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Iri memoriam 

Luc Stockman 

VIERDE VOORZITIER VAN HET HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 

VAN HET MEETJESLAND 

Verleden jaar, in de namiddag van zaterdag 14 maart 1998, liep het 
Aalterse gemeentehuis vol vrienden en kennissen om er de viering en hul
diging mee te maken van Luc Stockman, voorzitter van het Heemkundig 
Genootschap ven het Meetjesland. Van heinde en ver, uit heel 
Vlaanderen, waren mensen die dag speciaal naar Aalter gekomen om, via 
hun aanwezigheid, hun dankbaarheid en erkentelijkheid te tonen tegen
over de man die zoveel had verwezenlijkt voor de bloei van de plaatselij
ke geschiedenis. Het hoogtepunt van de namiddag was de overhandiging 
van het vriendenboek aan een ontroerde voorzitter die daarna op zijn 
eigen, schalkse manier de hele zaal voor zich wist in te palmen tijdens 
een toespraak à l'improviste die iedereen die erbij was, zich nog ongetwij
feld herinnert. Het was Luc op z'n best. 

Het was voor de voorzitter, zoals hij zelf achteraf getuigde, de 
schoonste dag uit zijn leven en hij was er iedereen heel dankbaar voor. 
Zijn medewerkers waren tevreden omdat ze hem die onvergetelijke dag 
hadden bezorgd, niet alleen omdat hij het verdiende, maar meer nog 
omdat het een echte vriend was. 

Luc zag er in de loop van het jaar bijzonder goed uit. Bij een bezoek 
aan een tentoonstelling in Brugge blonk hij uit door zijn gevatte uitspra
ken. Ook op de bestuursvergaderingen van Appeltjes was hij het weer die 
plannen beraamde en ons aan het werk zette. Nog maar enkele maanden 
geleden, tijdens een etentje met het bestuur was hij opvallend optimis
tisch. Kortom: iedereen was ervan overtuigd dat we onze voorzitter nog 
jarenlang in ons midden zouden hebben. Enkele weken geleden nog belde 
hij in verband met de biografie van dr. Edmond Tieleman, eerste voorzit
ter van Appeltjes, die zou verschijnen in het vijftigste jaarboek. Dat vijf
tigste Appeltje, het jubileumnummer, moest iets heel bijzonders worden 
en er werden reeds namen van auteurs en bijdragen genoemd. Verdere 
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H UGO N OTIE BOOM 

concrete afspreken zouden gemaakt worden na d voorstellinó' van h 
jaarboek in Middelburg op zaterdag 13 februari waarvoor Lu noó' tg n
handig de uitnodiging had opgesteld en die hij. zoal altijd. t k nd m t: 
Uw voorzitter. 

De dag ervoor belde Anny ons op. Luc zou ni t aan ezi zijn in 
Middelburg aangezien hij was opgenomen in h t zi k nhui . H tm t 
ons bijzonder ongerust. Maar toch was r no hoop. zo \\ rd d. 
Niemand durfde het onuitspr kelijk uit pr k n. p z nd 
maart, ·toen ons het overlijd n van onz voorzitt rw rd m d d 
gen we een heel bek! mm nd vo 1 n w b f d t ni t 
genootschap no h tz lfd zou zijn. 

D v rdi n t n van Lu zijn ni t 
liet hij ni t zov I los. d lni tt n in w 

ring. 
hij t 

ru 1 
r\ n 



IN MEMORIAM: Luc STOCKMAN 

zijn realisaties waarvan we enkel de doortocht van Aalter en de infra
stuctuurwerken in Oudenaarde noemen. Hij was er bijzonder trots op 
secretaris te zijn van de kerkfabriek van Sint-Cornelius, hij aanzag het 
als zijn plicht de vele relicten die dit kerkgebouw bewaart, te behoeden 
voor de toekomst. Zijn zangtalent, dat hij zelf erg relativeerde, kon hij 
wekelijks uitproberen bij het plaatselijke zangkoor. 

