvond
sten in het Meetjesland. Over nog veel meer andere vondsten is niets geschreven. Het 
is dan ook de bedoeling een inventaris te maken van al het bekende steentijdmateri
aal dat in het Meetjesland werd gevonden. Hieraan wordt momenteel gewerkt. De 
neerslag hiervan zal in Archeologische l11ventaris Vlaanderen - Buitengewone reeks 
- van de Universtiteit Gent, gepubliceerd worden. 

Midden-Paleolithicum 
(Middenfase van de Oude Steentijd; periode tussen 250.000 en 30.000 jaar vóór Chr.) 

V()nd~ten uit het Midden-Paleolithicum zijn in het Meetjesland uiterst zeldzaam. Kan 
hier en daar een losse vondst worden gemeld, dan is het op vandaag enkel in Aalter 
dat een aantal sites met prachtig materiaal werd gevonden. Van deze vondsten werd 
reeds melding gemaakt in ons jaarboek van 1992 1. 

De totaliteit van het ingezamelde materiaal werd vervolgens grondig bcstudctrd en 
vergeleken met gekende sites uit hinnen- en huitenland. In het ensemhle bevinden 
zich typische tweezijdige hewerkte hladvormige artefacten (fig. I). die zouden wij-
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zen op een Mousteriaantraditie met invloeden uit Oost- en Centraal Europa (een 
periode tussen de 80.000 en 60.000 jaar vóór Chr.). 

Aalter zou op die manier een van de meest westelijke vindplaatsen zijn uit deze perio
de. Hieromtrent verscheen een uitgebreide publicatie2. 

Ten einde na te gaan of op deze sites zich nog materiaal in situ bevond (tt.z. op de 
oorspronkelijke plaats waar het door de prehistorische mens werd achtergelaten), 
startte op 12 oktober 1994 op de site Nieuwendam een proefopgraving. Hieruit bleek 
dat het materiaal voor het grootste deel in de ploeglaag was opgenomen, zodat een 
reconstructie van de oorspronkelijke site niet mogelijk was. Het verslag van deze 
opgraving werd volledig gepubliceerd3. 

Een aantal paleolithische werktuigen uit deze site afkomstig, stond ten toon in de 
rondreizende tentoonstelling Uit Vlaamse Bodem die voor het eerst plaats vond in 
Sint-Niklaas van 14 april tot 16juni 19964. De abdij Ter Duinen in Koksijde, en Het 
Pand in Gent worden als mogelijke tentoonstellingsplaatsen in het vooruitzicht 
gesteld. 

Mesolithicum 
(Midden steentijd; periode van 9.000 tot 5.500 vóór Chr.) 

Voornamelijk met betrekking tot deze periode werden meerdere ontdekkingen in het 
Meetjesland een revelatie. Vier sites werden door de Universiteit Gent opgegraven. 
Het betreft de site van Ursel KonijntjeS, Vinderhoute Mo/enbrug6, Maldegem 
Prinsenve/d7 en Oostwinkel Most11lo/en 8. 

Op basis van koolstofdatering kon de site van Oostwinkel op omstreeks 8.000 vóór 
Chr. gedateerd worden9. 

Tientallen andere sites met overvloedig mesolitisch materiaal werden ontdekt o.m. in 
Aalter lO, Adegem (op en rond de cuesta). Knesselare (aan de westkant van de 
cuesta), Lembeke 11, Lovendegem (op de oevers van de Oude Kale), Oostwinkel. 
Maldegem, en voornamelijk te Ursel (aan de oostkant van de cuesta). 

Zijn archeologische sporen uit de brons- en ijzertijd en de Gallo-Romeinse- en mid
deleeuwse periode rechtstreeks op de luchtfoto's herkenbaar, dan is dit voor de steen
tijd niet het geval. Daarom worden alle zandruggen en depressies - op de luchtfoto's 
waarneembaar - op kaart gebracht. Deze plaatsen vormen dan de potentiële sites. 
Nadien worden zij grondig aan veldprospectie onderworpen. Dit gaf in vek gevallen 
een verbluffend resultaat. 

Ook al is het materiaal van deze sites dikwijls door ernsie en nog Int'er door l:md
bouwactiviteiten verstoord, toch vormen deze sites een hdangrijke hijdrage hl! lil' 

lokalisatie van de prehistorische verblijfplaatsen. 
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Neolithicum 
(Nieuwe Steentijd; periode van 5.500 tot 2.100/2.000 vóór Chr.) 

Uit deze periode werden in onze streek veel minder ontdekkingen gedaan. In veel 
gevallen werd neolitisch vuursteen materiaal samen met andere in een mesolitische 
context gevonden. Het is daarom ook geen sinecure om silex materiaal uit verschei-

Fig. I. 

Aaller. IJaleolili.'iche site .. Nieuwendam H. Typische tweezijdiMe hnverkte h!(/(h'ormi Me 
vuunteenwerktuiW!n. 
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de ne periodes en afkomstig uit eenzelfde bouwvoor in periodes in te delen. Meestal 
wordt dan ook het zeer typische materiaal zoals fragmenten van gepolijste bijlen en 
pijlpunten als neolitisch beschouwd. 

Aan de hand van de hoeveelheid geconcentreerd neolitisch materiaal kon in Ursel aan 
de oostkant van de cuesta een site worden herkend. 

Naast eigenlijke sites met veel materiaal worden voortdurend over de hele streek tus
sen Brugge en Zomergem, losse vondsten gedaan. Veel van deze losse vondsten 
bevinden zich in privéverzamelingen en blijven dus ook onbekend. Het is dan ook de 
bedoeling een streekinventaris te maken voor het Meetjesland van alle gepubliceerde 
en niet-gepubliceerde vondsten uit de steentijd. 

Dat de prehistorische mens een welbepaalde keuze maakte om zijn tijdelijk kampe
ment op te slaan is nu al duidelijk. Welke elementen in het landschap aanwezig waren 
om die keuze te bepalen, is een moeilijke vraag waar men zal trachten een antwoord 
op te vinden. 

NOTEN 

G. VAN DER HAEGEN, Aalter, Niellwe archeologische )'ondsten \'(/11 Pa/t'oljthiclllll tot heden. in 
Appeltjes van het Meetjesland, .ib. 43 (1992), p. 5-88. 

2 Ph. CROMBÉ en G. VAN DER HAEGEN, Twee Midden-Paleolitisch(' )'int/plaatst'n T(' AaiTer (0. \'1.) 
in Het Midden-Paleolithicum in Noordwestelijk België, Archeologisch hl\"entaris Vlaanderen. 
Buitengewone reeks, 3, Universiteit Gent. 1994. p. 49-10 I. 

3 Ph. CROMBÉ en G. VAN DER HAEGEN. Een Midden-Palt'oIiTisc/u'l'indplaaTs TI' AaiTer "Niellll'('1/
dam" (Oost- Vlaanderen) in Notae Praehistoricae 14. 1994. p. 29-.n. 

4 Ph. CROMBÉ en G, VAN DER HAEGEN, Midden-Paleolitischt' jagas-)·er::.a/llt'/aars Tl' AaiTa, 
Getlligenissen \,{II/ Vlaanderen )'/'Oegste !JclI'(l/Iing ca. 80. O(}O-Ó(}, 000 jaar gt'lt'c/en. in Uit Vlaamse 
Bodem, 10 Archeologische Verhalen. Vlaamse Ven:niging voor An:heologisch OnderlOck. Sint
Niklaas, 1996, p. 7-10, 

5 J. BUNGENEERS. A. DELCOURT en J, ROMMELAERE, bCCll'aTions aT Urst'l (EaST Flcllldas) 
1985-198ó, Prehistoric Occllf/Iltion (///(1 RO/llan ('('/lICTt":\', in Sdllllae Archaeologica. 7, Universiteit 
Gent, 1987. p. 39-54. 

6 J. BOURGEOIS, J. BUNGENEERS, A. DELCOURT en,l, ROMrvIELAERE, FOllill(',I' ti, 'int/er/wilt/'
Mo/cn/Jmg, Ca/1/pagnes /985-/9SÓ, Occupatio/l.I' /IIésolithiqllc'. hal>itaT dil S/,C(ln" cIg(' dil fi.'r ('T .k 
/'époljue /'Omlline, in Scholae Archaeologicae. 8. Universiteit Gl'nt, 1987, p. 15-32. 

7 Ph, CROMBÉ ,Opgrlll'ing MII!tIt'gc'lII "Prinst'l/\'c'/c/", in 1:./>ipll/('o/iTlliclI/II ('" ,'r(l('g- ('n Midd"n .\1,'
so/ithicu/1/ in Zell/dig V/aanderen. Bijdrage tot dl' studie \'c/II dl' typo-chrcl//%gh' ,'n (It- "('''t'I'~''tti"g.\· 
structuren, niet gepuhliceerde doctoraatsthesis, Universiteit Gent. 1996. p. 70-88. 

8 Ph, CROM HÉ . Opgra\'i"g (Jo,I,tll'i"kcl "MO,I'TII/O!cl/ ", 1996. idem p. 89-1 Ol). 
9 Ph, CROM HÉ , a. w .. p, 108 en 265, 

lOG, VAN DER HAEGEN, 1~'l'1/ l.oClt-/llcso/itisclle site Te All/TI'/' (.11('/1/. :la/Tc'I', (J,' 'I./ in AI'\:Ill'nl\ll!bd\ 
juurhoek Gent, 1992, Universiteit Gent, p, 5-33. 

11 Chr. VAN THUYNE, Archc%gisch (lnc!c'r:od il/ c1(' g('/l/C'('I/T(' I.('/l/I>dl·. in Appl.'lljl's 'lll\ Iwt 
Meetjesland. jh, 45 ( 1994 J, p. 109-157, 
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BEERNEM -
OPNIEUW FORTJE UIT 

80-JARIGE OORLOG ONTDEKT 
DOOR LUCHTFOTOGRAFIE 

Guy VAN DER HAEGEN 

Op de kaart van de Oudburg uit Sanderus F landri a Illustrata van 1643 staan a lle for
tje aan de zuidkant van de oude vaart netjes op een rij . Ook op de kaart van Loys de 
Ber aque uit 1627 zijn in miniatuur drie kleurrijke fortjes afgebeeld waarb ij een so l
daat met hellebaard de wacht houdt, doch deze taferelen zullen wel li cht meer tot de 
fanta ie van de schilder dan tot de werkelijkheid hebben behoord. 

Het grondplan van deze fortjes is steeds hetzeifde~ nl. een vierkant met lichtjes naar 
binnen gebogen zijden met daarbinnen een middenstuk, geflankeerd door vier naar 
buitenspringende ruitvormige hoeken . 

Beernem - Fortje uit BO-jarige oorlog. 
(Foto J. Semey; copyright Universileil Gem, Vakgroep Archeologie) 
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Op 29 juni 1989 ontdekte de piloot Jacques Semey (Universiteit Gent - Vakgroep 
Archeologie) de vermoedelijke grachtsporen van een dergelijk fortje te Aalter
Hageland. Het bevond zich echter niet langs de Oude Vaart, maar verder ten zuiden 
in het binnenland. De structuur van deze grachtsporen komt overeen met iconografi
sche bronnen. Een prachtige luchtfoto van deze ontdekking werd reeds in ons Jaar
boek van 1992 gepubliceerd I. 

Op 12 februari 1992 zorgde piloot 1. Semey voor een nieuwe verrassing. Boven het 
grondgebeid van Beernem, ontdekte hij vlak bij de vaart, op een zeer kleine, zandige 
opduiking, tussen een veelvoud van moderne gebouwen, opnieuw de grachtsporen 
van een oud fortje. De identieke structuur van dit fortje met dit van Aalter en met de 
iconografische bronnen laat geen twijfel over zijn identiteit. 

NOTEN 

G. VAN DER HAEGEN, Aalter Nieuwe archeologische vOl/dsten Wlll paleolithiculII tot heelt'''. in 
Appeltjes van het Meetjesland. jb. 43 (1992) p. 72. 
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AALTER - OOSTMOLEN 
ONTDEKKING VAN EEN 

NIEUWE ROMEINSE VINDPLAATS 

Guy VAN DER HAEGEN 

De Romeinse aanwezigheid in Aalter is belangrijk. Naast verscheidene Romeinse 
vondsten op de wijk Ekenakker, Houtem en Woestijneveld 1 , werd in 1990 op de wijk 
Oostmolen door Jacques Semey en Guy Van der Haegen een nieuwe Romeinse site 
ontdekt. Controleprospectie na analyse van luchtfoto's en systematische veldpro
spectie in het kader van een licentiaatsverhandeling2, lagen aan de basis van de ont
dekking. 

Sindsdien werd de site aan een regelmatige en intense veldprospectie onderworpen 
met het gevolg dat op heden een ensemble van honderden Romeinse scherven werd 
ingezameld. 
Een aantal scherven in terra-sigillata, afkomstig uit Midden- en Oost-Galië, werden 
in de 2de en 3de eeuw gedateerd. 

Onder het luxe-aardewerk bevindt zich tevens Pompeïaans-rood aardewerk en voor
namelijk gevernist aardewerk. Veel fragmenten van geïmporteerde mortaria of wrijF 
schalen, Spaanse en Gallische amforen, do!ia of voorraadpotten, wijzen op het belang 
van de site. Fragmenten van Eifelwaar bewijzen ook de import uit deze streek. Naast 
het geïmporteerde aardewerk werden honderden scherven van handgemaakte kook
potten en kommen gevonden. Tot slot kon naast bouwmateriaal ook een munt van 
Antoninianus worden ingezameld. 

Het is niet onmogelijk dat de nieuw ontdekte site zich in de onmiddellijke nabijheid 
van een Romeinse weg bevindt. In de loop van 1989 en 1990 werd op het 
Woestijneveld, naast een site uit de Ijzertijd, ook een gedeelte van een Romeinse weg 
door de Universiteit Gent opgegraven. Luchtfoto's laten vermoeden dat deze weg 
zich in zuid-oostelijke richting verderzet. Wanneer wij deze sporen in dezelfde rich
ting verder doortrekken, komen wij juist op de site uit. Dit is een werkhypothese. 

AI het materiaal wordt momenteel, binnen de vakgroep Archeologie van de 
Universiteit Gent, zorgvuldig bestudeerd. 

NOTEN 

G. VAN DER HAEGEN. lw/ter, Nieuwe lIrcheolo/{ische vOlldstell I'Wl PlI/eo!ithiCIIIll tot hedell, in 
Appeltjc!> van het Meetjc"land, jh. 43 ( 1(92), p. 51-61. 

2 G. V AN ()J~R IIAEGEN. Arche()/o/{i.~che "m.~"e('tie vun de /{l'lIleC'lIte Aalter, onuitgegcven liccnti
aatwerhandeling UG, vakgroep Archeologie, 1992, p. 96-()6 en p. 474. 
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HET MARQUETTEGOED 
TEBELLEM 

Luc STOCKMAN 

De cisterciënserinnenabdij van Marquette-bij-Rijsel bezat al in de tweede helft van de 
l-lde eeuw een aantal landerijen, meersen en woeste gronden in de zuidoosthoek van 
de voormalige gemeente Bellem, gelegen ten noorden van de autosnelweg Brussel
Oostende. In hun archief steken een tiental pachtbrieven, een opmeting van hun goed, 
een verpachting van een waterloop en een beschrijving van het goed te Kromeke I. 

Deze stukken dateren van de jaren 1357 tot 1747 zodat we de evolutie van dit goed 
heel gemakkelijk kunnen volgen en ook het uitzicht van de bodem in dit stukje 
Bellem kunnen achterhalen. Om het Marquettegoed beter in zijn omgeving te kunnen 
situeren zullen we vooraf enkele plaatsnamen van dit gebied bespreken. Vooral twee 
wijken zijn daarbij belangrijk nl. Schuurvelde en Kromeke. 

1. Schuurvelde, Kromeke en andere belangrijke toponiemen 

De wijk Schuurvelde ligt tussen Lotenhulle en Hansbeke en deze plaatsnaam duikt 
voor het eerst op in twee teksten van 1331 en 1332 nl. : 

- "Ie lieu a Schuervelt avoec Ie sif{llOrie de Bellell1 ,,2. 
- "de scepenen Jans van Scuervelt binnen den heerscepe van Bellem ,,3. 

In 1361 is er sprake van een "curtem de SCliervelde" of hof van Schuurveldé. Dit 
toponiem is samengesteld uit twee bestanddelen: schuur en veld. Schuur is hetzelfde 
als schier uit het germaanse shiri en betekent grijs, grauw, kleurloos, vaalS. Met veld 
worden ongecultiveerde gronden bedoeld6. Het Schuurveld zou dus uit witachtige, 
grijze en vale ongecultiveerde gronden bestaan hebben. 

Rond een ontginningshoeve binnen dit woeste gebied moel zeker v66r 1200 een heer
lijkheid ontstaan zijn, waaraan de heren hun achternaam ontleend hebben. Uit een 
denombrement van 1365 blijkt dat rond deze hoeve 27 bunder akkerland en meers 
lag, terwijl de rest van het domein in hoofdzaak uit heide en vijvers beslotHJ7. 

Alhoewel het goed te Kromeke pas in 1474 voor het eerst vermeld wordt, moet het 
toch veel ouder zijn X. In 1357 pacht een zekere Cornelis van Croomceke die men 
wef.!,t van '.aken hel goed van Marquelte. We vermoeden dat dil een bewoner en/of 
cigenaar van het goed tc Krornckc was9. 
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Rijksarchief Gen I. Raad va/l Vlaanderen. /Ir. 20.888. 
Schaele van 38 roeden Genlsche maele (1727). A = heerlijkheid 1'011 hoollberge: B = 
Baronie van Bellem; C = hel graal Goed Ie Kromeke; X = het kleill Goed \'011 Krollleke: D = 
Diksmuidse Balerweg; E = de Weitil1gstraat. 

In 1507 waren Liefkin e Betkine Gri tkin n Ma kin D Brauw I' kind I' n an 
Lieven en Katelijne van Lake fa. Jan ig naar an h t g d t Kr m k m t _I un
der winnende land, bos heid en vijv I' 10. In h t ar hi f an Marqu tt t kt 11 

beschrij ving van dit go d uit de 17d uw. Dit g d m att m att naa t 11 

behuisde hof tede Jl1 t d walgra ht ook 11 g 5 tukk n land, m r .. bilk n b , . di 
amen een oppervlakt van I 1/2 bund rb I g n 11 . 

AI die percelen hadd n e n naam z al bijv rb Id : 

- een tuk van 1000 r. den Hu/ 
- drie tukken van r p cti v lijk 72 1 r. dell HooRhelI Hu ls ' (Jol . • I'. I 11 t' rt'" 

Hulscoot en 300 1'. den hij/ek lendell / 11 HII/sCOOI ' 11 

- een tick van 69 r. dell Weytinek 
- een . tiek van 89 I'. de M) S 'man 
- twe ti ken in Goekin (26 r. + 50 1'. ) 

AI di nam n vind n w I rug in d m. 
taan r in di pm ting nog nk I ss I n Z li s bijv 
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- den hall-en bochs bijden samoren in Wu/put (dat was een vijver te Bellem) 
- den Varenberc/Z (te Bellem en Hansbeke) 
- in Breebrouck een rondt meerchsse/kin up de Leye (te Bellem) 
- een merehs tussen Ca/en bij den drooghen boom (te Bellem) 
- bachten Aghen (te Bellem) 
- anden Dambooc// (te Bellem en Hansbeke) 
- een alf ghemet voor SOI11/en Upganck up den Hu/ (Inde noortzijde vander straten 

van Cro(m)heecken. 

Het eigendom van de Marquette-abdij lag grosso modo tussen het goed van 
Schuurvelde en het goed van Kromeke. 

2. Het goed van de abdij van Marquette 

Boven schreven we al dat Cornelis van Cromeeke vanaf Pasen 1357 alle gronden van 
Marquette zo in velde, iJl lande ende inde mersc/l voor 36 jaar pachtte voor een jaar
lijkse som van 4 p. par. Dit was dus voor de periode 1357-1393 12. Deze eigendom 
werd gesitueerd tussen het hof van Schuurvelde en de watergang van Kromeke. 

In maart 1407 gaf de abdis het kloostergoed te Bellem in pacht aan Gillis van Lake 
nl. 22 b. 600 r. voor een pachtsom van 3 p. par. per jaar en een termijn van 36 jaar 
vanaf Pasen 1410. Deze gronden, bestaande uit meersen en woeste gronden, liggen in 
de parochies Bellem en Hansbeke dicht in de buurt van de wijk BroN of Bro/ij (= 

BrieI). Dit stuk gheweede of weidegrond 13 komt zowel in de Hansbeekse of Bellemse 
toponiemen voor l4, zodat de plaatsnaam Briel in het grensgebied van beide prochies 
in de buurt van Kromeke moet gesitueerd worden. 

Deze Gillis Van Lake, vermoedelijk een kleinzoon van Cornelis, was gehuwd met 
Alice Van der Vennen. Zij bezette in 1432 een jaarlijkse rente van 16 s. par. voor 
wijn, hroot ende lucht voor de wekelijkse vrijdagmis l5 . In 1414 verpachtte ridder Jan 
van Drincham, heer van Schuurvelde, een "water/oep commende ende spruutende 
uute LuceweedaRhe ... een ryoe/kin dat compt uuten Gavere ende uWen viverkine dat
ter onder licht inden nieuwen vivere hij Cromeeke" /6. 

In 1407 en 1447 worden de gronden van Marquette als volgt beschreven: 

deux honniers Risant du cos te 
de Ilise appel/e, noort de 
/a courl de Schorvelt quon 
appelIe de l..anRhemesch 

deux mesures ... Cortemesch 

Eerst twee hundre Iif:f:hende 
up de lloortzijde van den 
hove ende vall Schorve/t dat 
men seRt de uII1Rhemersc// 

Item twee Rhemetell ... de 
Curtem( er)sch 
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demi mesure ... Sol/eit Levant 

deux mesures ... Ie Bonnier 

deux mesures ... den Hul 

deux mesures ... Beke 

lIllg bOllnier ... Boudins Hofstede 

dix-sept bonn iers in Vromevelde 

totaal : 22 5/6 bunder 

Item een alf ghemet ... 
jeghen der Sonnenupghanc. 
gheheeten den Hul 

Item twee gemeten den Hul 

Item een bunre ... Boudins Hofstede 

Item zeventiene bUllre ill Vromevelde 

21 1/2 bunder 

In de beschrijving van 1447 ontbreken twee stukken van 2 g. nl. het BUIlder en den 
Hul. In het derde stuk van 1447 komen twee toponiemen voor nl. den SOllllellupganc 
en den Hul, terwijl in 1407 in het vijfde stuk den Hul opduikt. Wellicht werd door de 
verstrooidheid van de klerk de stukken van 4 en 5 van 1407 niet in de beschrijving 
van 1447 opgenomen. De gemeenschappelijke percelen zijn de Langemeers. de 
Kortemeers, de Sonnenupganc, de Beke. Boudens Hofstede en Vromevelde. 

Op 16 april 1564 meet landmeter Jan Vrombaut opnieuw de Marquette-goederen 
opl7 : 

-Item eerst gehemeten ende beghil1nende ande MUssellullI \I"aer afdat den MUssemllll 
lloort Iigghende es ende alzo omme loopende tot ande sal'Ooren ende lll:o hoofdende 
tot lipt Barbelen vUverkill. waer qf daer twee paelen gheset :in int rechte ghescheet 
ende alzo loopende over den heer\l"ech naer den drel'e toebehoor. het goet te 
Sc/wervelt tot up de heeilt van eender gracht ende met {,l'nen nieuwen vUl'ere groot 

19 b. 186 r. 

- Bal/wins I/(~t~·tede 760 r. 
- den Vorensten BlInderbilck, oost LlIuc EeClllll11 met sinder Il(~tstedl' west dell 

Nieuwen vivere 2 g. 1/2 r. 
- ant Huelkin 3 g. 65 r. 
- de Langhe Meersch 6 g. 292 r. 
- de Ol/'tte Meersch, noort den NieuII'ell l'UI'ere ... Liel'en en LuuccliS El'C11IC/ll, 

zijnen zuene 1 g. /0 r. 

De totale oppervlakte besloeg toen 2~ b. I g. 22.5 r. 

Op 24 mei 1604 volgt er een nieuwe verpachting van de gneden:n van Marquette dit' 
als volgt worden beschreven: 

- Bauwells I/(d.\·tec!e (I b. land en bos) 1/CI/JOUtlillt dUII Sc 'liS cl/l ('h('min I/lli IIlC1isl/t' dt' 
1I1IlIs!>eke 1I Loo, c!Clltltre S('IIS (111 /ieu, IIlc/l/oir, gare/ill el "('/'ila,~(' l/uiJ/1f /'arc/t'I'lmt 

1I 1,lIck EeC/I/(/1I 
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Rijksarchief Gent, Scheldedepartement, nr. 5858, stuk 88 (1797). Het groot en klein Goed van 
Kromeke met percelen grond, toebehorende aan de abdij van Marquelte. 

- Ie Voorste Bundere (2 g.) du tierche sens au dam ou dicques de Nou veau vivier et 
du quart sens haboulants au chemin qui maisne de Hansbeke a Bellem 

- Ie Cortemeerssen (1 g.) te Loo haboutant au dam ou dicques dudist Nou veau vivier 
aLLendroicl dune buyse par ou on Laisse couLer Les eauwes hors dudist vivier 

- Ie Langhemeersch te Loo (2 b. 1 g.) 

- Ie Nouveau vivier ( 12 b.) parmij Le Dam ou dicques aLenlour prenda/u Ie demij fos 
set el jusques au chemin menant de Hansbeke a Loo du Lez deglise de Haelterl 

- (I b.) haboutant audit chemin menant dudit Hansbeke a Loo ... dautre sens ... Ie 
Wilpet vijvers appert. aux enjants de j eu mr. Pauwels van der Hasselt ... au bois 
nomme Misseman appert. aux enjanls de jeu Pauwels van der Hasselt 

- ( I b.) au chemin menanl de Hansbeke Cl Loo 

- (I b.) au chemin menant de Hansbeke a Loo 
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- (1 b.) au chemin menant de Hansbeke a Loo 

- (I b.) au chemin menant de Hansbeke a Loo 

- (2 g.) au chemin menant de Hansbeke a Loo 

- (I b.) au chemin menant de Hansbeke a Loo 

Nu komen we tot een totaal van 23 bunder. De meeste stukken paalden aan de weg 
van Hansbeke naar Lotenhulle nl. Bauwens Hofstede, die tevens grensde aan het goed 
te Schuurvelde, een stuk van I bunder, dat tevens grensde aan de Wulputvijver en vijf 
stukken van I bunder en een stuk van 2 g. 

De Voorste Bunder paalde aan de weg van Hansbeke naar Bellem en aan de dam van 
de Nieuwenvijver. De Korte Meers lag aan die dam ter hoogte van een buis waarmee 
het water van deze vijver in en uit gelaten werd. Zowel de Lange Meers als de Korte 
Meers bevonden zich op het grondgebied van Lotenhulle. De NieUlvenvijver, die bin
nen dijken of dammen lag, liep samen met de watergang eveneens tot aan de weg van 
Hansbeke naar Lotenhulle 18. 

De ligging van de Marquettegoederen is ook gedeeltelijk aangegeven op de kaart van 
1727, getekend naar aanleiding van een proces tussen Filips-Frans, prins van 
Rubempré en heer van Schoonberge, en Maria-Anne, vrouwe van Schuurvelde
Bellem en Ekenbeke, in verband met de heerlijke renten op Kromeke l9. 

3. De pachters van het Marquettegoed 

Boven schreven we al dat de oudste bekende pachter Cornelis van Cromeeke was, die 
in 1357 voor een periode van 36 jaar dit goed in huur nam. In 1410 was Gillis Van 
Lake aan de beurt voor een identieke periode van 36 jaar, maar hij hetaaIde slechts 3 
p. par. per jaar in plaats van 4 p. par. zoals zijn voorganger. Blijkhaar werd er nog 
weinig aan ontginning gedaan in de eerste helft van de 15de eeuw. 

36 jaar later waagt Alart De Meester, een poorter uit Gent, vanaf pasen 1447 voor 2 
x 9 jaar zijn kans, maar hij betaalde slechts 1 p. 4 s. par. per jaar. Wel was hij ver
plicht "te zettene (~l Ie doen zettene ;n wel'cke de "001'.'1. II'OeSf;lIl'l/. Cl/~o "dl' i'l/de ;1/ 
zulker menie/lle dal 1II0ghelijc ~al zUn I'lll/ doel/e. Ende I'oort ,,/ell/ft'l/ jaalic,\' f\l';I/

lich eeken planlsoens, lip de I'O/'ll. en'en tel/ pr(?ffijte \'(II/del/ ~('h't'l/ ", 

De ahdij wenste duidelijk dat een aanvang genomen zou worden ml't de ontginning 
van de woeste gronden en de aanplanting van eiken was daartoe de el'rste stap. Ot' 17 
bunder van het Vromeveld was vermoedelijk niet alleen woeste grond maur {)t)k 
gedeeltelijk vijver. maar de resterende 4 1/2 hundel' hestond uit weidl' wals dl' toP{)
nicmen Korte en Lange Meersen dit suggereren. Op dl' kaart vun 171.)7 lijn dl' 
MarlfIlette hmieres en de MlIrqlll'ttl' étall.~ duidelijk getl'KL'nd20. 
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Het olgende pachtcontract dateert pas uit 1554 toen Lieven Eeckman, bewoner van 
het aoed te Schuur elde, al de "ten'es, pretz, bois, oostines, groene velden, " groot 22 
bunder anaf ker t 1554 voor 18 jaar voor 19 gulden of 3 p. 3 s. 6 gr. pachtte21. 

[hoewel in de op omrnjng van de oorten bodem geen sprake is van een vijver moet 
die toch al aanwezig geweest zij n want in 1414 duikt "den nieuwen vivere 
Cromeecke " op22. Volgens de bovengenoemde opmeting van [6 april 1564 lag de 

ieuwen ijver in het grote tuk van 19 1/6 bunder. Hij paalde ten noorden aan de weg 
an Lotenhulle naar Hansbeke en lag ten zuiden van het goed Groot Kromeke23 . De 

kla ieke ontginning heeft blijkbaar weinig effect gehad zodat de abdij tot de aanl eg 
van een vijver be loot die in 1604 ca. 12 bunder bes loeg. De vij ver was afgedamd en 
van dijken voorzien . Bij een vijver horen savooren. Een savoor was "een waterkuil 
bij een vijver of een met een vlechtwerk afgesloten deel van de vijver zelf, waarin men 
de gevangen vis levend bewaarde"24. De ieuwenvij ver werd dus gebruikt voor vis
teelt. 

Rijksarchief Gent, Fonds Kaarten 
en Plan s, nr. 344 (ca. I 00). 
Legge r van de gronde ll van de 
voormalige abdij van Marquell 
te Bellem en Lolenhulle. 
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Vis was vooral een vastenspise want vóór het Concilie van Trente (1545-1563) 
bestond er een heel strenge vasten, waarin het eten van vlees voor een groot deel van 
het jaar verboden was. Bijgevolg verscheen er heel vaak vis op het menu zowel van 
zee-, rivier- als van vijvervis. De binnenlandse vis omvatte vooral paling, karper, 
baars als meerwal25. 

Vanaf Sint-Remi 1572 volgde Lucas Eeckman zijn vader Lieven als pachter van de 
abdij van Marquette op. Hij betaalde toen 100 p. par. per jaar voor 24 bunder26. Op 
24 mei 1604 traden de Doornikzanen Roland en Jehan Gherarts als pachter van het 
goed van Marquette op dat toen 23 bunder groot was. De pachtprijs beliep 36 p. par. 
plus een rente van 7 gr. 9 d. aan de heer van Schoon berge. De Nieuwenvijver en de 
andere gronden ressorteerden onder de heerlijkheid van Schoonberge27. 

In het landboek van Lotenhul1e staan een stuk meers van 6 g. 287 r. meers, een stuk 
bos van een gemet en de Nieuwenvijver die 34 g. 96 omvatte28. In totaal dus ca. 14 
bunder. 

Daarna moeten we nog tot de 18de eeuw wachten vooraleer we nog iets horen van de 
pachters van Marquette29 : 

Pieter Slosse vanaf kerst 1724 voor 9 jaar voor een pachtsom van 9 p. gr. 

Joos Vertriest vanaf kerst 1747 voor 9 jaar voor een pachtsom van 6 p. gr. Daarna 
verlengde hij zijn pachtcontract eveneens voor 9 jaar en eenzeIde pachtsom. 

De landen, bossen, meersen en vijvers besloegen ca. 24 bunder. 
Het grondbezit van de abdij van Marquette veranderde in feite niet gedurende de 
periode 1357-1756. 

Ca. 1800 werden op verzoek van de administratie van het Scheldedepartement al de 
goederen van de voormalige Marquetteabdij te Bellem door landmeter Louis De 
Vreese opgemeten. Op deze kaart kunnen we zien dat de Nieuwenvijver in II lang
vormige percelen verdeeld was. In totaal besloegen deze gronden 22 hunder 539 
roede verdeeld over 24 percelen. De stukken met de nummers 4 tot 14 en 16 tot 19 
paalden aan de Diksmuidseheerweg, de nummers 20, 21 en 22 aan de Weitingstraat 
en de nummers I, 2 en 3 aan de Karmhoekstraat naar Hansheke. De nummers 2.3 en 
24 lagen te Lotenhulle30. 

BESLUIT 

De investering van de ahdij van Marquette in de 24 bunder land. meers t'n Wlx'stl' 
grond leverde niet veel op. De ontginning van de 14de en de 15de et'UW werd et'n vol
ledige mislukking. In het begin van de 15de eeuw werd in het Vroml'vdd een vijwr 
aangelegd en als visgrond uitgebaat. Hij mankte deel uit van een groot l.'omplex \'un 
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vijvers gelegen op de zuidkant van Aalter en Bellem en van de noordkant van 
Lotenhulle. 

Te AaIter lagen de Paddevijver, de Grote en Kleine Langendamvijvers, de 
Gerostijnevijver, het Hulstken, de Grote en de Kleine Ganzeplas, de Strijtvijver, het 
Bedelf, de Holenplas, de Mayevijver en de Kranepoel ; te Bellem lagen de 
Herrentvijver, de Beneenvijver, de Kielvoortvijver, de Voorenste vijver, de 
Livinusvijver, de Stalinsvijver, de Busschopvijver, de Grote en de Kleine 
Katteschootvijvers, de Waemeerevijver, de Bellemvijver, de Wontergemvijver, de 
Wulputvijvers, de Barbelvijverkens, de Cappellekensvijvers en uiteraard de 
Nieuwenvijver en tenslotte in Lotenhulle de Gaverevijver, de Cassandrevijver, de 
Weethagevijver, de vijver bij de Kapelleberg en de Hollaertsvijver. 

Tijdens de Franse overheersing werden alle goederen van Marquette opgemeten met 
het oog op een publieke verkoping als nationaal goed. 

NOTEN 

I Rijsel. Archives Départementales. nrs. 33 H 114, 33 H 155. 33 H 1 18 en 33 H 133. 
2 Algemeen Rijksarchief Brussel, Rol rekenin/:en. nr. 1897. 
3 Rijksarchief Gent. Fonds Sim-BaafmIJdij. oorkonde van 1332. 
4 Rijksarchief Doornik, Cartlllaire 7H. f. 54 r. 
5 M. DEVOS, Meetjeslandse toponiemen van vóór I6fXJ. Deel 11 Het Houtland. Band I. A aller. 

Maldegem. 1991. p. 19. 
6 M. DEVOS, a.w .. p. 44 en 49. 
7 L. STOCKMAN. Hel domein Bellem-Schuurvelde Ie Lotenhulle, in Appeltjes van Meetjesland. jh. 29 

Cl 978) p. 71. 

8 M. DEVOS. Meetjeslal/dse loponiemen vlln vóór 16fXJ. Deel 11 : Het Houtland. Band 2, Bellem. 
Maldegem, 1992, p. 19. 

9 Rijsel, A.D., nr. 33 H 133, los stuk van 1357. 
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1994. p. 40-41. 
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12 Rijsel. A.D., nr. 33 H 133. 
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1995. p. 58. 
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16 Rijsel. A.D., nr. 33 H 133. De Gaverevijver en de Lissenweedage lagen ten noordwesten van het goed 

te Schuurvelde tussen de Bellemhcck en de Oude Brugse heerweg op het grondgehied van Lotenhulle. 
Zie L. ST<X'KMAN.II('/ domt'În Ilellnll-Schullrvelde Ie Lotmhulle, in Appeltjes van het Meetjesland, 
jb. 29 (1978). p. 76. De Nieuwenvijver lag iets ten zuiden van Kromeke. Zie kaart in de Geschiedenis 
vall Ilellem op p. I I . 

17 Rijsel. A.I)., nr. 33 H 133. stuk van 1564. 
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23 D. DE REUCK, Evolutie landschap en bewoning, in Geschiedenis van Bellem, AaIter, 1994, p. 11. 
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GENTSE POORTERS UIT LEMBEKE 
(1542 - 1796) 

Wilfried STEEG HERS 

l. Op den eersten Junij 1607, compareerde Gabriël van Waes fs Gillis, gheboren van 
Lembeke. de welcke verclaerde dat hij van over bet dan twintich jaeren binnen deser 
stede van Ghent continulijck ghewoont heeft ende noch begheert te continueren, met 
intentie van poorter te bedijden conforme de concessie caroline vande jaere XL, par 
consent van schepenen up requeste van daten alsboven. Onderteeckent P. Vander 
Speeten 1. 

2. Op den XVIII Maerte 1715 is Isabelle Verloock, gheboren binnen de prochie ende 
heerlichede van Lembeke, gheadmitteert als poortresse deser stadt2. 

3. Den 21 en J unij 1725 is Joannes Baptista Pauwels fs Jan, geboren binnen de 
prochie van Lembeke alhier als poorter geadmitteert3. 

4. Op den 22 Junij 1751 is Pieternelle van Watteghem filia Jacobi, geboren binnen 
de prochie van lembeke , achtervolghende het appointement vanden collegie gean
notteert als poortresse naer dien sij sal hebben volcommen aen het gonne daerbij 
breeder vermelt4. 

5. Op den 25 January 1791 is Petrus van Vaerenberghe fs Arnoldi ende van Anne 
Marie de Messemaeker, geboortig van lembeke, achtervolge het appointement van
den collegie geannotteert als poorter deser stad met volkom men aen gonne daerbij 
breeder vermelt5. 

BIBLIOGRAFIE 

J .DECA VELE ea., Poorters- en huitellpoortershoekel1 van Geilt ( /477-/49/), ( /542-
179(j J, Gent, 1983. 

Joannes Baptista PAUWELS fs. Jan 3 
Petrus Van VAERENBERGHE fs. Arnoldi en Anne Marie de Messemaeker 5 
habclle VERLOOCK 2 
Gabriël van WAES fs. Gillis 1 
Pieterncllc van WA ITEGHEM lïlia Jacobi 4 

NOTEN 

I. Slad .. ~rchjcf (jent, Poorlt'fshoeken. Reg. 122/4. p. 14X. 
2. Idem. Reg. 122/5. p. 55"'. 
3. klem. Reg. I 22/5. p. 70v·'. 
4. Idc.:m. Reg. I 22/ó. p. 2Xv". 
S. Idc.:m. Reg. 12217. p. 3Xv". 
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GENTSE POORTERS UIT KAPRUKE 
(1542 - 1796) 

Wilfried STEEG HERS 

I. Den XXlIIIen September 1598 wort alhier poorten bekent Jan Hughes, gheboren 
van Caprijcke oudt ontrent de XXXIIII jaeren, met zyne huysvrauwe ende kinderen, 
dewelcke binnen de se stede bet dan een jaer ghewoent hebben, omme volghende dor
donnantie van scepenen vande kuere van daten als boven, onderteeckent Eechaute. 
Binnen eenen jaere naer dat desen poortere te bedydene, mits hem regulerende naer 
de concessie caroline I. 

2. Compareerde op den XI en September 1601, Hans Weytsens fs Jans, gheboren 
van Caprijcke, oudt XXVIII jaeren ofte daerontrent, jonck onghehuwet man, cleder
maecker van zynen stijle. Verclaers alhier binnen der stede van Ghendt ghewoent 
thebben met Inghel Weytsens zynen broedere, bet dan achtjaeren tyts ende den zelve 
zyne wonynghe binnen deser stede noch begheert te blyven, continuerende omme 
volghens de concessie caroline voor poortere betekent ende ghecocht te zynne, par 
requeste van daten alsboven, onderteeckent J.Hebberecht2. 

3. Op den Xnen dach van decembre 1613, compareerden in persoone Comelis Lam 
fs. Nicolas ende Jan vander Leyden fs. Franchoys, beede gheboren van Caprycke. den 
welcke verclaersden binnen deser stede van Ghendt heurbieder residentie van bet dan 
XXV jaeren ghehauden thebbene ende noch begheeren te doe ne met intentie van 
poorters te bedyden conforme de concessie carolijne3. 

4. Op den 31 meije 1695 is Jan Sendt fs. Jans. gheboorcn van de prochie van 
Caprijcke geadmitteert als poorter deser stadt4. 

5. Op den 24en Julij 1696 is Jan de Noijette, gebortich van capcrycke. gheadmitteert 
als poorter deser stadt5. 

6. Op den XXmen 8 bre 1709 is Judocus vander Stadt fs. Hendricx gheborcn van 
caprijke gheadmitteert als poorte.-6. 

7. Op den 27en Meye 1722 is Maximiliaen Emanuel Vander Stadt. gheborcn binnen 
de prochie van Caprycke met syn kinl Marie Bemardine audt een jaer alhier als poor
ter gheadmitteert 7. 

8. Op den 18 7bre 1753 is Bernardina Cornclia du Bosch tilia Pieter, geboren hin
nen de stcde van caprycke achtcrvolghende het appointement vanden collegie genn
notteert als poorteresse nacrdien sij sal hehben vo\collll1len aen het gonne daerhij 
brccdcr vermeItH .. 

9. Op den 29 xbrc 1760 is Joannes .... rans de Vrienl l's. Joannes. gehort'n hinnl'n lil' 
prochic van Capcrycke, achtervolgende het appointemcnt vanden colkgÏl' gl'unnot-
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teert als poorter naerdien hij sal hebben voIcommen aen het gonne daerby vermeit 
ende gedepescheert den 9 Januarij 1761 9. 

10. Op den II januarij 1774 is Caerel Francois de Sutter fs. Caerel, geboren binnen 
de prochie van Caprijcke achtervolghende het appointement vanden collegie geanot
teert als poorter naerdien hij sal hebben voIcommen aent gonne daerby breeder ver
melt lO. 

11. Op den 8 april 1782 is Petrus Joannes de Vriendt fs. Joannes en Anna Maria 
Francisca Aemaudt, geboortig van Capryck, achtervolgende het appointement gean
notteert als poorter deser stadt mits voIcommen aent gonne daer by breeder vermeit 
11 

12. Op den 4en 8bre 1790 is Pieter Bemard Vande Winckel fs. Petrus Joannes, 
geboortig van Caperyck, achtervolgen het appointement van het collegie geannotteert 
als poorter deser stad, mits volkommen aent gonne daerby breeder vermeIt 12. 

BIBLIOGRAFI. 

J.DECAVELE e.a., Poorters- en buitenpoortersboeken van Gent (/477-/49/), 
(/542-1796), Gent,1983. 

Bemardina Comelia du BOSCH filia Pieter 8 
Jan HUGHES I 
Comelis LAM fs. Nicolas 3 
Jan vander LEYDEN fs. Franchoys 3 
Jan de NOIJETfE 5 
Jan SENDT fs. lans 4 
J udocus vander ST ADT fs. Hendricx 6 
Maximiliaen Emanuel Vander STADT 7 
Caerel Francois de SUTTER fs. Caerel 10 
Petrus Joannes de VRIENDT fs. Joannes en Anna Maria Francisca Aemaudt I I 
Joannes Frans de VRIENT fs. Joannes 9 
Hans WEYTSENS fs Jans 2 
Pi eter Bemard Vande WINCKEL fs. Petrus Joannes 12 

NOTEN 

I Stadsarchief Gent, Poortersboeken, Reg. 122/4, p. I I I . 
2 Idem, Reg. 122/4, p. 122. 
3 Idem, Reg. I 22/4. p. 186. 
4 Idem. Reg.122/5. p. 41r. 
5 Idem. Reg. 122/5. p. 41 v. 
6 Idem, Reg. 122/5. p. 48r. 
7 Idem. Reg. 122/5, p. Mv. 
8 Idem. Reg. I 22/6, p. 34v. 
9 Idem, Reg. 122/6, p. 57r. 

10. Idem, Reg. 122/6. p. I lOr. 
11. Idem. Reg. 122/7, p. Ilv. 
12. Idem. Reg. I 22/7. p. 38v. 
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GENTSE POORTERS UIT WATERVLIET. 
(1542 - 1796) 

Wilfried STEEG HERS 

I. Den lesten octobris 1590 compareerde Jan de Kick van waetervliet, verclaert 
alhier ghewoont hebbende ende noch wonende, nuwe poortere te bedijdene I. 

2. Den 8en maerte 1740 is Petronelle Clara Bruijnsteen geboren binnen waetervliet. 
als poorter gecadmitteert2. 

3. Op den I I xbre 1778 is Jacobus GuiIIielmus van Genterdeure fs Jacobus. geboo
ren binnen de prochie van waetervliet, achter volghende het appoitement van den col
legie geannotteert als poorters nar dien hy sal hebben volcommen aen het gonne bree
der in texte vermelt3. 

4. Op den 6en 9bre 178 I is Petrus Joannes Coppejans gebortigh der prochie van 
watervliet achtervolgende het appointement vanden collegie geannotteert als poorter 
naer dien hy sal hebben volcommen aen het gonne daer by breerder vermelt-+· 

BIBLIOGRAFIE 

J.DECAVELE ea., Poorters- en bllitenpoortersboekell \·W/ Gent (J./.77-J./.91), (15-12-

1796), Gent,1983. 

Petronel1e Clara BRUIJNSTEEN 2 
Petrus Joannes COPPEJANS -1-

Jacobus Guillielmus van GENTERDEURE fs. Jacohus .3 
Jan de KICK I 

NOTEN 

1 St4lds4Irchief Gent, Poorlers!JoC'kell. Reg. 122/4. p. 93. 
2 Idem. Reg. 122/6. p. 21'. 
3 Idem. Reg. 122/6. p. 1341'. 
4 Idem. Reg. 122/6, p. 1621'. 
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HET HOF VAN SCHIPDONK 
TEZOMERGEM 

Maurice RYCKAERT 

aam en liggin g 

In het uiterste zuiden van de gemeente Zomergem li gt het a loude Hof van Schipdonk. 
Het paalt met de achtertuin aan het kanaa l Gent-Brugge, dat tu ssen 161 3 - 1623 a ldaar 
gegra en werd in de bedding van de Durme of Hoge Kale en de grens vormt tussen 
Zomergem en Merendree. 

De plaat naam Schipdonk, die voor het eerst voorkomt in een oorkonde van 1248 (ons 
meegedeeld door Maurice Gysseling) en toen scipdol1c werd gespe ld , betekent "ver
hoogde berm langs een riviertje, waar scheepjes konden aanleggen". AI zeer vroeg 
werd de naam al toponiem gegeven aan het gehucht dat daar rond gelegen was en 
eveneen overgenomen als de naam van de hoeve di e daar werd ges ti cht, Hof van 
scipdonc. Ook de aloude heerlijkhe id van Schipdonk ont leende haar naa m aan deze 
plaat. 

Hel flof van Sr'hipdonk : a/~en7eell f.:ezichl. 
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Het Hof van Schipdonk heeft in de feodale structuur van Zomergem een belangrijke 
rol gespeeld. Het hof behoorde tot de heerlijkheid van Zomergem, die op zichzelf 
niet uitgestrekt was en deel uitmaakte van het Ambacht Zomergem, samen met 
Ronseie, Oostwinkel en Waarschoot. Ze hing afvan de Kasseirij van de Oudburg van 
Gentl. 

De stichting 

Wanneer het pachthof van Schipdonk werd gesticht weten we niet precies. Het topo
niem wordt reeds in het begin van de 13de eeuw vermeld en in 1454 is er reeds spra
ke van "une nouvelle maison à Scipdonc"2. 
In het Fonds Vreemde Steden, berustend in het Stadsarchief te Gent, vonden we met 
betrekking tot de hoeve de volgende meldingen: "mijns heeren van Somerghell1 goedt 
\'([n scipdol1c", in 1525, en "vanden pachtgoede ende hofstede ghenaemt ScipdollC" 
in 15653. 

Of de bouw van een nieuwe woning in 1464 de beginfase is geweest van de oprich
ting van het Hof van Schipdonk weten we niet alhoewel we veronderstellen van wel. 
De nieuwbouw kan echter ook de vervanging zijn geweest van een vroegere woning, 
die door de tijd vervallen was geworden. In dit laatste geval zou de oorspronkelijke 
hofstede van vóór 1464 moeten dagtekenen. 

In elk geval ligt de stichting van het Hof van Schipdonk eeuwen ver achter ons en 
verscholen achter een verleden, dat moeilijk te achterhalen is. De hoeve is zó oud, dat 
ze aan de basis lag van het ontstaan van de heerlijkheid Zomergem. waarover we 
reeds een ruime bijdrage hebben gepubliceerd. Laten we toch even bij deze gebeur
tenis blijven stilstaan met een korte samenvatting van de feiten. 

Het Hof van Schipdonk was de kern van de heerlijkheid Zomergem. die afhing van 
het burggraafschap van Gent te Heusden en altijd eigendom is geweest van de opeen
volgende heren van Zomergem. De graaf van Vlaanderen was er heer en meester en 
stelde zijn eigen beheerders en rechters aan. samen met een schepenbank, wiens com
petentie en functie duidelijk waren afgelijnd. Zo gebeurde het vaak dat de heren van 
de heerlijkheid Zomergem, die eigenlijk maar een klein ressort was binnen het gebied 
van het grafelijk Ambacht Zomergem, hun bevoegdheden te buiten gingen en IHl't hl't 
grafelijke gezag of met de personen die dit gezag uitoefenden. in botsing kWaJlll'll. 
Hierover gaan we in deze bijdrage niet verder uitweiden en venvijzen hiervoor 
opnieuw naar ons artikel over Zomergem. :ijll Ht'erlijkhl'dt'lI ('11 hUil Hl·n'lI. 

Interessant is, dat als gevolg van een proces. in 1559 gevoerd tussl'n Martin 
Snouckaert. eigenaar v • .II1 het H(~r I'llll SchipdolIk en hl't hl'stuur van het hurggraaf
schap. 
De uitspraak of eigenlijke toewijzing van de verkoop. pas in 1562. luiddt' dat hl't 
pachthof van Schipdonk. de oorspronkelijke kern van dt' hl'l'rlijkht'id ZOlllt'Q!t'IH. V.lIl 
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de Burggravij werd losgemaakt en als een zelfstandige heerlijkheid ging fungeren. 
Laten we even deze evolutie volgen. 

Martin Snouckaert kocht het hof van Schipdonk af van Filip 11, graaf van Vlaanderen, 
bij akte verleden op 5 december 1559, voor de som van 12654 pond, iedere pond 
bestaande uit 40 groten Vlaamse munt. 
Niet tevreden over de draagwijdte van de rechten die aan dit leen verbonden waren, 
liet Martin Snouckaert zich, op 14 juni daarna, voor de som van 1255 pond groten, 
een nieuw decreet ter hand stellen, waarbij hem alle rechten en vrijheden binnen 
Zomergem, die de vorst er vroeger bezat, werden afgestaan, met inbegrip van het 
beste katei/ en de hoge rechtspraak. Nauwelijks in het bezit van dit nieuw document, 
liet Martin Snouckaert zich heer van Zomergem noemen, ofschoon hij enkel schout 
was van Zomergem. Hij stelde zijn vierschaar op langsheen de grote baan die leidde 
van Zomergem-kerk naar Gent, juist op dezelfde plaats waar de hoogbaljuw van de 
Oudburg recht sprak. Hij verbood aan de baljuw om het even welk recht te spreken 
met betrekking tot de inwoners van Zomergem, en liet verstaan dat hij zich tegen elke 
miskenning van zijn rechten hardnekkig zou verzetten. 

De hoogbaljuw, bijgestaan door sergeanten en werklieden, spoedde zich ter plaatse 
en gaf orders om de vierschaar van Snouckaert weg te nemen en naar de amman te 
brengen. Snouckaert verscheen gedurende de afbraak, slingerde enige grove verwij
ten naar het hoofd van de baljuw, riep enkele dorpelingen bijeen en zou zich aan 
handgemeen met de baljuw hebben plichtig gemaakt, ware het niet geweest dat deze 
laatste hem onder bedreiging van zijn pistool, terug tot de orde had 
geroepen.Wanneer de gemoederen enigszins waren bedaard, werd de zaak wel verder 
heftig tussen beide partijen betwist. De baljuw verweet de koper zijn vrijpostig en 
brutaal optreden, terwijl Snouckaert verklaarde dat hij, uit hoofde van zijn koop, alle 
rechten bezat over heel het grondgebied van Zomergem en de baljuw maar best deed 
van rechtsomkeer te maken, teneinde "alle verdere onaenghenaemheden" te voorko
men. De baljuw liet zich door de bedreigingen van Martin Snouckaert echter niet uit 
zijn lood slaan en beval zijn mannen de vierschaar af te breken en naar de amman 
terug te brengen. Dit gebeurde. 's Anderendaags ontmoetten beide partijen elkaar 
voor de Raad van Vlaanderen te Gent om er hun zaak te bepleiten. Snouckaert ver
klaarde er dat hij de vierschaar opnieuw bij de amman had laten wegnemen en terug 
had geplaatst daar waar ze thuis hoorde en dat hij zijn eerste zitting zou houden de 
dinsdag daaropvolgend. 

Hij zou de hoogbaljuw en zijn schepenen doen aanhouden indien ze zich aldaar dier
ven vertonen. De hoogbaljuw van zijn kant omschreef in veel bewoordingen de bru
taliteit van de koper en verklaarde dat Martin Snouckaert zijn bevoegdheden verre te 
buiten was gegaan, "ter wy/ent het selve (leen) a/daer (te Zomergem) voor gheene 
heerlicheyt en staet hekent, ende dat al/omme hy de voor (noemde) llllCOl11pste de con
traire wordt uytgedruct; we/ is waer dat voor den coop de verweerder (Martin 
Snouckaert) gheen recht van justitie en /llIdde door gansch het amhacht Somerghem. 
up alle de opsetenen a/daer ... ". 
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De Raad van Vlaanderen, teneinde tumult te voorkomen, (de grafelijke vierschaar 
moest op dezelfde dag te Zomergem gehouden worden), besloot het geval aan een 
ernstig en loyaal onderzoek te onderwerpen en vroeg dat beide partijen voorlopig hun 
zitting zouden houden "ter plaetse ende inder manieren van ouds ghecostumeert". 

Het bleek duidelijk dat de raad van zijne Majesteit voor geen enkele prijs met 
Snouckaerts vooruitzichten ging instemmen, omdat het hier ging om eeuwenoude 
prerogatieven die de grondslag vormden van de autonomie van de kasseIrij . Men 
beklaagde zich derhalve heftig over de handelwijze van de koper en noemde ze een 
willekeurige inmenging in andermans zaken, een aanslag op andermans rechten en 
vrijheden. Trouwens, de afstand van alle vrijheden en rechten aan de koper zou de 
afscheuring van het ambacht Zomergem van de kasseIrij van Gent betekend hebben. 
wat voorzeker niet het inzicht was geweest van de vorst. Martin Snouckaert zal trou
wens ook wel geweten hebben dat hij buiten de grens van zijn attributies was gestapt. 
maar hij camoufleerde zijn stoutmoedigheid achter zekere prioriteitsrechten die hij bij 
de vorst kon laten gelden uit hoofde van verscheidene diensten die hij aan het vor
stenhuis had bewezen. 

Koning Filip gaf bevel van op het verkochte goed beslag te leggen en verklaarde wat 
aan Martin Snouckaert verkocht was geworden, niets anders inhield dan datgene wat 
vroeger aan de voorgaande heren van Zomergem had toebehoord. 

De aanvullende akte van 14 Juni 1559 werd verbeurd verklaard en men beval aan 
Martin Snouckaert zijn vierschaar opnieuw af te breken en terug te plaatsen op het 
pachthof van Schipdonk. Aan de hoogbaljuw beval men opnieu\\' te Zomergem alle 
rechten uit te oefenen in naam van de vorst, en alle renten te innen met inbegrip van 
het beste hoofd, "wel verstaende nochtans dat vande sllbjectie ellde sen'itude \'llllde 
voorseyde beste hoofden, voortaefl VI)' ellde ontlast slIlIell wesell, ten eeltll'ighell 
dag he, 't huys ende hof, staende inde prochie ende heer/ychede \'all S011lel:~he11l, dell 
voorseyden heere Martin Snollckaert, coopere toebellOorende, 11lidtgaeders oock 
deselve coopere syne huysvrauwe, heur/ieder killderell, elfgeflaemen ende lIaerCOlll
melynghen, Iweren (lte vrallwen van Somerghem lIyt heur/ieder familie ende IlIlysge
sin, op 't voorseyde huys ende lu~l H'onende (~fte elders binnen de \'oorseyd(' prochie 
van Somerghen, duel' de voornoemde heeren ofte vrallwen \'(1Il Somerghem hUil 
woonstede houden sullen, de welcke wy daer\,(/n om sekere merckelick(' n'c/enen Clldt' 
consideratien daervan hevryt en geexempteert llyt Of/se sonderlillge gratie'II", 
Het beste hoofd kon door de hoogbaljuw dus niet geïnd worden op de gehouwen die 
door de familie Snouckaert zelf betrokken werden, 

Martin Snouckaert zou tenslotte toch aan het langste eind trekken. Van hel voorredlt 
dat hem verleend werd om tegen de beslissing van de koning kladll neer Ie leggen. 
maakte hij zeer behendig gebruik om op \) maarl 1562 van de vorst een nieuw del'rl'l't 
los te krijgen, Daarbij werden niet alleen al de l11odalill'iten vun de tWl'e \'o~)J'gm\lldl' 
akten opnieuw van kracht. maar de geldigheid werd uilgdweid owr hel'l hel gn,lIld
gebied van Zomergem. In dit nieuw decreel sI (\4,11 onder IHl'er 11\.'\ volgl'lllk: "('//(I<' 

190 



be\'e/en allen onsen bail/iu ende officieren en namentlick onsen voornoemden bail/iu 
\'allder ouderburgh, dat sy inde voorseyde heer/ichede ende prochte van Somerghem 
inde appartementen vuyt onsen naeme niet meer eenigeacten ofte andere exploicten 
\'an justitie en sul/en doen, en hem coopere, dien volgende overleveren al/e rente
bOllcken ende andere bewijsen dienende tot bewaernisse van syne voorseyde twee 
coopen, teil eynde so hy deselve twee coopen ende al dat daeranne cleeft, paisibelick 
ghebruycken magh. so hem die vercocht syn"4. 

In korte woorden, men had gedaan te zeggen dat het ambacht en de heerlijkheid van 
Zomergem twee verschillende dingen waren. De schout verdween te Zomergem en 
werd vervangen door een amman. Het pachtgoed van Schipdonk, de kern van de 
vroegere heerlijkheid, werd in zekere zin van de heerlijkheid van Zomergem afge
scheiden en vormde nadien een quasi-zelfstandige heerlijkheid die door de heren van 
Zomergem in leen werd gehouden van de burggraafschap van Gent te Heusden. 

De Heerlijkheid van Schipdonk. Met deze benaming kan eigenlijk niet veel anders 
worden aangeduid dan de primitieve kern van de vroegere heerlijkheid van 
Zomergem, ni. het Pachtgoed van Schipdonk, dat samen met de 82 gemeten bijgaan
de landerijen, met de verbrokkeling van het Ambacht Zomergem na 1562 als een 
quasi-zelfstandige heerlijkheid was blijven voortbestaan. Quasi-zelfstandig is wel
licht reeds te veel gezegd, verre van te mogen spreken van een aparte heerlijkheid van 
Zomergem in dezelfde zin als het vroegere ambacht nagenoeg onafhankelijk had 
gestaan tegenover het grafelijk kasseirijrecht. Het is evenwel niet mogelijk de juiste 
grens van de autonomie der beide heerlijkheden tegenover elkaar vast te leggen, 
gezien de al te verwarde en vaak tegenstrijdige gegevens inzake de administratie van 
beide ressorten. De wettelijke passeringen en de staten van goed werden verleden 
voor de "Leenmannen vanden Leenhove van Schipdonck" of voor de "Mannen van 
Leene van den Leenhove van Schipdonck in Somerghem", soms ook de "Balliu ende 
Leenmannen vanden have ende heerelicheyt van Schipdonck, competeerende den 
heere van Somerghem". 

De heerlijkheid van Schipdonk bezat dus wel haar eigen vierschaar met een baljuw 
en zeven schepenen, al waren het dan ook dezelfde van de heerlijkheid van 
Zomergem. Deze schepenen deden "wet ende vonnissen volghens de costuymen van 
hetselve leenh(~r (van Schipdonk)", spraken hoge justitie over eigen ressort en over 
heel het grondgebied van Zomergem en berechtten met hun galg al de criminele von
nissen uitgesproken tegen misdadigers wonende binnen het rechtsgebied van de heer 
van Zomergem. Van de andere kant wil men ons doen verstaan dat de heerlijkheid 
van Zomergem en de heerlijkheid van Schipdonk één en hetzelfde waren. Inderdaad 
wordt in 1592 de heerlijkheid van Schipdonk door Martin Snouckaert als volgt 
gcdenomhrcerd: "Martin Snouckaerl. hehhende als hedienelyck man Gerard 
HORaerl, ha/liu van Somer/!,hem, houdt van mynen heere den Burggrave van Gent, 
een leen Renaempt de heerlichede Vlln Somer/!,hem, met alle appendente ende depen
den/en, tot welck leen hehoort een h4 Renaempt 't lu~l van Schipdonck. waertoe 
hehoren, landen, hosschen, meerschen ende water, tessaemen R2 /!,hemeten, hebben-
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de hoghe, middele ende neerder justitie, achterlenen, jaegherye, voghelryen, enz.". 
Een ander denombrement uit 1594 luidt als volgt: "Messire Nicolas Snouckaert, 
houdt een leen van myn heere den burggrave van Gent, wesende 't hof van 
Schipdonck, metten huysen, schueren ende bomen daerop sta ende, behouden alleen
lick een stuck land van vier ghemeten metten wallen ghelegen ten oosten die van 
gheene leenhove is afhanghende, achter-lenen, renten, cooppennynghen, doodcoop, 
boeten ende andere heerlicke rechten, metten vier ghemeten metten wallen ende 
andere appendentien is verbonden aen deselve heerlichede van Somerghem in 
dewe/cke hetselve is gheleghen". 
Uit de tekst van beide denombrementen moet blijken dat Schipdonk deel uitmaakte 
van de heerlijkheid van Zomergem. Nochtans werd deze heerlijkheid rechtstreeks 
gehouden van het burggraafschap van Gent te Heusden en niet van de kasseI rij van 
de Oudburg van Gent zoals dit voor de heerlijkheid van Zomergem het geval was. Er 
zal nog heel wat moeten verduidelijkt worden vooraleer de juiste verwantschap tus
sen beide heerlijkheden zal kunnen bepaald worden. 

De heerlijkheid van Zomergem was bedeeld met 3 pond parisis penningrente, 3,5 
mudden haver Gentse maat en 36 razieren mout, alle drie vallende met Sint-Baafsmis. 
Verder bezat ze tol, vond, bastaard goed, verloren en verdwaald goed, markgeld van 
6 pond per honderd, de eerste kerkgeboden, dagwaarheden en de drie graden van jus
titie. De vierschaar van het leenhof werd in 1781 gehouden in de herberg Den 
Swarten Aerent op het dorp. De galg stond langsheen de Brugse Vaart, niet ver van 
het genoemde pachtgoed. 

Enkele gegevens uit het archief wijzen duidelijk op het bestaan van een galg als straf
tuig op het Hof van Schipdonk. Zo lezen we in de verkoopakte van het goed in 1559: 
"item drij partijen Lants neffens elcanderell, abouterende alle drije mettell callt 
aende Ghentsche vaert, dallof op het eerste staet de galghe \'ll1Idell heere". Er is ook 
sprake in 1668 van een galghenbosselken en in 1674 van een galghellbi/ck te 
Schipdonck. Nog duidelijker is het feit dat op 17 maart 1766 zekere Bernard Haeck 
"om derwijle syne daeden ende dieften", aan de galg van Schipdonck werd opge
knoopt5. 

Van de heerlijkheid van Schipdonk, emaneerden een aantal achterlenen, waaronder 
enkele die op zichzelf belangrijke heerlijkheden waren. We vernoemen de heerlijk
heid van BerenderIaere of Berendaele, de heerlijkheid van Ter Straeten, de heerlijk
heid van Nekke en de heerlijkheid van Briarde. 
Deze lenen en heerlijkheden werden meestal beheerd door de opeenvolgende heren 
van Ronse1e. 

Dat het Hof van Schipdonk zeer oud moet zijn, zouden we kunnen atleiden uit het feit 
dat de Sint-Pietersabdij van Gent in dit gewest reeds in H 14 land in cultuur hracht. dat 
ze in dit jaar als geschenk had gekregen van een zekere Wulfrid. Hoogstwnar-schijn
lijk heeft het ontstaan van het pachthof veel te maken met de ontginning van dae 
woeste gronden. 
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De stichting van het merendeel van de pachthoven te Zomergem dagtekent meestal 
van vóór de 15de eeuwen het is hoegenaamd niet denkbeeldig dat een paar daarvan 
in de 13de eeuw reeds zouden ontstaan zijn. 

Hoe kwamen deze uitgestrekte landbouwbedrijven eigenlijk tot stand? 
~ , 

Tot vóór de IOde eeuw was heel onze streek één woestenij van braakliggende gron-
den. meersen, broeken. donken, moeren, wateringen en bossen. De streek was schier 
onbewoond en voor de landvorst een waardeloos domein dat hij moest trachten 
bewoonbaar en renderend te maken. 

Om dit doel te bereiken gaf hij uitgestrekte gedeelten daarvan in cijnspacht of zelfs 
als geschenk aan kloosters, abdijen en geestelijke gestichten van allerlei aard, aan 
gunstelingen of aan particulieren. De cijnspacht was derhalve ook zeer klein. Het 
grootste gedeelte van de cijnsgronden te Zomergem lagen in de wijken Meirlare, 
Stoktevijver, Durmen en Ro. Het is dus niet toevallig dat we de grootste pachthoven 
in deze gebieden aantreffen. Daar werden immers voor het eerst de zogezegd waar
deloze gebieden rendabel gemaakt. 

Midden dit exploitatiegebied bouwden de bezitters of pachters van deze cijnsgronden 
veelal een grote hoeve. Op de singel naast het erf werd meestal een apart stukje grond 
omwald en een apart gebouw opgericht, dat de naam castee/ken kreeg. Dit diende als 
buitenverblijf voor de eigenaar, wanneer hij het drukke stadsgewoel en zijn drukke 
bezigheden even wilde ontvluchten om enkele dagen van de landelijke rust te genie
ten. 

We kunnen ons afvragen waarom de eerste eigenaar zijn hofstede in een godverlaten 
gewest heeft gesticht, ver van elke bewoonde gebuurschap, verlaten en alleen als een 
zwalpende ark van Noë, midden een zee van heide, moeren en bos. En toch moet er 
een reden geweest zijn, die we met een aanvaardbare hypothese willen trachten te 
achterhalen. Twee elementen zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. 

Vooreerst waren er de grafelijke renten of cijnsrechten die op de gronden aldaar gehe
ven werden. 
Luc Stockman heeft in zijn zeer voortreffelijke studie over de Brieven van Aalter en 
Assenede, de inninggebieden van deze renten en cijnzen nauwkeurig gelokaliseerd en 
daarin zien we dat er heel veel binnen het grondgebied van Zomergem lagen en voor
al in de wijken Meiriare, Durmen en Ro. De Sint-Pietersabdij bezat in de 9de eeuw 
in genoemde wijken 10 bunder of circa 13g hectaren akkerland. waarvan 33 gemet in 
Ro alleen, 37 gemet in Uitgem, een gehucht van Ro, en 33 gemet in Hoetselakker6. 

Een tweede oorzaak waarom het pachthof op deze plaats werd gebouwd, kan het 
be!>taan zijn van het prehistorisch riviertje de Dunne of Hoge Kale, die langsheen de 
achterkant van het hof liep en reeds in 737 vermeld wordt. Het gaf zijn naam aan de 
later gestichte wijk Durmen onder Zomergem, Merendree en Hansbeke. Terzelfder
tijd vond men de wijknaam Hrochi!:ahem, die later evolueerde tot Rokegem en Ro. 
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De Dunne of Hoge Kale was bevaarbaar en werd als dusdanig ook door kleine schuit
jes gebruikt. Waterwegen waren zeer belangrijke transportwegen voor de dorps- of 
wijkbewoners die dichtbij woonden. Trouwens, we vinden veel steden en dorpen die 
langs de oevers van rivieren ontstaan zijn. 
De bewoners van de wijken Ro, Nekke, Hoetsel en Durmen gingen naar die plek om 
het marktschuitje te nemen om zich naar de markten van Aalter, Gent of Brugge te 
begeven. Het riviertje werd in 1242, door Walter van Marvis, bisschop van Doornik 
als scheidingslijn aangeduid tussen de parochies Zomergem, Hansbeke en 
Merendree. 

De beschrijving van het hof 

Voor de beschrijving van een goed, qua ligging, oppervlakte, uitzicht en exploitatie. 
zijn we doorgaans aangewezen op pachtbrieven, verkoopakten, staten van het goed 
en de uitgrotingen of verdelingen van nalatenschappen. We vonden echter weinig 
dergelijke documenten. Er zijn zelfs geen pachtbrieven tot ons gekomen en de ver
koopakten beschrijven enkel de oppervlakten van het hof en de diverse percelen land. 
weiden en meersen, eventueel met hun naam. Pachtbrieven vonden we niet en er zijn 
slechts twee staten van het goed teruggevonden, opgemaakt in 1699 en 1705. na het 
overlijden op het hof van de pachters Jan Colpaert en zijn echtgenote Anna Wille. 
respectievelijk op 19 januari 170S en op 29 januari 16997. 
Deze twee staten van goed waren zeer belangrijk en stelden ons in staat een algeme
ne en relatief duidelijke beschrijving te geven van het hof en zijn uitbating. 

Van de vele pachthoven die Zomergem bezat en waarvan de stichting in de I..t.de 
eeuw mag gezocht worden, is het Hof van Schipdonk ongetwijfeld het belangrijkste. 
Het was zeker niet het grootste, want het mat slechts 82 gemet of nagenoeg .36 ha. dat 
nog met 21 gemet of 2 ha verminderde, wanneer tussen 161.3 - 162.3 het kanaal Y<ln 
Gent naar Brugge ten zuiden van het hof. dwars door het goed. werd gegraven. zodat 
het nadien nog een oppervlakte had van om en hij de 25 ha. 
Heel het areaal bestcmd uit het hof met 30 percelen land. hos en meersen. gelegen bin
nen een driehoek. gevormd door de Brugse Vaart. de Rostraat. de Schipdonkstraat en 
de Schipdonkse voetweg, in één aaneengesloten hlok. 

Volgens een koopakte van 12 mei 1706. waarbij de erfgenamen van l\lartin 
Snouckaert het goed van de hand deden aan de jonker Jan Theodoor de Jonghe. wordt 
het goed als volgt beschreven: "hehhellde eell Iu~r glwhc(·tell "/-Iet h(~r lot 
Schipdol1Ck ", daer toe behoorellde ollder lallt, ho.\'.\'clwlI, 1II('('r.\'('//('1I i'lIdc lI'alen', a/ 

te Raedere tweeell-tachtelltigh Rhellletell a/lutte/lllill (~/ie 111('('1", C'lIcft> lIIits dl' ril'ii'/"(' 

Raende vall Rhelldt lil/er hruRghl' door tse!l'l' gm't is ghc'clo!l'c'II, ,\'00 1I'0rt gllt'n'sli
meert loffe jeghemvoordighe groot/c, hestal'lIde hult· IICU'I'I'O/ghl'lIdl' part{j('II. Ti' 

weten d'lu~f."'·tede, l1/otte ellde I\'a/, groot lIeghelI IUII/tlc'rl sc'sthÎt'1I mi '11, V/f>r, 

Item den Im/ek Iloort \'(/1/ het h(!J' a('hter dl' s('huen' , grool -I55r, 
Itelll het stuck /(/IIIS west da('/" all ,\"li,\'l tI('1I 1II('('I's('h jeghells dl' "tINI, 1100,., ,,'('st 

tI'hoors .IClIl Claeys, Iloort oost dl' drU ('oWc'rs, groOl 78 v,., 
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Situerin8 van de hoeve van Schipdonck op de kaart van Graaf de Ferraris ( / 773- / 778). Ze 
lag en Ligt nog steeds vlak ten noorden van het kanaal Brugge-Gent. Ten zuiden ervan 
bemerken we de uitmonding van de "Nieuwe aele". 
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Item den eersten coutere, suyt west de voorn. hoirs Jan Claeys ende paters Jesuiten, 
noort oost de Ro straete, oost den tweeden coutere, groot 580r. 
Item den tweeden coutere tusschen de voorgaende partijen aende suyt west syde de 
voorn. Ro straete, aende noort syde ende de naervolghende partijen aende oostsijde, 
groot 687r. 
Item den derden tusschen de voorgaende partijen, aende west sijde, noort de voorn. 
Ro straete, oost den corten Schipdonck coutere ende d'hoirs mailliaert cooman, groot 
900r. 
Item den COl·ten Schipdonck coutere (tIssel,en de voorgaende partijen aende westsij
de, noort d'hoirs van mailliaert cooman, de weduwe Jaspaert de Vlieghere aellde 
oostsijde den lang hen coutere ende suyt den bulck achter de schuere, groot 854r. 
Item den lang hen coutere tusschen de voorgaende partijen ende de weduwe Jaspaert 
de Vlieghere, aende west sijde tennoort eynde den Ro weg/z, oost den voetwegh loop
ende van Sc!zipdonck naer den voorn. Ro weg!z, groot 657r. 
Item den coutere tusschen den voom. Ro wegh aende west sijde de Dre\'e van 
SchipdollCk, ten suyt eynde, oost den middelcoutere, groot 627r. 
Item den middelcoutere tusschen de voorgaende partijen, ende west sijde noort Ghill. 
Pruym, oost den Ilaervolghenden coutere, su)'t de 1'oom. Drel'e ,'an Sc/zipdollck. 
groot 475r. 
Item den coutere tusschen de voorgaende partijen aellde west sijde. noort G/zill. 
Pruym, oost het gheellken. suyt de voorn. Dreve van Sellipdollck. groot 634r. 
Item het gheenken. oost de weeselI van den /zeer van C/zisioll. suyt de ,'oom. Dre\'e 
ten noort eynde loopende ten meten uyt ende sellel]} op /zet lallt l'all G/lltilliaeme 
Pruym, groot 252r. 
Item den aJUtere voor Ghuil/. Pruym. noort de Ro stmete. oost G/llIill. P11Iym. su."t 
de vier voorgaende partijen. west den voetweg/z. groot 1386r. 
Voorts noch vier partijen UlIltS Illsscllen dl' voorn. grootel/ maymet'rsc/z (/l'l/de I/oort 
sijde den baerm vande Ghentsclll' vaert nl/er hrugghl'. lIl'lIdt' su."t sijde. oost J(wrÎJ 
De Rijckl' ende den aermel/ val/ Somerghem. groot 1472r. 
Item drij partijelI ulIlts neflens e/clll/llerl'll. ahautl'I'l'I/lle alle drij ml'tten CCll/t al'lulc 
Ghen/sclze vaert. dl//1{~l op /ze/eerste stoet dl' galg/Il'. groot 990r. 
Item den meerScIlOl' de suyt sijde l'ClIldl' /ll~t~·tl'de tot Sc/zipdonck: Su."t dl' Ghl'lltschl' 
vaert, groot ol/trel/t /OOOr. 
Item den grooten maYllleersc/z op dl' (}ostsijdl' l'llll dl' st1'lletl' l'an Schipdollck. groot 
O1l1rent 4gl'111. 
Item den leen1l1eersc!,. oostwllerl ael/t!l' voorn. partije (~tie mCl'rsch, grool 01/1/'('1// 

500r. 

In totaal dus omtrent 30 partijen met een oppervlakte van circa 5~ gemet 242 nx'dt'n 
of 25ha 48a 38ca. 

Volgens De Potter en Broeckacrt besloeg het hof in 1 ~04 een opPl'rvlak!e van 26 ha 
95 ca, in land weide en meers. De eigendom was dus sedert het graven van hl'! kanaal 
Gent - Brugge weinig of niet veranderd. 

Zoals dat voor het merendeel van onze oude paehthllVl..'n ht't gt'val was, lag ll\)k twt 
1-101' van Schipdonk vcr van de openharl..' weg en was dnart\lt'e vt'rhomkn dom l'l'n 
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maJle landweg die m t een wijd e boog naar de Rostraat liep en daarop uitkwam 
naa th t n erhof van het Ro-ka teel en die we voor het eerst vermeld vinden in een 
d ument an 1452 onder de naam van scipdonc dreve8. 

Voorbeelden oor dit oort hoeven te Zomergem zjjn het Goed van Rapenburg op den 
Bo , dat het kronkelend Rapenburgstraatje als navelstreng heeft en waarmee het ver
bonden was met de Oude Gentweg aan de Lievebrug op de wijk Beke en het Goed 

an choubrouck, dat wel niet zover van de Meirlarestraat verwijderd lag en zelfs met 
de motte van het roegere kasteel daaraan paaJde, maar toch zijn voornaamste uitgang 
had lang de Scoubroucdreve naar de veel verder gelegen Landdonckstraete op het 
gehucht Kerhouck, langswaar men langs het Schoubrouckstraetje naar het dorp ging. 

o er het uitzicht an de oorspronkelijke hoeve zijn we opnieuw aangewezen op de 
twee geciteerde staten van goed9. 
De hoeve bezat vier of vijf gebouwen: het woonhuis, het stalgebouw, de schuur, een 
chaapstaJ en het ovenbuur of bakhui sje. We weten niet uit welke materialen ze waren 

opgetrokken maar de woning was zeker uit baksteen . De andere gebouwen waren 
waarschij nlijk van vakwerk, gedekt met strodaken . De hoeve was van het Franki sche 
type of van het hofsysteem, gekenmerkt door de open bebouwing, waarbij al de 
gebouwen op het al dan ni et omwalde erf los en haaks van elkaar stonden. 

Hel Hof van S,.hipdonk : het woonhuis m t achterkant naar hel kanaal ent-Brugge. 
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Als wij de oriëntatie van het woonhuis nemen zoals in een staat van goed uit 1705 
beschreven wordt, stond dit gebouw niet op zijn huidige plaats of was het anders geo
riënteerd. Er is immers sprake van een naordkamer en een zuidkamer. Het gebouw 
stond bijgevolg met de voorgevel naar het westen, terwijl deze zich thans naar het 
noorden bevindt met een oost-en een westkamer. We mogen het wellicht zó stellen, 
dat er in de loop van de 17de eeuw een volledige nieuwe woning in steen werd opge
trokken, of wellicht een totaal nieuwe hoeve, waarbij het woonhuis en de dienstge
bouwen hun huidige inplanting kregen. 

Volgens gegevens uit de staten van goed, bevatte het woonhuis toen: de keuken. de 
beste kamer, een noord- en zuidkamer, een kelder met daarboven het voutekamerken 
en een zolder boven heel de oppervlakte van het gebouw, onder het blote dak dat met 
pannen was bedekt 1 O. 

In de beste kamer sliepen de pachter en zijn vrouw. In de noordkamer sliep de meid 
op een coetse met een pluimen matras en hoofdkussens met wol tussen allerlei 
gebruiksvoorwerpen, waaronder spinnewielen, een haspel en garenwinders. In de 
zuidkamer sliep de knecht op een met stro gevulde beddezak onder een wollen deken, 
eveneens tussen een rommel van klein veldalaam. Op het voutekamerken sliep de 
koewachter tussen allerlei rommeling. 

De kelder bevond zich aan het uiteinde van het gebouw tegen de westgevel en had 
een bolvormig gewelf, zoals de meeste kelders in die periode. 
Hij was toegankelijk met een trap van zes treden en was verlucht door twee kleine 
venstertjes met traliewerk. Van op het ogenblik dat er over het bestaan van een kel
der in het woonhuis gesproken wordt, mogen we aannemen dat dit laatste reeds vol
ledig in baksteen was opgetrokken. 

Op het hof stonden, behalve het woonhuis, nog enkele dienstgebouwen zoals een koe
stal, een paardestal, de schuur, een grote schaapstal, een zwingelkot, al dan niet apart 
of tegen de schuur aangebouwd, en het bakhuisje. 

Wa1ll1lleer we thans het hof betreden zal men maar weinig moeten doen, 0111 zich in 
het gebouwencomplex het Hof van Schipdonk van anderhalve eeuw geleden voor te 
stellen. Het geheel roept in ons de herinnering op van een vroegere herenhoeve. 
Vooral de eenzame ligging doet ons aan een zeer ver verleden terugdenken. 

Niettegenstaande hijna elke oude hoeve met standing beveiligd was met een l'm.'lk 
hofwal en afgesloten werd met een gemetselde en soms monumentale inrijpoort. 
schijnt dat voor het Hof van Schipdonk niet het geval te zijn geweest. Zo blijkt dat 
toch uit de beschrijving van het hof in de staten van het goed en in de figuratieve kaar
ten en plans die van het goed bestaan. 
Oorspronkelijk zou de hoeve toch een ringwal hebben gehad. want op een lïguratk
ve kaart van 1615, met hetrekking tot het graven van het kanaal (knt - Brugge. staat 
de hoeve afgebeeld met een drkelvonnige ringwnl 11 . 
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Deze ringwal zal meer dan waarschijnlijk bij het graven van genoemd kanaal opge
vuld zijn. Op de plans en kaarten die nadien van Zomergem werden gemaakt, zoals 
de kabinetskaart van Graaf de Ferraris van 1771 - 1778, de Popp-kaarten van om
streeks 1860 en de stafkaarten van het leger, werd rond de hoeve geen walling meer 
getekend. 
Van de vroegere u·meren en de wallen, waarvan in de staten van goed en in het de
nombrement van de heerlijkheid gesproken wordt, zijn er schier geen merkbare 
tekens meer overgebleven. Op het hof achter de schuur liggen nog overblijfselen van 
twee kleine hofwallen, die eertijds als drinkplaats voor het vee hebben gediend. Ook 
de vroegere motte, tussen het hof en het bosseiken ligt nog een kleine wal. 

In tegenstelling tot de meeste oude hoeven, die in de 13de en 14de eeuw ontstaan zijn, 
bezat het Hof van Schipdonk geen gemetselde of monumentale inrijpoort. De toegang 
tot het hof gebeurde langs het hofhekken of een balie, die tussen twee zware stijlen 
van hout was opgehangen en geflankeerd was door twee linden. Zo was zeker nog de 
toestand op het einde van de 19de eeuw, tijdens de pachtperiode van Louis Ryckaert. 

Zowel het woonhuis als de bedrijfsgebouwen hebben in de loop der jaren zoveel her
stellingen en verbouwingen ondergaan, dat het haast niet meer mogelijk is om uit het 
geheel de oorspronkelijke hoeve te reconstrueren. Deuren en vensters in het woon
huis werden gedicht en andere geplaatst. De daken werden vernieuwd en de dienst
gebouwen werden bijna totaal afgebroken en heropgebouwd. Tijdens de beide 
wereldoorlogen grotendeels verwoest, werden de hoevegebouwen telkens opnieuw in 
de eigentijdse trant hersteld of herbouwd volgens de noodwendigheden van het 
bedrijf. 

De drie gebouwen die thans nog op het erf staan zijn: het woonhuis, de stallingen en 
de schuur. Ze staan in open bebouwing tegenover elkaar, zoals dat vanouds altijd zo 
geweest is. 

In de uiterste zuidwesthoek van de hoeve, tegen het jaagpad van de Brugse Vaart, 
stond van oudsher een herberg op een lapje grond iets meer dan zes aren groot, die 
De Vuilpanne heette en zijn naam heeft ontleend aan een kleine wijk in Ro. Zijn 
bestaan wordt eerst in 1719 vermeld, maar veel vroeger reeds moet daar een herberg 
hebben gestaan. Meer dan waarschijnlijk moet de herberg gebouwd zijn op verzoek 
van Jan Theodeer de Jonghe, wanneer hij in het bezit was van de hoeve tussen 1706 
en 173S. Anders moet het wel méér dan toeval zijn dat Jan ook een herberg bezat in 
Sl.-Laureins, die eveneens /Je Vuilpanne heette. 
Maar er is een betere verklaring voor het nut en de aanwezigheid van een herberg op 
hel Hof van Schipdonk. Reeds vanaf onheuglijke tijden voeren schuitjes op de Dunne 
van Aalter naar Gent en ook later, na het graven van de Brugse Vaart, bestond er een 
regelmatige beurtdienst via de harge of het marktschip en zal cr daar een aanlegplaats 
geweest zijn. Daar konden de boeren, de boerinnen en de huiswevers het schip nemen 
om hun koopwaren naar de markten van Aalter, Deinze, Gent en Brugge te brengen. 
Hoe oud de aanlegplaats van de schuitjes aan het Hof van Schipdonk wel kan geweest 
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Hef Hof van Schipdonk : de ingang meI hel hojhekken en de schuur. 

He f Hof van chipdo/lk : de sIal. 
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zijn, verklaart de naam scipdonc zelf, die we reeds in 1442 tegenkomen in de bete
kenis van een berm langs een riviertje waar scheepjes konden aan/eggen. In de her
berg, die aan de oever van het riviertje en vanzelfsprekend op de trekweg van de 
Brugse vaart stond, konden de reizigers van in de vroege morgen op de schuit wach
ten. Wanneer in 1789 Marie Anna Petronella Van Hecke, echtgenote van Joannes De 
Vogelaere in de herberg overleed, bezat ze een "boot in de vaert voor den overset van 
de voert". Er was toen een overzetdienst om de mensen die naar Merendree en 
Hansbeke wilden, veilig over te brengen. 

In een proces, dat in 1624 gevoerd werd tussen de heren van de heerlijkheden nopens 
het recht op scheepvaart op de Kale of de Durme, lezen we: "Segghetuyghen vercIae
ren dat voor het delfven van "de nieuwe vaert van Ghent naer Brugghe heeft ghele
ghen eene riviere ghenaempt de Cae/ene ... dat tzelve rivierken ofte Caele is ghe
comprehendeert ghenomen ende ghevoecht inde voorsyede vaert ... dat de /weren 
weke/ijcks op de maertdaeghen die men ordinairelijck is houdende binnen de stede 
van Ghent. een maertschip hebben ghehadt" 12. 

Het moge ons eigenaardig schijnen een herberg te vinden op een stukje grond van een 
hoeve op een plaats die nauwelijks bewoond was en voor een groot deel van het jaar 
moeilijk of helemaal niet te bereiken was. Misschien heeft de herberg wel gediend als 
een soort schepenhuis, waar de schepenen van de heerlijkheid van Schipdonk verga
derden, dichtbij de woning van de heer, die daar zeer veel verbleef, aangezien meer
dere leden van de familie Snouckaert te Zomergem overleden en er in het familie
graf in de kerk aldaar begraven liggen. Het is trouwens dicht bij deze herberg dat de 
galg van de heerlijkheid stond, waar meer dan één gestrafte werd gehangen 13. 

Er stond nog een herberg in Ro, niet ver van het Hof van Schipdonk die Het fort van 
Schipdonk heette en verwees naar het in de 16de of begin 18de eeuw aangelegd fort 
met dezelfde naam, dat dicht bij de hoeve was opgericht en waarvan nu nog sporen 
zichtbaar zijn 14. De herberg werd afgebroken in 1937 bij het verbreden van het 
kanaal. Toen woonde daar een zekere Françies De Vos, maar er werd daar sedert 
1920 geen herberg meer gehouden. De laatste herbergier was Pieter Ryckaert, die 
toen ook pachter was van de hoeve. 

We vinden ook een waterloop die dicht bij de hoeve passeerde en de VuiljJll/lne
waterloop werd genoemd. Hij kwam van de Spinhoutkouler en verhond zich met de 
Berrenterwaterloop, die dan samen in de Brugse vaart en waarschijnlijk voordien in 
de Durme of Hoge Kale vloeiden, dichtbij de overzet van Hansbeke. 

Op een hondertal meter van het hof ligt, op een licht verhoog, een bosje, dat daar 
sedert mensengeheugen onaangeroerd tiert en waarvan gezegd wordt dat het een 
overblijfsel is van een vroeger fort, zoals er tijdens de godsdienstoOJ'logen van de 
16de eeuwen vooral gedurende de Spaanse Successieoorlog van 1702 tot 1713, ver
scheidene werden gemaakt. In juli 1621 werd een fort gcmaakt "up de molle \'(//1 !tel 

pa(·hthofvan.'ichipdonk" en in 1702 lag een groot smaldeel soldaten ingekwartierd op 
de gehuchten Durmen en Schipdonk en rond dczelfde periode werden 300 hurgers 
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Vermoedelijk overblijfl'el van het Fort van Schipdonk. 17de eeuw, 

opgeëist om de streek langsheen de Brug e Vaart tu en Lo endeg m n M r ndr 
tegen de so ldaten te beschermen, Ook hier is er prake an n fort p hipd nk1 

De uitbating van het hof 

Volgens de verkoopakte van 13 dec mb r 170, aard r d rfg nam n an Martin 
Snouckaert de hoeve verkocht n aan Jan Th d 
goed, opgemaakt in 1699 bij h torlijd n 
Colpaert en deze van 1705 na h t 0 r1ijd n 
trouwd in 1701 m t atharina t ya rt, to nmalig 
areaal uit d rtig p r len land en m r. , m t n 

ngh n 19 n' d , taat van 
nna Will . 

gemet of 26 hectaren. 
De veestape l be t nd uit tw e tr kpaard n n n wiu ruin al. 
vijf melkkoeien, een rund, twee kal r n, n m , t ark n n tw 

I iepen dertien henn n en e n haan, dri ganz n n tw 
grote chapendrift, zoal van ud z wa, g w , t. ln d 
1705 w rd n 145 s hap n g n I rd, in 17 4 t Id 
geschied ni van Zom rg m n md LI P tl ~ r ct h 
. tap I w rd in 1705 g s hat p 

D vru hl n di op cl akk r. 
I n. In cl . huur n p d' z Icl r 
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schoven, bonden vlas en ongedorsen erwten en bonen. Op de zolder stonden drie 
zakken tarwe, acht zakken rogge, acht zakken boekweit, vijf zakken lijnzaad, negen
tien meukens erwten, een zak roomse bonen, klaverzaad en wat zaaihaver. Bij het 
overlijden van Anna Wille, de echtgenote van Jan Colpaert, in 1699, werd de akker
prijs, dat waren de vruchten op het veld, geschat op 26 pond en 2 schellingen groot. 
Bij het overlijden van Jan zelf in 1705, bedroeg deze raming meer dan 83 pond gro
ten. Toen telde men op de dilten in de schuur, 1200 bonden haver, 1900 korenscho

ven en 800 schoven tarwe. 

Dat er op het hof een grote bedrijvigheid heerste van huisweverij, bewijzen de gege
vens in de staten van goed. In 1705 noteerde men 3 spinnewielen, stamprokken, 
spoelwielen, haspels en garenwinden. In de zuidkamer stond een weefgetouw met een 
aangezet laken en in de kamer van de meid vond men een bobijnwiel, een zwingel
tuig, vlashekels, een lijnwaadmand en lag er een grote hoeveelheid vlassen garen en 
ongesponnen vlas. Het dienstvolk op de hoeve bestond uit twee knechten, waaron
der een schaapherder, een koewachter en drie meiden. 