Het allerbelangrijkste is en blijft echter zijn historisch werk. Het 
ontrafelen van het verleden van onze streek hield hem altijd passioneel 
bezig. Hij mag een voorbeeld worden genoemd, in tijd en ruimte, voor elke 
amateur historicus en ook voor veel professionelen, die zijn werk naar 
waarde wisten te schatten. Hij werkte in onontgonnen archieven, ont
dekte veel en liet zich niet afschrikken door de dikwijls moeilijke toegan
kelijkheid, het soms onleesbare geschrift of het onverstaanbare middel
eeuwse kerklatijn. Wekenlang kon hij een bepaald document zitten 
bestuderen tot hij het tot op het bot had ontcijferd en er een artikel over 
publiceerde. Slechts iemand die zelf regelmatig in archieven werkt, weet 
wat voor een kolossale massa archieven Luc heeft doorworsteld om tot 
zo'n rijk en gevarieerd oeuvre te kunnen komen. 

Hoe dikwijls hebben we onze voorzitter niet horen zeggen: "Ik heb 
iets interessants gevonden waarover nog niet zoveel is gepubliceerd!", 
waarna hij een lang exposé hield over het belangrijke testament van een 
pastoor, over een verdwenen parochie, over een charter in verband met 
de polders. In het laatste Appeltje schreef hij niet minder dan drie bij
dragen: een over het kerkelijk leven te Zomergem, een ander over de hei
kele kwestie van het aantal parochies in het decanaat Aardenburg en ten
slotte nog een artikel over den Generalen Vrijen Polder.· Kerkgeschiedenis 
en historische geografie, het waren zijn twee stok-paardjes. Zijn oeuvre 
daaromtrent kan dan ook zonder overdrijven baanbrekend, vernieuwend 
worden genoemd. 

Hij had een ongelooflijke feeling voor geschiedenis, zijn scherpe 
geest en zijn aanleg voor het formuleren van een goede synthese maken 
dat het lezen van zijn historische geschriften een waar genoegen wordt. 
Nooit keek Luc geringschattend neer op het werk van anderen, hij wist te 
waarderen en te stimuleren. Alles vond hij de moeite waard, als het ten
minste op een eerlijke manier w::ts tot stand gekomen en gebaseerd was 
op bronnenonderzoek. Zelf ging hij steeds zeer wetenschappelijk en accu
raat te werk, zijn werk zal nog in lengte van dagen worden gebruikt en 
geraadpleegd. 

Het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland lag Luc zeer 
nauw aan het hart. HIJ zorgde voor jong bloed in het bestuur, stond open 
voor vernIeuwingen en stimuleerde alle initiatieven waar het 
Genootschap beter van werd. Meestal was hij het die de initiatieven nam, 
die zorgde voor de jaarlijkse uitstap, voor voordrachten en andere activi
teiten. Soms vroegen we ons wel eens af waar onze voorzitter de tijd en 
de kracht. haalde om dat allemaal te realiseren. Toch deed hij het. Zijn 
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grootste bekommernis was immers de continuïteit van het Genootschap 
te verzekeren, daar had hij alles voor over. 

Luc is er nu niet meer. Het is met veel verdriet en pijn in het hart 
dat we definitief afscheid van hem moeten nemen. Weemoed overvalt ons 
als we denken aan alles wat nu zullen moeten missen, aan alles wat nog 
had gekund. De guitige gezegden en de aparte maar nooit kwetsende 
humor, de interesse voor iedereens opzoekingen, de stimulerende woor
den, de opgewektheid en het optimisme waarmee hij door het leven ging 
maar vooral zijn warme vriendschap zullen we erg missen. Ondanks het 
pijnlijke van het afscheid voelen we ons dankbaar omdat het ons gegund 
was, jaren te hebben mogen samenwerken met zo'n trouw, eerlijk en 
rechtschapen man. Zijn stem, zijn monkelende glimlach en zijn goedheid 
zullen ons voor altijd bijblijven. 

Het fysieke afscheid is onomkeerbaar, desalniettemin zal Luc over 
de dood heen, in ons midden blijven, niet alleen via zijn boeken en arti
kelen, maar ook via de vele herinneringen die in ons hart zullen gekoes
terd worden als kostbare relikwieën. 

Mevrouwen achtbare familie, 

Zeer veel mensen uit het Meetjesland en van ver daarbuiten, leven 
vandaag intens met U mee. Iedereen zal aan Luc zijn eigen herinneringen 
bewaren, en dat zullen altijd wel goede herinneringen zijn. Moge het voor 
U allen een steun zijn te weten dat het verdriet om het heengaan van Uw 
echtgenoot en vader door velen wordt gedeeld. 