Uit hoofde van zijn feodale rechten mocht de dorpsheer na het overlijden van de 
pachter of de pachteres het heste hoofd of beste kateil, een stuk vee of een waardevol 
stuk huisraad of een meubel, opeisen. Na het overlijden van Anna Wille in 1699 was 
dat een koe ter waarde van 5 pond groten en bij het overlijden van haar echtgenoot 
Jan Colpaert in 1705, zelfs een paard ter waarde van 14 pond groten 16. 

De eigenaars van het hof 

Aangezien het Hof van Schipdonk sedert onachterhaalbare tijden onafscheidelijk ver
bonden is geweest met de heerlijkheid Zomergem en vaak hiermee vereenzelvigd 
werd, zijn het wellicht ook altijd de heren van Zomergem geweest die de hoeve in hun 
bezit hebben gehad. 

We weten dat zekere Martin Snouckaert, bij koopakten van 1559 en 1562, eigenaar 
werd van de hoeve, die later door opeenvolgende erfenissen tot in 1706 aan zijn 
afstammelingen is gebleven 17. 
Martin werd geboren te Gent in 1514 uit het huwelijk van Martin en Livine Benning. 
Hij studeerde te Gent voor licenciaat in de rechten, was in 153X advocaat en eerste 
pensionaris van de Raad van Vlaanderen, schepen van Brugge in 1542, notaris te 
Gent in 1544, rechtsgeleerde te Brugge in 1552, griffier aldaar van 1557 tot 1567 en 
kwam nadien naar Gent terug waar hij overleed in 1569. Hij huwde in 1541 met dame 
Jossine Ommejager, weduwe van Maillard Thierryn, dochter van Jacques en van 
Jsabclla van Hove, en na haar dood in 1559 met Pasquette Adams, dochter van 
Maurice. Keizer Karel V verhief hem in de adelstand en verleende hem het volgen
de wapen: "d'or à l'ai~/e de sah/e, partie d'{/r~el1t ti tmis hal/(/es de saMe" 18. 

Na de dood van Martin kwam ZO/llergem aan zijn zoon, die eveneens Martin heette 
en ook heer was van I krzclc, Schaubrouek, Nekke, Ikke, Callenbrouck en 
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Stoktevijver, allemaaI heerlijkheden en lenen, enclaves binnen het grondgebied van 
Zomergem. Martin was gehuwd met Jacqueline van den Bussche. 

Zijn zoon Martin, de derde in de rij die deze voornaam droeg, volgde zijn vader op 
als heer van Zomergem. Hij was gehuwd met Marie Lansaem, vrouw van Del 
Waerde, dochter van Josse en Marie van den Broucke. Martin werd op 10 januari 
1633 tot ridder gepromoveerd en stierf te Zomergem, op het heerlijk kasteel aan het 
einde van de Kasteeldreef, op 16 augustus 1638. Zijn stoffelijk overschot werd bij
gezet in de familiekelder in het koor van de kerk van Zomergem. 

Zomergem en de reeds genoemde leengoederen, evenals het Hof van Schipdonk, vie
len te beurt aan zijn zoon, eveneens Martin genoemd, in 1621 te Gent geboren en in 
1642 gehuwd met Marie I'Hermite, dochter van Antoine, ridder, president van de 
Grote Raad te Mechelen en van Anna Gillis. Martin kreeg de ridderstitel in 1642 bij 
zijn huwelijk en stierf te Zomergem op 3 september 1652. Zijn weduwe hertrouwde 
met Theodoor de Camargo, heer van Aertsvelde. Tot vóór de verwoesting van de 
kerk van Zomergem in 1918 vond men nog een grafkelder van de edele familie 
Snouckaert, onder een blauw-arduinen gedenksteen, versierd met de wapens van de 
families Snouckaert, Lansaem, van den Bussche en van den Broucke. 

Hun zoon, eveneens Martin genoemd, was de laatste die de heerlijkheid en de hoeve 
in zijn bezit heeft gehad. Hij was gehuwd met Isabella de Blitterswyck en overleed in 
het groot Colege te Leuven in 1693, aan de gevolgen van verwondingen die hij had 
opgelopen in de slag van Landen tegen de Fransen in juli 1693. Zijn stoffelijk over
schot werd bijgezet in de familiekelder in de kerk van Zomergem. 

Na de dood van Martin verkochten de erfgenamen op 15 december 1706, voor de 
schepenen van GedeIe te Gent, de heerlijkheid van Zomergem aan jonker Jan 
Theodoor de Jonghe, heer van Walbrugh en Ter Heyden. 

Jan de Jonghe verkocht op zijn beurt al zijn feodale en allodiale goederen in 1738 aan 
Anna Maria van den Eechaute, vrouw van Wanneghem, die op 9 september 1695 
gehuwd was met Charles - François Rym, baron van Bellem en Scheurvelde, die 
overleed te Gent op I december 1715. Anna Maria stierf te Gent op 4 mei 1758. 
Aangezien Anna Marie van den Eechaute haar enige dochter en diens echtgenoot 
overleefde, kwam de heerlijkheid van Zomergem, incluis het Hof van Schipdonk, aan 
haar kleindochter Margarcta Elisabeth, Barbara, barones de Wassenaar, die in 1761 
in Amsterdam in Nederland huwde met Louis Ernest Gahriel de Montmorency, heer 
van Neuville, baron van Houchin, kolonel in dienst van Keizerin Maria Theresia. Hij 
was een zoon van Louis François, prins van Montmorency, graaf van Logny en van 
Maria Anna Theresia Rym. 

Aldus komen wij aan de laatste bezitster van de heerlijkheid, in de persoon van 
Louise Marie Coleta, prinses de Montmorency, geonrcn te Gent in mei 1762 en 
gehuwd in 1778, met Jozef Made de Lorraine, prince de Vuudumont, gmuf vun 
Brionne, hcrtog van Eloocuf, kolonel in het leger vun koning Lodewijk XVI ,'un 
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Frankrijk. Louise werd vrouw van Zomergem na de dood van haar moeder, barones 
de Wassenaar l9. 

Wanneer en op welke manier het Hof van Schipdonk daarna van eigenaar verander
de, weten we vooralsnog niet, maar bij het opmaken van het kadaster in 1830, vinden 
we als eigenaar Lodewijk Dhane de Steenhuyse, eigenaar te Gent. Meer dan waar
schijnlijk zullen de erfgenamen van prinses de Montmorency, de hoeve verkocht heb
ben aan de familie Dhane de Steenhuyse, tenware laatstgenoemde familie verwant 
was aan de vorige en het goed door ert'enis verkregen werd20. 

Tot in 1937, meer dan een eeuw lang, is de hoeve in handen gebleven van dezelfde 
familie en ging later door overerving van de ene erfgenaam naar de andere. 

In 1846 vinden we het hof in handen van Karel Jozef Dhane de Steenhuyse en con
soorten. Bij de verdeling in 1866 viel het ten deel aan Edmond Jozef Marie Dhane de 
Steenhuyse, eigenaar te Leewergem. 
In 1893 had andermaal een verdeling plaats en kwam de hoeve in het bezit van 
Virginie Colleta de Kerchove d'Oeselghem, douairrière van Edmond Jozef Marie 
Dhane de Steenhuyse. Heel het areaal dat in de erfenis begrepen was, bedroeg samen 
met het hof en het omliggende land, weiden en bossen, 30ha 30are 90ca21 . 

In 1899 kwam het goed door ert'enis aan Leon Theofïel van den Hecke de Lembeke 
- Van de Woestyne, eigenaar te Gent samen met zijn zuster Maria Clementine 
Victorine. 
In 1918 had een nieuwe successie plaats en werd de eigenaar Adolphe della FailIe -
d' Huysse, gehuwd met Marie van den Hecke, die een dochter was van Leon Theotïel 
van den Hecke. Ze erfde in totaal 33 stroken land, 2 weiden, I bosje, de hoeve en een 
woonhuis, beide met boomgaard, met een totale oppervlakte van 30ha, 30a en 90ca. 
gelegen in Schipdonkakker te Zomergem, rondom de hoeve, gekadastreerd sectie E 
nr. 1011 à 103722. 

Marie Clemence Victorine van den Hecke de Lembeke, douarière van Adolphe 
Idesbald de la Faille-d' Huyse, verkocht bij akte verleden voor notaris Wylleman te 
Sleidinge, de hoeve aan Richard Vanderhaeghen, geneesheer te Zomergem. Dokter 
Vanderhaeghen werd geboren te Zulzeke in 1886, huwde met Marie Antoinette Wille 
en overleed te Zomergem in 1968. 

Bij de verdeling van de nalatenschap van de heer R. Vanderhaeghen kwam de hoeve 
in de handen van zijn dochter Gabrielle Vanderhaeghen, gehuwd met Jules Lammens, 
die er de huidige eigenaars van zijn. Het hof met het bijgaande land meet thans 13ha 
41a 90ca. 

De pachters van het hof 

Aangezien we geen pachthrieven met hetrekking tol het hof hebben weergevonden, 
kennen we de opeenvolgende pachters van de hoeve niet van vóór 1690. 
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De eerste pachter die het archief ons laat kennen, was Jan Colpaert. wiens geboorte
plaats en datum we niet kennen en die te Zomergem overleed op het hof op 19 janu
ari 1705. Hij was 40 jaar oud. Jan was eerst gehuwd geweest met Anna Wille. gebo
ren te Zomergem op 18 maart 1651 als dochter van Christoffel en Maria Vrymoed en 
eveneens op de hoeve gestorven op 29 januari 1692. Vóór Anna huwde met Jan 
Colpaert, was ze weduwe van Pieter Legeat, wiens overlijden we te Zomergem niet 
vonden. Anna woonde vóór haar huwelijk met Jan niet te Zomergem. 
Jan hertrouwde na het overlijden van zijn vrouw Anna te Zomergem op 30 juli 1701 
met Catharina Steyaert, dochter van Jan en Georgia Cooman, geboren te Zomergem 
op 16 februari 1669. Na het overlijden van Jan hebben we van zijn tweede vrouw 
Catharina Steyaert niets meer vernomen, waarschijnlijk heeft ze kort daarop de hoeve 
verlaten, want we hebben haar overlijden te Zomergem niet gevonden. 

Jan Colpaert heeft op het hof zeker geen voorspoedig bestaan gekend. De hoeve paaI
de immers met de achtertuin aan de Brugse Vaart, die grotendeels gegraven werd als 
verdedigingslinie tussen de legers van de Verbondenen enerzijds en de Fransen en de 
Spanjaarden anderzijds en lag op een boogscheut van het fort van Schipdonk dat op 
een stuk land van de hoeve was opgeworpen. De hoeve lag dus voortdurend in het 
krijgstoneel en midden een gebied dat door de legers van beide kanten werd bestookt 
en afgeschuimd. Komt daarbij dat in 1694 de legers van Lodewijk XIV verscheidene 
dorpen langsheen het kanaal platbranden. Waarschijnlijk is het Hof van Schipdonk 
aan deze vernielingen en brandhaarden ontsnapt. want zowel in de staat van goed van 
1699, na het overlijden van Anna Wille, echtgenote van Jan Colpaert, als deze van 
1705 na de dood van Jan zelf, blijkt het hof nog intact en bleek de uitbating normaal 
te verlopen, gezien de veestapel en de vele gewassen die er geteeld werden. 

Nochtans bleek uit de staat van goed na Jans overlijden in 1705 opgemaakt. dat hij de 
pachtprijzen van de hoeve van de jaren 1695 tot 1705 niet had kunnen betalen. 'Ter 
causen vanden oorloglle". We weten niet of zijn weduwe Catharina Steyaert nadien 
deze wanbetalingen heeft kunnen vereffenen. Waarschijnlijk heeft ze kort na 1705 de 
hoeve verlaten. Hoewel Jan welstellend was. was er in het gezin niemand geletterd. 
want aIle documenten die ze moesten tekenen merkten ze met een kruisje. Jan 
Colpaert had geen kinderen. noch bij zijn eerste. noch bij zijn tweede vrouw. 
Wie er na het overlijden van Jan Colpaert in 1705 als pachter op het hof is gekomen 
weten we niet. Eerst in 1756 wordt Franciscus Jan Van Hulk als nieuwe huurder op 
het hof vermeld. 

We weten dat na de Spaanse Successieoorlog. die tussen 1702 en 17 IJ werd uitge
vochten tussen de Verbondenen enerzijds en de Fransen en de Spanjaardl'n anderlijds 
en waarvan de Brugse Vaart de grootste frontlinie was. heel de streek langs het kanaal 
verlaten en onbenut lag en hijluI alle woningen en hoeven in de vlammen warl'n opge
gaan. 

Wc mogen gerust aannemen dal hel Hof van Schipdonk, na hl'l heëindigl'll \.111 lk 

oorlog in 1713. nog vele jaren onhl'woond en ollhl'llul is gl'hk\'Cll. Dil kan ol)k \\'1.'1 
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een van de redenen, zon iet de enige geweest zijn, waarom de erfgenamen van Martin 
Snouckaert in 1706 de gehavende hoeve met de braakliggende landerijen van de hand 

hebben gedaan. 

Joannes Françiscus Van Hulle was geboortig van Lovendegem in 1726 en stierf te 
Zomergem op het hof op 7 maart 1803. Hij was te Waarschoot gehuwd op II april 
1756 met Maria Theresia De Smet, die op 27 november 1731 aldaar was geboren en 
op de hoeve overleed op 8 februari 1794. Joannes was burgemeester te Zomergem 
van 1788 tot 178923. 

Vanaf 1803 vinden we als pachter op het hof Pieter J udocus Vermei re, zoon van 
Joannes Arnoldus en Joanna Maria De Rycke. Hij werd te Zomergem geboren op 16 
oktober 1755 en stierf er op 27 december 1832. Hij huwde te Zomergem op 30 janu
ari 180 I met Maria Anna Van Hulle, te Zomergem geboren op 25 oktober 1764 en er 
gestorven op 7 juni 1841. 

Pieter Judocus Vermeire werd vanaf 1843 als pachter opgevolgd door zijn zoon Jan 
Franciscus. Hij zag het levenslicht te Zomergem op 21 juni 1802 en stierf er op 4 
maart 1881. Hij was in 1843 te Merendree gehuwd met Marie Theresia Van Der 
Vennet, dochter van Lieven Clementine Verhelst, geboren te Merendree op 26 
november 18 I 5 en te Zomergem op het goed overleden op 30 november 188424. 

Charles Louis Ryckaert, afkomstig van Destelbergen, waar hij op 21 oktober 1837 
was geboren, kwam op de hoeve wonen op 29 januari 1902. Hij huwde te Kluizen 
op 16 februari 1878 met Amelia LecIer, dochter van Jan-Baptist en Sophie Marman
dure, geboren te Kluizen op 21 september 1848 en overleden te Zomergem op 21 
februari 1923. Tijdens de beschieting van Zomergem door de Duitsers in oktober 
19 18, werd hij gewond en overgebracht naar het Gasthuis te Brugge, waar hij op 31 
december 1918 overleed aan de gevolgen van de opgelopen letsels. Zijn weduwe 
Amelia LecIer, hield nog een tijdje het bedrijf gaande samen met haar kinderen. 

In mei 1919 verliet het gezin Ryckaert - LecIer de hoeve, die door de beschieting erg 
had geleden, en werd de pacht overgenomen door Louis Bultinck, zoon van Pieter en 
Bernardine Laroy. Hij werd geboren te Maldegem op 18 november 1846 en stierf te 
Zomergem op de hoeve op 27 december 1944 in de ouderdom van 98 jaar. Hij was te 
Knesselare gehuwd op 8 april 1885 met Elodie Verhelst, dochter van Jan en Rosalie 
Hooft, geboren te Knesselare op 22 november 1859 en te Zomergem gestorven op 
27 maart 1935. Louis Bultinck had voordien samen met zijn ouders in Ursel gewoond 
op het gehucht Wessegem. Louis kwam op de hoeve wonen op 16 mei 1919. Zijn 
een.te zorg was het herstellen van de geteisterde gebouwen en het aanschaffen van het 
nodige veldalaam en een nieuwe veestapel. Er waren negen kinderen in het gezin van 
Louis en Elodie die allen te Knesselare werden gehoren tussen 1886 en 1905. 
Na het overlijden van Louis werd de pacht tot 1956 voortgezet door ue ongehuwue 
zonen. 

Op 28 april 1958 kwam een nieuwe pachter op het hof in ue persoon van Leon 
Wclvacrt, afkomstig van Waarschoot, waar hij op 19 fehruari 1911 was geboren; hij 
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overleed te Gent op 30 juni 1989. Hij huwde te Waarschoot op 19 februari 1935 met 
Margriet Baecke, geboren te Kaprijke op 19 juni 1919 en gestorven te Gent op 13 
december 1989. 

De huidige pachter is Carlos Welvaert, zoon van Leon, die de pacht overnam van zijn 
vader op 1 mei 1967. Carlos werd te Waarschoot geboren op 22 april 1939 en huwde 
te Lovendegem op 2 mei 1967 met Rita Pauwels, die te Lovendegem werd geboren 
op 12 mei 1945. 
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DE VERERING VAN HET 
H. SACRAMENT TE KNESSELARE 

Jozef ARNAUT 

In 1264 werd door paus Urbanus IV de viering van de feestdag van het H. Sacrament 
aan heel de katholieke kerk opgelegd. 

In onze streken duurde het nog wel een paar eeuwen tot er sporen te vinden zijn van 
deze verering en Knesselare sloot zich daarbij als een der laatste parochies aan. 

I. De oudste sporen van de H.-Sacramentsdevotie te Knesselare 

Ten jare 1521 bezat de proosdij van Papinglo te Maldegem reeds renten op een per
ceel grond gelegen te Knesselare in het Sakermentstraetkin, de huidige H.-Sacra
mentstraat. Langs deze straat ging vroeger de H.-Sacramentsprocessie uit. 

Ook in de penningkohieren van de parochie Knesselare betreffende de jaren 1571 en 
1574 lezen we dat "H. Sacrament" eigenaar is van een perceel bos, gelegen te 
Knesselare, groot 500 roeden, met een jaarlijkse opbrengst van 3 sch. par. 

In het kerkarchief van Aalter berust er een document betreffende de lichting van de 
rekening van "heylich Sacrament van Knesselaere ghedaen bij louys Claes mitsgers 
Jan Nimmegeer .'lijnen medegheselle van date den // en decembre /579". 

In het kerkarchief van Knesselare vinden we de volgende rubrieken bij de opgave der 
goederen van kerk en kerkelijke instellingen in de 17de en 18de eeuw: 
- "Het RuIde van het Alderheyligste Sacrament in de Kercke van Knesselaere com

peteert van tijden immemoriale" : (volgt dan de beschrijving van 3 percelen meers) 
en verder nog een lijst met hoofding: 

- "Cheyns Renten competerende 't Gulde van het Alderheylighste Sacrament iJl de 
ken'ke van Knesselaere". 

Door verschillende pausen werden aflaathrieven verleend aan de "Confratemitas 
Sanctissimi Sacramenti in Parochia!i Ecclesia loci cum vulgo nomen Knesse!aere ", 
o.a. door Clcmcns XIII op 12 decembcr 1767 

Pius VI 9 maart 17H2 
Lco XIII 13 januari I H96 
Len XII 27 augustus I H2H 
Pius X 20 mci 1910 
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11. De Broederschap van de Berechting 

Op 25 mei 1776 komt de toenmalige pastoor J.J. De Boes bijeen met 25 mannen van 
de parochie. Wellicht willen zij een nieuwe impuls geven aan de verering van het H.
Sacrament zoals blijkt uit de aanvang van het verslag: "Opdat de godtvruchtigheyt 
ende eerbiedig/wijt tot het alderHste Sacrament meer ende meer soude aengroeijen 
en de parochianen van Knesselaere meer souden worden aengewackert tot het se/ve, 
hebben wij geoordeelt op te rechten dat lofweirdigh Broederschap van Berechtinghe 
met de verbintenis op de volgende regels: ..... " 

Hierna volgen dan de voornaamste bepalingen van het reglement: 
- zowel mannen als vrouwen mogen deel uitmaken van de Broederschap; 

het bestuur wordt samengesteld als volgt: 
de pastoor als proost; 
de deken, de ontvanger en de griffier, die verkozen worden door de algemene ver
gadering; 
de vier voorgaande personen, genoemd de directeurs of den Eet, kiezen zelf nog 
"twee mannen van discretie" uit de leden; deze zullen gelast zijn om de beslissin
gen van de directeurs uit te voeren. 
er zal een confreriebank gemaakt worden in de kerk en er wordt een knaepe aan
gesteld. 

Verder werd er nog beslist dat de publieke berechtingen maar zullen geschieden: 
- tot aan de molen bewoond door burgemeester Adriaensens. leidende naar Oedelem; 
- tot aan het huis van Pieter Jacobus Baets, leidende naar St.-Joris; 
- tot aan het huis van Joannes Steyaert. bewoond bij Pieter Wonterghem. leidende 

naar Hoekestraat; 
- tot aan het huis van Jacobus van de Kerckhove. leidende naar Gent; 
- tot aan het huis van de wed. Rogier Bultynck gaande langs het Drieseiken naar 

Maldegem; 
en tot aan het huis van Joannes Martens leidende naar Aalter. 

De volgende verplichtingen worden aan de leden opgelegd; 
- "de cO/!lreers sullen \'e/1Jlicht zijn te compareren op den ZOl/(Iag IIa('/" 25 11/1'." ('11 

wesellde den daRh dat Re\'ierl wort de Memorie \'(111 d 'instellillge lft'ser c01!/i'('/";e ;11 

den WHldelijken diensl van de sole/llnele Resongene misse op dl' 1>0t'tl' \'clll SI'S 

Rroote en ten (~fferen Rl/en; 
en teRemvoordiRh sijn in de solemnele processie ook op H. Sacramclltsdag" t'II 
O.L. Vr. hemelvl/ert en alle eerste sOlldagllell \'an cll' /llCIt'1It: 
om Ie voorCO/l1ell de disorders zuIlelI dl' cO/!li'C't'rs \'(/11 //('t H. SWTamt'1lt lell (~Ot'· 
rel1Raell, //ller dil' \'(/11 Sle Eloij,' 
waer dal dl' cO/!li'eer.\' '/ .\'a('III('1I \'ergal'dl'rdl'n tC'1/ IIIIIII/C'I/ cosl(' c'l/ sal cia('/' "it'· 
/I1anl mogell SH'e;rell, \'IIyle \I'ordell sprek('II, moc'ijd(jklll'c!/'ll 111.\'.\'/'" mak/l11d/'I'('" 
lIehhell op dl' hoele \'cll/ ses groole. 
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- eindelijnge sullen de confreers van het hoogweirdigh door liefde ende eelldrach
tigheijt onder e!canderen verobligeert sijn dese voorschreven artikelen getrauwe
lijek te onderhouden ende betaelen alle oncosten die daer cO/men voor te vallen 
ofte hUil \'oluntairelijek te laeten condemneren bij alle rechters ende wetten daer 
het selve van Iloide sal wesen, daerom sullen dese regels en statuten hier boven 
geinsereert, geaggreert, geapprobeert en gedecreteert worden door den 
Doorluchtighsten ende Eerweirdighsten heer Biscop van Gent". 

De oprichtingsakte van dat lofweirdig Broederschap van Berechtinghe te Knesselare 
werd ondertekend door: 

1) J.J. De Boes pastor en proost te Knesselare 
2) Pieter Adriaenssens, als deken bij volle voisen (1776) 
3) ..... Lekens, als discreet 
4) Pieter Wille, als discreet 
5) Ludovicus de Spiegelaere, als greffier 
6) c.F. Herteleer 
7) Joannes Baptista van Truyen 
8) J.H. Verhuyst 
9) Adrien van de leest 

10) P.J. V Beveren 
11) C. Martens ( /776), als discreet 
/2) Pieter dooghe 
/3) ..... Lekens, als ontfanger 
/4) + het merc van Jan demeyer, als discreet 
15) Pieter de Cramer 
/6) Joannes Francies vande Kerckhove 
17) + dit is het merc van Martinus Wille, quod attestor J.J. de Boes, pastor 
18) (onleesbare handtekening) 
/9) Pieter Joannes Frans 
20) + dit is het merq van pieter plasschaert 
21) Joannes Landuijt 
22) Pieter Mattheeus 
23) Albertus Bernardus Bultijnck 
24) + dit is het mercq van Pieter de Waele 
25) J. V hecke 
26) Care! jacobus Maeyens 

Opmerkingen; 

- Pi eter Adriaenssens (nr. 2) was burgemeester te Knesselare in 1754; 
- (nr. 3 ofnr. 13) ... Lekens, was burgemeester te Knesselare in 1769; 
- J.H. Verhuyst = Joost Huibrecht Verhuyst was baljuw te Knesselare in 1773. 
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Benevens de oprichtingsakte van 1776 vinden we nog een document van de hand van 
Pieter De Vos, pastoor te Knesselare van 1834 tot 1836. In de rand van het laatste 
blad vermeldt hij : "Dees briefken is opgestelt door den Eerweerden heer Deboes 
eertijds Pastor deser Parochie en is gelijkformig aan de brieven dezer aflaeten, die 
alle voor eeuwig gegeven zijn op 9 maerte 1782 aan de confrerie van het alderHste 
Sacrament des Autaers, door Pius Vl". 

Als men nu ziet dat pastoor Pieter De Vos deze aantekening maakt op de geschriften 
van zijn voorganger, dan is het duidelijk dat er in die periode 1834-1836 te 
Knesselare nog een devotie bestond als voortzetting van de Broederschap der 
Berechting die opgericht was ten tijde van pastoor De Boes. Deze mening wordt nog 
kracht bijgezet door een document dat in het kerkarchief berust en getiteld is : 
Naemlijst der Broeders en Zusters van het Alderheyligste Broederschap van het 
Sacrament des Autaers binnen de Kercke van Knesselaere" (vermoedelijk daterend 
van 1843). 

Deze lijst bevat 1107 namen van Knesselaarse inwoners (zowel mannen als vrouwen) 
die op een bepaalde 20 oktober in groepen verdeeld zijn per uur, vanaf 7 u. 's mor
gens tot 3 u. 's namiddags. Het betreft hier dus de leden van voormeld broederschap 
die op de dag van de Gedurige Aanbidding een uur gmgen bidden voor het H.
Sacrament. 

Het broederschap als zodanig bestaat op heden niet meer, doch de gewoonte om op 
de dag van de Gedurige Aanbidding van het H. Sacrament. telkenjaar op 20 oktober. 
en op Witte Donderdag een uur door te brengen in aanbidding. is nog steeds in 
gebruik bij een aantal gelovigen. 

111. Het thans nog bestaande Gilde van het H. Sacrament 

A. De (her )oprichting 

In het verslagboek van het gilde onthreken één of meer hladen. 
Uit de eerste nog bestaande rekening van het jaar 1818. afgesloten op 20 januari 
1819, hlijkt dat er in dat jaar helangrijke uitgaven gedaan wenjen : 
- aankoop van twee handboekelI 2.9.0 
- betaeld aan augustien vall hecke 1'001' de kleederl'Il 

van den klU/epe 
- aan de pastoor betaeld voor de mis 
- betaeld aell charles daenillck voor het lIIakt'lI \'(11/ dl' kh'l'dt,f't'II 

met hoed en ... 
- betaeld al/1l j.b. I'll/I .\'el'erell I'oor /zet IlIakeIl I'all 

achtien .flambeeuwen 
- hetaelt (/ell del! h('er pastor 1'001' el'II It~l 
- h('taeld voor dell stalldlll'rt V{/('I/(' 
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Wellicht betreft het hier een volledige herinrichting van het gilde ter gelegenheid van 
de heroprichting ervan (na de aftocht van de Fransen ?). 

We kunnen er ook uit afleiden dat er alsdan 18 leden waren. 

B. De periode van 1818 tot 1896 

Een reglement of naamlijst is er op dat ogenblik niet te vinden. Uit de rekeningen 
kunnen we afleiden dat de pastoor betaald wordt voor de missen van requiem voor de 
afgestorven leden, en voor het gebruik van de bank waarin de leden zitting hebben, 
ter compensatie van het stoelgeld. 

De knaepe wordt vergoed voor het dragen van den standaert bij de uitvaert van de 
leden zelf of van één van hun huisgenoten. 

Het aantal leden nam lichtjes toe zoals blijkt uit enkele cijfers : 

1818 
1885 

18 leden 
24 leden 

1850 24 leden 
1896 29 leden 

1879 29 leden 

Tijdens de sloping van de oude kerk besliste het Broederschap van het Allerheiligste 
Sacrament op 5 februari 1885 alle activiteiten op te schorten tot H.-Sacramentsdag 
van het jaar 1894. In dat jaar herneemt de activiteit met 24 leden. Een omhaling voor 
"den nieuwen standaard" levert een bedrag op van 155,80 fr. De knaap krijgt een 
nieuw costuum van 66,30 fr. en de nieuwe vlag (vaan) wordt afgeleverd voor het 
bedrag van 670 fr. + 2,30 fr. port. 

Bij het nalezen van de verslagen uit deze periode zijn er toch veel eigenaardigheden 
vermeld die ons een beeld schetsen van de materiële zorgen van het gilde, zo bv. 
1829 betaald voor het keeren van de kazake van knaepe 2.2.0 
1841 de banken van I e en 2e rang resp. aan 4,50 fr. en 4 fr. 
1842 de leden worden ingedeeld in 16 confraters en 6 bijzitters 
1846 aan de knaepewordt een vergoeding uitbetaald van 10 fr. voor zijn jaarwedde 

en 0,10 fr. "van verdronken geld" 
1864 aan Masure wordt betaald voor lanteerens 104,25 fr. en aan B. Hooft 11,50 

voor de stokken 
1865 aan Augustien Gryp voor gieten van keersen 3 fr. 

C. De periode van 1896 tot 1929 

Het gilde is thans geïnstalleerd in de nieuwe kerk en wil dan ook een inspanning doen 
voor de verdere afwerking ervan. In 1915 en 1916 wordt respectievelijk 63,80 fr. en 
27,20 fr., zijnde het overschot van de jaarrekening, afgedragen voor de financiering 
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PAROCHIE SINT WILLIBRORDUS, KNESSELÁRE. 

JUBEL VIERING. 
HONDERDSTE VERJARING 

DER STICHTING 

VAN HET GILDE VAN HET ALLERHEILIGSTE SACRA~IENT 
OP ZONDAG 1 SEPTEMBEH 

1929. 
~. ffi ffi ffi ffi ~~ 

PROGRAMMA: 
'S ZATERDAGS 31 OOGST: Algemeene bevlagging der huizen

Versiering der straten -Kanongeschut - Solemneel klokkengelui. 

'S ZONDAGS 1 SEPTEMBER: 

'S VOORMIDDAGS 

Algemeene Communie der parochianen in de Missen 
van 6 en 7 1/2 ure. 

Te 8 1/2 u. Vergadering der H.H. Kerkmeesters 
en der Ruiters aan 't Gemeentehuis. 

Te 8 3/4 u. Optocht der Ruiters, gevolgd van den 
Kerkraad en het H. Sacramentsgilde en ontvangst van 
Z. Hoogw. Monseigneur Coppieters, Bisschop van 
Gent, aan de grenzen der gemeente (wijk West voorde) 

Te 9 u. aan den ingang der Veldstraat : Hutde· 
betoon der Kruistochters aan hunnen Bisschop. Optocht 
der deelnemende groepen en genootschappen, gevolgd 
van de feestvierende H. Sacramentsgilde en Zijne Hoog· 
weerdigheid met zijn gevolg. 

Te 10 u. aan den ingang der kerk: ontvangst van 
Z. H. den Bisschop Mgr. Coppieters door de geestelijk· 
heid der Parochie. - Solemneele H. Mis met Pontifi· 
cale assistentie, waaronder uitvoering van de vierstem· 
mige Mis van Ph. De Monte, door het vermaard 
Mannen· en Knapenkoor van Mechelen (50 uitvoerders) 
onder de leiding van Z. E. 11. Van Nuffel. Aan het 
orgel M. Flor. Peeters . 

Te 1I 1/4 u. Plechtige Vergaderinu der leden van 
het Gilde in de koor der kerk. Vcrsla~ en toespraak. 

'S NAMIDDAGS 

Te 1 1/2 u. Plechtig klokkengelui. 

Te 2 u. Bijeenkomst der leden van het Gihle en 
Jer vreemde confraters (Kloosterstraat). 

Afhaling van Mgr. Coppieters aan de Pastorij en 
lecstelijke intrede in de kerk. 

Te.2 1/2 u. Solemneel Lof, gezongen door het 
Mechelsch Mannen· en KDapenkoor (50 uitvoerders). 
Aan het orgel M. Flor. Peeters. 

Sermoen door Z. D. Hoogw. 
Mgr. COPPIETERS 
Bisschop van Gent. 

Plechtig Te Deum en Orgelspel. 

DE I'tI!STCOMMISSt!: 

Edmond Mal/hetuws, deken. 
Vic/or Almey, onderdeken. 
Maurice Oyselbrech/, schatbewaarder. 
E. H. H. Ot Sul/er, onderpastoor. 
E. H. O. Hou/appel, onderpastoor. 
Ernes/ Spanhove. 
Oas/on Van den Heuvel. 
Georges Rtmy. 
Rent Siertns. 

HET KERKBESTUIIR: 

E. H. O. Tirel, pastoor. 
Henri Matthys, 'tOOfzil/tr. 
Kamiel Van Dritssche, scha/be~l(/ardtr. 
Vital Mae)'fns. 
Theophlrl MtltllhllUt. 
August Mallhttuws. 

Alle inwoners· parochianen worden vriend~lijk verzocht hunne huizen feestelijk te br"laI!R~n. 

Een uitvoerig programma van het muzikaal Ilcdeeltc der plechtigheden 141 verkocht word~n. 

ORUU () ARNAUT OOP.M..U", l.HUSI!\.ARl 
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van de schilderwerken. Het aantal gildeleden neemt toe om in 1927 het getal van 35 
te bereiken. 

Wellicht fier op hun bloeiende vereniging en hun prachtige neo-gotische kerk beslui
ten de gildeleden eenparig, in hun vergadering van februari 1929, het honderdjarig (!) 
bestaan van het gilde feestelijk te vieren. De feestelijkheden hadden plaats op zonag 
I september 1929. 

In het uitgebreid verslag van de algemene vergadering van het gilde op 11 februari 
1930, dat opgemaakt werd door gemeentesecretaris René Sierens, die voor de gele
genheid aangesteld was als schrijver der feestcommissie, lezen we o;m. het volgen
de: "Alhoewel het jaar der stichting van ons Gilde niet juist gekend is, toch blijkt het 
uit de boekhouding dat ze il1 1817 reeds bestond. 111 de Algemene jaarlijksche verga
dering van 1929 werd dan ook eenparig besloten het honderdjarig bestaal1feestelijk 
te vieren". 

Vooral de aanwezigheid van Monseigneur Coppieters, bisschop van Gent is opmer
kelijk. Het St.-Rombautskoor van Mechelen, onder leiding van Kanunnik Van Nuffel, 
met aan het orgel Flor Peeters, luisterde de Plechtige Hoogmis en het Solemneel Lof 
op. 

Heel de gemeente vierde mee: algemene bevlagging, kanongeschut en klokkengelui, 
versiering met groen, opschriften, praalbogen, de pauselijke vlag op de kerktoren en 
de drie graanmolens met de nationale vlag in de top der zeilen. 

De Kerkraad, vergezeld van 35 prachtig uitgedoste ruiters in middeleeuwse kleder
dracht. gaat Monseigneur Coppieters afhalen aan de grens van Knesselare met Ursel. 
De geestelijkheid en de leden van het gilde gaan intussen Monseigneur tegemoet tot 
aan de Tramstatie. 

Na de hoogmis vergaderen de leden van het gilde in het kerkkoor waar Jules Arnaut, 
als schrijver van de vereniging, de bisschop verwelkomt. 

In zijn antwoord voelde Monseigneur zich gelukkig dit jubelfeest te mogen bijwonen 
en drukte de wens uit dat de leden van het gilde zouden tot voorbeeld dienen en nog 
talrijker worden. Daarop werd dan een groepsfoto genomen van al de aanwezigen. 

D. Bergaf en bergop van 1930 tot 1996 

Na de grote feestelijkheden van 1929 gaat alles zijn gewone gang. Het aantal gilde
leden blijft ongeveer stabiel (± 40). Teken van de tijd: de leden worden een paar 
keren aangewakkerd om in zwarte ceremoniekleding de processies en de dienst van 
Witte Donderdag bij te wonen. Ook de toenemende afwezigheid van een aantal leden 
wordt opgemerkt. 
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Groepsfoto van het gilde en aanwezige pa onaliteiten op het Jubelfee t 101/ J september 
1929. 
We herkennen vall links naar rechts, met aanduidil/g \101/ hUil huidige of I oonnalige fun tie 
in de parochie of in het gilde. 
Onderaal/ : E. H. A/folls De Croo (voo rn . ol/derpastoor), George Rem ', Maur; 

Gyselbrecht (schatbewaarder), Edmond Mattheeull' (dek 1/), E.H. Pa fOor 
Oscar Tire z , Mgr. Coppie ters, Kal/ulll/ik all uffe/, Victor Almey 
(onderdekelI) , Ju/es Arnaut ( chrij l er) ell E. H. ome/is (voorm. 
ollde/pastoor). 

2e rij: René Sierells, Gerard Alme , (kl/aap), J, Rayl1lond D Groote, Gellti I 
Mallheeuws, Octaaf Mal1heeuws. E. H. Hel/drik De l({fer, (ollderpa fOor), 
E.H. Oscar Houtappe/ (ol/derpastoor), 11'0 Alm y, TheoJiel Devr e e. 
Polydoor Wille, Jozef Roo e, Emest pallhove (deunvaarder) en 
den Heuvel. 

3e rij : August Ver ruyse, Jozef Mallhy', Emiel Lippen. harle LOlli 01/ 

Driessche, Frall ies De Buck, Raymol/d 10 k. al1liel on Drie. 11 , LR 11 

Leuridan, Adolf Boterl1lal/ el/ Augllsl Vermei,- , 
Bovensle rij: Adolf Mattlleeuws, Remi D Ke el, Oscar De Vo , Amoill D Kt, el. Emit I 

Spanhove, Hel/ri De CosIer, yriel Reheul 1/ A hiel 011 PouC'kt'. 

In juli 1939 wordt n uit tap per ut buo in ri ht na r d bed nnnplants van d H. 
Godeli ve te Gi tin d front tJ1 k an 1914- 1 1 . 
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In 1940 heeft er geen algemene vergadering plaats gezien de tijdsomstandigheden ; 
ook wordt er be loten om de jaarlijkse bijdrage van 8 Fr. te brengen op 10 fr. en vanaf 
1944 op 15 fr. gezien de grote onkosten van het vorig jaar. 

Op Wine Donderdag 1948 ondertekent Jules Amaut als schrijver voor de laatste maal 
de jaarrekening en hij overlijdt kort daarop. Eigenaardig genoeg wordt zijn taak tot in 
juni 1963 erder gezet door zijn dochter. Aangezien de hoogbejaarde Maurice 
Gy elbrecht kort daarop ontslag neemt als schatbewaarder, wordt Georges Stock 
vanaf] 964 aangesteld in beide functie, die hij thans nog waarneemt 

Alle gaat verder zijn gewone gang tot in ] 971-1972, op enkele maanden tijd , deken 
Camiel Manheeuws en onderdeken Victor AJmey het tijdelijke met het eeuwige ver
wi selen en tot op heden niet vervangen zij n. 

m epsfolO van de aanwezige gilde/eden op hel f eest van het HeiLig-Sacrament op 2 juni / 996 
J te rij (zjl/end) : Mauheeuws Anloine, Stock eorRes, AnwUl Jozef, E. f1. Pastoor De Bodl 
JO,f, Devreese Maurits (ep-burgemeester), Pastoor em. IOck Raf en Venneire Jeroom. 
2d rij : Van UJock.e ~rik, Van Hulle Rog -r, ijs -Ibr 'cht Rem i, Mattheeuws Jozef, Van den 
Kef". hove Wilfried, De Vrees Maurice en Maes Roger. 
3d rij : BUyNe "dgard, 0 - Reu Julien , Vand ' weghe Bart , S ch e Lslra e te Rog ' r, 
Van" nt rf(hem Willy n Roos André 
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Het aantal leden dat in 1930 40 bedroeg, onderging intussen nogal wat schommelin
gen: 

1945 
1948 
1951 

45 
41 
38 

1954 
1965 
1971 

43 
33 
24 

1986 
1991 
1996 

21 
26 
30 

Het getuigt van de levenskracht van het gilde dat het aantal leden terug in de lift zit. 

Ter gelegenheid van de 750ste verjaardag van het Feest van het Heilig-Sacrament 
werd op zondag 2 juni 1996, onder impuls van pastoor J. De Bodt, besloten deze 
feestdag plechtig te vieren. De eucharistie werd opgeluisterd door het parochiekoor. 
De gildeleden begeleidden met brandende flambouwen de priester naar het altaar en 
een nieuw tabernakel werd ingezegend. 

Na de ontvangst op de pastorie werd een foto genomen van de aanwezige leden. 

BIJLAGE I 

Titularissen van de verschillende ambten 

DEKEN: Van Kerrebroeck Benedickt 1859 - 1878 

Arnaut Karel 189..J. - 1896 

Goethals Karel 1900 - 1909 

Van Severen Eduard 1910 - 1919 

Roose Désiré 1920 - 192..J. 

Van Hooreweghe August 1925 - 1926 

Mattheeuws Edmond 1927 - 1953 

Mattheeuws Cam iel 195..J. - 1971 

............... 
ONDERDEKEN: Van Severen Eduard 1 90 1 - 1909 

Goethals Beman.! 1912 - 1920 

Van Hooreweghc August 1921 - 192..J. 

Maeyens Victor 1925 

Almey Victor 1927 - 1972 

............... 
GREFFIER: 
(SCHRIJVER) Amaut Jules 19 I 0 - Il)..J.~ 

vacant 19..J.9 - 19ó..J. 

Stock Georges 19ó5 -
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ONTVANGER: Debruycker Francis (tresorier) 
Gyselbrecht Henri (schatbewaarder) 
Gyselbrecht Maurits 

DEURWAARDER: Spanhove Ernest 

KNAAP: Vermeire Theofield 
Botterman Petrus 
Almey Gerard 
Van Den Abeele Gerard 
Stock Omer 
Buyse Herman 

1859 - 1861 
1901 - 1916 
1919 - 1961 

1925 - 1933 

1896 
1897 
1929 
....... - 1939 
1939 - 1944 
1944 - 1962 

N.B. De titularissen van de ambten zijn zeer onregelmatig en onvolledig vermeld. 
De deken wordt ook vermeld als president of hoofdman. 
Alleen het ambt van knaap werd enigszins vergoed. 

BIJLAGE 2 

Ledenlijst van het gilde van het Heilig Sacrament te Knesselare 
in juli 1996 

De Bodt Jozef, pastoor-proost 
Arnaut Jozef 
Buyse Edgard 
De Kesel Jules 
De Neve Alfons 
De Reu Julien 
Devreese Maurits 
De Vreese Maurice 
De Wulf Jozef 
Gyselbrecht Remi 
Hooft Alfons 
Maes Roger 
Mattheeuws Antoine 
Mattheeuws Jozef 
Ornelis André 
Roose André 
Schebtraete Roger 
Spanhove Jozef 
Speeckaert Frans 
Standaert Raymond 
Stevens Willy 
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Stock Georges 
Stock Raf, pastoor em. 
Van den Kerchove Wilfried 
Vandeweghe Bart 
Van Hulle Roger 
Van Loocke Erik 
Van Loocke Raymond 
Vermeire Jeroom 
Van Nieuwerburgh Maurits 
Vanrenterghem Willy 



DE KORENWINDMOLENS TE KAPRIJKE 
TIJDENS HET ANCIEN RÉGIME 

Roger BUYCK 

A. De pachters (l4de-16de eeuw) 

Alhoewel vandaag te Kaprijke geen enkele molen zijn wieken nog laat rondwentelen, 
kon men een paar eeuwen terug nog vier molens op zijn grondgebied in werking zien. 
Ze stonden respectievelijk op het Veld, op de hoek van het Molenstraatje, op het 
Wisken en op de Kerselare. Aan deze toestand ging echter een lange geschiedenis 
vooraf die, op basis van de nog bewaard gebleven documenten, teruggaat tot de 14de 
eeuw. 

Volgens de Limburg-Stirum I schonk graaf Lodewijk van Male in 1357 aan de heer 
van Gruuthuuse de helft van acht molens, verspreid over Eeklo, Waarschoot en 
Kaprijke. Twee van deze acht stonden te Kaprijke; op grond van de rekeningen 2 

waren dit" .,. de westmoelne en de moelne te Capric up! velt .. ,,3. 

Pas vanaf 1373 wordt het mogelijk de namen van de pachters van deze molens te ach
terhalen. In laatstgenoemd jaar werden de molens van Kaprijke en Eeklo samen ver
pacht aan Jan Hoverghars4. Aangezien één persoon geen acht molens gelijktijdig kan 
bedienen, ligt het voor de hand dat Hoverghars deze molens op zijn beurt verder ver
pachtte aan lokale gegadigden. 
In 1378 was Joos de Munck voor een termijn van drie jaar voor de helft pachter van 
de molens in Eek105. Alhoewel in de rekening niets werd vermeld over de molens te 
Kaprijke, is het niet uitgesloten dat hij ook pachter was van deze laatste, want in 1380 
werd hij uitdrukkelijk vermeld als pachter van de helft van twee molens te Kaprijké. 

Het begin van de jaren tachtig werd gekenmerkt door het hrutale optreden van de 
Gentenaars die in de omgevende lokaliteiten - o.m. Kaprijke en Eeklo - de molens 
vernielden. Vanaf 1383 is het dan ook voorlopig gedaan met het betalen van de ver
eiste pachtsom 7. Pas in 1387 gewagen de rekeningen opnieuw van één molen te 
Kaprijke~ uithater was toen Pieter Gherards8. 

Met de jaren negentig van de 14de eeuw werd Dancel Alaert, secretaris van de gra
felijke raad, heloond met de toekenning van de heerlijke rechten te Kaprijke. Dit ver
klaart metccn dat door zijn toedoen in 1394 opnieuw een molen werd opgericht op 
het Veld'), Met deze machtswijziging verdwenen ook de gegevens over de daarop 
volgende jaren: de graaf was niet langcr de fi nanciecl hegunstigde en van Dancel 
Alacrt hieven geen molcnarchieven hewaard. 
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Behalve de heropgerichte molen op het Veld werd vanaf 1413 nog een olie- en 
schorsmolen opgericht en dit op verzoek van Jan Moerinc, Jan de Pape en Alaerd 
Moerinc, ingezetenen van Kaprijke. De jaarlijkse vergoeding die hiervoor moest 
betaald worden, was twee pond pari sis. Deze molen werd opgericht op hun eigen 
grondgebruik in de Berkakker en mocht in geen geval als graanmolen gebruikt wor
den 10. 

In 1421 kochten de Kaprijkenaren zich vrij van de heerschappij van Daneel Alaert en 
kwamen ze opnieuw onder het rechtstreeks gezag van de graaf van Vlaanderen, met 
name hertog Filips de Goede. Uit de eerste ontvangsten van diens heerlijke rechten 
op het gebruik van korenwindmolens bleek dat twee molens werden bediend. Pachter 
van deze molens was Michiel Sersanders die in 1421 een pachtcontract onderteken
de voor een termijn van zes jaar en dit met ingang van 5 november 1421. Het eerste 
jaar zou hij 50 pond parisis betalen, voor de vijf volgende moest hij jaarlijks 120 pond 
parisis neertellen. Bovendien verwachtte de graaf nog eens 20 pond parisis extra aIs 
wijnpot ll . 

In 1431 werd een tweede olie- en schorsmolen opgericht door Jan de Pape fs Jan. 
Deze nieuwe molen stond ten westen van de reeds in 1417 opgerichte schorsmolen 
dichtbij de straat " ... qui va de leglise vers la ville de bruges... ". Deze plaats is m.a.w. 
het zuideinde van het huidige Molenstraatje, dat uitmondt op het Eindeken als ver
lengde van de Voorstraat en deze laatste was toen inderdaad de weg die leidde van de 
kerk naar de stad Brugge l2 . In 1429 werd trouwens ook voor de eerste maal een meer 
precieze omschrijving gegeven van de plaats waar de eerste schors- en oliemolen 
werd opgericht, in concreto op het goed van de abdij van Zoetendale. gelegen aan de 
zuidzijde van de Zuidstraat 13. 

De twee hogergenoemde korenwindmolens waren in 1427 voor een tweede maal aan 
Michiel Sersanders verpacht voor acht pond groten het eerste jaar en negen pond gro
ten voor de volgende vijf jaar; het wijngeld bedroeg 30 schellingen parisis 1.J.. Of deze 
Sersanders nog een derde termijn van zes jaar aanvaardde, is uit de bronnen niet te 
achterhalen. Wel kwam Mathijs Boudins fs Matthijs in 1439 als nieuwe pachter \'LUl 

de beide molens aan bod. De termijn was nu maar drie jaar en ook de pachtprijs was 
gewijzigd: het eerste jaar zou hij 10 pond 10 schellingen groten betalen en de twee 
volgende jaren 13 pond groten 15. Toen zijn termijn ten einde liep. stond een nieuwe 
kandidaat klaar om de pacht over te nemen. Arnaut Sanders tekende in 1442 een con
tract voor zes jaar waarbij hij elf pond groten zou betalen voor het eerste en dertien 
pond groten voor de volgende jaren. Zelf oefende hij echter het molenbedrijf niet uil. 
want op hetzelfde ogenblik was hij ook pachter van de molens te Eeklo I tl. Ook in 
1448 was hij paraat om een nieuwe termijn van zes jaar in te gaan: het eerstt' jaar zou 
hij 90 pond parisis neerte1\en en de volgende jaren telkens het dubhele 17. Ot' tijds
omstandigheden zouden hieraan spoedig een andere wending ge\'en. 

Filips de Goede wilde - meer nog dan zijn voorgangers - de nmcht in hunden t'l1 duid
de dan ook geen tegenspraak van naar zelfstandigheid strevende Sleden; prohlel\lt'll 
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die hieruit ontstonden, leidden zelfs tot een regelrechte oorlog met de stad Gent. Het 
waren opnieuw de Gentenaars die vanaf I september 1452 in de hun omliggende 
crebieden terreur zaaiden en de molens in brand staken. Uit schrik voor deze benden 
~as de bevolking in Eeklo en Kaprijke zelfs weggevlucht 18. 

Vanaf 1454 leken de zaken opnieuw rustig en kon men weer aan heropbouw en ver
pachting beginnen. Reeds in 1453 had Fi1ips de Goede een molen laten overbrengen 
naar Raveschoot (Eeklo), om hem vervolgens in Kaprijke te laten oprichten 19. Jan de 
Pape de oude, timmerman van beroep en zijn zoon, molenaar, belastten zich met het 
overbrengen en ter plaatse in werking stellen van deze molen. Blijkbaar wilde de her
tog zo vlug mogelijk rendement, want reeds op 1 oktober 1454 startte een nieuwe 
pachttermijn van zes jaar, waarbij Pieter van Vaken, stedehouder van de baljuw te 
Kaprijke en Comelis Moerinc zich bereid verklaarden om het eerste jaar 147 en de 
vijf volgende jaren 150 pond parisis neer te tellen20. De onveiligheid van het oor
logsjaar 1452-1453 en het ontberen van een molen in werking hadden de molenwal 
op het Veld zodanig vervuild, dat het noodzakelijk was om hem opnieuw te delven; 
bovendien " ... stane de mure zo dat gheen heesten in tzelve ghewat wilden drine
ken ... ,,21. In 1460 werd de pacht opnieuw voor zes jaar verlengd; nu moesten de 
beide pachters jaarlijks 156 pond parisis betalen. 

Op 1 oktober 1466 ondertekende Cornelis Moerinc in opdracht van Christoffel van 
der Beke een zesjarig contract, waarbij voor het eerste jaar 12.5.0 Ib.gr. en voor de 
resterende jaren 13.0.0 Ib.gr. zou moeten betaald worden22. Het zou bij deze ene 
pachttermijn blijven, want op I oktober 1472 werd Jaecques Vrombaut de zoveelste 
pachter23. Toen op 1 oktober 1478 een nieuwe termijn in het vooruitzicht werd 
gesteld, waren Pieter de Zutter en consorten bereid om voor de laatste vijf jaren tel
kens 194 pond parisis neer te tellen24. En de stoelendans ging verder. In 1484 ruim
de Pieter de Zutter de plaats voor Noel Masureel, Cornelis Houckaert en consorten 
die bereid waren een nieuwe prijsverhoging tot 216 pond parisis per jaar te aanvaar
den25. 

En weer gooiden militaire activiteiten roet in het eten. In 1482 was Maria van 
Boergondië, de dochter van Karel de Stoute, na een eerder kortstondig huwelijk met 
Maximiliaan van Oostenrijk, overleden. Oorlogen met Frankrijk waren reeds een paar 
jaren aan de gang en dwongen Maximiliaan tot het opleggen van zware belastingen. 
Ontevredenheid over deze drukkende lasten leidde tot nieuw verzet bij de Gentenaars 
en het was pas met de komst van Duitse troepen dat de stad uiteindelijk moest zwich
ten voor de overmacht26. 

Voor de derde maal moesten ook nu de twee korenwindmolens van Kaprijke er weer 
aan geloven. Het was dan ook normaal dat pas in 1492 Adriaen Matthijs pachter werd 
van één heropgerichte molen tegen een jaarlijkse betaling van 160 pond parisis27. De 
toezegging gold slechts voor drie jaar en in 1495 werd Pieter Neyt de jonge - opnieuw 
voor drie jaar - pachter van deze molen 2H. 

Het openbaar verpachten van het molengebruik gaf een voortdurend wisselend beeld 
van geïnteresseerden : 
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22 maart 1498 : Carel de Meester 3 jaar 
22 maart 1501 : Matheus Masureel 6 jaar 
22 maart 1507 : Lieven de Stuyvere 6 jaar 
22 maart 1513 : Herman de Corte 6 jaar 
22 maart 1519 : Simon van der Leyen 6 jaar 
22 maart 1525 : Gillis de Bliec 3 jaar 

Met een steeds aangroeiende bevolking was één enkele korenwindmolen niet langer 
voldoende en de Kaprijkenaren sloegen dan maar zelf de hand aan de ploeg. Op 15 
november 1524 trokken burgemeester Joos Rijsselinc en schepen Jacob Weytssone 
naar Brugge om aan de ontvanger-generaal van Vlaanderen, Pieter Griboval, toela
ting te vragen tot het installeren van een tweede molen29. Vooraleer dit kon worden 
toegestaan, was eerst een schriftelijk verzoek bij de Rekenkamer van Rijsel noodza
kelijk. Pas op 18 mei was de burgemeester, vergezeld van zijn griffier, Matheus 
Masureel, te Gent om het verzoekschrift " ... te stel/ene in ghescrifte ende te makelle ;11 
Walssche ... ,,30. Vooraleer de zaak rond was, verliep nog heel wat tijd. Toen de vorst 
eenmaal zijn fiat had gegeven, lieten de schepenen er geen gras over groeien. 
Kaprijke zou zelf instaan voor de financiering van een tweede korenwindmolen. maar 
wenste wel in ruil dat zij vrije maalderij kregen toegezegd en dat de schepenen " ... 
den pacht ontfanghen mochten totten remboursemente van Iwerlieder verleydt 
ghelt ... ,,31. Advies van procureurs in de Raad van Vlaanderen en personele steun van 
de heren van het Brugse Vrije brachten de zaak tot een goed einde. Op 9 december 
1524 keerden de burgemeester, schepen Jan Joris en hun klerk met de schriftelijke 
goedkeuring naar Kaprijke terug; hun tocht naar Rijsel - heen en terug - had acht 
dagen geduurd. Nu kon het zoeken naar een geschikte molen beginnen. 

Op 7 januari 1527 trokken de burgemeester en zijn schepen Jan Weytssone naar 
Watervliet om een molen te bezichtigen die daar te koop stond. Blijkbaar viel die niet 
in de smaak, want op 9 januari waren ze reeds te Gent waar ze daadwerkelijk een 
molen kochten. Molenstenen waren er niet bij en op 8 maart trok de klerk naar 
Brugge om er twee geschikte molenstenen te zoeken: pas op 20 maart werd de aan
koop definitief bezegeld. Toen de molen uiteindelijk kant en klaar stond opgericht. 
kon tot de verpachting worden overgegaan. 

Gillis van Haele werd de eerste pachter van de nieuwe molen die dl' Wt'smoC'lllc werd 
genoemd32; de oude moelne op het Veld werd in pacht genomen door Boudewijn 
Hadde voor een termijn van drie jaar}3. De benamingen oude en lIÎl'II\\'(' molen wer
den steeds vermeld tijdens de eerste helft van de I óde eeuw; later werd 111c..'er gespro
ken over de westmo/en en de oostmoielI. 

Als pachters volgden elkaar op: 

22 maart 1531 
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oude moielI (Veld) 
Buuduyn Haddc 

I/It'UII'(> mokl/ 
.Ian de Coort'hytc..'r 



22 maart 1537 

~2 maart 1543 
22 maart 1549 
22 maart 1555 

Christoffel Goethals 
(in naam van Michiel 
de Keyser) 

410 Co' 

Cornelis Lippens 
Pieter Derckere 

Gillis van Haele 

Jaecques Daelman 
Jan van HaeIe 
Jan van Haele 

Opvallend bij al deze pachters van de 14de tot en met de 16de eeuw is de vaststelling 
dat het hier uitsluitend ging om personen die het contract ondel1ekenden, maar zelf 
geen molenaar waren noch in eigen persoon de molen uitbaatten. Vanaf de 17de eeuw 
geven de historische bronnen ons ook af en toe informatie over de reële uitbaters van 

de molens. 

B. De molenaars-eigenaars enJof gebruikers (17de-18de eeuw) 

In 1626 werd Kaprijke als heerlijkheid verpand aan Valentijn de CIercq die aldus 
heer van Kaprijke werd en in die functie zijn rechten op het gebruik van de molens 
mocht laten gelden. Pachtcontracten bleven niet bewaard, doch uit de staten van Roed 
en de wettelijke passerinRen vernemen we af en toe wel, wie eigenaar en/of gebrui
ker van de molen was. 

J. De molen op het Veld 

De vroegst gekende bedienaar van deze molen tijdens de 17de eeuw was Jacohus van 
den Haute. Vermoedelijk gehuwd in het begin van de jaren dertig van die eeuw met 
Marie van de Casteele34, was hem slechts een kortstondig samenzijn toebedacht, 
want reeds op 9 december 1635 werd hij ten grave gedragen35 . Op het ogenhlik van 
het overlijden van Jacobus was de familie nog geen eigenaar van de molen, doch deze 
situatie zou zich weldra wijzigen. 

De dood van Valentijn de Clercq, heer van Kaprijke, speelde hierin een onvoorziene 
rol. Bij de verkaveling van zijn nagelaten goederen werd de molen op het Veld ver
deeld tussen een van zijn dochters, Maria en meester Charles Hardevuyst. Beide erf
genamen wilden liever de waarde van deze molen verzilveren en het was dan ook 
voor weduwe Jacobus van den Haute een ideale kans om eigenares te worden van dit 
molcnbcdrijf. Samen met Pieter Dyserinck kocht zij " ... een coorenwinfmelilen met 
eenen msmeuLen daermede Raende, sla ende hinnen deser stede op tVelt voor de 
.wmme van 40(J.O.O Lh.W. eens comptant ... ,,36. Jaecques Speeckaert was de geld
schieter die haar tegen een rente van 6,25% het nodige kapitaal bezorgde37. Dit laat
ste werd dan " ... hese! ende versekerl op de deurRaende heUi van haer constituante 
c{)orenwinl ende msmeulen me! alle appendentien ende dependentien ... 38, 
Op 21 augustus 1640 werd Lieven de Mol f's Steven dc opvolger van Pieter 
Dy ... crinck. 
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Voor Marie van de Casteele gingen de zaken blijkbaar niet zo goed. In september van 
datzelfde jaar stond zij voor cijnspacht tegenover de heer van Kaprijke reeds met een 
achterstal van 18 jaar. De nieuwe heer van Kaprijke, Franchois van Caloen, had blijk
baar minder geduld dan zijn voorganger, want op 29 mei 1641 werd haar aandeel in 
de molen bij decreet verkocht39. Niettegenstaande Lieven de Mol fs Steven een eer
ste bod van 200 pond groten deed, werd J aecques Speeckaert eigenaar voor 216.13.4 
pond groten. Volgens de ommestellinglijsten bleef Lieven de Mol- klaarblijkelijk als 
pachter - de molen verder uitbaten tot 16724°. Vanaf dat jaar nam zijn zoon, Pieter. 
de leiding over. 

Geboren op 16 mei 163941 huwde Pieter op 24-jarige leeftijd met Joanna 
Schuermans42 die twee kinderen ter wereld bracht,met name Petronella en 
Cornelius43. Nauwelijks anderhalf jaar na de geboorte van het jongste kind blies de 
moeder haar laatste adem uit44. Weduwnaar met kleine bloedjes was geen houdbare 
situatie en reeds op 23 april 1667 werd Livina Goossens zijn nieuwe levensgezellin 
die hem drie kinderen zou baren4S . Het geluk van een langdurig samenzijn bleek ook 
nu weer een utopie, want op 23 februari 1674 ging ze voor altijd ter zielé6. Veel tijd 
tot rouwen was er niet. De zorg voor de kinderen en het werk op de molen vroegen 
om een nieuwe levenspartner. Met Joanna van Heulendonck ging hij tijdens datzelf
de jaar voor de derde maal scheep. Het gezin werd verrijkt met drie meisjes: 
Elisabeth, Lidwina en Maria Anna, van wie alleen de middelste vroegtijdig over
leed47. Toen Pieter zelf op 17 juli 1691 overleed48, waren van de acht kinderen die 
hij had zien geboren worden, er nog slechts drie in leven. Met zijn derde huwelijk had 
Pieter de molen geruild voor de tapkast. De herberg Het Schip. gelegen op de zuid
oostelijke hoek van het Plein, werd voor de resterende jaren zijn niell\ve werkter
rein49. 

De opvolging van de Veld molen hracht in 1676 twee gelijktijdige uithaters - Pieter 
Braet en Jooris van Ootegem - die fiscaal samen voor 1.7.0 Ih. gr. werden ge
taxeerdSO. Deze gezamenlijke uithating duurde tot I ó~O: vanaf dat jaar was Pieter 
Braet opnieuw de enige hedienaar van de molen. 

Pieter Braet was op H januari 16!Q gehuwd met Elisaheth Weytiens51 die aan drie 
kinderen het leven zou schenken: Judoca (0 ..\. oktoher 16H2), Petronilla (o2H maart 
1(85) en Pieter (°25 juni 16H7)52. Volgens de staat van goed was Pieter Bmet bij zijn 
overlijden op 2H januari I óHHSJ eigenaar van de Veldmolen. Deze werd toen voor dl' 
helft toegewezen aan zijn weduwe, terwijl Judoca en Petronilla elk \'oor een "Ît'I\k 

deelgenoten werden. Het weduwschap van Elisabeth was van korte duur, Reeds op 25 
mei van hetzelfde jaar hertrouwde zij met Jacobus Claeys die aldus de nil'lIwe uitha
ter van deze molen wen.lS4 , Wanneer wij ons mogen baseren op de gege\'ens van _l!l' 
ommestellinglijsten was Jacobus de verantwoordelijke moknaar tot l'n met ló9"\':'1\ 
vanaf het volgende jaar nam Jan van Ootegem zijn taak llVl'r l'n dit tot I ó9X, 1ll'1 janr 
waarin Jacobus opnieuw als uitbater in de hronnen opdook:'ih, l.ang duurde dl'I\.' 10l'
stand niet, want vanaf 1703 nam Pieter van Ootegcll1, l'l'n hnll'r \'un hOgt'Q!l'lllll'll\\k 
Joanncs. diens taak overS7 , Slechts ééll cllkck kCl'r Iroftt.'11 wij .IUl'l\bllS CIUl'YS I\\lg 
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/n /804 werd een stenen korenll'indmolen opgericht in de Molenst raat; het hOllten bovenstel 
met de wieken werd in /920 door een stormwind vernietigd. De stenen onderbollll' is ook 
vandaag nog een stille getuige van vroegere activiteit . 

(Verz. : Ronny Buysse) 

amen met Pieter al belastingplichtige molenaar van de Veldmolen aan, met name in 
de omme telling van het jaar 171058 . Of het bij dit ene jaar bleef, is ni et duidelijk , 
daar de ommestellinglij ten voor de jaren 1711 en 171 2 ontbreken. Vanaf 171 3 tot 
1720 werd de Veldmolen uitgebaat door Pieter en Joori s van Ootegem; of dit ook nog 
het geval was tijdens de jaren 1721- 1722 is bij ontstentenis van de bewu te om me
stellinglij sten moei lijk te achterhalen. Zeker is in elk geval dat in 1723 en 1724 
Joseph van Ker chaever als molenaar op het Veld werkzaam was59. In 1726 vinden 
wij opnieuw Jooris van Ootegem - nu in gezelschap van Jacobus van Hulle - als uit
bater van de Veldmolen getaxeerd60; vanaf 1731 tot 1740 werd Joori s als eni ge 
bedienaar van deze molen vermeld61. Laatstgenoemd jaar was tevens het begin van 
een uitbating door een nieuw duo: de reed genoemde Joori van Ootegem enerzijds 
en Jan Peirs anderzijd. , elk voor de helft van het rendement belastingplichtig. Deze 
samenwerking werd pas elf jaar later onderbroken door het overlijden van Joori op 
24 april 175162. Zijn dood was wel het einde van een 2 jaar durend weduwnaar
schap - zijn vrouw Judoca Braet overl eed op 22 maart 172863 - maar betekende 
geenszin het ei nde van hun m lenbedrij f. Tijdens hun amenzijn waren immers acht 
kinderen geb ren ; twee van hen - Pieter Anthone en Matthij . - zett n het werk van 
hun vader verder: aanvankelijk samen, vanaf 1761 - jaar waarin Pieter Anlh ne over
leed64 - d r Matthij s alleen en dit t t aan diens overlijden op 7 januari 177865 . 
Vanaf dit jaar was ieler rneli s de Rycke de uitbaler en dil t t het eind van hel 
Ancien Régime. 

227 



2. De Westmolen 

Evenals de molen op het Veld behoorde de Westmolen tot een van de oudste koren
windmolens te Kaprijke. Het is trouwens niet uitgesloten dat deze - gezien zijn lig
ging - werd opgericht op aanvraag van de abdij van Zoetendale die precies in de 
onmiddellijke omgeving een grote pachthoeve bezat. 

Volgens het penningkohier van 1580 werd deze molen toen bediend door Jan en 
Cornelis van der Beke66. Tijdens de eerste helft van de 17de eeuw was Amaut de 
Notere voor de helft eigenaar en tevens uitbater van deze molen67. Op 10 februari 
1625 was deze gehuwd met Janneken de Mo168, een zuster van Livinus die voor de 
helft eigenaar was van de Veldmolen. Zes kinderen waren reeds in dit gezin gebo
ren69, toen Janneken op 15 augustus 1642 voor goed op het kerkhof te ruste ging 70. 
Voor een dergelijk weduwnaar zat er weinig anders op dan het zoeken van een nieu
we partner; Joanna van Hecke werd de tweede levensgezellin die hem zeven kinde
ren zou baren 71. 

Uit de staat van goed die na het overlijden van zijn eerste vrouw werd opgemaakt72. 

vernemen we dat hij samen met Apollonia de Notere voor een vierde deelgerechtigd 
was in de " ... suyt ofte Ryelmeulen ... " te Nieuwpoort. Uit de beschrijving van de 
Westmolen te Kaprijke bleek dat Amaut aan zijn kinderen schuldig was ..... \'001' hel 
draeyen met vUl seljlen ten daege v(lnde presije 25.0.0 Ib.gr. Vlaems ende de slee
nen v{[nden voorn westl11uelen wesende vijfthienders, dicke bel'Onden 11I'il/lich ghelll
sche steenen duymen ... .. 73 . Voor de aankoop van deze molen - met het huis en de bij
gebouwen - had Arnaut op 17 juli 1634 bij Jan van Ootegem. molenaar te Eeklo. een 
rente verkend74. 
Hoelang Amaut zijn bedrijf uitoefende. blijft voorlopig een vraagteken. Zeker is in 
elk geval dat op 5 september 1662 Jooris van Ootegem de helft van de West molen 
van Arnaut afkocht voor 800 gulden7S. 

Jooris van Ootegem was op 7 oktober 1660 gehuwd met Joanna de Vos 76 die tijdens 
hun samenzijn 7 kinderen ter wereld bracht. Blijkbaar waren de jaren zestig en zeven
tig van de 17de eeuw zeer gunstig voor een molenaar. want in de loop van die twin
tig jaar had hij 16 gemet 150 roeden land. een hofstede (hel Wisken ) met -1- gemet en 
een hofstedeken met 135 roeden land gekocht 77. Belangrijk hierbij was dat het over
grote deel zuiver en onbelast werd verworven. En precies in hetzelfde jaar waarin de 
troepen van Lodewijk XIV lelijk huis hielden in Kaprijke. zei Jooris voor eeuwig 
vaarwel aan zijn gezin. Toen hij op 16 januari 1683 naar zijn laatste rustplaats werd 
gebracht78, volgden zijn vrouwen zijn zeven kinden:n de lijkkist: het jongste kind. 

Joanna, was pas vijf jaar. 

Op 21 december 1691 overleed zijn vrouw 79. Alle kinderen wan.'n nog in k'Vt'n t'n 
Pieter, de oudste. kocht de Westmolen voor eigen vrij gebruik. Uit de stuat van glwd 
die na het ov~rlijden van zijn moeder werd opgelll/lakt~O. hkt'k dat Joos v/ln Vl)On.'n 
tijdens de periode mei 16H9-mei 169() pachter van deze Illokn \Vus gl'Wl'l'St. Ewnuls 
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bij het overlijden van de vader was ook nu voor de kinderen een batig saldo beschik
baar; na aftrek van alle schulden bleven nog 488.18.11 pond groten te verdelen. 

En meteen verdween de familie Van Ootegem als uitbater van de Westmolen, want 
op 21 februari 1701 ondertekende Pieter van Kersschaever als nieuwe eigenaar en uit
bater het verkoopcontract van genoemde molen. Jaarlijks zou hij aan de heer van 
Kaprijke II pond groten betalen voor het gebruik van de wind en bovendien nog een 
jaarlijkse intrest van 10 pond groten neertellen voor het kapitaal van 200 pond groten 
wisselgeld dat hij voor de aankoop van zijn nieuwe uitbating had geleend81 . 

Waar en wanneer Pieter van Kersschaever was gehuwd met PetronelIa de Keyser, is 
niet meteen duidelijk; wel telde het gezin in 1733 nog drie zonen en een dochter82, 
die samen met het ouderlijk paar het bedrijf draaiende hielden. Vijfendertig jaar lang 
had Pieter de leiding in de zaak. Toen zijn vrouw op 20 mei 1733 ten grave werd 
gedragen83 en achteraf een staat van goed moest worden opgemaakt, was hijzelf 
daartoe niet meer in staat " ... ter oor.wecken van zijnen excessiven ouderdom, dool 
heyt ende ilnpotentie ... 84. Verwonderlijk was dit zeker niet, want op dat ogenblik was 
Pieter 90 jaar oud85 . Vanzelfsprekend waren zijn zonen - rekening houdend met zijn 
hoge leeftijd - reeds heel wat jaren de werkelijke uitbaters; toch bleef Pieter in de 
ommestellinglijsten tot aan zijn overlijden op 3 november 1736 de belastingplichtige 
molenaar86. 

Het molenaarsberoep zat blijkbaar diep geworteld bij de gezinsleden want twee van 
zijn zonen - Judocus en Jan-Baptist - zouden deze taak verder zetten: Judocus als uit
bater van de Wiskens/7lolen (zie verder) en Jan-Baptist als uitbater van de Westmolen 
in opvolging van zijn vader. 

Vermoedelijk geboren in 1700 was Jan-Baptist op 8 juni 1734 gehuwd met Catharina 
de Meulemeester87. Zijn oudere broer Franchois had reeds tijdens het leven van hun 
vader Pieter van Kersschaever heel wat geld op voorschot ontvangen, zodat bij het 
overlijden van deze laatste de nalatenschap slechts moest verdeeld worden onder Jan
Baptist, Judocus en hun zuster Joanna. Dit verklaart dan ook dat eerstgenoemde bij 
die gelegenheid aanspraak kon maken op één derde " ... van een coorenwintmeulen 
staende in de Bereken hinnen dese voors. stede met den rosmeulen ende meulenberR 
Renaeml den westmeulen ... "S8. Bovendien was hij eveneens gerechtigd in een derde 
deel van een hofstedeken met omtrent 100 roeden erf op het Westeindeken en 321 
roeden land op Ecklo89. En de zaken ginBen zeker niet slecht, want toen hij op 22 
maart 1751 op 55-jarige leeftijd overleed9 , was zijn bezit aangegroeid met de reste
rende twee derden van de hierboven vermelde goederen91 . Vanaf 1749 kon hij het 
werk hlijkhaar niet langer alleen aan en werd de helft van de molen en de rosmolen 
verpacht aan Jan Peirs die hiervoor jaarlijks twintig pond groten zou hetalen92. Toen 
op 5 april 1751 naar aanleiding van zijn overlijden een staat van goed in auditie 
kwam, vertoonde deze een negatief saldo van 468.6.4 ponden groten. Een aanzienlijk 
deel hiervan was afkomstig van achterstallige windrechten voor de heer van Kaprijke 
<37.10.01 Ih.gr.), intresten voor geleend kapitaal en voorgeschoten penningen 
(164. I 3.4 Ih.gr.) en proces- en procureurskosten naar aanleiding van een geschil met 
de heer van Eeklo (respectievelijk 84.4.5. Ih.gr. en 23.0.0 Ib.gr.)93. 
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Met het overlijden van Jan-Baptist verdween ook de familie van Kersschaever als uit
bater van de Westrnolen; Franchois Fordeyn fs Guillaeme werd de zoveelste opvol
ger op de wijk van het Westeindeken. 

De naam Fordeyn was in het 18de-eeuwse Kaprijke zeker geen onbekende. Niet 
alleen oefende chirurgijn Franchois Fordeyn er zijn beroep uit, maar bovendien was 
een Guillaeme Fordeyn vanaf 173 I uitbater van de Stropmolen op de wijk de 
Kerselare binnen Kaprijke94. Uit diens kroostrijk gezin stamde Franchois als uitba
ter van de Westrnolen. Vanaf 1753 tot 1765 werd hij steeds als de belastingplichtige 
molenaar op de Kerselare genoteerd. Of hij gehuwd was, konden we niet achterhalen, 
maar wel is zeker dat in voorkomend geval het gezin kinderloos bleef. 

Met de persoon van Francies Buyle en diens latere familiale binding bestrijken we 
meteen de resterende jaren van het Ancien Régime. 

Francies was afkomstig uit Sint-Martens-Latem en gehuwd met Pieternelle Jacoba 
Wieme uit Ronseie, zodat zij beiden in feite inwijkelingen waren. Op 7 juli 1765 had 
hij per contract de Westmolen gekocht van Bernardus Benedictus de Schepper, een 
kapitaalkrachtig huidevetter uit het naburige Eekl095. Het gezin telde bij zijn aan
komst te Kaprijke reeds twee kinderen, met name Marianne en Pieter Jacobus96; de 
twee jongere broers, Joannes Bernardus en Carel, zagen te Kaprijke het levenslicht97. 

In tegenstelling tot de reeds besproken molenaars was het lot hem minder gunstig. 
Nauwelijks 4 I jaar oud overleed hij op 22 maart 177498. Uit zijn staat van goed bleek 
dat hij nog in het krijt stond voor het kapitaal van een erfelijke losrente van 600 pond 
gr.99. 

Zijn nog relatief jonge weduwe vond een nieuwe partner-molenaar in Adriaen 
Holeman met wie zij op 14 mei 177,4 - nauwelijks twee maanden na het overlijden 
van haar eerste echtgenoot - in het huwelijk trad 100. Afkomstig uit Oostakker en zelf 
nog maar veertig jaar oud mocht deze nog heel wat van de toekomst verwachten. 
Toch bleek uiteindelijk ook voor hem het lot niet zo gunstig: op 3 januari 1790 zei hij 
zijn gezin voor altijd vaarwel I 0 I; vanaf 1791 nam zijn stiefzoon, Pieter Jacohus de 
taak van de overledene over I 02. 

3. De Stropmo!en 

Over het allereerste begin van de Stropmolen is weinig concrete informatie beschik
baar. Heel wat ommestellinglijsten uit de tweede helft van de l7de eeuw vergenoeg
den zich met de omschrijving "op synl'1/ l/IC'ulen". zonder precies te vermelden welkt.' 
molen bedoeld werd. Zeker is in elk geval dat er voor 1650 slechts twee molens te 

Kaprijke in hedrijf waren. 

Vermoedelijk rond 1656 werd op de wijk de Kerselnrt.' - Illt.'er hepaald op h\.'t St\'l·)P -
een molen opgericht die werd uitgebaat door .Jan VIII1 Puyveldc. AUIl\'nnkl'1ijk rt.'tl-
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De St ropmoIelI . s((I(/l1de op de Kerselare. werd in /9/R aJ:f{e brokell ; Pieter el1 Melell/ie 
/mmesoete I\'aren de laatste uitbaters \'(/11 de::.e /J/olel1 . 

(Verz. : Ronny Bu ysse ) 

deerde deze molen niet zo best, want op 27 februari 1659 werd ten laste van voor
noemde molenaar een "saisissemenf " (inbeslagname) uitgesproken omwille van nog 
niet betaalde achterstallige cijnsrechten en intresten over de jaren 1657 en 1658 10:1 . 
Alhoewel de schulden niet werden betaald , bleef Jan van Puyvelde de molen verder 
uitbaten I 04. Toen hij op 18 april 1662 overleed lOS , werd zijn molen vanaf 1663 door 
Arnaut de Notere fs Arnaut en Gillis Dhaenens gezamenlijk uitgebaat; vanaf 1666 
stond Arnaut als enige belastingplichtige aangeduid I 06. Op dat ogenblik was 
Cathelyne Verbeke, de weduwe van Jan van Puyvelde, nog steeds eigenares van deze 
molen en hertrouwd met een zekere Jan Regart. De achterstallige intresten van de 
kapitalen die nog uit haar vorig huwelijk dateerden, waren nog altijd niet betaald en 
het geduld van de heer van Kaprijke bleek dan ook niet eindeloos. In 1676 bleef het 
echtpaar niets anders over dan, bij gebrek aan contante penningen, de molen en de 
twee bijhorende huisjes aan de heer te verkopen om het bedrag van 302.15.3 ponden 
groten - geleend kapitaal plus 18 jaar achterstallige intresten - af te lossen 107. De ver
koopakte, daterend 16 maart 1676, was meteen het begin van een periode waarin de 
uitbaters van de Stropmolen enkel maar pachters waren. 

Zoals hierboven reeds vermeld was Arnaut de Notere fs Arnaut vanaf 1666 de enige 
uitbater van deze molen. Geboren op 18 december 1629 108 was Arnaut op 3 februari 
J 657 gehuwd met Maria Marckx 109. Nauwelijks tien jaar later overleed zij op 26 sep
tember J 667 110. Of hij achteraf nog een tweede huwelijk aanging en het bedrijf ver
der bleef uitbaten, blijft een open vraag. Aangezien zijn naam niet voorkomt in het 
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overlijdensregister van Kaprijke, is het meer dan waarschijnlijk dat hij naar een ande
re lokaliteit verhuisde en de Stropmolen overliet aan Joos van Ootegem die vanaf 
1672 als uitbater werd vermeld 111. Ook voor deze laatste zou het geen lang verblijf 
worden, want in 1679 zei ook hij vaarwel aan deze wereld I 12. In zijn staat van goed 
noteerde de griffier een bedrag van 61.7.0 ponden groten " ... soo veel ghepresen is hel 
draeyende werck van den meuten aencommende mijn heere van Caprycke lenden de 
Meulestraete .. ."I13. Gewoontegetrouw was bij deze korenwindmolen ook een ros
molen die toen op 39.5.8 ponden groten werd geschat. Na zijn dood werd het bedrijf 
verder uitgebaat door zijn zoon, eveneens Joos genaamd 114. 

Met het begin van de 18de eeuw verdween de naam Van Ootegem als uitbater van de 
Stropmolen. Vanaf 1706 stonden Christiaen de Poorter en Jan de Nayer er als belas
tingplichtige molenaars vermeld. Lang duurde deze samenwerking niet, want reeds in 
1710 verrichtte Christiaen het werk op de Wiskensmolen, terwijl Jan de Nayer de 
plaats ruimde voor Isaak Verheecke op de Kerselare. Toen deze laatste op 6 maart 
1718 overleed 115, was de rouwtijd voor zijn weduwe Petronilla van den Berghe vlug 
voorbij; reeds op 19 mei van datzelfde jaar stond haar nieuwe partner, Joos 
Maenhaut. in voor het molenbedrijf op de Kerselare. Naast de vijf kinderen uit haar 
eerste huwelijk 116 kwamen nog eens vier kinderen het gezin vergroten 117. En 
opnieuw toonde PetronelIa zich het sterke geslacht. want op 6 mei 1725 ging Joos 
Maenhaut ter ziele 118. Een derde huwelijk liet nu heel wat langer op zich wachten; 
pas op 3 maart 1747 ging zij opnieuw scheep I 19, ditmaal met Joannes Verstraete die 
evenals zijn voorgangers voor haar de eeuwigheid verkoos: op 10 januari 1751 over
leed hij op 65-jarige leeftijd 120; Petronilla zou pas op 16 februari 1757 - 71 jaar oud 
- de wereld vaarwel zeggen 121. 

Na het overlijden van Joos Maenhaut werd Lieven Bresseel de nieuwe uitbater - zij 
het slechts voor korte tijd - want reeds in 1731 nam Guillaeme Fordeyn het roer over. 

En met deze molenaar belanden wij hij een persoon die gedurende .34 jaar de 
Stropmolen onder zijn hoede nam en tevens de gezegende ouderdom van 90 jaar 
bereikte. 
Geboren in 1675, huwde hij op 19 augustus 1701 met Petronella van Waes l22. Nade 
geboorte van een voorkind op 22 september 1699 123 kwam Laurentia als eerste wet
telijke dochter op 3 oktober 1701 haar plaats in het gezin innemen 124. In de loop van 
de volgende jaren zagen nog zeven kinderen het Ievenslicht l25, vooraleer hun moe
der op 29 mei 1721 voor altijd de ogen sloot 126. 

Op 7 april 1723 werd Petronilla Doppegieter zijn nieuwe levensgezellin 127. En tr;\~ 
ditiegetrouw werd de reeks weer verdergezet. Judocus opende op 1 It.'hruari 1724 LX 

als eerste de rij van twaalf kinderen die zij in de periode 1714-174.3 zou ter wert'ld 
brengen 129. Als de sterke vrouw heredderde zij het huishouden. Noch de dagt.'lijksc 
sleur en slenter. noch de vele kinderen hadden vat op haar gestel. want pas op 24 
decemher 17X3 zei ze op X I-jarige leeftijd de Kerselme voor altijd vaurwl'll JO; op I ~ 
fehruari 1765 was haar levensgezel haar reeds in dl' dood voorgegaan I J I. 
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Na het overlijden van Guillaeme nam zijn weduwe aanvankelijk de leiding van het 
molenbedrijf op zich; vanaf 1771 echter stond de uitbating op naam van Joannes 
Baeyens die op 10 februari 1766 was gehuwd met Angelina Fordeyn, één van haar 

dochters I32 . 

Joannes Baeyens was een geboren Kaprijkenaar die pas 31 jaar oud was, toen hij met 
Guillaemes dochter in het huwelijksbootje stapte 133. In 1779 waren reeds zes kinde
ren het gezin komen vergroten 134. Vier jaar later verdween zijn naam als molenaar 
in de ommestellinglijsten. Vanaf 1784 nam Judocus Fordeyn, een zoon van 
Guillaeme, de taak over. Vermoedelijk trok het gezin Baeyens uit Kaprijke weg, aan
gezien noch de echtgenoot. noch zijn vrouw in het overIijdensregister van Kaprijke 
voorkomen. 

Judocus Fordeyn was vermoedelijk rond 1763 gehuwd met Anna Lampaert. Toen 
hun eerste kind, Joannes Franciscus, op 26 december 1764 geboren werd, was 
Judocus reeds 40 jaar oud 135. Bij de overname van het molenbedrijf in 1783 ver
moedden zijn naastbestaanden waarschijnlijk niet dat zij hem reeds op 28 juli 1788 
naar zijn laatste rustplaats zouden begeleiden 136. Waarschijnlijk was zijn gezondheid 
ook niet zo denderend, aangezien zijn eerstgeboren zoon vanaf 1786 als belasting
plichtige molenaar werd genoteerd 137. 

Met Joannes Fordeyn als uitbater van de StropmoIen werd het Ancien Régime afge
sloten; de Franse overheersing van 1796 tot 1814 zou hij slechts enkele jaren mee
maken, want op 19 prairial van het jaar XIII (8 juni 18(5) sloot hij voor goed de 
ogen 138; hij was nauwel ijks 40 jaar oud. 

4. De Wiskensmolen 

Rond hetzelfde tijdstip waarop de Stropmolen in de documenten opdook, verscheen 
ook de Wiskensmolen. Reeds in 1663 noteerde de griffier in de ommestellingslijst 
van dat jaar " ... Charles ... meulenaere, op synen meulen ... 1.6.R Ih.gr." 139. Deze vage 
omschrijving leert ons weinig over de persoon, maar bevestigt wel dat op de wijk hef 

Wisken op dat tijdstip een molen werkzaam was. 

Drie jaar later kwam Pieter Amis als molenaar aan bod. De jaarlijkse belasting op zijn 
bedrijf was ondertussen opgelopen tot 1.10.0 Ib.gr. 140. In 1671 werd het duidelijk dat 
Pieter Amis weliswaar het beroep uitoefende, doch geenszins eigenaar was van deze 
molen. Dit was wel het geval voor Jan Huyghe fs Jan 141. 

Vanaf 1676 kwam cr een wijziging in de situatie. Pieter de Vey, een vrijlaat uit 
Maldegem werd de nieuwe pachter die tevens - als erfgenaam van zijn vader Adriaen 
- voor één vijfde in deze molen gerechtigd was l42 . Waren het de oorlogsjaren, of was 
het rendement gewoon gedaald? Wat ook de reden zij, de taxatie van het l11olenbe-
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drijf viel terug van 1.10.0 Ib.gr. in 1666 op 0.12.0 Ib.gr. in 1676 143. Veel geluk kende 
Pieter de Vey er trouwens niet, want op 8 juni 1679 werd hij ten grave gedragen 144. 
Toen zijn staat van goed werd opgemaakt, vertoonde deze een nadelig saldo van 
69.2.1.6 Ib.gr.; hiervan kwamen 24.3.3 Ib.gr. op rekening van " ... verschenen pacht 
van den meulen aen het Wisken den lesten verschenen meye J 680 ... ,,145. 

Jan de Vey, een broer van hogergenoemde Pieter, nam de zaak over. Op 2 mei 1682 
huwde hij met Anna Vergauwen 146 met wie hij tot 1693 de molen draaiende hield; 
reeds op 30 april van laatstgenoemd jaar mocht zijn vrouw hem naar zijn laatste rust
plaats uitgeleide doen 147. 

Vanaf 1694 verscheen Joos van Vooren als nieuwe uitbater van de Wiskensmolen 148. 
Het was een politiek troebele tijd die zich in de toenmalige taxatie van de bevolking 
getrouw weerspiegelde; ook de molenaar maakte hierop geen uitzondering. In 1700 
verdween Joos van Vooren uit de ommestellinglijst. Was het gezin naar andere oor
den uitgeweken? Het ontbreken van een sterfdatum voor beide echtgenoten lijkt deze 
hypothese te bevestigen. 

In 1701 werd Jacobus de Keyser als nieuwe uitbater getaxeerd. Zijn verblijf was van 
korte duur, want voor het jaar 1702 noteerde de griftïer als uitbaters het broederpaar 
Christiaen en Servaes de Poorter l49 . Voor het jaar 1703 werd eerstgenoemde enkel 
op "negotie" belast. terwijl Servaes de taxatie op de "neil:mghe ende op synell meu
len" moest betalen 150. Voor 1704 werd de belasting op de molen door beide uitba
ters gedeeld: ze betaalden toen elk 0.1 OA Ib.gr. 151 . In 1705 kwam alleen de naam van 
Christiaen de Poorter aan bod 152. 

Vanaf 1706 kwam de Wiskensmolen in handen van Joos van Ootegem 153, terwijl 
Christiaen de Poorter - samen met Jan de Naeyer - nu de Stropmolen ging uitbaten. 
En de mallemolen draaide verder. In 1710 was Christiaen de Poorter opnieuw op de 
Wiskensmolen aan het werk, terwijl Isaak Verheecke zijn taak had overgenomen op 
de Stropmolen 154. Nu bleef de situatie een zestal jaren ongewijzigd, tot Joos de 
Wilde in 1716 diens plaats innam 155. Drie jaar later verdween ook hij van het toneel 
en ruimde de plaats voor Joseph van Kersschaever fs Pieter die de Wiskensmolen 
pachtte van Jan van Ootegem fs Joos. Toen Marie van Damme fa Amandus, de echt
genote van Joseph van Kersschaever, op 25 november 1720 overleed 15b, bleà 
opnieuw een stoeltjesdans te beginnen: Joseph van Kersschaever werd molenaar op 
de Veldrnolen, terwijl Jacobus van Hulk diens plaats innam op lil' Wiskens
molen l57 . In 1726 treffen we Guillaeme de Schrijver aan als uitbater ,'an laatstge
noemde molen, terwijl Jacobus van Hulk nu samen met Jooris van Ootegem op dl' 
Veldmolen bedrijvig was 158. 

Aangezien de familiale binding tijdens het verder verloop vun de I~de eeuw ll1indl'l' 
en minder aan bod kwam, beperkten wij ons verder reImIs tot l'en chronologisdll' lijst 
van dl' molenaars op het Wisken : 
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Guillaeme de Schrijver 
Jan Franchois de Bue 
Joseph Goethals 
Pieter Franchois Segers en 

Jan Francies Buyle 
Pieter Verdick 

NOTEN 

Pieter Pieters 
Pieter van Kersschaever 
Carel de Meulemeester 
Jan Francies Verheecke 
Carel de Meulemeester 

1730- 1 739. 
1740-1742 
1743-1745 

1746-1751 
1752-1760 
1761-1770 
1771-1785 
1786-1787 
1788-1790 
1791-1795 

1 DE L1MBURG-STIRUM. Cartulaire de Louis de Male. deel 11. p. 66. 
2 ARA-RK. Ra/rekeningen nrs. 2068. 2069 en 2070. 
3 Volgens L. STOCKMAN. De grafelijke molens te Eeklo, Kaprijke en Waarsehaot (l357-l456). in 

Appeltjes van het Meetjesland. jb.18( 1967). p. 220. zou deze molen misschien te vereenzei vigen 
zijn ..... met de molen die /angs de (grote) Mo/ellstraat te Kaprijke stond ... ". Deze opvatting is 
onjuist; de molen op het Veld stond inderdaad op het huidige Veld of Plein. in de boomgaard die 
zich bevindt ten zuiden van de vroegere gemeentelijke Jongensschool. 