Vaarwel dan, goede vriend Luc, we zullen u niet vergeten. 

(Tekst van Hugo Notteboom, uitgesproken in de Sint-Corneliuskerk aan 
het eind van de indrukwekkende uitvaartplechtigheid.) 



De Tienden van 
Zomergem, VVaarschoot 
en OostwinkeI 

Luc STOCKMAN 

In de nota's van Luc Stockman troffen we onderhavig artikel aan dat 
byna was afgewerkt. Het is het allerlaatste artikel van Luc zyn hand. het 
laatste artikel van hem dat in Appeltjes verschynt. .. 

In 1243 kocht Walter van Marvis, bisschop van Doornik, de tien
den van de uitgestrekte parochie Zomergem van de heer van Maldegem 1. 
Al op 20 april 1244 bevestigde hij dat er een overeenkomst gesloten was 
over de verdeling van de tienden in het (ambacht) Zomergem tussen het 
O.-L.-Vrouwkapittel van Doornik en Raimfridus, pastoor van Zomergem2 : 
drie vierde gaat naar het kapittel en een vierde naar de pastoor van 
Zomergem, die ook nog de opbrengsten van het altaar van Zomergem en 
de kleine tienden krijgt. Hij moet evenwel daarvoor drie malle de Troisse 
aan het kapittel betalen. 

Na de dood of het ontslag van Raimfridus moeten er nog tweemaal 
tiend pond van de pastorale inkomsten van Zomergem afgetrokken wor
den voor de bezoldiging van twee pastoors in de nieuw op te richten 
parochies in Waarschoot en OostwinkeI. Tien jaar later, in 1254, bestond 
de parochia de Warscoth al effectief3. Ook te Oostwinkei moet er werk 
gemaakt zijn van het oprichten van een nieuwe parochie. In 1277 ver
schijnt er een pape van Wostwincle in de bronnen4 . 

In 1558 werden op verzoek van Lieven De Schoemaekere, voor
pachter van de tienden van Zomergem, Waarschoot en Oostwinkel, de 
tiendebelopen opgemeten5 . Zowel Achiel De Vos in zijn Geschiedenis van 
Waarschoot als Hugo Notteboom in zijn 750 Jaar parochie Oostwinkel 
hebben de tiendewijken van Waarschoot respectievelijk van Oostwinkei 
beschreven6 . Die van Zomergem, die nochtans de belangrijkste waren, 
zijn echter nog niet aan bod gekomen. Daarom leek het mij nuttig de 
hopen of belopen van Zomergem volledig uit te geven en van wat com-
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Luc STOCKMAN 

mentaar te voorzien op basis van de Zomergemse plaatsnamen tot 16007 . 
Steunend op beide genoemde werken en op de beschrijving van de 
Zomergemse tienden, zullen wij voor de volledigheid de verdeling van het 
geheel van de tienden van het Ambacht Zomergem per beloop en per 
parochie geven. 

DE TIENDEN VAN ZOMERGEM 

DEN HOOP VAN SPENNAUT OF DE SPINHOUlTIENDE 

Dit beloop begint op de wijk Durmen en volgt de grens Merendree
Hansbeke tot Hamme-Voorde8 . De grens gaat voorbij de meersen van het 
Goed te Schipdonk, dat in 1568 nog aan de koning van Spanje toebe
hoorde9 . Dan loopt de grens noordwaarts door de Spenhoutakker lO voor
bij de Veebilk 11, waar vijf schoven deel uitmaken van de Spinhouttiende. 

Vandaar gaat het naar een straatje komende van de Zuttershoek 12 
van Bellem, voorbij een stuk land genaamd Hepschoot13 en komt dan via 
Berrendonk14 op de Hoetselstraat 15 uit. Het gebied ten westen van die 
lijn is Bellemtiende en dat ten oosten is de Spinhouttiende. Vandaar keert 
de grens oostwaarts langs de Hoetselstraat tot op de plaats waar vroeger 
een linde met vierschaar stond en loopt dan verder naar de wijk Nekke 16 

en volgt de Uitgemstraat 17 terug naar Durmen. 