4 L. STOCKMAN. De grafelijke .... ". p. 221. 
5 ADN. Recette Générale de Flandre. Série B. nr. 4069 f.1 O. 
6 ADN. Recette Géllérale de Flandre. Série B. nr. 4070 f. 12v. 
7 ADN. Recette Générale de Flandre. nr. 4073 f. 8: "Des moulins de capprike dOllt la lIloitié 

appartient a MOllseiglleur et zouloit valoir la diete moitie par (/11 XLlllh. lIeallf cal' iI .wllt ars pOllr 
Ie fait des guerres ... ". 

8 ADN. Recette Générale de Flalldre. Série H. nr. 4076 f. 15v. 
9 ADN. Recette Générale de Flandre. Série B. nr. 4079 f. 15v: " ... /I1aistre Dafliel Ahm/s secretaire 

de mon.feigneur y a miz Uil molin par Ie COIlSel/temellt de luy SUl' la viese plache pO/lr quatre livres 
par an commenchallt quallt Ie mo/in y serroit assiz ... lequel a este miz depllis Ie Saillt Jeha/l 
!3W ... ". 

10 ADN. Recette Gélléra/e de Flandre. Série B. nr. 408Y. f. XI v.:" ... J)e .Ie/wil Moerinc. Je/u/Il Ie pape 
et Alard Moerinc de mOlldit .I'eiglleur de Caprike .... de jàire et dreehier uIIg molio SUf' leuf' propre 
heritage dedefl.f /adicte pamiche sur lIne 1'1(/(.'(' de terre Colltellall cellt verges de terre ou envimn 
lequel mo/in tordra huil/e et mouldra e.fcorce el. /lflll a/ltre cho.\·e ... "; de vermelding vun de 
lokaliM!ring komt voor de eer~lc maal aan hod in ADN. Recette Géllérale de Flandre. nr. 40Y7 f. 
16. 

235 



II ADN, Recette Cénérale de Flandre, Série B, nr. 4092 f. 21. 
12 ADN. Recette Cénérale de Flandre, nr. 4097 f. 16. 
13 ADN. Recette Cénérale de Flandre, Série B, nr. 4097 f. 16: .... .De Jehan Moerinc, Michiel Moerinc 

freres et Jehan Scerpinc ou nom de Catherine, sa femme pour Ie vent d'un mo/in a huile quilz ont 
fait drechier en la seignourie de caprike du coste de zuu! de leglise sur Ie fons de labbaye de 
zoetendale par lettres de consentement de maistre dan iel alarts naguaires seigneur dudit 
caprike ... ". 

14 ADN, Recette Cénérale de Flandre, Série B, nr. 4097 f. 26v. 
15 ADN, , Série B, nr. 4098 f. 30. 
16 ADN, , Série B, nr. 4099 f. 31 v. 
17 ADN, , Série B, nr. 4101 f. 31v. 
18 ADN, , Série B, nr. 4103 f. 50. 
19 ARA-RK. stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33.020. 
20 ADN, Recette Cénérale de Flandre, Série B, nr. 4104 f. 30. 
21 ARA-RK, stadsrekeningen Kaprijke, Série B, nr. 33.024. 
22 ADN. Recette Cénérale de Flandre, Série B, nr. 4111 f. 38v. 
23 ADN, , Série B, nr. 4116 f. XII v. 
24 ADN, , Série B, nr. 4122 f. 14v. 
25 ADN, , Série B, nr. 4123 f.46. 
26 R. VAN UYTVEN, Het politieke en religiel/ze leven /w 1480. in Algemene Geschiedenis der 

Nederlanden. 1980, dl. 5, p. 423 e.v. 
27 ADN. Recette Cénérale de Flandre, Série B. nr. 4124 f. 52: .... .Des de/Lr l1Ioulins a bIe a cuprieke 

appartenant a l11(mdit seigneur lesquelz semblem ont este brule;:. dl/rallt les dil'isioTls et ey est 
restallt et reediffie se/tlement ung diceulx ... ". 

28 ADN. Recette Cénérale de Flandre, Série B, nr. 4124 f. 52v. 
29 ARA-RK. stadsrekeningen Kaprijke, nr. 33077. 
30 ARA-RK , nr. 33077. 
31 ARA-RK. , nr. 33077. 
32 ARA-RK, , nr. 33079. 
33 ADN. Recette Cénérale de Flalldre, Série B, nr. 4137 f. 65;voor de verdere pachters tijdens de 

tweede helft van de 16de eeuw verwijzen wij naar A. DE KRAKER. Malen in lIIo('ifljke tijden. DI' 
geschiedenis van de grafelijke ros-wind- en watermolens in Noord- Vlcllllldert'n ('n a(/ngrt'n;:,('nd 
Zeeland tussen 1450 en 1610, Kloosterzande, 1950. p.71. 

34 Op 16 oktober 1633 werd een zoon geboren, Joannes genaamd (RAG, hl'TkClrchief Kaprijke-
paroehieregisters, nr. 39). 

35 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters nr. 38. 
36 RAG, Fonds Kl/prijke, nr. 278 f. 143. 
37 RAG, , nr. 278 f. 125. 
38 RAG, , nr. 278 f. 209. 
39 RAG, , nr. 354 f. 37v. 
40 RAG, , nr. 125. 
41 RAG. Kerkarchic:f" Kaprijkl'-pCll"Ochil'Tegistl'r.\·, nr. 39. 
42 RAG, , nr. 40. 
43 RAG, , nr. 42 : Petronella (°29/06/1664) en Cornelius 

(°24/09/1 665}. 
44 RAG. Kerkarchief Kaprijke-pa/"(}chil'Tegisters, nr.4l. 
45 Dit waren: Joanna (029/0111668), Joanna (30/0111672) en Joannes (OIW02I1tl74): RAG. 

Kerkarchief KClprijke-pa/"{JchÎl'I"l'gisters, nr. 42. 
46 RAG, Kl'Tkarchief KClprijkl'-pCl/"(}chierl'gisfl'rs, nr. 41. 
47 Zij overIceu tijdens de pcrioue 1677-1680; voor deze jaren is de parochieregistratil' nil'. 1)(.'w;l:ll\\ 

gebleven. 
48 RAG, KerkClrcllief KaprUke-pCl/"(}chieregisfl'rs, nr. 4.l 
49 RAG, Fonds KClJlrijke, nr. 127. 
50 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 127. 
51 RAG, Kerkarchil'f Kaprijkl'-pa/"(}chil'regisfl'rS, nr. 4.l 
52 RAG, ' nr. 4.l 
53 RAG, Fonds KaJlrijkC', nr. 354 f. 73v. 
54 RAG, , nr. 135. 
55 RAG, ,nrs. 135, 136 en 137 
56 RAG, , nr. 143. 
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57 RAG. , nr. 146. 
58 RAG, , nr. 148. 
59 RAG, , nr. 153. 
60 RAG, . nr. 153 
61 RAG. • nr. 154. 
62 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 2his. 
63 RAG. , nr. 2. 
(H RAG. , nr. 2his. 
65 RAG. , nr. 6. 
66 SAG. Reeks 28. nr. 32/137. 
67 RAG. Fonds Kaprijke, nr. 342 f. 41-43v. 
68 RAG. KerklIrehief Kaprijke-parochieregisters, nr. 38. 
69 Dit waren: Livinus (019/09/1627), Arnaut (018/12/1629), Joanna (006/04/1632), Maria 

(019/11/1634). Judocus (°05/05/1639) en Antonia (014/09/1642). 
70 RAG. Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters. nr. 40. 
71 Dit waren: Catharina (°08/02/1647), Jan Baptiste (002/04/1648), Elîsaheth (°24/02/1650), Adriaen 

(013/10/1652), Livina (011/04/1654), Petronella (028/06/1657) en Judoca (002/06/1659). 
Tl. RAG. Fonds Kaprijke. nr. 342 f. 41. 
73 RAG. , nr. 342 f. 41 
74 RAG, , nr. 278 f. 126v. 
75 RAG • nr. 280 f. 343v. 

RAG. Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 41. 
RAG. Fonds Kaprijke, nr. 352 f. 228v-237. 
RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 43. 
RAG. , nr. 43. 
RAG. Fonds Kaprijke, nr. 354 f. 319-328. 
RAG, ,nr. 365 f. 12-17. 
Dit waren: Franchois, Jan-Baptist, Joanna en Judocus. 
RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 3bis. 
RAG, Fonds Kaprijke, nr. 365 f. 12. 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 RAG. Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 3bis vermeldt hij zijn overlijden op 3 november 

1736 dat hij toen 93 jaar oud was. 
86 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 15 I. 
87 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 2. 
88 RAG. Fonds Kaprijke, nr. 368 f. 264v. 
89 RAG, , nr. 368 f. 264v-265. 

RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregi.l'lers, nr. 3bis. 
RAG, Fonds Kaprijke, nr. 368 f. 265v. 
RAG, , or. 368 f. 267v. 
RAG. , nr. 368 f. 268v-270. 
RAG. . nr. 154. 
RAG. , nr. 373 f. 156-160. 
RAG. , nr. 373 f. 156. 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 Joaones Bernardus werd geboren op 10/02/1768 (RAG . Kerkarchief Kaprijke-parochieregislers, nr. 

2bis); Care I zag het levenslicht op 24/09/1770 (RAG, Kerkarclzief Kaprijke-paroclzieregislers, nr. 
2bis). 

98 RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregi.l'ler.l', nr. 6. 
99 RAG. Fonds Kaprijke, nr. 373 f. 156v. 

((XJ RAG, Kerkarchief Kaprijke-parochieregislers, nr. 6. 
101 RAG," .. .. ,nr. 11. 
102 RAG. FOI1d.~ Kaprijke, nr. 160. 
103 RAG." , or. 486 f. 99. 
104 RAG, , nr. 124. 
105 RAG, Kerkarchitj Kaprijke-parochieregisler.l'. nr. 40. 
106 RAG. FOl1d.f Kl/prijkt'. or. 124. 
107 RAG, .. .. , nr. 284 f. 38v.3l)v. 
108 RAG, Kakarc!titj Kaprijkl'-flaroclliert'gi.\·ler.~, nr. 37. 
109 RAG..... • nr. 40. 
110 RAG, • nr. 40. 
111 RAG, FOl/dJ Kuprijkl', nr. 125. 
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I 12 RAG, , nr. 351 f. 106. 
113 RAG. ,nr.35If.106e.v. 
114 RAG, , nr. 130. 
115 RAG. , nr. 360 f. 52v. 
116 Dit waren: Pieter (0 I 0/03/1710). Joannes (°30/11/1711), Anna Maria (°26/05/17 1 3), Maria Antonia 

(°25/11/1715) en Philippus Jacobus (°09/12/1717). 
117 Dit waren: Jacobus (°14/04/1719), Jacoba (°30/04/1721), Jacoba Petronella (°10/09/1722) en 

Joannes Franciscus (°08/03/1724). 
118 RAG. Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 3bis. 
119 RAG, ,nr. 2. 
120 RAG. , nr. 3bis. 
121 RAG. • nr. 3bis 
122 RAG, • nr. 46. 
123 RAG, , nr. 44. 
124 RAG. . nr. 46. 
125 Dit waren: Maria Comelia (°16/05/1707), Joannes (°21/03/1710), Augustinus (°24/07/1712). 

Franchois (°28/02/1715), Jacobus (°21/0311717), Guillaeme (°31/10/1719) en Livina Maria 
(°22/05/1721 ). 

126 RAG. Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters. nr. 2. 
127 RAG. . nr. 3bis 
128 RAG, . nr. 2. 
129 Dit waren: Judocus (°01/02/1724). Livinus (°21/05/1725). Cornelis (°'25/09/1727), Joanna Maria 

(°22/01/1730), Livinus (°07/03/1731). Emanuel (°27/06/1732). Joanna Josepha (°07/07/1734) 
Maria Magdalena (°21/05/1736), Anna Catharina (°27/11/1737), Angelina (°09/08/1739), Christina 
(°06/04/1741) en Joannes Franciscus (°20/04/1743). 

130 RAG, Kerkarchief Kaprijke-pal'Ochieregisters, nr. 7. 
131 RAG. . nr. 5. 
132 RAG. . nr. 2bis. 
133 RAG, , nr. 2bis : vermeldt als leeftijd \'oor Jan Baeyens in 

1767 : 32 jaar. 
134 Dit waren: Franciscus Antonius (°20/03/1767), Maria Catharina (°14/09/1768). Pieter Joannes 

(°1911 011770), Joannes Franciscus (°25/ I 011772), Emanuel (°16/01/1 774) en Henricus 
(°12/03/1779). 

135 RAG Kerkarchief Kaprijke-parochieregisters, nr. 5. 
136 RAG, ,nr. 11. 
137 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 159, ommestelling 1786. 
138 GAK, Ol'erlijdensregister, jaar XI - 1807. 
139 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 123. 
140 RAG, , nr. 124. 
141 RAG, ,nr. 126. 
142 RAG, ,nr. 351 r. 201 e.v. 
143 RAG, ,nr. 127. 
144 RAG, ,nr. 351 f. 201. 
145 RAG , nr. 351 f. 20 I e.v. 
146 RAG, Kerkarchief Kaprijke'flarochieregisters, nr. 43. 
147 RAG, ,nr. 44. 
148 RAG, Fonds Kaprijke, nr. 139. 
149 RAG, ,nr. 146. 
150 RAG, , nr. 146. 
151 RAG, ,nr. 147. 
152 RAG, ,nr. 147. 
153 RAG, ,nr. 145. 
154 RAG, ,nr.148. 
155 RAG, ,nr. 149. 
156 RAG, Kerkarchh:f' Kaflr(ikt"flaf'(lcllieregislt'/'s, nr. 3bis. 
157 RAG, Fonds Ka{Jl'Uke, nr. 153. 
158 RAG, Fonds K(/flr(ikl', nr. 153. 
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HEEMKUNDIG REPERTORIUM 
1996 

Lopende heemkundige bibliografie voor de geschiedenis van het 
l\;leetjesland 

Filip BASTIAEN 

Voor de werkwijze en criteria, zie jaarboek 43 (1992), p. 258-263 en jaarboek 45 
(1994), p. 213. Door onze strenge selectiecriteria werden dit jaar opnieuw een aantal 
artikels niet opgenomen. Het betreft vaak artikels die van belang kunnen zijn voor de 
talrijke genealogen, maar die eveneens zijn te vinden in andere bijdragen (vaak zelf 
bronnenpublicaties). 
Bij het opmaken van de registers stelden we vast dat we een vijftal bijdragen over het 
hoofd hadden gezien. Ze zijn reeds opgenomen voor de volgende aflevering. 

Voor de geëxcerpeerde jaarboeken en tijdschriften, zie jaarboek 43 (1992), p. 261-
262 en jaarboek 44( 1993), p. 197-198. Dit jaar werd deze lijst opnieuw uitgebreid. De 
heemkundige kring Het Ambacht Maldegem gaf in 1995 voor het eerst een jaarboek 
uit, terwijl we voortaan ook artikels uit het archeologisch jaarboek LUllula. 
Archae%gia Protohistorica opnemen (verschijnt sedert 1993). 

Gebruikte sigels 

AM 
B 
BB 
BTFG 
BTNG 
DB 
DE 
DEO 
DL 
DTA 
HB 
HBM 
HG 
HLvN 
JAM 
KB 
KOK 
LvdW 
ME 

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 Dobbelgehakkene 
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 
Jaarboek Ambacht Maldegem 
Kapel en Beeld 

Jaarboek van de Kunst- en Oudheidkundige Kring - Deinze 
Land van de Woeslijnc 
Molenecho's 
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MvT 
OH 
OR 
OVZ 
RvT 
TG 
Tgk 
TSG 
VS 

Mensen van Toen 
Ons Heem 
Oud Ruysselede 
Oostvlaamse Zanten 
De Roede van Tielt 
Tijdschrift voor Geschiedenis 
Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 
Vlaamse Stam 

1. Bibliografie 

A. Werkinstrumenten 

hihliografïeën 

zie ook nr. 28 

I. BASTIAEN Filip, Heemkundig repertoriulIl /995. Lopende heemkundige 
hibliografie voor de geschiedenis von het Meetjesland. - AM, ..t.6( 1995), ~35-
256. 
Thematische bibliografie met 4 indices. 

2. DE GROOTE Katrien, Heelll- en familiekllndige IJ/jdragen in chro1lologische 
volgorde van Alhert Martens. - HLvN, 27( 1(96), I. 71-g9. 

inventarissen 

3. DEMUYNCK Guido, Het Fonds .. VreclIldc' Steden" i1l het Stadsarchief Gl'lIt 
(Zolllergelll als voorheeld). - VS, 32( 1(96), ~, 76-g0. 
Inventaris van stukken voornamelijk uit de 16de en 17de eeuw (3 dozen). Dit 
fonds is trouwens voor vele gemeenten belangrijk (o.a. Eeklo, Assenede. 
Nevele ... ). 

4. VANDEVEIRE Jozef, Archil'lllia. J)ocl/mmte1l e1l scril'tÏ<' O\'er de ahdU \'(11/ 

/)oornzele in de Universiteitshihliothl'ek Lell\'e1l, - AM . ..t.6( 1995), .215-~2~. 
Inventaris van voordien grotendeels ongenummerde stukken met talrijke ver
wijzingen naar het Meetjesland. 

({ r('hie.f~l'ezen 

5. PILLE Freddy, J)e herkolllst \'lIIl o/lz.e stad\'1'c'J,;c'1Iillgc'lI. - DED, St 1996), 3. 117-
119, 2 alheeldingen. 
Over de 16de en 17de-eellwse rekeningL'n vlln Eeklo. 
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bronnen( -publicaties) 

zie ook nr. 64 

6. BOLLAERT André, Inwoners lIit Landegem gesneuveld in het leger van 
Napoleon. - MvT, 6( 1996),4, 81-82. 

7. BOLLAERT André, Inwoners uit Merendree gesneuveld in het leger van 
Napoleon. - MvT, 6( 1996), 2, 32-34. 

8. BUYCK Willy, Het gevangenenregister van het arresthuis te Eeklo, 18/8-
/832. - DE, 21( 1996), 1,20-56, I ilJ. 
Alfabetische lijst van de gevangenen, met enkele genealogische gegevens, 
datum vonnis, de straf, data gevangzitting en aard misdrijf. Met korte bespre
king van de bron en een minieme verwerking van de gegevens. 

9. DE SMET Erik, HAMERL YNCK Willy, De immobiliënlllarkt te Eeklo tijdens 
het Ancien Regime. - DE, 21 (1996),2,66-109. Vervolg op 1995/11. 
Chronologisch, verkopers (schenkers), kopers, aard goed. 

10. MARTENS Albert, Borgstellers van de pachters van de Sint-Pieterstienden te 
Hansbeke (/633-/766). - MvT, 6( 1996),2,44-48. Zie ook 1991/60. 

11. MARTENS Albert, Vrijlaten van Ursel, af/no 1736. - DL, 9( 1996), 1,5-13. 
Korte beschrijving van het vrijlaatschap, gevolgd door een lijst gebaseerd op de 
gepubliceerde Staten van goed (per gemeente). 

12. POOLEN Vic, Doopsgezinden lIit Het Land van Nevele en /zet Meetjesland die 
zich in Zeeuws- Vlaanderen hehben gevestigd. - MvT, 6( 1996), 3, 50-72, met 
famil ienamenregister. 
Biografische nota's per gemeente. 

13. STEEGHERS Wilfried, Assenedel1aren die Gents buitenpoorter werden in de 
/5de eeuw. - AM, 46( 1995), 179-184, met persoonsnamenindex. 

14. STEEGHERS Wilfried, Evergemnaren die Gents buitenpoorter werden in de 
/5de eeuw. - AM, 46( 1995), 175-178, met persoonsnamenindex. 

15. STEEGHERS Wilfried, Gentse poorters uit Aalter (1542-1796). - DE, 
21(1996), I, 10. 

16. STEEGHERS Wilfried, Gentse poorters lIit Bellem (/542-/796). - DE, 
21(1996), I, 10. 

17. STEEGHERS Wilfricd, Gentse poorters lIit Hal1sheke (/542-1796). - DE, 
21 (1996), I, 1. 

IS. STEEGHERS Wilfricd, Gentse poorters uit Lotenhulle (/542-/796). - DE, 
21 ( 1(96), I, 11-12. 

19. STEEGHERS Wilfricd, Gentse poorters uit Lovendegel11 (/542-/796). - DE, 
21(1996), I, 12. 

20. STEEGHERS Wilfricd, Gentse poorters uit Merendree (/542-/796). - DE, 
21(1996), I, 13-14. 

21. STEEGHERS Wilfricd, Gen/se poorters uit Nevele (/542-/796). - DE, 
21(1996), I, 14-15. 

22. STEEGHERS Wilfricd, Gentse poorters uit Vinderhoute (/542-1796). - DE, 
21(1996), I, 15-16. 
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23. STEEGHERS Wilfried, Gentse poorters uit Zomergem (1542-1796). - DE, 
21 (1996), I, 19. 

B. Hulpwetenschappen 

24. VAN DE WOESTIJNE Paul, Pieter Are/us. Een Eeklose kroniekschrijver uit de 
18e eeuw. - HBM, 9(1995),3,127-136; 4,164-169. Vervolg op 1995/30. 
Publicatie van de memoriën. 

25. PILLE Freddy, Eeklose bibliotheek. Reeks: stadsrekellingen van de 80-jarige 
oorlog. - deel 1* (1603-1607; aangevulde en verbeterde heruitgave), Eeklo, 
1996, 12 + XXVIJp.; deel 4 (1611-1612), Eeklo, 1996, 11 + XXVlp.; deel 5 
(1612-1613), Eeklo, 1996, IQ + XXIJp. en deel 6 (1613-1614), Eeklo, 1996, 13 
+ XLIJp. Zie ook 95/20. 
Geannoteerde tekstuitgave met uitvoerige inleiding en naamregister. 

C. Dorpsgeschiedenis 

l11ollogrqfieën en algemeen 

26. VAN LAERE Gentil, CLAEYS Jackie, Kroniek van een dorp. - Eeklo, 1995, ... 
Het landbouwdorp Oosteeklo tijdens het Interbellum, via herinneringen van de 
auteur, met allerlei gebruiken enz. De zes onderdelen handelen over de bijnaam 
de Varkens van Oosteeklo, Oosteeklose markante figuren, de muziekmaat
schappij De Eikelkrans, wielrennerij, de jaarmarkt en het jaar rond in Oosteeklo 
in de jaren '20. 

27. RYCKAERT Maurice, Zomergem, een kennismaking. - z.p., 1996 . .:lOp., rijk 
geïlI, met kaart. 
Algemene brochure ter gelegenheid van de jaarlijkse uitstap van het 
Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. 

fotoboeken, icol/ogrqtïe el/ dorpszichl 

28. BOLLAERT André, 1121-J<J9ó, Poese/e 875 jaar, eel/ O\'erzichl ,'c111 dl' "001'

bije hOl/derd jaar il/ foto 's. - HLvN, 27( 1(96). 3. 197-272, met nverzil.:ht "'lil 

publicaties over Poesele in de tijdschriften Het Land van Nevek en Mensen \'an 
Toen. 
Met aandacht voor het dorpszicht, migratie, geestelijke en wereldlijke bestuur
ders, de wereldoorlogen, onderwijs, het verenigingsleven. sport ... 

29. ROMMEL Jacques, Grool-Maldegem il/ oude fOlo 's. - Eeklo, 1996, 203p. 

va ria 

30. MEIREZONNE John, Ol' hC'l'stelling ('I/ uithreiding ,'c111 hc'l slad/lIIis in /1.)32. -
DED, S( 1(96), 3, 128-131, 1 foto. 
Het Eeklose stadhuis werd onder meer met l'en hl.'1forltnn.'n uitgd)rt'id. 
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31. DE SUTTER Dan, De Zonlle/1Oek in Sint-Laureim. - HBM, I O( 1996),2,53-56, 
3 foto's. 
Over de bewoners op één hoevetje aldaar. 

32. THYS Maurice, P/aatselijk nieuws lIit Aa/ter: winter 1926-1927. - LvdW, 

19(1996). 1-2, 29-37. 
Over (beroeps-)verenigingen, op basis van de Gazette van Aa/ter. 

33. VERHEECKE Eugeen, Zoeklicht op de Eek/ose Patersstraat. - HBM, 9( 1995), 
3,114-118; 4,155-159; 10(1996), I, 10-12; 2, 49-52, 3, 134-142, rijk geïllu

streerd. 
Jeugdherinneringen van de auteur aan de straat en de bewoners: o.a. het huis en 
de familie de Scheppere, Haemers, ... 

D. Archeologie 

34. AMPE Carole, LANGOHR Roger, Towards a better llIu/erstanding of visibili
ty of archae%gical structures: soi/ characterizatioll in- and outside structllres 
at Maldegem- Vliegp/ein (East-F/anders). - Lunula, Archaeologia Protohisto
rica, 2(1994),4-7. 

35. BOURGEOIS Jean, DE MULDER Guy, Archeologisch onderzoek in Groot
Assenede: middeleeuwse bewoningssporen en tardig/aciale bodems. - DTA, 
4(1996), 1,67-77, rijk geïl!. 

36. BOURGEOIS Jean, MEGANCK Marc en RONDELEZ Paul, Noodollderzoek 
naar grafheuvels uit de bronstijd in de provincies Oosl- en West- Vlaanderen in 
1991-1992. - Lunula, Archaeologica Protohistorica, 1(1993), 7-10. 
O.a. over grafheuvels te Knesselare en Maldegem. 

37. BOURGEOIS Jean, MEGANCK Marc, RONDELEZ Paul, Noodonder;,oek 
1993 te Ma/degem- Vliegplein (prov. Oost-Vlaanderen): gr(d71eUvels uit de 
Bronstijd. nederzettingen uit de Romeinse periode en uit de middeleeuwen. -
Lunula, Archaeologia Protohistorica, 2( 1994), 1-3, met tekening sleuven. 

38. CROMBE Ph., Een nederzetting uit de middenbronstijd te Maldegem "Burkel" 
(0.- Vl.). - Lunula, Archaeologica Protohistorica, I ( 1993), 3-6, met 3 plannetjes. 

39. CROMBE Ph., Epipaleolithische en mesolithische bewoning in zandig 
Vlaanderen: resultaten van de opgravingscampagne 1992 op vier Oostvlaal11se 
sites. - Notae Praehistoricae, 12 (1993), 83-89. 
O.a. onderzoek te Maldegem-Prinsenveld en Oostwinkel-Mostmolen. 

40, DE CLERCQ Wim, Gaf/o-Romeins Merendree. Een Ilederzetting tijdens de 
eerste eeuwen van onze jaartelling. - HLvN, 27( 1996), 2, 93-192, met talrijke 
foto's en tekeningen. 
Bondige samenvatting van een licentiaatsverhandeling, met aandacht voor de 
materiële cultuur, het landschap, oude vondsten en archeologische collecties, de 
prospectie, de opgravingen, o.a. een Romeinse aarden weg, paalgaten enz, en 
tot slot over enkele typische Gallo-Romeinse vondsten, luxe en gewoon aarde
werk. 

41. DE VLEESSCHAUWER Marc, !Jodemvondsten Ie Assenede. - DTA, 4( 1996), 
1,9-13, rijk ge'lll. 
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Een 15de-eeuwse sluis, een 17de-eeuwse waterput en een (17de-eeuwse ?) ste
nen heul. 

42. FOCKEDEY Ludo, AMPE Carole, LANGOHR Roger, Comparative stud)' of 
aerial photographs and of microtopography, in relation with the soilscape and 
location of archaeological 1110numents at Knesselare-Dorp (East-Flanders). -
Lunula, Archaeologia Protohistorica, 3( 1995), 53-56, geill. 

43. FOCKEDEY Ludo, AMPE Carole, LANGOHR Roger, Milieuonderzoek \'an 
archeologische sites aan de hand van reliëf e/1 bodem i/1 de Vlaamse zandstreek. 
Testgebied: Aalter-Woestijne. - Lunula, Archaeologia Protohistorica, 2(1993), 
57 -61, met kaarten en diagrammen. 

45. THOEN Hugo, Maldegem-Vake en Aardenburg: Romeinse verdedigingswer
ken. - Nehallenia, 1993, (95), 22-28. 

E. Historische geografie en ecologische geschiedenis 

46. DEWITTE AJfons, De Lal/rijns als bedijkers tussen Ijzendijke en Philippille 
1499-1614. - AM, 46( 1995), 165-174, met kaart. 
Een stukje familiegeschiedenis, maar met vooral veel aandacht voor de bedij
kingen, allerlei belastingen en de geschiedenis van de regio na het Twaaljarig 
Bestand. 

47. HOSTE Ivan, Deflora va/1 8ellem (Aa/ter, Oost-Vlaanderen). Huidige toestand 
e/1 historische terugblik. - Dumortiera, 64-65( 1996), 13-20, met kaart en dia

grammen. 
Vergelijkende inventaris van plantensoorten (vaatplanten), 1874 en 1988-90. 

F. Politiek-hestuurlijke geschiedenis & Instellingen 

zie ook de nrs. 129 en 139 

48. DE CONINCK Paul, Tweehollderdjaar gendarmen in Maldegem. - Maldegem, 
1996, 88p., rijk geïll. en met namenlijsten. 
Chronologisch overzicht in 10 hoofdstukken, met aandacht voor de Rijkswacht 
als instelling en de lokale uitbouwen evolutie. 

49. DOBBELAERE Jozef, De gemeentesecretarissen I'CIIl Adegcm. - JAI'v1, 
I( 1995),45-76, rijk geïll. 
B iografische nota' s van de secretarissen tussen ca. 1790 en 1976, taakom
schrijvingen en andere bijzonderheden. 

50. DOBBELAERE Jozef, Het proces aIlIlO /823 \'C1Il dril' 1'c'!th\'(Jcll1as: 
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Constanlill/ls SllIllt!(/('J'1 (Adegem), Fral/cie.\' Vall dc' Ncslt' (A!aldegt'm) t'1/ 
Nimloas De Mesmaecker (Maldegelll ). - H B M. I O( 1l)l)6). 3, 97-1 O..j., gl'i11. 
Als gevolg van klachten ovcr afpersing en omkoping tl'gl'n hUl'gl'mee!\h.'r 
Vermeersch. volgden er ook aantijgingen tegen de Vl'ldwachlcl'!\. Z\.' wenkn alle 

drie vrijgesproken. 



51. MARTENS Albert, Hansbekenaren in de schepenbank van de heerlijkheid van 
8ellem en Schuurvelde (/6/9-/794). - MvT, 5(1995), 4, 74-78. 
Over de enclave van de heerlijkheid in de parochie Hansbeke en een lijst van de 
vertegenwoordigers. Over een deel van hen werden bijkomende gegevens ver

zameld. 
52. MARTENS Albert, Rechtsgeding betreffende novale tienden te Hansbeke, anno 

/690. - AM, 46(1995), 117-132, met kaart, verklarende woordenlijst en index 

persoonsnamen. 
Behandelt een dispuut tussen de Bellemse pastoor en de pastoor-deken van 
Hansbeke, dat zelfs tot een proces leidde. Het artikel leert iets over tienden, de 
afpaling van tiendwijken, maar ook over lokale ontginningen. 

53. NOTTEBOOM Hugo, De heerlijkheid van Maldegem. - HBM, 9( 1995),3, 137-
140. 
Beschrijving van het goed en het grondgebied, alsook van de voorrechten, eind 
17de - begin 18de eeuw. 

54. PIllE Freddy, Creatief kosten declareren. - DED, 5( 1996), 2, 62-66, 1 ill. 
Kostennota's voor (talrijke) dienstreizen van baljuw Jan Schoorman omstreeks 
1620 werden door het Eeklose schepencollege niet zomaar goedgekeurd. 

55. STEVENS Willy, De nachtwacht te Lotenhulle. - lvdW, 19(1996), 1-2,45-47. 
Baljuw Jacob Van Driessche, tevens korporaal van de wacht, mishandelde een 
metgezel en werd veroordeeld door de Raad van Vlaanderen. 

56. STEVENS Willy, Financiële perikelen rond pastoor Jacob De Noyelles. -
lvdW, 19(1996), 1-2, 48-5l. 
Proces voor de Raad van Vlaanderen tegen een gewezen Aalterse pastoor 
(1671-1679) wegens financieel geknoei. 

57. STOCKMAN luc, Het Goed te Reibroek te Lotenhulle. - liber amicorum 
Herman Maes, Deinze, 1996, 203-216, ge"!l\., met een pachtcontract uit 1442. 
Over de heerlijkheid en de hoeve. 

58. STOCKMAN Luc, Lotenhulle, eenfeodaal lappendeken. - AM, 46( 1995),5-44, 
met kaart en enkele il\. 
De basis voor deze studie werd gevormd door een artikel van Arthur 
Verhoustraete en diens notities, aangevuld met heel wat onderzoek. Het grond
gebied van lotenhulle werd in 12 heerlijkheden opgedeeld, maar tussen een 
aantal ervan bestond er wel een zekere band. Dit artikel schept eindelijk klaar
te in de lootse heerlijke structuur, en wat nog veruidelijkt wordt met de bijge
voegde kaart. 

G. Sociaal-economische fteschiedenis 

zie ook nr. 85 

59. BOGHAERT Arnold, J)e tramsta/ie (ls/elp/aats te Ursel. - HBM, I O( 1996),3, 
1 10-121 , met foto' s en teken i ngen. 
Bespreking van de gebouwen, de sporen, het materieel en enkele gebeurtenis
sen uit de Eerste Wereldoorlog. De stelplaats was in gebruik van 1898 tot 1953. 
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60. BUYCK Roger, Het pachtgoed van de patersjezuieten te Kaprijke (/6de - /8de 
eeuw). - AM, 46(1995), 137-163, met pachtbrieven en stamboom van de pach
ters Van Vooren, Minnaert en Huyghe. 
In hoofdzaak over twee eeuwen van de in Kaprijke als de hoeve van Verhasselts 
bekende uitbating. Het goed van de vroegere abdij van Zoetendale kwam in 
1584 in handen van de jezuïeten. Het goed viel uiteen in twee delen. Aan de 
hand van de pachters van de twee complexen wordt het wel en wee geschetst. 
De pachtcontracten uit die periode leren heel wat, al was het maar bv. de rela
tie oorlog-pacht. 

61. DANGIS Tony, Zes tinnegieters te Eeklo - Het geslacht de Nijs. - DE. 
21 (1996), I, 3-9, geil\. met o.a. merken. 
Een tinnegietersgeslacht (3 generaties) afkomstig uit Brugge en werkzaam in 
Eeklo vanaf eind 18de eeuw tot ca. midden 19de eeuw. Met genealogische 
gegevens. 

62. DE SMET Erik, Het Boerenhol te Eeklo geeft alle geheimen nog niet prijs. -
DEO, 5(1996), I, 3-13; 2, 49-57 en 3, 97-105. met foto's, plannen en andere 
documenten. 
Kavelgeschiedenis van een woning, met aandacht voor de bouwgeschiedenis. 
de eigenaars, de gebruikers en economische activiteiten. 

63. OIERICKX Christ, Melkerij St.-Marie aan de Dijkstraat. - OTA. 4(1996). 2. 
34-35, I foto. 
Kleine melkerij van Pieter Van Belle, later Arthur De Bock. actief in Assenede 
van omstreeks 1902 tot in de jaren twintig. 

64. OIERICKX Christ, Met maten en gewichten trokken de Asseneedse patellt
plichtigen ter ijking in /896. - OT A, 4(1996), 2, 19-244 ill. 
Een overzichtslijst van de ijkplichtigen per beroepscategorie. Met een inleiding 
over meet- en weeginstrumenten. de patentbelasting. het ijken en een opmer
king bij de lijst. 

65. MAES David, Een onwettig kind -;.aaide onrust in Merendree. - HL\"N. 
27( 1996),4, 305-318. 
In 1787-1790 was Merendree het schouwtoneel van een reeks herbergtwisten en 
vechtpartijen op de openhare weg. met talrijke processen tot gevolg. naar aan
leiding van een onwettige geboorte hij de familie Willems. 

66. V ANOEVEIRE Jozef, Trams te Ursel. - HBM, 9( 19(5). 4. 170-176. rijk geïl
lustreerd. (zie ook 1995/58) 

67. VAN DE WOESTIJNE Paul. Van De Haren Tas tot De Hoge> Vorsl. Et'klos(' 
hrouwers en herhergiers in /698. - HBM, 9(1995). 3. 97-103: 4. 14S-IS4.met 
overzichtslijst. 
Financiële prohlemen hij hrouwers en een lijst van hrouwers en herbergiers op 
hasis van de ommestellingen. In het tweede deel worden de herbergen gesitu
eerd, met dc uithaters en eventuele andere bijzonderheden. 

68. Vrouwen -;.ijn zo. - 1996 
Juhileumbock 75 jaar KVLV in Oostwinkel. 

H. Godsdiensl- en kerkgeschiedenis 
zie ook nr. 93 
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69. BOLLAERT André, Poese/e 's schoonste dag. - HLvN, 26( 1995),4, 253-285, 
rijk geïl!. en met een lijst van ijveraarsters uit 1947. 
De Donatusverering in het algemeen, maar in Poesele in het bijzonder, en met 
de processies vanaf 1942 tot 1972. 

70. DE CEUNICNK Paul, Pater Omer JOl1ckheere. Donks missionaris op de 
Filippijnen. - JAM, 1(1995),99-104,5 foto's. 
Biografie, 1911-1992. 

71. DE REUCK Dirk. Bellemse Wederdopers (1559-1576). - AM, 46(1995), 109-

116, geïl!. 
Vooreerst een beeld van het parochiale leven. Tegen die achtergrond worden de 
gezinnen van Mauwers Van Daele en Jan Rootsaert geplaatst. Vooral deze eer
ste speelde een niet onbelangrijke rol bij de Wederdopers. 

72. MAES David, Jaarro/ der godvruchtige fundaties uit de kerk van Merendree. -
MvT, 5(1995), 4,81-91,2 foto's en de tekst als bijlage. 
Beschrijving van het museumvoorwerp waarvan de datering niet voor de hand 
ligt (vermoedelijk 16de of vroeg-I 7 de eeuw). 

73. MARTENS Alben, Vo/ksmissies te Hansbeke. - HLvN, 26(1995), 4, 305-315, 
geïll. 
19de 20ste eeuw, met overzicht duur, inrichtende pastoor en de predikanten. 

74. MARTENS Albert, Vooroorlogse Katholieke Studentenactie (K.S.A.) te 
Hansbeke, Nevele, Merendree en Bellem (1935-1940). - HLvN, 27( 1996), 1,3-
41, rijk geïl!. 
Uitvoerige monografie met aandacht voor de stichting, activiteiten, de leden en 
de teloorgang, waar mogelijk geplaatst tegen een ruimere achtergrond. 

75. MARTENS Marc, Toverij te Middelhurg en op Brezende. - JAM, 1(1995), 
105-141, geïlI, met getuigenverklaringen als bijlage en een lijst woordverkla
ringen. 
Eind 16de eeuws proces tegen Jorine Benins, weduwe van baljuw Joos 
Provoost, kastee/vrouw van Middelburg en in veel mindere mate tegen haar 
tweede echtgenoot, Germain Heyne. De reden van het proces was mogelijks 
haat jegens haar eerste man. Doordat enkel de getuigenverklaringen beschik
baar zijn, is het verhaal niet volledig te reconstrueren. 

76. PILLE Freddy, De mislukte terugkeer val1 de grauwzusters (1610-1619). -
DEO, 5(996), 1,46-48, I ill. 
De zusters verdwenen uit Eeklo na bestorming van hun klooster door prote
stanten, maar kwamen niet meer terug, ondanks de financiële inspanningen van 
de stad. 

77. PILLE Freddy, De restauratie van de kerk in 1609-1611. - DEO, 4(1995), 4, 
156-159. 

78. STOCKMAN Luc, De parochievormÎll/-: in het decanaat Gent. - AM, 46( 1995), 
185-196, met kaan. 
Om het decanaat duidelijk te kunnen duiden, werd eerst gespeurd naar het ont
staan van de parochies. Vervolgens worden het decanaat en de dekens bespro
ken. De oprichtingsdatum kon niet worden achterhaald, maar valt zeker voor 
1100 te situeren. 
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79. VAN HOECKE Rita, De annalen van Ten Doorn. - DEO, 4(1995), 4,160-170; 
5(1996), I, 18-28; 2, 67-76; 3,106-115, geïll. Vervolg op 1995/79. 
Historisch portret van het Eeklose klooster en de (meisjes-)school. 

I. Militaire geschiedenis 

zie ook nr. 128 

80. AUDOORE Robert, Een oorlogsdrama te Bassevelde: 24 mei 1940. - DTA. 
4(1996),2, 15-18,2 foto's. 
Een obus, vermoedelijk afgevuurd door dronken Belgische soldaten, maakte 
vier dodelijke burgerslachtoffers, waarvan drie kinderen. De getroffen families 
waren Francque, Schatteman en Renique. 

81. CLAEYS Robert en VAN DE WOESTIJNE Paul, Meetjeslandse vrijwilligers 
in Mexico. - HBM, 9( 1995), 3, 119-121, 2 ill. 
Algemene bijdrage over keizer Maximiliaan van Oostenrijk, gehuwd met de 
Belgische prinses Charlotte, en met de namen van 16 Meetjeslandse vrijwil1i
gers. 

82. DE BAETS Henri, De drie Meetjeslanders. De vliegvelden \'(ln Aalter, 
Maldegem en Ursel tijdens de oorlogsjaren 1940-/945. - LvdW. 18(1995).3-
4, 27-40, 12 foto's. 

83. DE BAETS Henri, Eerste Wereldoorlog /914-19/8: een hulpvliegtuig te Sint
Maria-Aalter. - LvdW, 19(1996), 1-2,26-28,2 foto's. 

84. DE CEUNINCK Paul, Donk - 12 september /944. En toen kwamen ze, de 
Canadese bevrijders. - JAM, I (1995), 77-89, rijk geïll. 

85. DE SMET Erik, De weerslag van de Hollandse inkwartiering te Eeklo in 1677. 
- AM, 46(1995),197-214. 
Niet zozeer het eigenlijke oorlogsgebeuren wordt in de verf gezet. maar wel het 
wel en wee dat erachter schuilging. Gedurende 45 dagen helaagden er maar 
liefst ruim 7.000 Hollanders de stad. 

86. DE VOGELAERE Georges, LOlltste oorlogsweeën te Strobrugge. - JAM. 
1(1995), 157-172, rijk geïll. 
De hevrijding van Strohrugge en omgeving en het wedervaren van een groep 
weggevoerden tussen septemher en novemher 1944. 

87. DOBBELAERE Jozef, Dagboek VlII/ Leollll Saw/t o\'er de meidagen /9-/.0 tt' 
AdeRem. - JAM, 1(1995), 142-156, rijk geïll. 
Gegevens over de familie Savat en puhlicatie van het daghoek. 

88. LOCHENS Cyriel, Bel/em tijdens de Tweede Were/d()orlo,~. - DB, 9(1995) ... k 
12-19; 9( 1(96), 1-2, 20-21 en 26-36; geïlI. Vervolg van 1 995/8t.. 
Deze afleveringen hehandelen de bezettingsjaren (rantsoenering. verplichte 
tewerkstelling, een college uit Loppem in ballingschap in Bellem) t'n lil' hl'\Tij
di ng (o.a. aankomst hevrijders en stoeten). 

89. MIClIIELS Marcel, VU/iig jal/r gelt'dclI: oorlogslwl/·\'/'lIi.\'s/'1I \'/11/ MllfI.,t'1 
Michiels. - HLvN, 26( 1(95), 4,316-343; 27( 1996), 1.56-67. geïll. Vl'r\'ol~ "an 
1l)95/89. 
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90. VAN DE BOUCHAUTE Cyriel, Leven in oorloRstijd. - DED, 4( 1995), 4, 181-
188; 5(1996), 1,37-45; 2, 77-84; 3,134-144, geïll. met foto's en documenten. 

Vervolg op 1995/91 en 1994/122. 
Het dagelijks leven van een werkmansgezin tijdens de Tweede Wereldoorlog in 

Eeklo. 
9 I. VAN DE VEIRE Remi, Camiel Hoste uit Oosteeklo Refusil/eerd te Gent. -

DTA, 4(1996), I, 14-16, geïll. 
Naar aanleiding van de afscheidsbrief van deze in 19 I 7 gefusilleerde. 

J. Kunst, cultuur & wetenschappen 
inclusief onderwijs en pers 

92. DE VLEESSCHAUWER Marc, Het kasteel van Oosteeklo: een korte histori
sche schets over het gebouwen zijn bewoners. - DTA, 4(1996),3,49-63, rijk 

geïll. 
Een dubbelwoonst-buitenverblijf, gebouwd aan het eind van de 18de eeuw, in 
opdracht van de laatste abdis van het klooster van Oosteeklo. Door de Franse 
bezetting werd het domein als zwart Roed verkocht. Bij de opeenvolgende eige
naars zijn vooral Joseph Bruers (o.a. fervent imker) en de familie Roegiers 
(brouwerijactiviteiten - burgemeesters) te vermelden. 

93. DE VLEESSCHAUWER Marc, MonumentenzorR te ()osteeklo: de oorspron
kelijke functie van het Reklasseerde resterende abdijRebouw. - DTA, 4( 1996), 
3,4-10,4 foto's en een plattegrond, met als bijlage een beschrijving van het 
gebouw door de Dienst Monumenten en Landschappen. 
Voornamelijk over het 16de eeuwse gastenhuis van de cisterciënzerinnenabdij 

94. DE VLEESSCHAUWER Marc, Het voormaliR 'stadhuis' van Boek/zoute: his
torische schets en verslaR opmetinRen. - DTA, 4( 1996), I, 37-61, met afzon
derlijke plattegronden. 
17de-eeuws gebouw dat recent werd gesloopt. Met aandacht voor de huurders 
en eigenaars van het gebouw (o.a. de familie Modde) en de herbergfunctie. 

95. DIERICKX Christ, Enkele notities bij een foto uil IRR7 van de letterkundiRe 
verenif?inf? "Floris ende lJlance./Zoer". - DTA, 4( 1996),2,30-32,2 ill. 
Een afdeling van de maatschappij f)iederik van Assenede, actief tot omstreeks 
1900. De vereniging beschikte over een bibliotheek. Het luidop voorlezen was 
het hoofddoel bij de vergaderingen. Met Icdenlijst 1887. 