De Spinhouttiende die zes roten bevat, wordt verdeeld in drie stuk
ken: 3 3/4 roten gaan naar het kapittel van Doornik. 1 1/4 roten zijn 
bestemd voor de twee pastoors van Zomergem en 1 rot was eigendom van 
de kapelanij op de Pietendries te Aalter op de grens Knesselare-UrseI 18. 

DEN HOOP VAN HOETSELACKERE OF DE HOETSELAKKERTIENDE 

De Hoetselakkertiende begint te Nekke aan het Withuis 19 en de 
grens loopt dan langs de noordzijde van de Hoetselstraat tot de vier
schaar, waar een grote linde placht te staan en nu Hoetselkruis zich 
bevindt. Vandaar gaat het langs diezelfde straat tot het westeinde van de 
wijk Hoetsel en vervolgens loopt de grens een langs watergang die de 
scheiding tussen het Ambacht Zomergem en het Brugse Vrije te Ursel 
vormt. 

Bij de Gentweg20 aangekomen volgt de grens de Sint-Maartens
weg21 tot de Bauwerwaanstraat22 , keert dan langs die straat terug naar 
Nekke tot vóór de Rijversdreef23 en loopt dan over naar de Gentweg. 
Vervolgens gaat het langs de Gentweg naar Nekke. loopt langs een giaC'ht 
opnieuw over naar diezelfde Bauwenvaanstraat en eindigt op het zui
deinde van de Kleiten24• bij diezelfde straat. 

De Sint-Maartensstraat is ongetwijfeld een processit'weg. want 
Sint-Maarten is de patroonheilige van de kerk van Zomergel11. Dl' pro-
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DE TIENDEN VAN ZoMERGEM. WAARSCHOOT EN OOS1WJNKEL 

cessiewegen volgden meestal de grenswegen van de parochie en dat is 
hier duidelijk het geval. 

De parochie Ursel strekte zich uit over twee kasseirijen nl. die van 
de Oudburg en die van het Brugse Vrije. Het deel dat onder het Brugse 
Vrije ressorteerde, paalde dus aan het Ambacht Zomergem. 

Het beloop van de Hoetseltiende telde acht roten waarvan zes roten 
naar het kapittel van Doornik gingen en twee roten naar de beide 
parochiepriesters van Zomergem. 

DEN HOOP VAN MEERELARE-AKKER OF DE MEERELARE-AKKERTIENDE 

De Meerelaretiende begint in de straat te Nestevoorde25 op de hoek 
van de Jagermeers26 en loopt langs de Daalmenstraat27 tot aan de 
Meerlarestraat28. Dan gaat het naar Stoktevijver29 vlakbij een meers 
Sompenbeke30 genaamd. Daar werden tiendeschoven verdeeld over de 
Meerelaretiende en de Ronseletiende. 

Daar steekt de grens de brug van Stoktevijver over en volgt de 
Weststraat tot aan het Goed te Breebroek31 . Het Zompeistraatje dat op 
de Weststraat uitkomt, vormt dan de grens tot aan het klophekken van 
het Goed te Rapenburg32 . Dan loopt ze van de straat naar Rapenburg 
verder naar de Lieve en naar Bekebrug33 . Vandaar volgt ze een beek en 
een gracht naar het leiken van Maarten Snouckaert en langs dat leiken 
gaat het naar het Goed te Schouwbroek34 (de Schouwbroekdam) en door 
de akker van Landonk35 richting Jagersmeers. 

Interessant is de mededeling dat Maarten Snouckaert junior 
onlangs, dus enkele jaren vóór 1568, een Leiken liet graven tussen de 
Lieve en het Goed te Schouwbroek om schepen tot aan die hoeve te laten 
varen. Deze Maarten Snouckaert kwam in 1559 door aankoop in het bezit 
van de heerlijkheid Zomergem en na enkele processen mocht hij zich ook 
heer van Zomergem noemen36. 

Het beloop van de Meerelare-Akkertiende telde acht roten waarvan 
zes roten naar het kapittel van Doornik en twee roten naar de beide 
parochiepriesters gingen. 

DEN HOOP VAN BEKE OF BEKETIENDE 

Het beloop van Beke begint aan Bekebrug en loopt in de richting 
van het pachtgoed van het Wenemaershospitaal37 (=het Goed ter Beke) 
en omvat een aantal percelen ten noorden van de Lieve, in de buurt van 
het Gastelstuk38, tot aan de Belrtjesbrug. De grens schiet dan over deze 
brug, loopt door de bossen naar het Voordestraatje en steekt dit over naar 
de wijk Builare39. Vandaar gaat. het noordwaarts naar de Hoekmeers40 
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en dan in de richting van de Bergweg41 • waar de Hoge en de Nere 
Hostijne42 liggen. De Hoge geeft tiende aan Beke en de Nere tiende aan 
Boeken. Dan volgt de grens de Hoekstraat43 tot op de Korteboeken
straat44 die ze oversteekt en volgt dan een gracht die naar het Leiken van 
meester Maarten Snouckaert loopt en langs dat leiken naar het eindpunt 
op Bekebrug. 

Dit beloop omvat dus een stuk van Waarschoot. Een nauwkeurige 
grensbepaling is niet haalbaar. omdat bepaalde stukken of hoevetjes niet 
meer te lokaliseren zijn. In grote trekken konden we toch het beloop van 
Beke omschrijven. 

Het beloop van Beketiende telde acht roten waarvan zes roten naar 
het kapittel van Doornik en twee roten naar de beide parochiepriesters 
van Zomergem gingen. 

DEN HOOP VAN GROOT ACKERE OF MOLENTIENDE 

Het beloop van de Grootakker45 begint op de wijk Durmen aan de 
Linde. loopt langs de Uitgemstraat naar Nekke en bereikt dan langs de 
Bauwerwaamstraat een lang straatje. Baarstraatje46 geheten. Dat straat
je wordt oostwaarts gevolgd tot de straat van Rijvers47 naar de kerk. 

Langs de Kerkstraat bereikt men de wijk ter Straten48 en komt via 
de Westerling49 en het kerkhof bij de vierschaar. waar zich een fontein. 
de Vonteput50 genaamd. bevindt. Daarlangs gaat de grens naar 
Zomergem-Boven51 • draait langs de Gentweg door het dorp en keert 
langs een kerkweg naar de Durmenstraat terug om zo opnieuw de wijk 
Durmen te bereiken. 

Het beloop van de Molentiende telde acht roten waarvan zes naar 
het kapittel van Doornik en twee roten naar beide parochiepriesters van 
Zomergem gingen. 

DEN HOOP VAN MIDDELACKERE OF MIDDELAKKERTIENDE 

De Middelakkertiende begint op de wijk Durmen. daar waar de 
Spinhouttiende een aanvang neemt. Via de straat naar Zomergem-Boven 
loopt de grens voorbij het dorp. tot aan de hofstede die toebehoort aan 
Jacob Cornells. koster van OostwinkeI. De Uendegrens volgt verder de 
beek rechtover de Vonteput tot aan de straat die van Gent naar Ronsele 
loopt. 

De Gentweg wordt gevolgd tot aan het Vellaartstraatje. Dit straatje 
eindigt aan een hooggelegen vierkantig stuk land van Pieter Van der 
Straeten. Als men vanaf het mennegat van dit stuk land naar de toren 
van Merendree kijkt. hoort het stu~je land op de zuidoostzijde bU de tien
de van Lovendegem. Vervolgens wordt de gracht tot aan Lembeke gevolgd. 
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Vandaar loopt de gracht noordoostwaarts tot aan de Drapstraat Via deze 
straat komt men weer op Durmen, waar de Middelakkertiende een aan
vang nam. 

DEN HOOP VAN BOUCHAUT OF BOEKHOUTTIENDE 

Deze tiende begint op de zuidwesthoek van de Jagermeers die op 
de zuidoostkant van de Merelaartiende ligt. Langs een gracht komt men 
aan de Langdonkakker tot aan Maaarten Snouckaerts Leiken en van 
daar tot aan het pachtgoed van Schouwbroek, eigendom van dezelfde 
Snouckaert. Via dit pachtgoed loopt de grens naar de Korteboekenstraat. 
Vandaar gaat het richting de Hoek en via de Hoek naar de molen van 
Beke tot aan de Bergweg. De scheiding loopt verder tussen de Hoge 
Ostijne en de Nere. De Hoekmeers wordt gevolgd tot an het Rooiken, waar 
men op een drietiendenpunt komt: de noordoosthoek hoort bij Beke, de 
zuidoosthoek bij de Keure en de westkant bij de Boekhouttiende. 