96. JOOS Willy, Twee barokke koorenRelen uil de OL VN. Kerk van Hel/em. - DB, 
9(\ 996), 1-2,5-19, geïll. 
Twee barokke pronkstukken vervaardigd door het atelier J.B. Helderbergh. De 
schcnkcr was Charles Rootsaert over wie merkwaardige biografische nota's 
wcnJcn vcrzameld (invlocd Verlichting, humanismc ... ). 

97. MARECHAL Griet, Culluw:/7amiI1Rlll1lisl11l' en pluralisme in Eeklo voor de 
F,er.'ile Wereldo()r!o!!.. lIel Nationaal VlalllllS Verhond. hel AIRell/een 
Nederlands Verbond en de Suhcmnmissie voor de .. Verl'laalllsinR Vl/n de 
(jenlse lIoReschoo!". - AM, 46( I 'J'(5), 45-62. 
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In het omvangrijke werk Geschiedenis van Eeklo kwamen de Eeklose afdelin
gen van deze verenigingen niet aan bod. De drie afdelingen worden nader beke
ken, maar de auteur schenkt ook heel wat aandacht aan de leden en de proble
men rond de I I-juli vieringen. 

98. MARECHAL Griet, Een eremetaal voor August Van Acker (1879). - DEO, 
5(1996), 2, 58-61, I foto. 
De Eeklonaar August Van Acker wond de tweede prijs in een dichtwedstrijd te 
Brugge. 

99. MARTENS Marc, De kerk van Middelburg op een litho van Ar11laJzd HeillS. -
HBM, 9( 1995), 3, 122-126, met afbeelding. 
Bespreking van het werk en het gebouw, voor de verbouwing van 1889, met een 
confrontatie met andere afbeeldingen. 

100. NOTTEBOOM Hugo, De stichting van het Rijksmiddelbaar onden\'ijs te 
Maldegem. - HBM, 10(1996), I, 33-45; 2, 78-88; geïll. 
Het artikel schetst een beeld van de politieke constellatie in Maldegem tijdens 
het Interbellum, toegepast op het onderwijs. 

101. NOTTEBOOM Walter, De verdwenen school van 't Fort te Strobrugge. - JAM. 
1(1995), 173-184, rijk geïll en als bijlage een afscheidswoord bij de oppen
sioenstelling van Anna Standaert. 
Bouwgeschiedenis, 1908-1965. Met ruime aandacht voor de gebeurtenissen tij
dens de Tweede Wereldoorlog en voor zuster Amelberga. 

102. O.L., Addenda et corrigenda. MonasteriulIl beate Marie sancti l1lonialiul1l or
dinis cisterciensis ... abdij van Oosteeklo. - AM, 46( 1995). 229-23-l, 8 ill. Zie 
ook 1995/1 08. 

103. VAN DE VEI RE Remi, De pastorij \'(ln Oosteeklo. - DTA. -t.( 1996), 3, 18-25, 
5 foto's. 
Een korte wandeling doorheen het gebouw met summiere beschrijving van 
enkele merkwaardige decoratieve elementen, met een houwgeschiedenis die 
vermoedelijk opklimt tot voor de 16de eeuw. 

104. VAN DE WOESTIJNE Paul, Het Mee(jeslllnd in schildenjen. De Eeklose 
Calvarieberg. - HBM, I O( 1996), 2, 89-94, rijk geïll. 
4 doeken, o.a. van Arthur LOCllfier en Arthur De Smet. 

105. VAN DE WOESTIJNE Paul, Het Meetjesllllld in schilderijen: Mlilecotc. -
HBM, 10(1996), 1,46-47, I foto. 
Het doek van deze Adegemse hoeve is van de hand van de (Eeklose) kunstena
res Marie Verspeurt. Tevens enkele hiografische gegevens over de bezitters: de 
familie Turpyn. 

K. Taal- en letterkunde 
Naamkunde, dialectologie, toponymie ... 

106. BOLLAERT André, De IJ(//wles VlllI I\errl'hroek (~r ... //(I(' 1'('11 topOl/it'''' 0"'

staat. - HLvN, 27(1996), 1,68-70, met kaart. 

2S0 

Toevalsvondst over cen toponiem te Nevele, nam l'l'n bijnaam ,'1\11 lil' \\"l'dU\\'l' 
Danee1s (Maria Van Ooteghclll, eind 17de l'l'lI\V). 



107. MARTENS Albert. Op z.oek naar de bakermat. - VS, 32( 1996),9,403-406. 
Toponiemen die verwijzen naar persoons- en familienamen, met Hansbeke als 
voorbeeld. als bron voor familiegeschiedenis. 

108. NOTTEBOOM Hugo, Een literair-historische benadering van de legende van 
het Heerken van Maldegem. - AM, 46( 1995), 63-108, rijk geïl!. 
Behandelt het ontstaan van de legende, maar de meeste aandacht gaat naar de 
verschillende versies van het lied. De bijdrage gaat ook over de plaats van het 
gebeuren, de ruïnes van het kasteel en over de blijvende belangstelling voor de 
legende. En het zou niet over Maldegem gaan, zonder Victor De Lille te ver
noemen. 

109. VAN DE WOESTIJNE Paul, Het Meetjesland. - HBM, 10(1996), I, 13-27, 
geïl!. 
Overzicht van de studie van de naam Meetjesland: de eerste vermeldingen, het 
gebruik van de naam, verklaringen en grondgebied. Met bijzondere aandacht 
voor Constant Duvillers. Volgens de auteur is de naam niet ouder dan 1859. 

110. VAN MALDEGHEM Jeroom, De roversballade Het Heerken van Maldeghem. 
- JAM, 1(1995), 25-44, geïl!. 
Een overzicht van verschillende versies en interpretaties van de tekst en een 
eigen visie op de oorsprong en herkomst van de ballade. 

L. Familiekunde 

familiegeschiedenis 

111. BAECKELANDT Roger, De familie Baekelant. Af'ital7ll11elingen van Mathieu; 
(1653-1726) en Govaerts Elisaheth (( 1652-1728). - Aalter, 1996, VI+459p .. 
rijk geïlI en met alfabetische naamlijst. 
Behandelt o.a. de schrijfwijze en het ontstaan van de naam, een korte schets van 
de volledige familie en een uitgebreide behandeling van drie stammen uit 
Bellem en Aalter. 
Bespr.: F.B., AM, 47( 1996), 2R2-2R3. 

112. BRAET André, De Braetroute. - Aalst, 1996, 192p., met afzonderlijke kaart, 
stamtafels, geïl!. met foto's, kaarten, documenten ... 
Een stuk familiegeschiedenis (de oudste voorvaderen) en beschrijving van een 
54 km lange route met plaatsen die voor de familie van belang zijn (o.a. fami
liaal erfgoed) in Nevele, Aalter, Hansbeke, LotenhuIIe, Poeke, Ruiselede, 
PoeseJe, Meigem, Kanegem en Bellem, alsook over de familienaam en het 
familiewapen. 
Be ... pr.: L.S., AM, 47( 1996), 2R 1-2H2. 

113. CLAEYS Jackie, lJe familie Van Hecke leverde ()osteeklo vier hurgemeesters. 
- DTA, 4( 1996), 3, 35-43, geïl!. en met een overzichtstabel. 
De familie was gedurende 150 jaar ( 19de - 20ste eeuw) sterk verweven met tal
rijke a ... pcctcn van het gemeentelijk geneuren: politiek, administratie, onderwijs 
cn parochiaal leven. 
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114. DE SMET Erik. Ik .Ièllllilie Devyt te Eeklo in de 17de-18de eeuw. - DEO, 
4(1995), 4, 145-155, geïll. Vervolg op 1995/114. 

115. DE VLIEGHER Firmin, Familiegeschiedenis Christiaell. - DTA, 4(1996), I, 
17 -32, geïl\. 

In feite beperkte kwartierstaat van Edgard Christiaen, soms met aanvullende 
gegevens. 

116. HAMERL YNCK Willy, Defwnilie LiOI1 (alias Sliep) te Eeklo. - DE, 20(1995), 
3, 91-148, met talrijke foto' s en documenten en een overzichtstabel. 
Een familie van scharenslijpers afkomstig uit Frankrijk. 

117. HAMERL YNCK Willy, De familie Van Doorne te Eeklo (19de & 20ste eeuw). 
- DE, 20(1995), 4, 190-274, talrijke foto's en documenten. (zie ook nr. 122) 

118. MARTENS Albert, Bauwelinck's te Hansbeke. - DL, 9(\ 996), 1,22-23. 

17de eeuw 
119. MARTENS Albert, Defourieu, een familienaam met een klotespelling. - DL 

9( 1996), 3, 54-55. 
18de-eeuwse familie te Hansbeke. 

120. MARTENS Albert, Een Bral/dt te Hallsbeke. - DL, 9(1996), 3, 68-71. 

17de - 18de eeuw. 
121. MEIRESONNE José, Brouwerij "De Hoprank" en de familie Meirescml/e te 

Lmulegem (/871-19/8). - HLvN, 27( 1996),4,298-304,3 foto's. 
122. PIETERS Patrick, De familie Van Doorne te Nel'ele en Poesele (J7de & /8de 

eeuw) - Genealogische .fi"agmenten. - DE, 20( 1995), 4, 159-1 R9. met enkele 

overzichtstabellen en enkele documenten. 
123. VERBRUGGE Walter, Voorouderreeks Maria Vall der Velll/et. - MvT, 5(1995). 

4,92-95. 

hiogrl!fïeën 

124. VERGOTTE Omer, Al/gust Oe Meyl'r, Emest M(/el/(/uts brouwersgast eI/fami

lie. - LvdW, 18( 1995).3-4.3-20. geïl\. met foto's en hidprentjes. 
125. ALLIET Lucien. Over de Eeklose huidell\'ettt'1' Lil'illlls Vermast ( I óó-l- I 709 J, 

die zich te Tielt vestigde. - DE. 20( 1995). 3, 149-151. 
126. CLAEYS Robert, /','e/l Eeklo/laar i/l kOllillklijkel/ dh'/lst. - HBM. 9( 1995). 4. 

181-183, 2 foto's. 
Biografie van Aloïs Standaert (1876-1951). lakei in koninklijken diellst. 

127. DEFRUYT Roger. Aalter-/Jmg i/l feest. Mel'rouII' Coml'lis - Va/l W01ltag"t'm 
Eugenia j()O jaar i/l /9/3. - LvdW. 18( 1995), 3-4, 21-23. 1 foto. 

H()nderdjarige. 
128. DE GROOTE Stefaan, Arthul' Uu."sse.\' 1'/'Ol'clgcllldClf'('is ill LlIid-AmaiJ.:.a 

(/91ó). - HLvN. 27( 1996),4,279-287. I foto. 
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De jongere broer vun Cyrie1 Buysse, afkomstig uit Nevl.'lt" was l'L'n lihl.'nml 
politicus en maakte tijdens de Eerste WerL'ldnnrll)g L'I.'1l diplnmlltiL'h' r~is in 

opdracht van de regering. 



I ~9. DE GROOTE Stefaan, De heren en vrouwen van Nevele. - HLvN, 26( 1995),4, 

~89-304. 

Nominatief overzicht, II de - 18de eeuw, vnl. korte biografische schetsen. 
130. DEMEULEMEESTER Willy, Eenfiguur van bij ons: E.H. onderpastoor Frans 

De Troyer. - DB, 8( 1995), 4, 30-31, geïll. 
Onderpastoor-filatelist te Bellem. 

131. DE SMET Erik. Theophile Van de Voorde, dichter zonder naam noch faam. -
HBM, 10( 1996),2,63-69, met 3 gedichten als bijlage. 
Biografische nota over een Eeklose amateur-dichter (1865-1945), waarvan 
enkele pennevruchten in het stadsarchief verzeild geraakten. De gedichten zijn 
autobiografisch of gaan terug op de eigen leefwereld. 

132. DE YLEESSCHAUWER Marc, De laatste monnik van de abdij Ter Duinen 
was een Oosteeklonaar. - DTA, 4( 1996), 3, 26-34, geïll. 
Een korte uiteenzetting over de abdij en voornamelijk over Nikolaas De Roover 
(1751-1833). 

133. MARTENS Albert, Jan Martens (1644-1709), boomkweker en waard in 
Haltebij te Bel/em. - LvdW, 19( 1996), 1-2, 9-25, geïll. 

134. MARTENS Albert, Joos en Jan Pycke, klokkeluiders te Hansbeke. - MvT, 
6( 1996), 2, 35-39. 
17de eeuw, genealogische gegevens en een korte taakomschrijving. 

135. YERHOEYEN F., Constant Neut jens, gesneuveld te Landegem op 31 oktober 
1918. - HLvN, 27(1996), 4,341-343, geïll. 

kwartierstaten 

136. ARNAUT Jozef, Kwartierstaat Auguste Victor Bultynck. - DL, 9 (1996),2,29-
44. 
Knesselaarse volksdichter, journalist en letterkundige. 

137. PIETERS Patrick, Kwartierstaat Pieten'. - DL, 9( 1996), 3, 56-67 en 4, 83-95, 
met index. 

M. Volkskunde 
ook ontspanning(-sverenigingen) 

zie ook de nrs. 26, 127, 131 en 136 

13X. BLONDIA Eric, Over hekserij ill en rond hel [)rongengoed. - BB, 28( 1995), 
97-106. 

Yerhalen over magie, toverij en duistere kral:hten opgetekend hij oudere inwo
ners in Knesselare en Ursel. 

139. BRAEKMAN Willy, Schimplied op de overheid V([/1 [)este!do/1k ell [)()onlzele 
(/ fJ29 J. - OYZ, 7 J( 19(6), 3, 197-19X. 
(jezongen door de Evergernnaar Jan Eeckman. 
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140. DE BAETS Henri, Wereldrecord snelheid voor koersauto's te Sint-Maria
Aalter. - LvdW, 18(1995), 3-4, 24-26, lil!. 
Geslaagde recordpoging op de autosnelsweg door de Engelsman A. Gardner. 

141. DE CEUNINCK Paul, Na de bevrijding wordt opnieuw aan feesten gedacht. -
JAM, 1(1995), 89-93, geïll. 
Donk, vooral in het kader van de bevrijding en de herdenking ervan. 

142. DE CEUNINCK Paul[, De Donkse Klopperdans. - JAM, 1(1995), 96-98, 3 
foto's. 
Folkloristiche dansgroep ontstaan in 1921-1922. 

143. DE CEUNINCK Paul[, DOl1ksefolklore. - JAM, 1(1995),94-95,3 foto's. 
Over de laatste belleman Maurits Vandenbossche. 

144. DECLERCQ Rudi, Een auto kopen in het Interbellum. - HBM, 10(1996), 1, 1-
9, geïl!. 
De aankoop van een Minerva door de Eeklonaar Maurice Dec1ercq in 1921-
1923. Met biografische gegevens en lidmaatschap van een automobie1club. de 
chauffeurs ... 

145. DE PAEPE Jozef, Situaties enjïguren uit Watervliet. - HBM, 9(1995).4, 177-
180; I O( 1996), I, 28-32; 2, 57-62; rijk geïl!. 
Facetten van het dorpsleven (een stuk folklore) op basis van eigen herinnerin
gen van de auteur (vanaf omstreeks 1935): o.a. over Prudent De Milliano, 

146. DE SMET Erik, Van kunstgebitten, echte Hongaarse tokayer en ZII'itserse pil
len in het Meetjesland in de 19de eeuH'. - HBM, 9(1995), 3, 104-113, geïllu
streerd met krante-advertenties. 
Volksgeneeskunde, kwakzalverij en officiële geneeskunde benaderd via adver
tenties in de lokale pers. 

147. DE SUTTER Dan, Joseph Verbeken: een le,'en la1/gs de wegen. - DED. 
5(1996), 1, 14-17,2 foto's. 
Een leurder-woonwagenbewoner-seizoenarbeider, woonachtig in Eeklo t:"n 
Adegem. 

148. NOTTEBOOM Hugo, "t Getrouwe Moldeghem. - JAM, \( 1995),7-10, geïl!. en 
met het gedicht 't Getrouwe Mallleghem van pastoor Petrus Teurrekens. 
Over de eretitel voor Maldegem, te danken aan de tegenstand van Filip lIl. heer 
van Maldegem, tegen de Frunsen in 1299. De bekendheid kwam er door Victor 
De Lilie. 

149. NOTTEBOOM Hugo,Adegellllmitendewereld.-JAM, 1(1995), 11-14, 1 foto. 
Volkse uitdrukking, waaraan een legende is gekoppeld. Met enkele anecdotes. 

150. NOTTEBOOM Hugo, f)e hezemhinders ,'01/ A'leit. - JAM, I( 1995), 15-1~, 1 
foto. 
De legende en enkele aangepaste versies uit publicaties en een korte beschrij
ving van het Kleitse volk (gehucht Maldegem) midden 19d1' l'eu\\'. 

151. NOTTEBOOM Hugo, Enkele .\'pOI- ('1/ hU1/l/mt'n ,'OOI' Ml/ldt'gt'lII. - .IAI\I. 
I ( 1995), 19-24, geïl\. 
Broodmessen, wildjagers en zotten. 

152. PI LLE Freddy, !\('/'mis ,'icrC'n in I ... 'eklo. - DED, 5( 19%), 2, ~5-94, gd1 \. 
Over het ontstaan van herherg- en wijkkermissl'n in dl' 19d1' l'l'UW. 
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153. ROSSIE Jan, Ferdinand Noë,fantast offilosoof - DTA, 4(1996), 2, 7-14, geïl\. 
Biografie (1849-1945) van een marginaal, die werd geronseld als soldaat van 
Napoleon lIl, smokkelaar was en vooral goed kon vertellen. 

15-1-. STOCKMAN Luc, De Sint-Christoffelgilde te Evergel71 aan defeestdis in 1446 
en in 1447. - AM, 46( 1995), 133-136, met als bijlage de rekeningen. 

155. VAN DE WOESTIJNE Paul, De laatste /Ilolen van Eeklo. - HBM, I O( 1996), 2, 
70-77, geil\. 
Over August Cockheyt en zijn kleine, houten staakmolen die hij zelf bouwde na 
1945. 

156. VEREECKE Lorand, Dude gebruiken in het Meetjesland. - HBM, 9(1995), 4, 
160-163, I foto. 
Over het boerenleven, begrafenisgebruiken en het kopen van een paard. 

157. WILLEMS Gustaaf, Inzitten met de hulp van d'achterwoirsterigge. - DTA, 
4(1996), 1,62-66 en 2, 33, geïl\. 
Algemene gegevens over de taken van een vroedvrouwen namenlijst voor 
Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo. 

2. Registers 

A. Auteurs 

Alliet Lucien 125 
Ampe Carole 34, 42, 43 
Arnaut Jozef 136 
Audoore Robert 80 

Baeckelandt Roger I I I 
Bastiaen Filip I 
Blondia Eric 138 
Boghaert Arnold 5Y 
Bollaert André 6, 7, 28, 69, 106 
Bourgeois Jean 35, 36, 37 
Braekman Willy 139 
Braet André I 12 
Buyck Roger 60 
Buyck Willy X 

Claeys Jackie 26, I 13 
Claey .. Rohcrt X I, 126 
Cromhé Ph. 3X, 3Y 
Dangis Tony 61 
Dc Bact .. Henri X2, X3. 140 
Dc Ceuninck Paul 70. X4. 141-143 
Dcdcrcq Rudi 144 

De Clercq Wim 40, 44, 45 
De Coninck Paul 48 
Defruyt Roger 127 
De Groote Katrien 2 
De Groote Stefaan 128, 129 
Demeulemeester Willy 130 
De Mulder Guy 35 
Demuynck Guido 3 
De Paepe Jozef 145 
De Reuck Dirk 71 
De Smet Erik 9,62,85, 114, 131, 146 
De Sutter Dan 31, 147 
De Vleesschauwer Marc 41, 92-94, 132 
De Vliegher Firmin 115 
De Vogelaere Georges 86 
Dewitte Alfons 46 
Dierickx Christ 63. 64, 95 
Dohhelaere Jozef 49, 50, 87 
Fockedey Ludo 42, 43 

Hamerlynck Willy 9. 116, 117 
Hoste Ivan 47 
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Joos Willy 96 

Langohr Roger 34, 42, 43 
Lippens Oskar 102 
Lootens Cyriel 88 

Maes David 65, 72 
Maréchal Griet 97,98 
Martens Albert 10, 11,51,52, 73-75, 

107,118 - 120, 133, 134 
Martens Marc 99 
Meganck Marc 36, 37 
Meiresonne José 121 
Meirezonne John 30 
Michiels Marcel 89 

Notteboom Hugo 53, 100, 108, 
148-151 

Notteboom Walter lOl 
Pieters Patrick 122, 137 
Pille Freddy 5,25,54,76,77, 152 
Poolen Vic 12 
Rommel Jacques 29 
Rondelez Paul 36, 37 

B. Trefwoorden 

II-julivieringen 97 

aardewerk 40 
abdij 93, 102 
abdij Ter Duincn 132 
abdij van Doornzelc 4 
abdij van Zoctendale 60 
advertenties 146 
afpersing 50 
afscheidsbrief 91 
Algemeen Nederlands Verbond 97 
archivalia 4 
arresthuis 8 
auto(mobielclub) 144 
autosnelsweg 140 

baljuw 54, 55 
ballade 110 
barok 96 
bedijkers 46 
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Rossie Jan 153 
Ryckaert Maurice 27 

Steeghers Wilfried 13-23 
Stevens Willy 55, 56 
Stockman Luc 57, 58, 78, 154 

Thoen Hugo 44,45 
Thys Maurice 32 
Van de Bouchaute Cyriel 90 
Vandeveire Jozef 4,66 
Van de Veire Remi 91, 103 
Van de Woestijne Paul 24,67,81. 

104, 105, 109, 155 
Van Hoecke Rita 79 
Van Laere Gentil 26 
Van Maldeghem Jeroom IlO 
Verbrugge Walter 123 
Vereecke Lorand 156 
Vergotte Omer 124-
Verheecke Eugeen 33 
Verhoeven F. 135 

Willems Gustaaf 157 

begrafenisgcbruiken 156 
belastingen -1-6 
belfort 30 
bel kman 1-1-3 
bevrijding 8-1-,88, 1-1-1 
bewoning 35, 39 
bezembinders 1-1-9 
bezetting 88 
bibliografie 1 
bibliothcek 95 
bij naam 26, 15 1 
bodcm 43 
boerenleven 156 
boolllkweker LB 
borgstellers 10 
Bronstijd -'6,37,38 
brouwerij 9,2, \2\ 
brouwL'fs Cl 7 
buitenpoorter \ J, \-1-
hurP.L'IllL'l'stL'rs 50, 92, \ \ J 



cisterciënzerinnen 93 
cisterciënzers 102 
cultuurflamingantisme 97 

dagboek 87 
dagelijks leven 90 
dansgroep 142 
decanaat 78 
dichter 131 
dichtwedstrijd 98 
Donatusverering 69 
doopsgezinden 12 
dorpsgezicht 28 
dorpsleven 145 

Eerste Wereldoorlog 28,59, 83, 91, 
128, 135 

eretitel 148 

familiegeschiedenis (alg.) 107 
feestdis 154 
feesten 141 
feodaliteit 129 
filatelist 130 
filosoof 153 
flora 47 
folklore 143, 145 
fundaties 72 

Gallo-Romeins 40 
gastenhuis 93 
Gazette van Aalter 32 
gebruiken 26, 156 
gedicht 14S 
gefusilleerde 91 
gemeentesecretarissen 49 
gendarmen 4S 
geneeskunde 146 
Gentse Hoogeschool 97 
gevangenenregister 8 
gewichten 64 
grafhcuvels 36, 37 
grauwzusters 76 

heerlijkheid 51, 53, 57, 5X 
hckserij 138 
herberg 94, 133 
hcrbergiers 67 
herbergkcrmisscn 152 

herbergtwisten 65 
herinneringen 145 
heul 41 
hoeve 57, 60 
honderjarige 127 
huidenvetter 125 
humanisme 96 

ijken 64 
imker 92 
immobiliënmarkt 9 
inkwartiering 85 
Interbellum 26, 100, 144 
inventaris 3, 4 

jaarmarkt 26 
jaarrol 72 
jeugdherinneringen 33 
jezuieten 60 
journalist 136 

kasteel 92 
kavelgeschiedenis 62 
kerk 99 
kennis 152 
klokkeluiders 134 
klooster 76, 79 
klopperdans 142 
koersauto's 140 
kostennota 's 54 
kroniekschrijver 24 
KSA 74 
kunstgebitten 146 
KVLV 68 
kwakzal verij 146 

lakei 126 
landschap 40 
legende 108, I 10, 149, 150 
leger van Napoleon 6, 7 
letterkundige 136 
letterkundige vereniging 95 
leurder 147 
liheraal 128 
lied 108 
litho 99 
luchtfotografie 42 

marginaal 153 
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maten 64 
melkerij 63 
Middeleeuwen 35,37 
migratie 28 
milieuonderzoek 43 
Minerva 144 
missionaris 70 
molen 155 
monnik 132 
muziekmaatschappij 26 

nachtwacht 55 
Nationaal Vlaams Verbond 97 
nederzetting 38, 40 

ommestellingen 67 
onderwijs 28, 100 
ontginningen 52 
onwettig kind 65 
oorlogsdrama 80 
oorlogsweeën 86 

pachtbrieven 60 
pachtgoed 60 
parochievorming 78 
pastoor 56 
pastorij 103 
patentplichtigen 64 
pillen 146 
pluralisme 97 
politicus 128 
poorters 15-23 
predikanten 73 
proces 50, 56, 65, 75 
processies 69 
propagandareis 128 

Raad van Vlaanderen 55, 56 
rantsoenering 88 
rechtsgeding 52 
repertorium I 
restauratie 77 
rijksmiddelbaar onderwijs 100 
rijkswacht 48 
Romeinse tijd 37 
rovershallade 110 

schurenslijpers 116 
schepenbank 51 
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schilderijen 104, 105 
schimplied 139 
school 79, 101 
seizoenarbeider 147 
Sint-Christoffelgilde 154 
Sint-Pieterstienden 10 
sluis 41 
smokkelaar 153 
soldaat 153 
sport 28 
spotnamen 151 
stadhuis 30, 94 
stadsrekeningen 5, 25 
stoeten 88 
tienden 10,52 
tinnegieters 61 
toponiem 106, 107 
toverij 75, 138 
trams 66 
tramstatie 59 
TwaaltJarig Bestand 46 
Tweede Wereldoorlog 28, 80, 82. 8·t, 
86,87,88,89,90, 101 

uitdrukking 150 

vechtpartijen 65 
veldwachters 50 
verdedigingswerken -t5 
verenigingen 28, 32 
Verlichting 96 
verplichte tewerkstelling 88 
vliegtuig 83 
vliegvelden 82 
volksdichter 136 
volksfiguren 26 
volksgeneeskunde 1-t6 
volksmissies 73 
voorrechten 53 
vrij laten I I 
vrijwilligers 81 
vroedvrouw 157 
vrouwen 6X 
waterput -tI 
wcderdopl'rs 71 
werc Idrcl'ord l-t() 
wie\rl'nnt'rij 2h 



C. Plaasnamen 

Aalter 15, 32, 43, 56, 82, 83, I I I, 112, 
124, 127, 140 

Aardenburg 45 
Adegem 49,50,87, 147, 149 
Assenede 3,13,35,41,63,64,95,157 

Bassevelde 35, 80, 157 
Bellem 16,47, 51, 52, 71, 74, 88, 96, 

11 I, 112, 130, 133 
Boekhoure 35,94,157 
Brezende 75 
Brugge 61, 98 

Desteldonk 139 
Donk 70, 84, 141, 142, 143 
Doomzele 139 
Eeklo 3,5,8,9,24,25,30,33,54,61, 

62,67,76,77,79,85,90,97,98, 
104,105,114,116,117,125,126, 
131,144,147,152,155 

Evergem 14, 139, 154 
Gent 13 - 23, 91 
Gent (decanaat) 78 

Hansbeke 10, 17, 51,52, 73, 74, 107, 
112,118 - 120, 134 

Ijzendijke 46 

Kanegem 112 
Kaprijke 60 
Kleit 150 
Knesselare 36, 42, 136, 138 

Landegem 6, 121, 135 
Lotenhulle 18,55,57,58, 112 
Lovendegem 19 

IJ. Familienamen 

Zie ook de hronnenpuhlicaties nrs. 6-23 

Maldegem 29, 34, 36 - 39, 45, 48, 50, 
53, 70, 82, 84, 86, 100, I ° I, 108, 
110,141 - 143, 148, 150, 151 

Meetjesland 1,4, 12, 81, 109, 146, 156 
Meigem 112 
Merendree 7, 20, 40, 65, 72, 74 
Mexico 81 
Middelburg 75, 99 

Nevele 3, 21, 74, 106, 112, 122, 
128,129 

Nevele (Land van) 12 

Oosteeklo 26, 35, 91 - 93, 102, 103, 
113,132,157, 

Oostwinkel 39, 68 

Philippine 46 
Poeke 112 
PoeseIe 28, 69, 112, 122 
Ruiselede 112 

Sint-Laureins 31 
Strobrugge 86, I ° I 
Tielt 125 
Ursel 11,59, 66, 82, 138 

Vinderhoute 22 

Watervliet 145 

Zeeuws-Vlaanderen 12 
Zomergem 3, 23, 27 
Zuid-Amerika 128 

Met naamlijsten, hiografische nota's enz. 25,48,49,51,52,64,67,69, 72,81,97 en 
157 
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Arents 24 

Baekelant I 1I 
Bauwe1inck 118 
Bertins 75 
Braet 112 
Brandt 120 
Bruers 92 
Bultynck 136 
Buysse 128 

Christiaen I IS 
Cockheyt 155 

Daneels 106 
De Bock 63 
DecIercq 144 
Defourieu I 19 
De Lille 108, 148 
De Mesmaecker 49 
De Meyer 124 
De Milliano 145 
de Nijs 61 
De Noyelles 56 
De Roover 132 
de Scheppere 33 
De Smet 104 
De Troyer 130 
Devyt 114 
Duvi liers 109 

Eeckman 139 

Francque 80 

Gardner 140 

Haemers 33 
Helderbergh 96 
Heyne 75 
Hoste 91 
Huyghe 60 

Jonckhcere 70 

Luurijns 46 
Lion 116 
Locu/ïcr 104 
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Martens 133 
Meiresonne 121 
Michiels 89 
Minnaert 60 

Neut jens 135 
Noë 153 

Pieters 137 
Provoost 75 
Pycke 134 

Renique 80 
Roegiers 92 
Rootsaert 71, 96 

Savat 87 
Schatte man 80 
Schoorman 54 
Standaert 49, lOl. 126 

Teurrekens 148 
Turpyn lOS 

Van Acker 98 
Van Belle 63 
Van Daele 71 
Vandenbossehe 143 
Van de Neste 49 
Van der Ven net 123 
Van de Voorde 131 
Van Doorne 117.122 
Van Driessehe 55 
Van Heeke I I3 
Van Ooteghem 106 
Van Vooren 60 
Van Wonterghem 127 
Verbcken 147 
Vermast 125 
Vermcerseh 49 
Vers peurt 105 

Willcms 65 



KRONIEK 

l. Het Genootschap tijdens het werkjaar 1995-1996 

A. Het zesenveertigste "Appeltje" 

Zaterdag I 0 februari 1996 was een regenachtige dag, maar dit hield de trouwe leden 
van het Heemkundig Genootschap niet tegen om naar Aalter af te zakken. De Aalterse 
leden waren talrijker aanwezig dan gewoonlijk en zelfs ere-burgemeester Jan De 
Crem en ere-gemeentesecretaris Frans De Meyer waren van de partij. 
Voorzitter Luc Stockman was in zijn nopjes. De vergaderzaal in het Sportcentrum zat 
eivol, maar vooral, hij had twee dankbare onderwerpen om de heemkundige namid
dag op gang te trekken. Vooreerst wees hij op de dubbele bekroning voor de 
Meetjeslandse geschiedschrijving met de twee prijzen voor plattelandsgeschiedenis 
van de ABB. In december 1995 werden de Geschiedenis van Evergem bij de zoge
naamde categorie van de amateurs en de Geschiedenis van 8ellem bij de categorie 
academici bedacht met hogergenoemde prijs. In beide werkgroepen zaten enkele 
mensen uit het Genootschap. 

Na de inleiding door de voorzitter kreeg Aalternaar Jozef De Doncker het woord om 
te getuixen over een andere Aalternaar, nl. Arthur Verhoustraete, één van de pioniers 
van de lokale geschiedschrijving in het Meetjesland en een medewerker van het eer
ste uur van het Genootschap. De tekst van deze getuigenis is gepubliceerd onder 
rubriek 3. 
Na de voorstelling van het jaarboek (zie hierna) sprak eerste schepen Robert Verhelst 
het slotwoord en nodige hij het eminente gezelschap naar de receptie in de belenden
de cafetaria. 

VOORSTELLING VAN HET JAARBOEK 
door Filip Bastiaen, redactiesecretaris 

Het is vandaag reeds genoeg gezegd dat 1996 voor het Heemkundif? Genootschap van 
het Meetjesland een jubileumjaar is. En een vijftigste verjaardag vraagt toch om een 
aangepast feest. Maar voor ons jaarboek, Appeltjes van het Meetjesland, zijn we, 
helaas misschien, nog niet zo ver. Dat betekent misschien dat we het verschijnen van 
het vijftigste boek ook een feestelijk tintje kunnen meegeven. In onze reeks jaarboe
ken zijn we bij nummer 46 aanbeland. Het allereerste nummer, een boekje met een 
bescheiden omvang, verscheen in 1949. En in die beginjaren moest men zelfs één jaar 
forfait geven, dat er dus geen jaarboek verscheen. Nochtans nadien ging het steevast 
goed: elk jaar opnieuw lag er een serieus blozende Meetjeslandse vrucht, met soms 
echte uitschieters, kanjers van bijna 400blz. De laatste jaren houden we het iets rus
tiger, een iets meer gelijke tred: t.t.z. telkens een jaarboek goed voor 240 à 320 blz. 
lectuur. 
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In dit feest jaar hoeven we met de pennevruchten van onze schare auteurs zeker niet 
te blozen. Zij die het boek reeds vooraf konden inkijken, hadden allen dezelfde loven
de woorden: verzorgde druk, mooi geïllustreerd, een zeer gevariëerd aanbod aan arti

kels enz. Kortom, onze aanhoudende inspanning blijkt stilaan vruchten af te werpen. 

Ik kan mij voorstellen dat reeds heel wat trouwe, geïnteresseerde afnemers van ons 
jaarboek zich afvragen: ja, maar, wat staat er nu in ons boek? Ik zal echter jullie 

geduld nog eventjes op de proef moeten stellen. Ons jaarboek voor 1995 is goed 
voor maar liefst 288p. En om een verzorgde indruk te krijgen, en tevens om de kos

ten inzake overdrukjes in te perken, moesten we slechts één witte bladzijde inlassen. 
Deze 288p. vullen we met 16 kleine en grote brokken. Daarbij horen natuurlijk de 

twee vaste rubrieken, maar dat betekent toch nog altijd 14 echte bijdragen. We zijn 

niet weinig blij te kunnen aankondigen dat vier van die artikels worden gebracht door 
mensen die geen publikatietraditie hebben in Appeltjes, van een tweetal zullen we 

hopelijk in de toekomst nog horen. Onze voorzitter, Luc Stockman, spant opnieuw de 

kroon inzake het aantal bijdragen, maar ook qua omvang. 

De verscheidenheid in onderwerpen en lokaliteiten is opnieuw groot te noemen, maar 
inzake de periodisering iets beperkter dan in andere jaren, nl. van de 15de tot begin 

20ste eeuw. 

Ik vermeldde reeds Luc Stockman omdat hij meerdere bijdragen voor dit jaarboek 

schreef. Daarnaast is er reeds veelvuldig gewezen op de belangstelling en de sympa

thie van het Aalterse gemeentebestuur voor de lokale geschiedenis. Het kon dan bijna 
ook niet anders of Luc Stockman zou dit jaarboek openen, met een voorstudie op de 
Geschiedenis van Lotenhulle, het laatste deel in de reeks monografieën over groot

Aalter. Zijn artikel kreeg als titel mee Lotenhulle: een feodaa//appendekm. De basis 
voor deze studie werd gevormd door een artikel van de vandaag herinnerde Arthur 
Verhoustraete van ruim dertig jaar geleden en diens notities die ter beschikking wer
den gesteld door ons lid Arthur Rutsaerl. Maar het is duidelijk dat Luc heel wat bij
komend onderzoek verrichtte. Het grondgebied van Lotenhulle werd in 12 stukjes, 

heerlijkheden opgedeeld, maar tussen een aantal ervan bestond er wel een zekere 
band. Dit artikel schept eindelijk klaarte in de Lootse heerlijke structuur, en wat nog 
verduidelijkt wordt met de hijgevoegde kaart van de hand van Jozef De Doncker. De 
9 hijlagen en de juist geteld 200 voetnoten onderschrijven nogmaals de gefundeerd

heid van dit artikel. 

Gastauteurs pakken vaak met iets origineels uil. Dit is ook zo hij Griet Î"'lan5chal. u 
misschien hekend van het Algemeen Rijksarchief. Zij heeft het namelijk O\'l'r 
CultuUljlall/ingantislI/e en pluralislI/e in Eeklo \'Oor de Eenlc Waddoor/og. Daarbij 
behandelt ze het Nationaal Vloall/s Verhond, het Algell/('ell Ne'der/ands \'aholld l'n 
de SuhcolI/lI/issie \'oor de Ven'loall/sing \'lIIl cle GenTse Hogeschool. En geloof lll't of 
geloof het niet, maar in het omvangrijke werk (J('Schi(·t!t'II;S \'(11/ Ee/.;/o kwaml'll lil' 
Eeklose afdelingen van deze verenigingen niet aan hlld. Ik dril' allklingl'n \\'ll\"dl.'l1 
wat nader bekeken, maar de auteur schenkt ook hl.'I.'1 wat aandadlt aan dl' klkn l'n lk 
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problemen rond de I I-juli vieringen. De schrijfster besluit o.a. dat enkele leden drin
gend een meer uitgebreide biografie verdienen, onder meer Robert Standaert, Oktaaf 
Steghers en Prosper Van Acker. 

Hugo Notteboom gooide het dit jaar over een totaal andere boeg. Hij brengt een lite
rair-historische benadering van De legende van het Heerken van Maldegem. Zelf vind 
ik dat het literaire en het taalkundige wel eens meer aan bod zouden mogen komen in 
ons jaarboek. Met deze bijdrage van onze ondervoorzitter wordt er dus iets aan 
gedaan. Spijtig genoeg kunnen we jullie echter geen primeur aanbieden, want Jerome 
Van Maldeghem publiceerde reeds over het heerken in het jaarboek Het Ambacht 
Maldegem, een tweetal maanden terug. De bijdragen zijn wel heel anders van opvat
ting. Hugo zegt eerst en vooral iets over het ontstaan van de legende. Het meeste aan
dacht schenkt hij aan de verschillende versies van het lied, en dat zijn er heel wat. De 
bijdrage wordt pas echt interessant als hij handelt over de plaats van het gebeuren, de 
ruïnes van het kasteel en over de blijvende belangstelling voor de legende. En het zou 
niet over Maldegem gaan, moest Victor De LiI1e niet om de hoek gluren ... 

De Geschiedenis van Bellem werd reeds in 1994 gepubliceerd, maar dit betekent niet 
dat reeds alles over dit dorp is gezegd, laat staan geschreven. Dirk De Reuck heeft het 
in een kort stukje over Bellem.s·e wederdopers, tussen 1559 en 1576. Als achtergrond, 
als basis, wordt een beeld opgehangen van het parochiale leven. Tegen die achter
grond worden de gezinnen van Mauwers Van Daele en Jan Rootsaert geplaatst. 
Vooral deze eerste speelde een niet onbelangrijke rol bij de Wederdopers. 

We wisten het reeds langer dat Albert Martens uit het goede, heemkundige hout is 
gesneden. Met zijn Rechtsgeding betreffende llovale tienden te Hansbeke. allllo 1690 
bewijst hij dit nogmaals. Het handelt over een dispuut tussen de Bellemse pastoor en 
de pastoor-deken van Hansbeke, dat zelfs tot een proces leidde. Het artikel leert ons 
natuurlijk iets over tienden, de afpaling over tiendwijken, maar ook over lokale ont
ginningen. En zoals het een nauwgezet auteur-genealoog past, sluit hij zijn bijdrage 
af met een verklarende woordenlijst en een index op persoonsnamen. 

In een uitermate kort stukje schrijft Luc Stockman ook iets over De Sim
Christoffelgilde te Evergem (UlIl de feestdis in 1446 en in 1447. Dit gebeurt aan de 
hand van een rekening. 

Met Roger Buyck belanden we opnieuw bij een uitvoeriger bijdrage. Deze keer heeft 
hij het over Het pachtgoed van de paters jezuïeten te KaprUke ( 16de - 1 &Ie eeuw). 
Dit is trouwens de eerste bijdrage in een reeks van vijf over de historiek van de gees
telijke instellingen. In hoofdzaak bespreekt hij twee eeuwen van de in Kaprijke als 
de hoeve van Verhasselts bekende uitbating. Het goed viel uiteen in twee delen. En 
aan de hand van de pachters van de twee complexen schetst hij het wel en wee. Het 
goed van de vroegere abdij van Zoetendale kwam in 15X4 in handen van de jezuïe
ten, een orde die in 1733 werd afgeschafl. Dc pachtcontracten in die periode leren ons 
heel wat, al was het maar bv. de relatie oorlog-pachl. 
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Heel wat van onze lezers zullen Alfons De Witte kennen als één van de drijvende 
krachten achter het tijdschrift Biekorf Voor ons schreef hij De Laurijns als bedijkers 
tussen Ijzendijke en Philippine 1499-1614. Je kan het misschien een stukje familie
geschiedenis noemen, en dat is het wel ook, maar het is ook nog veel meer. Het arti
kel handelt evenzeer, zoniet meer, over de bedijkingen, over allerlei belastingen en 
over de geschiedenis van de regio na het Twaalfjarig Bestand. 

Wilfried Steeghers is gewoontegetrouw van de partij. En opnieuw brengt hij enkele 
bronnenpublikaties, die de laatste jaren aan belang wonnen door het toevoegen van 
persoonsnamenregisters. De titels luiden deze keer: Evergemenaren die Gems bui
tenpoorter werden in de 15de eeuwen Assenedenaren die Gents buitenpoorter wer
den in de 15de eeuw. 

En nu opnieuw naar Luc Stockman, meer bepaald zelfs zijn geesteskind, de kerkge
schiedenis met De parochievorming in het decanaat Gent. Om het decanaat duidelijk 
te kunnen duiden, moest Luc eerst speuren naar het ontstaan van de parochies. Hij 
deelde dit op in drie stappen: de parochies gevormd voor 1100, de 12de eeuwen de 
13de eeuw. Dan bespreekt hij het Gentse decanaat en de dekens. De oprichtings
datum kon hij helaas niet achterhalen, maar die valt zeker voor 1100 te situeren. 

Als men Erik De Smet zou vragen om in één woord de 17de eeuw samen te vatten, 
zal hij gegarandeerd antwoorden oorlogen. Dit gegeven inspireerde hem voor zijn 
bijdrage De weerslag van de Hollandse inkwartiering te Eeklo in 1677. Niet zozeer 
het eigenlijke oor1ogsgebeuren wordt in de verf gezet. maar wel het wel en wee dat 
erachter schuilging. En leed was er zeker en vast als men bedenkt dat gedurende -1-5 
dagen er maar liefst ruim 7.000 Hollanders de stad Eeklo belaagden. 

Een jaarboek als Appeltjes moet zich op meerdere vlakken kunnen onderscheiden van 
de talrijke heemkundige tijdschriften die in onze regio verschijnen. Dit kan inzake de 
omvang van de hijdragen. het misschien soms iets meer geleerde karakter van de arti
kels, maar waarom ook niet eens een inventaris. Tot nu geheurde dit enkele keren. 
Onder de algemene noemer Archil'alia hrengt Jozef Vandeveire DocumentelI ('1/ 

scriptie over de abdij WUI [)oom~ele ill de UIIÏI'ersiteitsbihliotheek L<'III'('II. De stuk
ken waren nog grotendeels ongenummerd, maar ons lid heeft daar nu verandering in 
gebracht. Als hulpinstrument voor de talrijke vorsers onder ons. bieden we deze 
inventaris in gedrukte vorm aan. De verwijzingen naar het Meetjesland zijn erg tal
rijk. 

Vorig jaar liep er iets mis bij het artikel van Annick Van Wijnsberghe over de abdij 
van Oosteeklo. Oscar Lippens zet in Addel/da l'11 corrigel/da een en ander rt'cht. 

Veertien titels zijn reeds de revue gepasseerd. zodat ons nog enkt'l de twet' \·uslt.' 
rubrieken resten. Vooreerst is er het Heemkundig 1"l'/)('rtoriulII f<)!.)5. waarbij ik me dil 
jaar beperkte tot 144 titels. Maar over de vier jaar dat Wt.' hiermL'e nu haig zijn. gant 
het reeds om een 700 verwijzingen. Ik denk dan ook dat dit \wrkinstrumL'nl stilmm 
waarde zul krijgen. 
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De Kroniek is op traditionele leest geschoeid. We frissen eerst het geheugen wat op 
met onze bezigheden gedurende het vorige werkjaar, waarna het Boekennieuws volgt. 
In de rubriek Personalia moeten we helaas minder goed nieuws brengen, nl. een /n 
memoriam Daniël Verstraete. Beter nieuws was de ABB-prijs voor de geschiedenis 
\'all het Vlaamse Platteland, die twee Meetjeslandse teams te beurt viel, maar waar
over reeds genoeg is gezegd. 

F.B. 

B. Voordrachten en activiteiten 

/6 februari /996 Hoge heren, kleine lieden 

De drie Meetjeslandse kringen VVF-Meetjeslalld, Het Ambacht Maldegem en het 
Heemkundig Genootschap van het Meetjesland hadden de handen in elkaar geslagen 
om te Adegem op hun heemkundige voordracht wat meer volk bijeen te krijgen. Dit 
lukte gedeeltelijk want de aangezochte spreker, lic. Dirk De Reuck, co-auteur van de 
Geschiedenis van Bel/em, wist 30 heemkundigen naar het oud-gemeentehuis van 
Adegem te lokken ! 

Dirk De Reuek. die oog heeft voor het visuele in de lokale geschiedenis, vlocht een 
rode draad door zijn voordracht door het projecteren van afbeeldingen van de vorsten 
die vanaf 1555 (Filips 11, koning van Spanje) tot Jozef 11 (keizer-koster) over ons land 
hebben geregeerd. Bovendien laste hij twee muziekfragmenten van de Engelse toon
dichter Henry PureelI in om de sfeer van de 17de eeuw op te roepen. 

In een kort intermezzo voerde hij Koning Winter ten tonele, die in de 17de eeuw voor 
een kleine ijstijd in onze streken zorgde. 

KONING WINTER WORDT WAKKER 

Welke kracht heeft mij onwillig en traag doen opstaan 
uit mijn hed van eeuwige sneeuw? 
Ziet gij niet hoe stijf en oud ik hen 
en niet in staat om de bittere koude te trotseren 
dal ik nauwelijks kan hewegen (~l ademen 
Laat mij toch doodvriezen. 

In ecn oogst- en drinklied wordt de spot gedreven met de pastoor die te lang preekt 
en door de boeren bedrogen wordt bij het vertienden. 

265 



EEN OOGST- EN DRINKLIED 

Jullie hooi is gemaaid en jullie graan is geoogst 
Jullie schuren weldra vol en jullie schoven gestapeld 
Komaan, jongens, komaan, 
En laat ons welgezind de oogst naar huis voeren. 

We hebben de pastoor bedrogen en we zullen dat nog doen 
want vvaarom zou die lomperik een tiende moeten hebben? 
Een tiende, een tiende 
vvant waarom zou die lomperik een tiende moeten hebben? 

Om zo lang preken, als een dwaas vol boekemvljsheid, 
tot het eten aanbrandt 

We zullen drinken tot we omvallen 
En toasten ter ere van ons oude Engeland. 

Dirk vertelde ons over Karel Rym, die naar Rome trok in het heilig jaar 1625. over 
het contributieland dat Bellem in een noord- en zuidkant verdeelde. over de rijke boe
ren die een deel van hun goed veilig stelden op een zolderkamer te Gent. over de 
wachters op de kerktoren om de vijand bespieden, over de fouragering en de plunde
ring van de dorpelingen door voorbijtrekkende en kamperende soldaten. 

Een bonte caleidoscoop van de miseries van de kleine man. De lezers die nog meer 
willen weten over de hoge en kleine lieden van Bellem moeten maar eens de drie 
hoofdstukken in de Geschiedenis van BellelIl door de vlotte pen van Dirk De Reuck 
geschreven, lezen. 

L.s. 

9 juni /996 - Bezoek aan het Gel/tse 1Il1gllst(jl/erkloostl!/" 

Naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van het Gentse augustijnerklonster hezoch
ten wij (35 deelnemers) onder de leiding van pater Louis Goegehuer. een krasse ~~
jarige, geboortig van Knesselare en al 50 jaar trouw lid van ons Gel/ootschap. de 
gebouwen van dit klooster. 

Vooraf, in de refter, gaf onze gids een summier overzicht van de ordegesdlÎt'tknis 
met zijn zwarte en witte paters. De verre oorsprong ligt bij de kerkvader AlIgustinus. 
hisschop van Hippo, die in Tagasta en Hippo religieuze ge1l1l'enschnppen had 
gesticht. Nog tijdens het leven van Augustinlls. ontstonden l'r talrijk.e gt'l11l'ensdmp
pen in Noord-Afrika die zich inspireerden in de rl'ligiell/t' ervaring van lk'lt' kl'rk
vader. 
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PUler Louis C()('gl'lJ/u: r (/(/11 hel \I 'oord lijdelI.\' hel h('~()ek U((II hel C('II!S(' ulIglIslijllerk/o(}.\'ler 

lip 9 jUli i /996. 

De augustijnse gemeenschappen verschenen in de 12de eeuw in Toscanië die zich 
dan Eremieten von Sil1t-Au~lIstinus noemden . In 1244 konden de afgevaardigden uit 
Toscanië een stichtingskapittel houden , zodat er meer eenheid onder de verschillen
de gemeenschappen tot stand kwam. Daarbij werden de twee doelstellingen. nl. de 
zielzorg en de comtemplatie, verzoend. Op 9 april 1256 bekrachtigde paus Alexander 
IV de vereniging van al de Eremieten van Europa tot de orde van de ou~ustijnen-ere
mieten. 
Te Gent wordt de stichting van het klooster toegeschreven aan Gerom Borluut. De 
een.,te augustijnen vestigden zich vermoedelijk in 1295 in de parochie van Sint
Michiels, deel van de parochie Akkergem, bij de Stevenskapel in een huis ter 
Cape/len tcr beschikking gesteld door Gerom Borluut. Van daaruit werd op een ter
rein op de Briel het klooster op 24 november 1296 gesticht. De patroonheilige van de 
Stevenskapel werd onder zijn Latijnse naam Sint-Stefanus de beschermheilige van de 
nieuwe kloosterkerk . 

Na deze inleiding werd eerst een deel van het kloosterpand en de fraaie rococo-sacris
tie bezocht en daarna betraden we de barokke Sint-Stefanuskerk, waar we nog enke
le goti sche e lementen (het venster in de voorgevel) konden zien. Veel meubels van 
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het kerkinterieur zijn voor een stuk afkomstig uit de kerk van de geschoeide karme
lieten, nl. de acht biechtstoelen, de preekstoel en het koorgestoelte van het mon
nikenkoor op de eerste verdieping. 

Na ook de pastorie te hebben bekeken, klommen we met veel moeite langs de steile 
trap om naar het pronkstuk van het klooster te gaan kijken, nl. de prachtige over
welfde bibliotheek. Dank zij de overwelving bleven de boeken van de brand van 1838 
gespaard. Wel werden de schilderijen van Karel Marissal, in 1752 op de gewelven 
aangebracht, ernstig beschadigd. Het geredde boekenbezit, onlangs opnieuw geïn
ventariseerd door de Universiteit van Gent, was vanaf 1834 opnieuw samengebracht 
ter vervanging van de 10.000 boekdelen, die tijdens de Franse tijd in beslag genomen 
werden en uiteindelijk terecht kwamen in de Universiteitsbibliotheek van Gent. 

Vandaar liep er een lange gang naar het monnikenkoor met zijn koorgestoelte. 
Tenslotte mochten we nog een blik werpen op de kloosterpanden met zijn gaanderij
en, overdekt met ribloze kruisgewelven met gedrukte moerbogen, met acht monu
mentale poorten en vier kleine poorten. Op de sacristiepoort staat een afbeelding van 
het H. Sacrament van Mirakel met de drie bloeiende hosties. 

Na het bezoek van ongeveer 2 uur werd het hoog tijd om te genieten van het schui
mende augustijnerbier, gebrouwd door de brouwerij Van Steenberghe. Na een dank
woord aan in zwarte pij geklede pater Goegebuer, kon er nog nagepraat worden in de 
Vondel op de Vrijdagmarkt, waar ons een lekkere koffie en een smakelijk gebakje 
stonden te wachten. 

22 juni /996 - Onze jubileum-uitgave: "KUNSTMAP ARMAND HEINS" 
"Oude h()e~ies uit hel Meetjesland" 

L.S. 

Het jubileumjaar 1996 gaf aanleiding tot een bijzondere uitgave. Het was onze pen
ningmeester Oskar Lippens die met het voorstel kwam uit de vele tekeningen van de 
Gentenaar Armand Ileins ( I R56-193H) deze bijeen te brengen die de mooie hoekjes 
van het Meetjesland voorstelden. Armand Heins is een tekenaar die heel mooie Jin
gen getekend heeft van het Vlaamse land en duidelijk aan herwaanlcring toe is. 
Als kunstkenner en kunstverzamelaar was Os kar Je aangewezen man om 33 mooie 
litho's over het MeetjeslanJ te verzamelen, zo kwam meteen een unieke bundeling 
van het werk van Heins over onze streek tot stand. 
Het duo Os kar Lippens en Walter NoUehoom zeUl' zijn schouders onder dc uitguve. 
verspreiJden een inslaande folder. en mochten heel tevrt'den zijn over hct bt'komen 
resultaat. De map vond haar weg naar vele leden van het Genootsdulp en andt'l'C 

heiangstclienden. 
Zij werd voorgesteld op zaterdag 22 juni 19l)6 in I kt Lt'cn tt' Ecklo. Voor Ct'll tnlrUk 
opgekomen publiek hield Oskar Lippens er volgt'ndc toespraak. 
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Dames en Heren, beste vrienden heemkundigen. 

Vandaag gaat een van mijn wensdromen in vervulling door het aanbieden van de 
kunstuitgave Oude Hoekjes uit het Meetjesland, ter gelegenheid van het gouden jubi

leum van het Heemkundig Genootschap. 
De illustraties die wij daarin aanbieden werden gemaakt naar de originele tekenin
gen . lithografieën van de Gentse kunstenaar Armand Heins en enkele van zijn illus
traties uit het werkje dat hij samen met de schrijver Georges Meunier in 1892 uitgaf: 

En pays flamand, croquis et notes. 

Op uw vraag "hoe kwam U tot dit initiatief?" kan ik bondig antwoorden: puur toe
val... maar veel toevalligheden worden als het ware uitgelokt. 
Voor meer dan dertig jaar bezocht ik een veiling, ingericht door de toenmalige zaak 
Piessen-Dragonetti in de Cercle artistique te Gent. Onverwachts kocht ik daar voor 
een eerder gering bedrag een olieverfschilderij Achtertuin met groen poortje, gete
kend A. Heins. Toen ik het werk ging ophalen , verzekerde de heer Dragonetti mij dat 
ik een zeer voordelige koop had gedaan. Vanzelfsprekend wenste ik meer over deze 
kunstenaar te weten te komen. Veel vond ik echter niet, tenzij dat hij geboren was in 
1856 en in 1938 overleed te Gent. Grafisch kunstenaar, lithograaf, etser en illustra
tor. .. 
In een boek van Jef Crick , uitgegeven in de jaren dertig , staat zijn naam niet eens ver
meId . Hij scheen een totaal vergeten figuur te zijn . 

. 'C"' , 
" .. ~ .. ' 

., 

O.fkar Uppens overhandigt de eerste kunstmap aan voorzitter Luc Stockman. 
(Foto: Walter Notteboom) 
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Enkele jaren na mijn eerste aanwerving had ik het geluk op een veiling te Antwerpen 
een map te kopen met een tachtigtal potlood- en inkttekeningen : academieschetsen 
naar levend model, enkele landschapjes en portretten. Zij zijn opvallend vlot en han
dig getekend met een levendige en zekere lijnvoering, die mij ten zeerste bevredigt. 
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat men een kunstenaar het best leert kennen en 
waarderen in zijn spontaan uitgevoerde schetsen van impressies en onderwerpen. 
Na verloop van enige tijd ontdekte ik dat het Museum voor Schone Kunsten te Gent 
een aantal werken bezit die zich in de reserves bevinden. Belangrijke verzamelingen 
werden tevens bewaard in het Museum voor Volkskunde, het Gentse Stadsarchief, de 
Universiteitsbibliotheek en nog enkele private verzamelingen, die uiteraard zeer 
beperkt bereikbaar zijn. 

Onverwachts kreeg ik enkele jaren geleden de toegang tot een private verzameling 
van een 200-tal tekeningen van de kunstenaar. Zij waren geborgen in enkele fardes, 
verwaarloosd en stoffig, maar ongeschonden. Dit toeval stelde mij in staat een over
zicht te krijgen in het schets- en tekenwerk vanaf zijn zestiende tot zijn latere jaren. 
Alle waren getekend of voorzien van een monogram en vele waren ook gedateerd. of 
later door de kunstenaar voorzien van een oorspronkelijke datum. Bewijs dat hij op 
latere leeftijd zijn eigen verzameling wel eens ter hand heeft genomen. Daartussen 
bevonden zich ook enkele tekeningen van zijn vader Nicolas Heinz. Ik vond er een 
bundeltje schetsen uit zijn studietijd in Parijs, Fontainebleau en omgeving. uit de 
Jardin des Plantes, uit een dierentuin. Ook van de Gentse Dierentuin van voor 191..t. 
waren schetsen van dieren aanwezig. 
Later kreeg ik enkele tijdschriftartikels in handen waaruit ik meer vernam over 
Armand Heins en zijn omvangrijk oeuvre. Meer en meer kwam ik onder de indruk 
van zijn ongelooflijke werkkracht en de omvang van zijn productie. Uit zijn gepubli
ceerde uitgaven blijkt reeds dat hij meer dan 800 litho's heeft gemaakt. uitgewerkt 
naar schetsen en tekeningen. Zijn oeuvre-cataloog etsen. opgemaakt door Paul 
Bergmans, vermeldt meer dan 200 afdrukken. De oplage per plaat is nergens vermeld. 
wat bij andere kunstenaars bijna altijd wordt gedaan. De Koninklijke Bibliotheek te 
Brussel bewaart in de Afdeling Chalcografie een tiental originele etsplaten. waarvan 
nog kopijen kunnen worden gemaakt. 

De gekende openbare verzamelingen bezitten zeker honderden gekleurde tekeningen 
en aquarellen en er zijn zeker nog meer tekeningen in potlood of inkt \'erspreid in 
privéverzamelingen. Alles samen misschien een paar duizend. Meestal zijn het land
schappen, stadsgezichten en architecturale schetsen van voorwerpen of gebouwen. 
zowel in de steden als op de Vlaamse buiten, in Wallonië. het Groot-Hertogdom 
Luxemburg en Nederland ... 

Heins genoot ook een verdiende reputatie nIs amateur-archeoloog. dil' een voor lijn 
tijd zeer hoog peil hereikte. Een vriend, die thans bij de An:heologischc Dienst nUl 

Gent werkt, heeft mij verzekerd dat nu nog voor bepaalde uit te \'oel'l.'n rl'stauratie
werken dossiers met opmetingen en schetsen vun Armand llcins wOl'lkn gl'raad

pleegd. 
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Uitaaande van de nu noa bestaande tekeningen en reproducties stellen wij vast dat hij 
b b 

overal in Vlaanderen heeft gewerkt, voornamelijk in Oost- en West-Vlaanderen, 
langs de kust van Knokke tot Oost-Duinkerke en de Westhoek. Na de Eerste 
Wereldoorlog werden zijn schetsen en vooral zijn adviezen gebruikt bij de wederop

bouw van steden en dorpen. 
Tot voor de Eerste Wereldoorlog verbleef hij beurtelings in Gent en Sint-Martens
Latem. Hij verloor van langs om meer zijn vroegere contacten met de burgerlijke 
omgeving en het artistieke leven. Na zijn overlijden in 1938 vond de familie de 
onoverzichtelijke nalatenschap van een ouderling die alles had bewaard en blijkbaar 
van niets kon scheiden. Bij de opkuis en de verhuis ging allicht veel verloren wat zijn 
briefwisseling en persoonlijke geschriften betreft. Een belangrijk deel van zijn werk 
werd geveild, gekocht door de stad Gent voor het Archief of het Museum voor 
Volkskunde en wellicht ook door talrijke particulieren die hem persoonlijk hadden 
gekend. Het is op het eerste gezicht onbegrijpelijk dat zijn werk zo weinig gekend en 

het belang ervan zo is onderschat. 

Allicht is dit te wijten aan het feit dat hij na het overlijden van zijn vader op 84-jari
ge leeftijd als 52-jarige vrijgezel alleen in het ouderlijk huis op de Brabantdam ach
terbleef. Het lithografisch atelier in Onderbergen was hopeloos verouderd en als niet 
langer meer rendabel werd het verlaten. 
Dat hij in de vergeethoek is geraakt, is m.i. in de eerste plaats te wijten aan hemzelf. 
In 1920 was hij 64 jaar geworden, een vreselijke en onmenselijke oorlog was achter 
de rug. Hij kon niet mee met de nieuwe kunstrichtingen die sinds het begin van de 
20ste eeuw aan bod kwamen. Expressionisme, kubisme, abstracte kunst, lagen hem 
niet, begreep hij wellicht niet of wilde er niet in geloven. Hij bleef trouw aan zijn 
klassiek expressionisme en aan zijn gedegen vakmanschap. 

\.1en kan zich de vraag stellen: was zijn financiële toestand niet aangetast door de 
groeiende inflatie en de snel stijgende levensduurte? Hij had nochtans in zijn jeugd 
geen materiële zorgen gekend en als jonggezel was hij een gekende figuur geweest in 
de Gentse bourgoisie. Dienaangaande zou nog meer opzoekingswerk kunnen worden 
verricht. 
Maar stilaan is men in de laatste jaren aan herwaardering toe. In 1995 werden zijn 
kunstuitgaven Oude H()e~ies van Gent en het tweedelige Oude Hoekjes in 
Vlaanderell heruitgegeven. De tentoonstelling in het Museum voor Volkskunde, die 
daarmee gepaard ging kende een belangrijk succes. Velen waren verrast door de ten
toongestelde olieverfschilderijen, de frisse akwarellen en de zeer verzorgd ingelijste 
schetsen en litho's. 

Dit was zeker een stimulans om met onze uitgave Oude H()e~ies uit het Meetjes/alld 
een nieuwe bijdrage te leveren tot de herwaardering van het werk van Heins. 

Er i., mij de vraag gesteld: "Is Armand Heins een groot kunstenaar geweest en is zijn 
werk thans nog waardevol'!" Het is zeer moeilijk een kunstenaar in bepaalde catego
rieën onder te brengen. Een waardebepaling van kunstwerken is in feite altijd zeer 
!oubjccticf en hangt af van velerlei factoren die over het algemeen zeer tijdsgebonden 
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zijn. Heins was beslist geen hoogvlieger, geen baanbreker, geen revolutionair, geen 
trendzetter. Hij werkte gedurende heel zijn loopbaan in de geest van een normale 
kunstenaarsopleiding van de tweede helft van de 19de eeuw. In hoofdzaak legde hij 
zich toe op een grafische uitdrukking van hetgeen hij waarnam. Hij was een begaafd 
tekenaar, zeer gedegen opgeleid in de Gentse Tekenacademie, daarbij geruggesteund 
door zijn vader, een gerenommeerd lithograaf, en door een artistieke familie De 
Maertelaere van zijn moeders kant. 
In 1879 - hij was toen pas 23 jaar - behaalde hij aan de Academie een eerste prijs in 
tekenen naar levend model, als bekroning van zijn lessen in deze discipline. Daaraan 
was een studiebeurs verbonden van 1000 goudfranken, gedurende drie jaar. Dat gaf 
hem de mogelijkheid te reizen om zich te vervolmaken in Parijs, in die tijd de aan
trekkingspool voor alle West-Europese beeldende kunstenaars. 
Bij de studie van talrijke tekeningen uit die periode konden wij gelijkenissen vast
stellen met de schetsen van de thans beroemde Franse kunstenaars uit die tijd. Zij ook 
hadden bijna altijd een gedisciplineerde opleiding als kunstenaar doorgemaakt. 
In de schetsen van Heins kunnen wij geen specifiek eigen stijl vaststellen. Hij werk
te zoals zijn tijdgenoten in een zeer spontane uitvoering. De tekeningen werden los 
en vlot op papier gezet, zowel in potlood als in inkt. Men merkt inderdaad ook wan
neer er vlug moest worden gewerkt, wanneer een impressie wegens tijdgebrek in 
bepaalde omstandigheden moest tot stand komen. Veelal, wanneer de tijd niet drong. 
was de uitvoering minder schetsmatig, meer gedetailleerd, maar altijd vlot en zeker 
van lijn. Dit merkt men zeker aan de academietekeningen en vooral aan de enkele 
portretten die ik ken. 
Wanneer deze schetsen later moesten omgezet worden om te dienen als ontwerp voor 
doorwerkte litho's en etsen, worden ze gedetailleerder, toch blijven ze een zekere 
spontaneïteit bewaren. De tekeningen bestemd voor illustraties worden dan dikwijls 
voorzien van omlijstingen in een speelse art 1l0UVelili stijl van rond de eeuwwisseling. 
Die kunstwerkjes, meestal van klein formaat, hebben m.i. een typische Heins-karak
teristiek die zeer herkenbaar en aanwijsbaar is. 

Meestal werden zijn tekeningen, zelfs de meest rudimentaire, voorzien van zijn 
monogram en dikwijls ook gedateerd. Men kan aldus met zekerheid zijn evolutie 
onderkennen. 

Het ligt voor de hand dat hij ook schilderde. Vermoedelijk waren het meestal aqua
rellen, rechtstreeks naar de natuur of later op atelier uitgewerkt aan de hand van de 
potlood- of penneschetsen. Dit wordt duidelijk bewezen door de k1euraantekeningen 
die hij af en toe op de schetsen schreef. Deze werkwijze kan men immers ook hij 
andere tijdgenoten ontdekken. Ik ken zelfs een tekening met de aantekening cll/qlll·(·' 

livré à Made171oiselle .... 

Op de talloze tentoonstellingen die de laatste decennia werden gewijd aan de impl\.'s
sionistische kunstenaars, waren er meestal aquarcl- of olieverfschetsen te zien van 
hun impressies. Dit voorbereidend werk gaf aanleiding tot gl'tktaillel'rtkr atdienwrk 
uitgevoerd op grotere formaten. Deze laatste waren dan de kunstwerken. wdkl' tl'n
toongesteld werden voor de verkoop of bestemd als hlikv:mger l)P lil' pl'rÎodid.l' 
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Salons. Dit met het oog op overheidsbeoordeling in verband met de uit te reiken prij

zen. 
Heins bleeft in feite meer een gratische kunstenaar en ontplooide zich minder als 
schilder. Op het Parijse Salon 1900 werd hij vereremerkt in de Sectiol1 Gravure. 

Zijn oeuvre als lithograaf en etser is zeer omvrangrijk en was in zijn tijd zeer gewaar
deerd. Zijn litho's werden uitgegeven in eigen beheer, maar eerder beperkt in oplage. 
Dit kwam zijn bekendheid bij een ruimer publiek niet ten goede. Het is nu ook nog 
zo dat het gratische werk minder bekendheid verwerft dan hetgeen in een ander medi-

~ ~ 

um, in acryl- of waterverf op grote formaten bij tentoonstellingen wordt getoond. 
In ieder geval ondervond ik dat zelfs mijn kleine tekenwerkjes, steeds hogere prijzen 
halen op de plaatselijke veilingen. Men zal Heins nog niet op de internationale ver
kopingen vinden. Aldus blijft hij nog binnen het bereik van bescheiden beurzen. 
Persoonlijk ben ik de mening toegedaan, dat men naar het einde van de 20ste eeuw, 
meer en meer beseft hoe afbrekend en revolutionair onze eeuw was. Nu groeit weer 
de neiging om in alle takken van de kunst meer waardering op te brengen voor gede
gen vakmanschap en het gebruik van verantwoorde en duurzame middelen en mate
rialen. 

Het bestuderen van het werk van een in de ogen van velen kleine kunsten(/ar, kan 
terug worden aanvaard en krijgt een verdiende aandacht. Wij beseffen nu ten volle 
dat zijn werk door en door eerlijk is, ook in de met het minst detail uitgewerkte, eer
der summiere schetsen. Het wordt zonder moeite begrepen en is aldus zeer aan
vaardbaar, zonder hoogdravende en ingewikkelde theorieën. 
Op mijn leeftijd ben ik tevreden dat ik de kunstenaar Armand Heins leerde kennen, 
zijn oeuvre kon bekijken en bestuderen. Nu nog kan ik bijna iedere dag genoegen en 
verpozing vinden bij zijn bescheiden werkjesi. 

Tot slot moet ik de heer Etienne Dhont, Cultureel Adviseur bij de provincie Oost
Vlaanderen, bedanken voor zijn biografische bijdrage, en zonder de inzet van onze 
vriend Walter Notteboom was de uitgave niet van de grond gekomen. Hij heeft er 
vele uren en kilometers voor over gehad en tal van moeilijkheden moeten overwin
nen. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Ook dank ik de uitgeverij-drukkerij Van 
Hoestenberghe te Maldegem voor de verzorgde uitvoering van het werk. Onze dank 
gaat ook naar het bestuur en het personeel van het Heemkundig Museum te Eeklo, 
tevens onze waardering voor de bereidwilligheid en de smaak van de etalagiste mevr. 
Christine Van Rie. 
Tenslotte danken wij de heer Piet Heins, achterneef van de kunstenaar. Hij heeft 
bereidwillig de auteursrechten afgestaan van het werk van zijn grootoom. 

Oskar Lippens 

(I) Een Franse auteur. Gerald Schurr. hekend kunstkenner. heeft 6 hoekdelen gepubliceerd over minder 
bekende of vergeten beeldende kunstenaars: "IA'.I' IU/lil,I' I1wÎlre.l' de /a peil/lllre. I'a/ellr cle clel/wil/", Hierin 
.. lelt hij (vrij vertaald) : "!Je k/eille mee,Her,l' I'al/ dl' .l'l'hilderkllll.l'1 krijgl'll het/eli lel/ dage eell .l'leeds ,I'IU' 

J<l'IIde wtlarde ", Wij mogen mei zekerheid aannnemen dut het oeuvre van Armund Heins. volgens de uit
~Iagen van de open hare vcilingen. ook deze trend volgt cn zul bijvcn volgcn, 
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C. De Zomeruitstap 
Zomergem, een kennismaking 

Meer dan 70 Meetjeslandse heemkundigen werden op zondag 18 augustus 1996 op 
het gemeentehuis van Zomergem door burgemeester Lampaert verwelkomd, die zijn 
kennis van de klassieken (Romeinen en Grieken) tentoonspreidde om zijn goed voor
bereide toespraak te stofferen. In zijn wederwoord herinnerde de voorzitter aan de 
stichting van ons Genootschap op 3 november 1946 te Zomergem door dr. E. 
Dhanens, dr. E. TieJeman en apotheker Pr. Ryckaert en aan de verdienten van 
Maurice Ryckaert die tussen 1954 en 1985 drieëntwintig bijdragen of ca. 1000 blz. 
voor ons jaarboek schreef. Na het drinken van een verfrissing wachtte ons deken Van 
Wilder op in zijn mooi verzorgde Sint-Martinuskerk. 

Daar vertelde onze gids Maurice Ryckaert over de zware verwoestingen die het kerk
gebouw in 1918 en 1940 te verduren kreeg. Het meubilair. keurig gerepareerd na de 
beide wereldoorlogen, dateert uit de tweede helft van de 19de eeuwen de eerste helft 
van de 20ste eeuw. Dank zij de onverdroten inspanningen van de Zomergemnaren en 
de huidige deken is de kerk thans een zeer verzorgd en waardig bedehuis. 

De laatste halle /JU het k,.uis van HoeIset. 
(Foto: Wnltel' NoH boom) 
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In de kerkschat zitten nog enkele merkwaardige stukken uit de 17de eeuw, nl. een 
monstrans van massief zilver met op de voet twee medaillons met een afbeelding van 

de heilige Martinus en de heilige Catharina, een zilveren kelk van 1662 en een zilve

ren wierookvat je met de inscriptie Somerghem 1662. 

Daarna trokken we over het zonovergoten dorpsplein naar de oude waterpomp, 

bekroond met het borstbeeld van primlls Steyaert, geheimschrijver van de bisschop 

van Ieper en kanunnik van de Ieperse kathedraal. 

De verrassing van deze tocht was ongetwijfeld de dekenij, gebouwd in 1773 door pas

toor Jacobus Vergauwen, met een Franse en een Engelse tuin. Het salon, nu gebruikt 

als vergaderzaal door de parochiale verenigingen, werd met smaak hersteld en 

behield zijn 18de eeuws uitzicht. Op de schouw prijkt de halve kop van de bouwpas

toor. Merkwaardig zijn ook de twee steil draaiende trappen. De achtergevel van de 
dekenij is even mooi als de voorgevel. In de tuin staat een afgedankte doopvont of is 

het een groot wijwatervat'? Luidens een inschrift is het een geschenk van pastoor 

Reynheere uit 1608. Op enkele jaren tijd heeft de deken zijn ambtswoning haar vroe
gere luister teruggeven. 

Na deze leerzame wandeltocht konden we de eigenlijke autotocht doorheen het lan

delijke Zomergem met zijn pittoreske hoeven, kruisen en kapellen aanvatten. Het zijn 

echt etsen uit de kunstmap van Armand Heins ! Om de beurt kwamen het Goed te 
Rapenhllrg met zijn imposant poortgebouw, het Goed te Meirlare met zijn groen bin

nenhof en het Goed te Schipdollk, verscholen achter maïsvelden in het vizier. Daar 
was een café ingericht door de boerin, de dochter en schoondochter van Maurice 
Ryckaert, die ook zijn familie in de tocht had ingeschakeld. 

Het was daar heerlijk om te verpozen en met spijt vertrokken we naar de volgende en 
laatste halte, nl. het historische kruis van Hoetsel, waar bisschop Walter van Marvis 
in 1242 de grenzen tussen Bellem, Ursel en Zomergem afpaalde. Als slot van deze 
geslaagde kennismaking kregen we nog een volkse en vrome overweging mee: "0 
mensch overweeg Jezus Chris/us hitter IUden". 

Maurice Ryckaert had een prachtige route uitgestippeld en bij halten gaf hij een korte, 
maar boeiende commentaar. Hij schreef ook de gelcgenheidshrochure van 40 blz., 
overvloedig geïllustreerd. Ze kost 200 fr. en is te verkrijgen hij Walter Nottehoom of 
in het Stadsarchief van Eeklo. 

Luc Slockman 
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D. 50-jarig bestaan van het Genootschap 

/. De viering op /6 november 1996 in Eeklo 

De raadzaal van het stadhuis van Eeklo zat stampvol toen het schepencollege en de 
sprekers plechtig werden binnengeleid. De voorzitter begon deze academische zitting 
met de volgende inleiding: 

"Op 3 november 1946 werd op initiatiefval1 dr. Elisabeth Dhanens, in samenwerking 
met dr. Edmond Tielemall ell apotheker Prudent Ryckaert en andere heemkundigen 
zoals Remi Van de Moortele, Mmlrice Steel en juffr. Vall de Veire, hoogstudente, het 
Heemkundig Genootschap te Zomergem boven de doopvont gehouden. Dr. E. 
Tieleman werd als eerste voorzitter verkozen en werd de ziel van de kring. 

Hij zocht en vond overal medewerkers binnen de voormalige kringen voor 
Heemkunde zoals te Eeklo, Evergem, Knesselare en Aalter. Medio 1948 vroeg hij aan 
Achiel De Vos, pas (({gestudeerde onderwijzer uit Evergem, secretaris \'all het 
Genootschap te "vvillen "vorden. Na de ziekte en de vroegtijdige dood \'all Mon 
TielemwI was Achiel De Vos ruim 40 jaar bezieler en boegbeeld vall het 
Genootschap. 

Op 16 november 1989, dus juist 7 jaar geleden, werd ik te Maldegem tot opvolger \'all 
Achiel De Vos gekozen. Dat was een uiterst moeilijke opvolging. Nu 1I0g altijd roei 
ik mij slechts als zijn plaatsvervanger op wie de taak rust ~ijll historisch en heem
kundig testament uit te voeren. Dat was in de eerste plaats de qfwcrking VlIII de 
Geschiedenis van Waarschoot die met veel piëteit in 1990 door ~ijn dochter Lieve Dl' 
Vos vervuld werd. De Geschiedenis van Evergem werd door een werkgroep Of/der dl' 
kllluiige leiding van Freddy Pille, op basis I'all de nota '.'I l'llIl Achiel De Vos geschre
ven en in 1994 gepubliceerd. 

Voor de puhlicatie van zijn verzamelde toponiemen van het Meetjesland tot 1600 
werd begin 1990 de Stichting Achiel De Vos in het leven geroepen. Tenslotte :orgt 
het hllidige dertienkoppiRe bestllllr ervoor dat dl' werking I'ml het Genootschap met 
de voordrachten, het jaarlijks bezoek aall eell Meetjeslandse gemeel/tl' l'lI dl' 1>llhli
catie van het jaarboek Appeltjes \'l/ll het Meetjeslalld gewoon dOO1~~aat. Eell dag 
zoals vandaag zou hem veel genoegelI geda(/n hebbelI. J)aarom :ijll W(' bU:01Ic/cr I'('r
heugd dat Zijll weduwe LydÎl' De Vos aal/we:ig is". 

Nadien verontschuldigde de voorzitter Mgr. Leo De KeseI. burgemeester L. Mntthys 
en onze ere-voorzitster dr. E. Dhanens die een vriendelijke hrief schred'. 

Zeer geachte /-leer voorzitter, 

Mijll hartelUke dal/I. \,00,. dl' l'ril'/ult,IUkc uit/lodigi/lg tot c/(' .!t'('stt'lUkt' "ac/t'f/Ullg 
VUil de stichti/lg \'(/11 het Ilel'/Ilkmulig Gel/ootschap VtllI het A!C('{i('sllllld, /1/1 I'ljfiig 
jaar geledelI. 
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Voor::itter Luc SI(}cklllall OI'erlwndigl een exemp/aar 1'011 'Moer/ollls Wereld ' 0(//1 pror Johan 
Tae/demon . 

(Foto : W alter Notteboolll) 

Graag had ik daaraan deelgenomen, maar gelet op mijn leeftijd en gezondheid. en na 
overleg met mijn arts, is het verkieselijk dat ik U zou vragen 0111 mij te willen veront
schuldigen. 

Dank aan de gezamelijke inzet van het bestuur en van de leden gedurende die halve 
eeuw heeft het Genootschap zulke gestadige en bewonderenswaardige bloei gekend. 
En ik spreek de hoop uit dat die ook in de toekomst met vereende krachten verder zal 
ontwikkelen. 

Met mijn herhaalde verontschuldigen. oprechte dank en vriendelijke groeten, 

Was getekend Elisabeth Dhanens, ere-voorzitster. 

Daarna kwam Filip Bastiaen , hoofdredacteur van Appeltjes, aan het woord om de 
invloed en uitstraling van het Genootschap gedurende 50 jaar te peilen. Hij begon met 
een soort prehistorie van de geschiedkundige vorsingen in het Meetjesland vóór 
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Zij /I/(/okten heel II 'at geschiedenis 1'(111 het Genoo tsclw/J Ill el': :. ilTelld 1'. I.n./". AI(olls 
Rr.lerhove ell :.ijn echtgenote, Oskar Lippen.I·, }o:.e( Vll lldel'e ire. - S/(f{/nt! : Lut' S/o('klll(/n. 
Moreel Ha ers, Mauria Rrckuert, Andrics De Sc/up/Jer. 

"De Welgezinden" luisterdell op eel/ stl)lvolle 1/1(llIier dl' plechtig/win op. 
(Fot : Wuller Notteboom) 
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19~6 lTevolcrd door een overzicht in vogelvlucht van de voornaamste historische en " e :::;:. "-
heemkundige publicaties tijdens de periode 1946-1996. Deze voordracht zal verwerkt 
worden tot een artikel in Appeltjes. 

Na een muzikaal intermezzo door de Welgezinden hield prof. dr. Johan Taeldeman, 
voorzitter van de Stichting Achiel De Vos, de feestrede over de ontwikkeling van de 
Meetjeslandse dialecten. Ook die feestrede zal in het jaarboek opgenomen worden. 

Na een tweede optreden van de Welgezinden huldigde de voorzitter de pioniers van 
het Genootschap. Andries De Schepper speciaal als lid van de Heemkundige Kring 
mil Evergem, Oskar Lippens als de zuinige penningmeester en eerste publiciteitsman, 
Marcel Haers, als auteur van heemkundige films, Maurice Ryckaert als medewerker 
van Appeltjes, Alfons Ryserhove als lid van de Heemkundige Kring van Knesselare 
en de voordrachtgever van de Moorden van Beernem, Jozef Vandeveire als topony
mist en Romano Tondat als bestuurslid en uitgever van Ons Meetjesland en de 
Eeklose Dobbelgebakkene. Wegens het schielijk overlijden op 15 november 1996 van 
Georges Van Vooren, bestuurslid (1967-1992) werd het voor hem een in memorial11. 
Deze geslaagde feestzitting werd besloten met de slottoespraak van schepen Koen 
Loete van Eeklo die het Genootschap het beste wenste voor de volgende 50 jaar. Een 
uitgebreide receptie was de gedroomde finale van zoveel welsprekendheid. 

L.S. 

2. In de marge van de viering 

DR. EDMOND TIELEMAN EN DE POLDERS 

Onze eerste voorzitter was een ware polderfan. Hij werd geboren te Waterland
Oudeman en sleet zijn jeugd in Watervliet. Monseigneur Leo De Kesel, een klasge
noot van Tie1eman, beschreef hem als een heel knappe student (hij was de eerste in 
de rethorica), maar ook als een groot minnaar van de polderstreek. 

Deze liefde uitte hij al in 1939 in een lang artikel over de Vlaamse Polderstreek in het 
tijdschrijft Toerisme van V.T.B. (jg. 19, nr. I van januari 1939, p. 1()-16). Daarin 
beschrijft hij de polder, de vlakte, de bomen, de dijken, het water, de oude havens, het 
werk van de mens, de bevolking, de organisatie en de velden. Aan bod komen de 
Antwerpse (hij woonde toen in Ekeren), de Meetjeslandse en Zeeuws-Vlaamse pol
ders. 

In de ruhriek Treffende boeken van Toerisme (jg. 20, nr. 14 van 14 juli 1941, p. 387) 
bespreekt hij de roman Het poldervolk van zijn streekgenoot Raf Van Hulse. Daarin 
beschrijft E. Tieleman de polders in de omgeving van Watervliet : Ol 't Is een veie 
,Hreek, het v/as en de suikerbiet groeien er welig. /Je talrUke groote plassen en de 
'kreken en gaten' hrengen Irissche qj'wisseling in hel wUde landschap. De dijken /liet 

279 



hUil lange rij populieren en olmen brengen er relief en diepte in. Dit landschap is in 
dit boek niet alleen de achtergrond, het speelt een actieve rol in het gebeuren. Het 
boerenmeisje, de sympatieke hoofdfiguur van het boek, ondergaat sterk den indruk 
vall het wijde, het verre, het ruime landschap waarin zij opgroeit. De vaderlijke hoeve 
ligt ver/oren-eenzaam in den polder bij een grooten plas. Die eenzaamheid wordt 
/war sterkte en tevens haar zwakheid: zij heeft geleerd op zich zelf te betrouwen. in 
haar eenzaamheid moest zij /laast de andere bewoners den strijd aanbinden tegen de 
natuurelementen die in de polder zoo driest kunnen woeden: de wind en de :Oll in de 
open vlakte, het water en het slijk hebben deze boerendochter gestaald". 

Hij was de initiatiefnemer van het ]acob ]ordaenspad van de V.T.B.. dat o.m. langs 
de Ekerse dijk te Wilmarsdonk liep, en dat op zondag 24 juli 1938 ingewandeld werd 
door Jozef Van Overstraeten, Edmond Tieleman en anderen (Toerisme, jg. 19, nr. 17 
van I september 1938, p. 492-494). 

L.s. 

De gegevens over dr. Edmond TieIeman en de polders werden mij bezorgd door Dries 
De Schepper, waarvoor hartelijk dank. 

EEN GEDICHT EN LIED OVER "DE APPELTJES VAN HET MEETJESLAND" 

Via een aankondiging in Beknopt Vers/ag van Hef Nieuwsblad - De Ge1lle1lallr wist 
Dries De Schepper de tekst (Maurice Sabbe) en de muziek (Remi Ghesquiere) van het 
lied De Appeltjes va/l hef Meetjesland te verkrijgen van Christiane Coppens te 
Wichelen, die hem gevonden had in het derde deel van Dl' Vlaamsche :llllger. Dit 
gedicht bestond dus al voor het jaar 1949 toen Appl'itjl'.'î \'Wl hl't Meetjeslalld Vl"XJr het 
eerst verscheen ! 

DE APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

Het schip moet voort naar Engeland, 
't Heeft moeite om heen te varen. 
De stoomfluit gilt, hel schroefwiel stampt 
En slaat de wilde baren 
't (s van den bodem tot het dek 
Beladen voor den Britschen Djek. 
Met appeltjes rood als bloed, 
Met appeltjes suikerzoet. 
Zij worden gezocht ten allen kant : 
't Zijn de appeltjes van het Meetjesland ! 

Naar Vlaanderen keert de stoomcr weer, 
Tot vrcugd der schipperslieden. 
Een watervogel vlug en licht 
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Kan vast niet verder vlieden. 
De vracht is klein, die 't schip nu vaart, 
Doch ze is gewis het dubbel waard. 
l Zijn guinjes met gouden klank 
En schellingen zilver blank! 
Zij werden gehaald op 't Britsche strand 
Door de appeltjes van het Meetjesland. 

Wij brengen "t boertje lof en eer ! 
Hem danken wij de vruchten, 
AI doen hem hagel, rups en wind 
Zoo vaak het ergste duchten. 
Hij waakt en zorgt met noeste vlijt 
Tot hem een heerlijke oogst gedijt 
Van appeltjes rood als bloed, 
Van appeltjes suiker zoet. 
Dan lachen de boertjes zoo plezant 
Naar de appeltjes van het Meetjesland ! 

Hoogstaande poëzie is het zeker niet. Het gedicht verwijst wel naar een belangrijke 
trafiek van Meetjeslandse appelen naar Engeland ! 

L.S. 

2. Boekennieuws 

A. BRAET, De Braetroute, Erembodegem-Aalst, 1996, 192 blz., geïll. met talrijke 
foto' s, kaarten, archiefteksten, enz. 

André Braet is een hardnekkig genealoog die zich noch inspanning, noch moeite ont
ziet om op het spoor te komen van zijn voorouders. In 1981 kon hij al het lijvige boek 
Hel geslacht Braet door de eeuwen (1295-1980) het licht laten zien. Bouwend op dit 
merkwaardig werk, schreef hij ten behoeve van zijn familie in België en in het bui
tenland De Braetroute, een soort geïllustreerde reisgids doorheen het land van zijn 
voorvaderen. 

V<x)raf schetst hij heel beknopt de geschiedenis van de oudste voorvaderen Baraet en 
Braet en geeft hij een verwantschapstafel, zodat de lezers de verschillende takken 
Braet uil mekaar kunnen houden. Elke stam wordt in een releverende historische en 
geografische context geplaatst. Hij vond zelfs een Braetshoek, de bakermat van de 
Braets te Nevele. Symoen Braet (ca. 1435-1525) beschouwt hij als de vaandeldrager 
van zijn familie, omdat hij zich een sterke sociale positie in /-Iet Land vlIn Nevele en 
/Je Roede van Tielt wist te verwerven. 
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De Braetroute begint te Nevele en brengt ons dan over de Braetshoek. Poese\e, 
Lotenhulle, Poeke, Kanegem, Ruiselede, Bellem tot Hansbeke. Er zijn 62 plaatsen 
aangeduid die iets te maken hebben met leden van de familie Braet. Op elke plaats 
weet André Braet enkele historische bijzonderheden te vertellen, zodat de wandelaar. 
de fietser of automobilist niet alleen familiale herinneringen voorgeschoteld krijgt, 
maar ook landschappelijk en geschiedkundig aan zijn trekken komt. 

De Braetroute is een sympathiek en pretentieloos boekje dat ons uitnodigt om het 
voorvaderlijk land van de familie Braet te ontdekken. 

L.S. 

R. BAECKELANDT, De familie Baekelant. Afstammelingen van MathielS (/653-
1726) en Govaerts Elisabeth (( /652-1728), Aalter, 1996, 455p. + alfabetische klap
per, rijk geïllustreerd met allerlei documenten, foto's enz. 

Elk jaar worden er in onze regio verscheidene familiegeschiedenissen geschreven. De 
meeste worden echter niet besproken, veelal omdat ze slechts in beperkte kring cir
culeren en niet onder onze aandacht komen. Ze zijn doorgaans ook op hetzelfde stra
mien, als een graatgenealogie, opgebouwd, zodat het voor een bespreker bijna niet 
mogelijk is steeds nog iets nieuws te zeggen. Toch kunnen familiegeschiedenissen 
soms ongemeen boeiend zijn. 

Op de hier besproken studie zou ik die laatste term niet meteen willen kleven, maar 
ze is in elk geval verdienstelijk te noemen. Roger Baeckelandt stak er de laatste jaren. 
vervroegd pensioen, zeer veel tijd in en dat merk je reeds aan de hoeveelheid tekst in 
het boek. Het is hier geen zoeken van tekst tussen de illustraties. alhoewel het afdruk
ken van documenten als akten en doodsprentjes misschien wel iets kariger mocht. 
Maar natuurlijk, elke struik, elk familielid ziet graag iets van het eigen gezin. 

Het boek brengt geen oude familiegeschiedenis. want de auteur kreeg met heel wat 
moeilijkheden te kampen. Maar dit feit doet helemaal geen atbreuk aan de verdien
ste. De studie is onderverdeeld in een tweetal kleine hoofdstukken en een enorm 
derde hoofdstuk. In de eerste twee behandelt de schrijver de schrijfwijze van de naam 
en een voorgeschiedenis tot een eind in de 18de eeuw. met voornamelijk de vestiging 
van deze familie in Bellem vanuit Wielsbeke. In hoofdstuk .3 komen de .3 grote tak
ken aan bod die zich verspreidden vanuit Bellem. De familie wordt er viu de graat
structuur behandeld tot op vandaag. Het gaat daarbij niet om loutere opsommingen 
van namen en data. Bij bijna elke persoon wordt een korter of langer stukje gesd1l't.'
ven. Op die manier wordt ook duidelijk dat de auteur een enorme versdleidenheid aan 
bronnenmateriaal heeft geraadpleegd: volkstt'llingen. het hek gamma aan bl.'sl.'hikba
re belastingsrollen, schoolgegevens. arman:hief. kiezerslijsten enl.. Ik \'I.'nnol.'d dat de 
naamgenoten het bock (of delen ervan) graag zulkn lezen. want 1.1.' 11l11'Wn IÎI.:h nkt 
te beperken tot het terugvinden van de I.·igen naam, 
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De auteur is dus op goede weg en dit belooft voor de toekomst, want de microbe laat 
hem geenszins los. En daarom willen we niet nalaten enkele suggesties te doen. De 
waarde van een dergelijke studie kan enorm toenemen door te pogen de gegevens tot 
op zekere hoogte eens collectief te verwerken en niet louter te vermelden bij elke per
soon individueel. En ikzelf lees liever Jan-Baptist Lootens en 5 april 1778 dan 
Lootens Jan-Baptist en 05 apr 1778. Maar voor velen zijn dit details. 

Kortom vele genealogen kunnen in dit boek al eens hun licht opsteken, temeer daar 
het zeer verzorgd werd uitgegeven en de foto's van een uitstekende kwaliteit zijn 

voor het gebruikte procedee. 

F.B. 

P. LAROY (ed.), F. BASTIAEN en A. DE KE, 100 jaar in beweging. Geschiedenis 
\'all de christelijke arbeidersbeweging in groot-Aalter, Aalter, 1996, 216 blz., geïll. 
Prijs 600 fr. + 100 fr. verzendingskosten. Te storten op rekening nr. 890-0240476-44 
ten name van ACW-Koepel Aalter. 

Dit boek dat al vijf jaar op het getouw stond, kon uiteindelijk op 20 december 1996 
in het Cardijncentrum te Aalter voorgesteld worden. Het geduld van de talrijke 
inschrijvers werd ruimschoots vergoed door de kwaliteit en de degelijkheid van deze 
historiek van het Aalterse ACW. Om dit goed resultaat te bereiken deed het ACW een 
beroep op een drietal volleerde en bekwame Aalterse schrijvers en geschiedschrijvers 
Peter Laroy, Filip Bastiaen en Andre De Ké. 

Het boek telt vijf grote delen, nl. Sociaal Panorama van de 19de eellW, Ontstaall en 
uithouw van de Aal/erse arheidersbewegillR (19IR-1940), Herstal Tl([ de oor/OR 
(1945-19(j()), Naar een industrieRemeellte (19(jO-197(j) en De jilsie voorbij. 
Filip Bastiaen bijt de spits af met zijn panorama over de sociale toestand in groot
Aalter in de 19de eeuw (blz. 11-60). Aan de hand van een eerder beperkt bronnen
materiaal poogt hij de levens- en arbcidsomstamligheden van de H'erklieden, de hulp
verleningen en het ontluikend sociaal protest te schetsen. Daarna worden de acties 
beschreven van de socialistische en anti-socialistische krachten, van de aanhangers 
van Daens en Plancquaert en de eerste christen-democraten om een dam op te wer
pen tegen de sociale uitbuiting van de arbeiders. Op het einde van 19de eeuw gaven 
de maatschappijen van de ol/derli/lRe hijs/wui een eerste antwoord op de sociale mis
toestanden. 

De auteur is erin geslaagd een treffend hceld op te hangen van het lot van de (\I·bei
der ... in de I<)de eeuw door een comhinatie van algemene gegevens en concrete voor
beelden uit gwot-Aalter, zodat de lezers een waarheidsgetrouwe indruk krijgen van 
/.ijn trieste levensomstandigheden. 
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Vanaf deel 2 heeft Peter Laroy de peil van Filip Bastiaen overgenomen! In dit deel 
wordt dan het ontstaan en de uitbouw van de Aalterse arbeidersbeweging () 900-
) 940) uit de doeken gedaan. Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam er te Aalter een 
werkliedenbond tot stand. In de persoon van onderpastoor Maurits Van Caeneghem 
vond hij een proost en leider. In 1932 won een alliantie van een Vlaamse midden
groep, ontevreden boeren en de christelijke arbeiders onder leiding van Karel 
Bockaert de gemeenteraadsverkiezingen.Tijdens het InterbelIum bloeiden de zieken
fondsen, de socio-culturele verenigingen en de coöperatieve bewegingen. 

In deel 3 komt dan het herstel na de tweede oorlog aan de orde met de strijd voor een 
billijke vertegenwoordiging en met een nieuwe rol voor de ziekenfondsen. Opmer
kelijk is ook de opkomst van de KWB in deze na-oorlogse periode. 

In deel 4 behandelt Peter Laroy de omvorming van Aalter van een landbouwdorp tot 
een industriegemeente en de evolutie van het ziekenfonds tot een koud(!) verzeke
ringsorganisme. Ook werd de vernieuwing van de vrouwen- en jongerenwerking aan
gepakt. 

In deel 5 tenslotte komt de periode van de fusie van 1976 aan de beurt waarin de wer
king van ACW-werking groot-AaIter onder de loep werd genomen waar een verrui
ming op alle vlakken merkbaar is. 

Als bijlage vindt de lezer een selectieve bibliografïe, lijsten van voorzitters van de 
verenigingen behorend tot het ACW en een zestal tabellen. 

Peter Laroy, die niet aan zijn proefstuk is (denken wij maar aan zijn studie over 
onderpastoor Van Caeneghem), heeft een vlot leesbaar studie geschreven waarin de 
doorsnee-lezer ook zijn gading zal vinden. De talrijke citaten verhogen de echtheid 
van het verhaal. Hij analyseert heel goed de evolutie van de diverse verenigingen en 
de gevolgen van de fusie op de (samen)werking van de verschillende afdelingen die 
evenwel autonoom zijn gebleven. Ook de titels van de hoofdstukken zijn soms heel 
sprekend zoals OlllSplll/llillR \'()or de R(~i(/(/Rde /l1l'1I.\' en Tegell de slechte praat. Zijn 
verhaal is met sympathie geschreven, maar blijft toch kritisch en waarheidsgetrouw. 
Een innovatie is wel het doorspekken van de tekst met korte stukjes in een apart 
kadertje waarin interviews, uitttreksels uit verslagboeken, brieven, toespraken, enz. 
opgenomen zijn. André De Ké, heemkundige en auteur van verschillende streekro
mans, schreef of herschreef ze in een vlotte en pittige stijl. Ze geven telkens een korte 
adempauze binnen de lopende tekst. 

Zonder in een cliché te willen vervallen mogen we dit boek als een kostbare aanwinst 
beschouwen voor de toch al rijke historiografie van groot-Aalter. We wensen onze 
drie Aalternaren geluk met deze voortreffelijke geschiedenis over de strijd van de 
arbeiders om het lot van hun families en henzelf te verbeteren. 

LUl' Stod.mun 
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P. DE CONINCK, Tweehonderd jaar gendarmen in Maldegem, Maldegem, 1996, 
S8p., geïllustreerd. Uitgegeven door de heemkundige kring Het Ambacht Maldegem, 
pla Noordstraat 196, 9990 Maldegem. 

In 9 echte hoofdstukken hangt de auteur, een rijkswachter op rust, een beeld op van 
de rijkswacht in een middelgrote gemeente vanaf het ontstaan van de instelling tot op 
vandaag. Hij beperkt zich daarbij niet tot de louter lokale gegevens, maar plaatst elk 
gebeuren tegen een ruimere achtergrond. Zo heeft hij oog voor de wetgeving en put 
hij uit de niet zo omvangrijke literatuur. 

Het boek, of misschien een omvangrijk uitgevallen brochure, is chronologisch opge
vat en werd zeker en vast geen droge kost. Gezien over dit onderwerp in onze regio 
nog maar uiterst weinig werd gepubliceerd, zijn de hoofdstukken 3, 4 en 5 uiterst 
interessant voor wie eraan denkt iets gelijkaardigs te verwezenlijken. Ze behandelen 
de gendarmerie tijdens de Franse tijd, de Hollandse marechaussee en het ontstaan van 
de gendarmerie in het onafhankelijke België. Deze onderwerpen worden weliswaar 
niet exhaustief behandeld, maar dat hoeft ook niet in een dergelijk opzet. De auteur 
bekomt op die manier een goede verhouding nationaal-lokaal, en alles wordt begrij
pelijk voorgesteld. Het voorafgaande hoofdst(lk over politiemachten tijdens het 
a/leien régime valt wel nogal mager uit. Die informatie is natuurlijk wel nuttig, maar 
wordt beter niet in een apart hoofdstuk of onderdeel ondergebracht, tenzij meer 
gestoffeerd. 

Ook de andere hoofdstukken laten zich vlot lezen, o.a door de inbreng van enkele 
markante gebeurtenissen zoals het oproer in Maldegem in 1933 en 1934 of door spe
ciale taken zoals het terugdrijven van zigeuners over de Nederlandse grens. Ook de 
inbreng van anecdotes zoals de tussenkomst van minister van Landsverdediging 
Poswick in verband met het bouwen van een nieuwe kazerne zijn geslaagd. 
Interessant zijn ook de hoofdstukken over de politiemacht tijdens de twee wereldoor
logen. 
Kortom, lectuur van dit boek is zeker en vast het aanbevelen waard. Daarenboven 
vind ik ook de foto's goed gekozen en van een goede kwaliteit. Achteraan zijn nog 
enkele naamlijsten opgenomen met aanvullende informatie. 
Meer moet dat niet zijn. 

F.B. 

3. Personalia 

A. In memoriam GeorKes van Vooren 

Op 20 november 1996 greep de uitvaart en begrafenis plaats van ons oud-bestuurslid 
(1967-1992) Georges van Vooren. Na een welgevuld leven was hij op 15 november 
1996 onverwacht gestorven, de dag voor zijn geplande huldiging als oud-bestuursl id. 
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Op 25 maart 1995 werd hem door de Heemkundige Kring West-Zeeuws- Vlaanderen 
nog een Liber amicorum onder het motto Geleefde Tijd aangeboden. 

In 1962 schreef hij al een eerste bijdrage over Aardenburg na de afscheiding van 
Vlaanderen (1604-1648) voor Appeltjes. Dit was het eerste van een reeks van twaalf 
artikelen over de Staatse katholieken in Eede, Aardenburg en het overige 
Middelburgse missiegebied. Daarnaast schreef hij nog talrijke bijdragen in andere 
tijdschriften. Zijn bibliografie telt in totaal I 10 titels. Vanaf september 1985 verzorg
de hij een veertiendaagse rubriek Spitten in het Verleden in het dagblad De Stem. 
Verder waren er nog enkele honderden berichten in dorps-, streek- en dagbladen. 

:vlet Georges Van Vooren is een gedreven en bekwaam lokaal-historicus heengegaan. 
Levend op de grens van het Meetjesland en West-Zeeuws- Vlaanderen was hij een 
verbindingsteken tussen Vlaanderen en Staats-Vlaanderen. Georges Van Vooren zal 
een belangrijk schakel blijven in de reeks van de Aardenburgse geschiedenisvorsers 
lopend van Ab Utrecht Dresselhuis, over G.P. Roos, G.A. Vorsterman van Oyen tot 

dr. J. De Hullu. 
L.S. 

B. Getuigen over Arthur Ver/1011sfraete 

Voordracht. getuigenis, uitgesproken door lo:::ef (los) De DOllcker tUdells de \'oor
stelling I'all Appeltjes nr. 46 op :::aterdag la feb/'llllri 1996 ill Alliter. Arthul' 

Verhollstraete was net 25 jaar overledelI. 

Waarom voorzitter Luc Stockman mij heeft gevraagd om een getuigenis af te leggen 
over een heemkundige, een historicus, een vorser, een wroeter in archieven, is iets 
wat men zich terecht kan afvragen. Ik ben wei geen z.g. leek, maar toch kan ik me 
hoogstens beschouwen als een sterk geïnteresseerde, een sympathisant. maar dan wei 
gedreven om het dell \'olke kOlld te l1l11kclI : een uitbeelder, een vertolker. 

Soms was ik wel eens een beetje jaloers op mensen die dit opzoeken aandurven en 
aankunnen. Ik denk daarbij ook aan mijn normaalschool- en c.O.V.-\Tiend Achiel Ot' 
Vos, die me altijd als een onbereikbaar model voorkwam. Maar dan tmost ik me lllt't 
de gedachte, dat er ook mensen moeten zijn die het op de één of de andere manier 

naar de goegemeente brengen ! 

Wellicht heeft men me gevraagd omdat ik één van de weinigen bt'n dit' het \'an in ht't 
begin hebben meegemaakt. - Nog voor de contal'ten met Anhur /kh op het tt'ITt'in 
van de heemkunde afspeelden, waren er de familiale en pmfessionek clmt:\I.'ten. Er 
was immers een intense relatie tussen een familie van hllissehildl.'rs t'n t't'n \',111 

wagenmakers-schrijnwerkers. Zo waren die cr al tussen mijn g("l)ot\'alk'r Ll)lIis nl' 
[)oncker en Gust en De~s Vt'rhoustraetL'. Later \wnl dnt tUSSt'n mijn nllkr .. \dlid, 
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een te vroeg gestorven sociaal-geëngageerd man, en de kinderen Verhoustraete, de 
"erre Verhoustraetes. Verre, zegden we, omdat een zoon, Ernest, in onze Bellem
straat woonde. terwijl Camiel, Raymond, Alfons, Gerard ... , het mannelijk gedeelte 
van het grote gezin, het hout bewerkten in de Lostraat. 

(Tussen haakjes. ook Marcel was gehuwd, maar al in 1940 weduwnaar geworden. 
Bij hem verdiende ik mijn eerste loon. Tijdens de grote vakantie van 1939 vroeg 
\1arcel me, of ik zo 'n honderdtal stokken voor de lokale vinkeniers wou verven met 
zwarte bordverf en voorzien van witte nummertjes. Met enige fierheid gaf ik dit eer
ste verdiende loon aan mijn moeder weduwe.) 
Hoe dikwijls ik met peter-oom Jules naar de verre Verhoustraetes ben gegaan, om 
maten voor glas, met rekeningen, of om rekeningen te betalen, kan ik niet meer zeg

gen. 

En dan zag ik daar ook soms de oudste Verhoustraete, een wat teruggetrokken figuur, 
waarvan men zei, dat hij aan de torens van Ruiselede telegrafist was geweest, maar 
nu in Brussel werkte. Maar ook thuis zat hij hele dagen op zijn kamertje. Hij stu
deerde nog bij, zei men. Achteraf vernamen we meer over zijn vervroegde oppen
sioenstelling in 1939 en ook waarmee hij zich in zijn studeerkamer onledig hield. 

Met dit laatste maakte ik enkele jaren later kennis, toen ik vanaf de schooljaren 1942 
en 1943 in de normaalschool de opgaven van de onderwerpen voor onze z.g. "gelei
de oefeningen" kregen: o.a. een werk over globaallezen, kunstgeschiedenis, natuur
historie, over het dialect van onze gemeente, maar vooral een monografie van die 
gemeente. Dat laatste was er onveranderlijk bij en bij de meesten beperkte zich dit tot 
afschrijven en met fotokaarten illustreren van het werk van een voorganger en ... put
ten uit De Potter en Broeckaert. Dit leek me echter een te gemakkelijke oplos
sing. Van één van voornoemde voorgangers vernam ik dat Arthur Verhoustraete zich 
met de geschiedenis van Aalter bezig hield. Ik trok mijn stoute schoenen aan en ver
koos opnieuw de weg naar de verre Verhoustraetes in de Lostraat. 
Daar vond ik een bereidwillig man die mij gul de eerste resultaten van zijn opzoe
kingen toevertrouwde. Ik bezit nog steeds de kopij op doorslagpapier van De kerk en 
de kerkelijke instellilzgen Ie A{[/ter mnd JÓOO. Daarnaast kreeg ik een aantal notities 
op snippertjes papier, maar. .. met een stijlvolle hand geschreven. "Ge moet niet alles 
voor evangelie {[alllzemen wat Oe Potter en 13roeckaert schrUl'en", zei Arthur. 

Wat ik uit al deze gegevens distilleerde mocht, qua uiterlijke vormgeving, wel gezien 
worden, maar qua inhoud kijk ik er maar meewarig op neer. Vooral wat een pseudo
toponymist over de Aalterse wijk- en straatnamen bijeenschreef, zou naast het werk 
van Magda De Vos in het niet verzinken. Toch krceg ik een zeer wel en ... het liet me 
later toe, in mijn geschiedenisonderwijs, telkens aanknopingspunten te vinden bij de 
plaatselijkc geschiedenis. 

Arthur had ondertussen wel ontdekt, dat ik hem een wederdicnst kon bewijzen. Onder 
de impuls van V.T.H.-vertegenwoordiger, vricnd van Arthur. Amedé Laroy, eveneens 
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bezield door de liefde voor het heem en zijn geschiedenis, werd een tentoonstelling 
gepland, die eveneens de start zou betekenen voor een heemkundige kring. Het 
opzoekingswerk van Arthur 'moest vorm krijgen, uitgebeeld worden en daarvoor had 
hij mensen nodig, die zijn kaarten en plattegronden konden vergroten, zijn grafieken 
voorstellen, en die vond hij in de persoon van Jan Alyn, Jozuë De Muynck, Amedé 
en August Laroy, Luc Van A verbeke en mezelf. 

Maar daarnaast waren er foto's van Jozef De Muynck, Jozef Callant, tekeningen en 
schilderijen van Amedé Laroy , Jozuë De Muynck , Adhemar De Poorter. August Van 
Landeghem, Rober Vanoutrive, Theofiel Verbrugghe en mezelf. Er werden ook gra
fieken van demografische gegevens, pastoorslij sten , de geschiedenis van onze kerk in 
tijdbandvorm enz. opgehangen, Ten slotte was er houtsnijwerk van Jan Alyn en een 
mooie reliefKaart van dezelfde. Ze was, met een beetje hulp van mijn hand. opge
maakt volgens het procédé van de hoogtelijnen uitgesneden in karton , Ik mocht ze 
achteraf dan ook gebruiken bij mijn eindwerk in de normaal school. 
Deze succesvolle tentoonstelling vond een onderkomen in de bovenzaal van het toen
malige C([sino bij Mevr. Van Vooren-Billiet tijdens de kermisdagen van 19 tot 22 

september 1943. 
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Mijn grote vakantie was toen verdeeld tussen de K.S.A. aan de Krompoei en de 
Casinozaal. Ik zie me nog de ijzeren trap oprennen. Ik zie me nog met Arthur op de 
trein naar Brugge. Erg spraakzaam was hij niet, maar toch vertelde hij me, dat hij 
nieuwe gegevens had gevonden over het ontstaan van de Brugse vaart en dat hij me 
een kaart wou laten overtekenen. Hij had die gevonden in de Anna/es van de Brugse 
Societé d'Emulatiol/ van 1894. Ik zou dit doen terwijl hij verdere opzoekingen deed. 
Voor een arme oorlogse student had hij zelfs het treinticket betaald. - Omdat ik met 
het tekenwerk onmogelijk kon klaarkomen, mochten wij het boek meenemen naar 
Aalter, waar ik de kaart rustig verder kon afwerken. Op de terugweg was Arthur heel 
wat spraakzamer en vertelde, als een tevreden man, dat hij weer vier regeltjes had 
gevonden en ... daarbij, dat hij zijn kaart zou hebben. - Later, in 1979 heeft een der-

v. T. B. 
Aalter 

ill 

HEEMKUNDIGE 
TENTOONSTELLING 

op 19,20,21,22 September 1943 

In de zaal .. Casino" Markt. 
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gelijke kaart nog gediend als kafttekening voor een brochuurtje bij de herdenking van 
de rellen tussen de Witte Kaproenen en de Brugse vaartdelvers. 

De tentoonstelling werd zo'n succes, dat ze ook openbleef op nakermiszondag 26 
september en de volgende zondag 3 oktober. - In zijn openingswoord, sterk 
gestoffeerd met vooral nieuwe historische gegevens van vorser Arthur Verhoustraete, 
deed meester Laroy een oproep tot het bestendigen van een "heemkring", "Rooms en 
Vlaams" en het geleidelijk aanleggen en uitbouwen van een heemkundig museum. 
Hij zei dat het initiatief "geen bevlieging was, geen oorlogsinstelling" en deed een 
beroep op de "geestelijke en wereldlijke overheÎcf'. 

Maar het werd jammer genoeg toch gedeeltelijk als een oorlogscreatie beschouwd en 
verdween in de maling van de naoorlogse repressie. 

Arthur werkte echter ondertussen vlijtig verder, zocht stambomen op voor Aalterse 
families, klasseerde het gemeentelijke archief, groef dieper in de plaatselijke historie. 
vooral in de feodale toestanden en zorgde ervoor, dat jaar na jaar. zijn opzoekingen 
hun neerslag kregen in bijdragen allerhande. Zijn bijdrage De kerk en de kerkelijke 

instellingen te Aalter rond 1600 verscheen als feuilleton in het weekblad De Ster. uit
gegeven door de drukkerij De Prest te Beernem en werd in 1945 gebundeld tot een 

brochuurtje. 

Zijn studie over de kerk èn haar belangrijkste patroon, de heilige Cornelius resulteer
de in een tweede expositie in de Patronage (nu zaal Pax) in 1945. Ik was er toen niet 
bij, want ik was sinds juni onder de wapens. 

Van bij de stichting van het Heemkundig Genootschap \'(111 het Meetjesland in 1946. 
nu dus 50 jaar geleden, werd hij een getrouw medewerker. Zo stonden in het eerste 

nummer van Appeltjes al vier bijdragen van zijn hand. Maar ook Dlls Heem. Dlls 
Meetjesland en Dns /)oomkerke konden van zijn opzoekingswerk genieten. Zijn bio
grafie vermeldt niet minder dan 3g geschied- en heemkundige artikelen tussen 1947 
en 1971. 

Zijn studie over Het oostelijke deel \'(111 het BlIlskamp\'eld ell de olltginning erl'tlll. 
verschenen in 1959 was baanbrekend, en zijn belangrijke artikelen over de heerlijk
heden zijn bron en vertrekpunt geweest voor het werk van weer andere vorsers. Je 
moet maar eens nagaan, hoe dikwijls zijn bijdragen in de bronvermeldingen van 
nadien uitgegeven monogratïën worden vermeld. 

Zonder zijn opzoekingen zouden de Sillt-Comeliuss!Oet en het Sillt-Comdiuss/)t'! van 
1955 moeilijk gestoffeerd zijn geworden. En toch hoor ik hem nog leggen: "ZI'/U>!>
hen niet \loor alles lIaar mU geluisterd. J)ellk ('eIIs (/(111 1'('11 gro('P "Nallr Grol'lI;lIgc' 

onder de hescherming I'lill de H. -Comelills ", tel"\\'1)"1 \I'U 111(>11 Olldt'r d(' mllt'''' \'(/11 cll' 
heer I'lI11 Gistel warelI, je weet wel, die, \I'{/tIn'tllI ";('me/llc1 lIil elt' nwcl r;t'/) :\'tllI 
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Ghistel is een held, wanneer het hangen geldt". Zo dichtte het eertijds toch Albrecht 
Rodenbach. Maar ja, het huis Maes had zulke mooie uitrustingen met klauwende 
leeuwen. En de jonge boerenzonen zaten zo graag fier op hun paarden. 

Waar had Arthur die eruditie dan wel gehaald? Hij was toch amper tot zijn l2de jaar 
naar school gegaan. Stel je voor, de oudste van achttien verder studeren. Dat stak er 
zeker niet in. Ik licht uit de tekst die ik in 1979 over Arthur schreef voor de map van 
de plaatselijke Culturele Raad, onder de titel Merhvaardige figuren te Aalter. 

"Zijn waarde ligt vooral hierin, dat hij dit door zelfstudie en eigen vervolmaking /zeeft 
kunnen venvezenlijkel1. Van telegrambesteller werd hij door studie per briefivisseling 
"ordeklerk" bij de telegraafdiensten. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
remde tijdelijk zijn opgang. Samen met collega 's vluchtte hij naar Engeland. 
Vandaar ging het naar Auvours. Dit gaf hem de gelegenheid om zijn talenkennis te 
ven'olmaken. Was zijn gezondheid niet voldoende sterk voor legerdienst, toch bood 
hij zich vrijwillig aan voor de hulpdiensten, wat hem tijdelijk aan het front bracht. 
Daar maakte hij kennis met de Vlaamsvijandigheid en de reactie van de Fronters. Het 
was medebepalend voor zijn Vlaamse reflex. Na de Duitse nederlaag geraakte Arthur 
met het Belgische bezettingsleger in Aken, wat hem de gelegenheid bood om grondig 
Duits te studeren. 

Na de oorlog ~l,lerkte hij tot eind 1924 in het telegraafkantoor Brugge, daarna in het 
Radio-elektrisch Centrum van Ruiselede. Daar verzette hij reuzenwerk. Een promo
tie ging aan hem voorbij en dit veroorzaakte spanningen. Die hadden zijn overplaat
sing naar de Directe Radio hij de R. T. T. te Brussel voor gevolg. Daar aardde Arthltr 
niet en na een korte ziekteperiode, vroeg hij in 1939 vervroegd pensioen aan. 

Deze plotse vrije tijd, maar vooral zijn werkkracht en de aangeboren eruditie, boden 
meteen de kans tot vorsen en napluizen en zo werd hij de onvergetelijke figuur die we 
vandaag herdenken. Al te bescheiden leefde Arthur echter het lief'it op de achter
grond, in de schaduw, ietwat gesloten en schuw, maar met een groot hart, mild rond
delend wat hij hezat en vond." 

Terecht werd hij dan ook in 1970 geëerd bij zijn 75ste verjaardag en verscheen er een 
huldebrochure van de hand van Alfons Ryserhove, met teksten uit het 20ste jaarboek 
Appeltjes van het Meetjesland. 

Terecht verscheen er een In memoriam Arthur Verhoustraete bij zijn overlijden in 
1971. 

Terecht werd in 1974, op initiatief van een andere heemliethebber en bewonderaar 
van Arthur, Roger Defruyt, tevens vertegenwoordiger van de V.T.B., met medewer
king van de gemeentelijke overheid, in tegenwoordigheid van wijlen Jozef Van 
Over!-.traeten en oud- burgemeester Jan De Crem - die als geen Arthur wist te waar
deren -, een gedenkplaat aangebracht aan het ouderlijk huis in de Lostraat. 
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Terecht werd Arthur zijn naam gegeven aan de heemkundige kring die in 1977 werd 
gesticht en die het kringblad Land van de Woestijne uitgeeft. 

Terecht wordt Arthur nu opnieuw herdacht, in het 25ste jaar na zijn overlijden. het op 
één jaar na 100 jaar na zijn geboorte! 

C. In memoriam PRUDENT RYCKAERT 

Op 30 december 1995 overleed Prudent Clement Ryckaert. in de ouderdom van 83 
jaar. Hij was een telg uit een eerbiedwaardige polderfamilie en zag het levenslicht te 
Watervliet op 14 juli 1912. 

Als een spruit uit de harde, weerbarstige maar vruchtbare poldergrond opgeschoten 
en er opgegroeid, voelde Prudent zich vanaf zijn prille jeugd aangetrokken tot de 
geschiedenis van zijn dorp en streek. Hij was, samen met dr. Elisabeth Dhanens en 
dr. Edmond Tieleman, één van de initiatiefnemers om een heemkundige vereniging 
te stichten. In 1946, juist een halve eeuw geleden, had een eerste contactvergadering 
plaats in een herberg te Zomergem, waar Prudent zich kort voordien als apotheker 
had gevestigd. 

Het ledenaantal van de jonge vereniging, die ondertussen onder de naam Heemkundig 
Genootschap van het Meetjesland boven de doopvont was gehouden. groeide gestaag 
en er werd gewerkt aan een eerste jaarboek. Or. Edmond Tieleman werd de eerste 
voorzitter, dr. Elisabeth Dhanens ondervoorzitter en Prudent zelf verzorgde het secre
tariaat. 

Prudent was een zeer belezen heemkundige en verzamelde tijdens zijn leven een uit
gebreid archief, waarvan hij spijtig genoeg nooit gebruik heeft gemaakt voor één of 
ander artikel voor het jaarboek van het Genootschap, waarvan hijzelf toch stichter 
was. Jammer ook dat niemand toegang kreeg tot die rijke bron van gegevens. Zelfs in 
het jaarboek van het Genootschap lezen we alleen een kort ;11 memoriam na het over
lijden van zijn vriend dr. Tieleman. 

Prudent nam de functie van secretaris waar tot in 1947. waarna hij het penningmees
terschap op zich nam, dat hij vervulde tot in 1963. Nadien was hij ondervoorzitter tot 
in 1968 en werd dan ere-ondervoorzitter tot aan zijn dood. 
Tijdens zijn laatste levensjaren, die hem van ziekte en ongemakken niet spmmkn. 
leefde Prudent eerder wat teruggetrokken, en gaf. devoot zoals hij was. raad t'n stl'un 
aan verscheidene godsdienstige verenigingen in de parOl.:hie. 

We zullen ons Prudent blijven herinneren als een rechtschupl'n en trouw lid vnn ons 
Genootschap. 

I\I.R. 
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D. IJll7lemorial7l ANTOINE JANSSENS 

Wat Antoine Janssens (0 22 oktober 1922 - + 6 augustus 1996) voor de lokale 
geschiedenis en heemkunde in Het Land van Neve/e betekend heeft, werd al uitvoe
rio- beschreven in het hll/denl/111mer Amoine Janssens van Het Land van Nevele 

t:-

(1977). Zijn naam zal altijd verbonden blijven met de oprichting van het museum 
Rietgaverstede, in Nevele geopend op 22 mei 1963. Op 16-jarige leeftijd, in 1938, 
begon hij met het verzamelen van oude postkaarten, uit zijn streek. Dit zou uiteinde
lijk leiden tot de oprichting van zijn eigen en uniek streekmuseum. 

Voor de stichting van de heemkundige kring Het Land van Ne vele, schreef hij een 
zestal bijdragen voor ons jaarboek, nl. in de nummers 7 tot en met 11. In de zomer 
van 1965 bezocht ons Genootschap onder zijn leiding het RietgaverstedemliSe1ll11. 

Zijn verdiensten als model heemkundige werden naar waarde geschat door de uitrei
king van de Reinaertprijs in 1977 van het Oostvlaamse Verbond van de Kringen voor 
Heemkunde en de toekenning in 1989 van het Dr. Jozef Weyns-eremerk door het 
Verbond voor Heemkunde. Met het heengaan van Antoine Janssens verdwijnt een 
belangrijk figuur uit de heemkundige wereld van Het Land van Nevele. 

L.s. 

E. In memoriam Roger Defruyt 

Het Land van de Woestijne zal nooit meer zijn zoals het vroeger was. Zijn ijverige 
initiatiefnemer, redactiesecretaris, penningmeester, tekenaar. .. in één woord dllive/
doet-al is niet meer. 

Op 19 mei 1996 is hij ons plotseling ontvallen. Een paar maanden voor dat onver
wachte overlijden was er wel een kleine, maar onheilspellende waarschuwing geko
men, die hem noopte tot inbinden. Toch bleef hij actief, vooral in en om zijn woning 
en zelfs voor de vele taken die hij in allerlei verenigingen vervulde. 

Het was precies alsof hij voelde aankomen, dat ook een geplande heelkundige ingreep 
hem fataal zou kunnen zijn, want hij heeft de tijd die hem nog werd gegund, doorge
bracht met het in orde brengen en afsluiten van de vele opdrachten die zijn functie in 
de verenigingen meebrachten. 
Zorgvuldig en stipt, zoals hij was, wou hij wellicht niets in wanorde achterlaten voor 
zij die zijn werkzaamheden zouden kunnen overnemen. 
Want zo was hij nu eenmaal: een man van plicht, veeleisend en kritisch voor zich
zelf en dan ook voor zijn medewerkers, zijn collega's en zijn leerlingen. 

Daardoor was hij ook een goed onderwijzer, ook streng voor zijn leerlingen voor wat 
gedrag en werkzaamheid betro1Ten - Waren het zijn Westvlaamse wortels, langs 
vader~ en moeders zijde '! Ilij kwam, na de lagere school in de Aangenomen 
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Jongensschool in de Stationsstraat, terecht in de Bisschoppelijke Normaalschool van 
Torhout. 

Na een paar waarnemende diensten te Aalter zette hij zijn eerste definitieve stappen 
in het onderwijs dan ook op Westvlaamse bodem. Hij werd bijzondere leraar han
denarbeid, houtbewerking en elektriciteit in een aantal scholen als te Menen, 
Wakken, Wielsbeke, Sint-Eloois-Vijve en Oostrozebeke, waar hij in de hervormde 
vierde graad de jongens zin voor manuele vaardigheden aanbracht. Dan kwam zijn 
aanstelling in de Sint-Gerolfschool te Aalter waar hij tot 1986 fungeerde. 

Ik kan getuigen over zijn eruditie, zijn practische aanleg, zijn zin voor klasorganisa
tie. Vooral de kennisvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis, maar 
ook zijn eigen moedertaal, lagen hem nauw aan het hart. 

Hij was ook een onderwijzer die breder keek dan zijn eigen school en die dan ook 
begaan was met de beroepsbelangen en de bestendige navorming van zijn collega's. 
Jarenlang was hij een plichtsgetrouw secretaris en later een even gewetensvol pen
ningmeester van de C.O.V.-kring Zuid-Meetjesland, waarvoor hij verslagen opmaak
te en alles bijhield alsof hij voor eigen beheer en bezit te zorgen had. 

Ook andere verenigingen konden een beroep doen op zijn engagement en zijn werk
kracht. Het werk van de Volkstuinen vond in hem een trouw bestuurslid-secretaris. 
die zorgde voor de bijeenkomsten en reizen. Onder zijn voorzitterschap kreeg de ver
eniging Werk van den Akker de koninklijke titel. Hij zelf kreeg die uit de handen van 
Prins Albert, onze huidige koning. 

In de Sint-Corneliusparochie was hij jarenlang de promotor van Kerk en Wereld. ook 
al toen men nog van de H.-Hartbond sprak. Men zag hem trouw als collectant in de 
Eucharistievieringen. Het onthaal van ingeweken, nieuwe parochianen was eveneens 
een deel van zijn bekommernissen. Hij werkte dan ook mee aan een welkomstfolder
tje. 

Ook de mindervaliden van Aalter ervoeren zijn belangstelling. In de jaren '70 enga
geerde hij zich voor Demival (= Deinze Minder Validen). - Door verschillende acti
viteiten konden deze mensen gratis naar een beschermde werkplaats worden 
gebracht. 

In de fanfare Eelldracht was hij al sinds 1950 spelend lid, steeds op post en. als het 
moest, bereid om de belangen van de muzikanten te verdedigen. Maar ook de koor
muziek hield hem een tijdlang in haar han. Het AlIIlIhi/ekoor en het parochiale zang
koor Sint-eeci/ia telden hem enkele jaren onder hun leden. 

Als vertegenwoordiger van V.T.B.-V.A.B. kon hij een he roep doen op doclImt.'ntutk. 
illustratie- en fotoarchief van zijn voorganger, meester Amt.'d~ Laroy. dat hij wist mm 
te vullen en te gebruiken hij zijn heemkundige activitt.'it. 
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Vooral dit laatste slorpte zijn energie en tijd op. Onze heemkundige kring Arthur 
VerllOlistraete en het tijdschrift Het Land van de Woestijne waren zijn stokpaardjes. 
Van bij de stichtingsvergadering op 26 mei 1977 - dus bijna 20 jaar geleden - was hij 
er de redactie-secretaris-penningmeester van. Maar daarvoor al, in 1974, had hij, als 
afe:evaardie:de van V.T.B.-V.A.B., al het initiatief genomen, om ter gelegenheid van 

~ ~ 

de viering van 1000 jaar Aalter, een gedenkplaat te laten aanbrengen aan het huis, in 
de Lostraat nr. 46, van onze verdienstelijke Aalterse heemkundige-historicus. 

Zijn goede relaties met de familie Verhoustraete lieten hem toe te putten uit de nog 
niet verwerkte opzoekingen van Arthur. Hij werkte ze verder uit, zocht dieper en bre
der en ... vooral wist hij ze in een vorm te gieten, te rubriceren en kunstzinnig te illu
streren, zodat ze genietbaar waren voor de doorsnee-lezer. Van in de normaalschC?ol
tijd al was dit tekenen een van zijn talenten. Hij schilderde toen al kaarten op linnen 
en de jongste twintig jaar deden heel wat mensen een beroep op hem om, in allerlei 
uitgaven, landkaarten en situatieschetsen te tekenen. Ook hier was zijn zin voor per
fectie terug te vinden. 

We waarderen ook wat hij, daarbij en daarnaast, zelf heeft opgezocht en in Het Lal/d 
van de Woestijlle heeft gepubliceerd: 
* over Jacob-Lieven van Caeneghem, industrieel en burgemeester van Bellem, 
* over de "Witte Kaproenen" en de Aalterse vaart, 
* over de kapellen en kapelletjes in onze gemeente, 
* over het Kasteel van Poeke, 
* over de geschiedenis van het Vrijthof, 
* en vooral over de Sint-Corneliuskerk en haar neo-gotische glasramen, zonder daar

naast de steeds weerkerende kleine rubrieken en cursiefjes te vergeten. 

Samen met Alfons Ryserhove van Knesselare gaf Roger Defruyt in 1984 nog Het 
Aalterse van toen uit, een verzameling van foto's en prentbriefkaarten, aangevuld met 
historische gegevens. Het werd piëteitsvol opgedragen aan de nagedachtenis van 
Arthur Verhoustraete. 

In het kader van zijn activiteiten bij de V.T.B; - V.A.B. gaf hij wandelboekjes uit over 
o.a. De Witte Kaproenen en de Aalterse vaart, over Bellem en Jezuseik, over Het 
Kranepoelpad ... Hij schreef een info-folder over de Sint-Corneliuskerk en werkte 
mee aan een toeristische folder over Groot-Aalter. 

Het zou de moeite waard zijn, eens een overzicht te zien van wat Roger die bijna 20 
jaar bijeenschreef. 

Wat onze betreurde vriend als echtgenoot, pa en opa betekende, daarvan zouden 
alleen zijn Monique, zijn kinderen en kleinkinderen kunnen getuigen. Maar, wie toch 
enigszins met de familie vertrouwd was, en volgde wat Roger voor zijn dichtbij
wonende kinderen was en deed, kan enkel bevestigen, wat er op het bidprentje staat: 
""el welzijn van je echll<enole, kinderen en kleinkinderen lal< je IWlIW aa/1 hel hart!" 
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De plechtige uitvaartmis, gezongen door het parochiale koor Sint-Cecilia, was dan 
ook een waardig afscheid van een verdienstelijk man. We geloven, dat Roger de 
Feestvreugde, die de Heer aan zijn trouwe dienaars beloofde, is binnengetreden 

Jos De Doncker 

F. De Achiel De Voslaan in Evergem 

In zijn geboortedorp Evergem kreeg een nieuwe laan de naam van onze betreurde 
voorzitter Achiel De Vos. Voorwaar een mooie geste vanwege het gemeentebestuur 
dat op die manier zijn nagedachtenis bij de Evergemse bevolking levendig wil hou
den. 

L.s. 

De Achie/ De Vos/aall te EI'('rg(!1II 

In zUn ge!Joorted0l1J Evergelll kreeg een lIiel/we /aal/ de lIaalll 1'(./11 ()f/~e bt't~"t.'lIrde ~ 'oor~ir~t'r 
Achiel De Vos. Voorwaar eell //looie' geste vallwege het gemeellrel>C'stllllr du: op du! II/(Uller 

zijn nagedachtenis !JU de Evergemse bevolkillg It'velldig lI'il hOlldC'1I ! 
LS. 

(Foto : Willy Bcirnllcrl) 
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G. Herdenking Karel Bockaert 

Op 7 juni 1986 overleed Karel Bockaert ( 1903-1986), oud-burgemeester van Aalter 
(1933-1942) en oud-bedrijfsleider van de firma Botha. Dit is nu al tien jaar geleden 
en een passende gelegenheid om zijn rol in de Aalterse politiek te herdenken. Zijn 
verkiezing in 1932 betekende een hele omwenteling in de Aalterse politiek door een 
Vlaamse en sociale doorbraak in de gemeenteraad. 

Zijn lijst, samengesteld uit vlaamsgezinde middenstanders en boeren en christelijke 
arbeiders, haalde het op de katholieke conservatieve lijst van de franskiljon graaf de 
Grunne en zijn medestanders. Het werd het begin van een ernstig bestuur met een 
visie op een langere termijn en met zorg voor het welzijn van de arbeiders en de klei
ne middenstanders. In 1934 vond er een grote handelstentoonstelling plaats met weer
klank tot ver buiten het Meetjesland. 

Tijdens de herdenkingszitting op 8 juni 1996 werd deze gouden tijd voor Aalter in 
herinnering gebracht door twee eminente sprekers. Frans-Jan Verdoodt hing een 
beeld op van de politieke omstandigheden van het eerste decennium na de Eerste 
Wereldoorlog, terwijl ons bestuurslid Peter Laroy een levensschets bracht over de 
politicus Karel Bockaert en zijn rol in de ophefmakende gemeenteraadsverkiezingen 
van 1932. 

Van thuis uit kreeg hij een sociale bewogenheid en een politieke interesse mee, die 
versterkt werden door de vlaamsgezinde en eveneens sociale onderpastoor Maurice 
Van Caeneghem. Daarop entte zich nog zijn vorming als handelaar en middenstan
der. Bovendien vond hij nog enkele bekwame medestanders zoals de latere burge
meester Raymond Van den Broecke en notaris Jules Maenaut. Een verbond met het 
opkomende A.e.V. bood een voldoende draagvlak om een nieuwe meerderheid en 
een nieuwe politiek te voeren. 

Peter Laroy ontpopte zich als een bekwaam onderzoeker van de Aalterse geschiede
nis van het Interbellum, met een feeling voor de motieven van de betrokken personen 
die niet altijd in de bewaard gebleven papieren te vinden zijn. 

L.S. 

H. In memoriam Omer De Cuyper 

Begin deccmbcr J 996 overlced vrij onverwacht meester Omer De Cuyper van Sint
Margrietc. Hij was sedert mensenheugnis trouw lid van het Genootschap. In de jaren 
I'.estig en zeventig bracht hij regelmatig per auto Prudent Van Hyfte, burgemeester 
van Sint-Margriete, naar de vergaderingen van het Genootschap in het 
Middenslandshuis in Eeklo. Omer De Cuyper was nog aanwezig op de feestzitting in 
de raadszaal van het Ecklose stadshuis naar aanleiding van ons SO-jarige bestaan. 
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Samen met burgemeester Prudent Van Hyfte en secretaris Robert De Reu vormde hij 
een Sint-Margriets heemkundig trio. 

Samen met zijn echtgenote Margriet Maes was hij nauw betrokken bij de uitgave en 
de verspreiding van de Historische verkenningen in het Meetjesland van Dan 
Verstraete. Door hun toedoen ging in april 1988 de voordracht van Beatrijs Augustijn 
over het Meetjeslandse landschap door in het parochiezaaltje van Sint-Margriete. In 
1981 organiseerde Omer De Cuyper een tweedaagse als herdenking van 100 jaar neo
gotische kerk van Sint-Margriete. Hij was ook secretaris van de kerkfabriek van Sint
Margriete en heel actief in het verenigingsleven. 

L.S. 
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HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND 

Gesticht in 1946 door dr. Elisabeth DHANENS, erevoorzitster (voorzitster 1951 -
1968), wijlen apotheker Prudent RYCKAERT (ondervoorzitter 1946-1968) en 
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fungeerde van 1948 tot 1977 als secretaris en was voorzitter van 1968 tot 1989. 
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APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

Jaarboek, sedert 1949 uitgegeven door het Heemkundig Genootschap van het 
Meetjesland. 

Redactieraad/Recensiedienst 

Redactiesecretaris: Filip BASTIAEN 
Oostmolenstraat 128b - 9880 Aalter 

Leden: Peter Laroy en Luc Stockman. 

Alle artikels dienen uiterlijk 1 september in het bezit te zijn van de redactie
secretaris, bij wie ook de auteursrichtlijnen te bekomen zijn. 

Boeken ter bespreking aangeboden, worden op hetzelfde adres verwacht en worden 
nadien in de bibliotheek van het Genootschap ondergebracht. 

Ruildienst 

Erik DE SMET, Euromarktstraat 9 - 9900 Eeklo - Tel. (09) 377 43 24 
Bestellingen van vorige jaarboeken gebeuren op hetzelfde adres. 

Nog beschikbare jaargangen 
Nr. Jaar Nr. Jaar 
2 1950 38 1987 
13 1963 41 1990 
21 1970 42 1991 
25 1974 43 1992* 

32 1981 44 1993 
35 1984 45 1994 
36 1985 46 1995 

37 1986 * slechts enkele exemplaren 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap kost 6001'1'. (+ eventueel 75fr. voor het verzenden van het jaarboek: 
+ 200fr. voor het buitenland). Oudere jaarboekcn zijn aan dezelfde prijs te hekomen. 

Werkwijze: 
- bestellen op hogervermcld ruiladrcs; 
- of door storting op postrckcning 000-060405ó-J7 van ht'l Ikt'mkundig 

Genootschap van hcl Mcetjcsland. p/a Gcnlstraat IJ. l)971 Lemht'kt' (Knprijkt') 
met vermelding "nieuw lid" of de gewenste jaarhocken. 
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Steunende leden 
(1.000 fr. of meer) 
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André De Schepper. Evergem 

Achiel De Smet. Deinze 

Daniël De Sutter, Eeklo 

Gyssels-Vandergracht. Eeklo 

Marcel Haek. Eeklo 

Pierre Huybrechts, Willebroek 

Paul Jacobs, Waarschoot 

Christiane Lamot-Stockman, Niel 

Erik Laroy, Lovendegem 

Paul Laureyns, Drongen 

Antoine Lievens, Aalter 

Anna Matthys, Maldegem 

Prof. dr. Jan Roegiers, Leuven 

Jozef Strybol, Knokke 

Lionel Van Damme, Adegem 

Adri Van Gils, Kaprijke 

Jacques Van Passe!, Aalter 

Achiel Versyp, Evergem 

Jan Vrielinck, Deurle 

Felix Waldack, Kalken 

CG. Wyffels, Delft (NI.) 
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