Nu wordt een denkbeeldige lijn gevolgd in de richting van het kas
teeltje van Lovendegem, door de akkers tot aan de Gravenmeers waarvan 
één derde bij deze tiende hoort. Langs een grachtje naar Huzegaver wordt 
opnieuw de kerk van Merendree als richtpunt genomen en zo komen we 
op Vellare. Via het Vellarestraatje passeren we de Kruisstraat en we vol
gen de straat tot op Nestevoorde. 

'T HOOPKIN VAN RAECKTIENDE OF RAAKTlENDE 

Het beloop van de Raaktiende begint aan het kerkhof van 
Zomergem, bij de vierschaar en volgt de straat tot op Rijvers. Daar wordt 
de Baarstraat gevolgd tot aan de Bauweraanstraat op de wijk Nekke. 
Daar wordt een gracht gevolgd die naar het Witte Huis leidt op de 
Gentweg. Langs de heerweg die van Gent naar Brugge loopt, komen we 
aan het Galgestuk op Hoetsel. De dreef tot aan het Goed van Rijvers 
brengt ons tot op het Lindeken aan de Bauweraanstraat. 

In het voorgaande beloop ligt een kleine tiende waarvan drie vijfde 
van de opbrengst naar de eigenaar van het Goed van Rijvers gaat. 

Het beloop van de Raaktiende volgt verder de dreef van Rijvers tot 
aan de Wallestraat en volgt dan in noordwestelijke richting een beekje tot 
omtrent een boogscheut van de plaats waar de tiende van Ronsele begint. 
Van het Goed van de Droge Boom komt men terug op de Daalmenstraat 
waar de Wallebilk ligt. Deze wordt zo genoemd omdat er op de noordkant 
nog restanten te zien waren van van een oude molenwal. Van de 
Daalmenstraat wordt de kerkweg tot aan Stoktevijver gevolgd en van 
Stoktevijver komen we op het Vaarnewijkstraatje dat we volgen tot op de 
zuidkant van de Tien Gemeten waar een beek loopt tot aan de 
Zomergemse kerk. Zo komen we terug aan de vierschaar waar de 
J{aakUende begon. 



Luc STOCKMAN 
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BIJLAGE 
BESCHRIJVING VAN DE TIENDEBEWPEN 

(RAG, Bisdom, Sint Baafs, nr. 3702, anno 1568) 

DEN HOOP VAN SPENNAUT 

(2 v) Desen hoop beghint te Durmen daer den hoop van 
Middelackere up de oostzijde vander straten an compt ende de thiende 
van Meerendre, ten zuuden, daer streckt den hoop van Spennaut west
waert up achter den cant vanden maymeerschen naer tpachtgoet van 
Scipdonck, toebehoorende ons gheduchten heere den Coninck van 
Spaingnen ende van Enghelant, grave van Vlaenderen etc, van Scipdonck 
loopende achter den merschcant tot Hamme de voort. 

Alzoo schietende over Spennautackere noortwaert over, wat voor
der van taifven ackere light een partcheel gheheeten den veebilck, van
den welcken behooren vijf schooven (3r) vande oosthoucke naer 
Spennaut hoop ende daer compt dat rechte noortwaert ten noorthoucke 
of vanden zelven ackere, welcken noorthouck behoort te deser daten toe 
Pieter Weynant ende daer compt een vierhoucktte stick metten zuuthen
de daer loopet tghesceet inden middel duere ende deelet tstick thalfven 
duere totten noorthende, den westcant gaet de thiende naer Bellem, den 
oostcant naer Spennaut. 

Ende vanden noorthende vanden voors. sticke schietet altijts 
noortwaert noesch duer diversche sticken lants tot op een grooten water
houc den welcken light an een groot stick lants toebehoorende Jan De 
Meyere fs. Symoens, tzelve stick ghaet up twesthende een deen hende
kin naer Bellem maer meesten deel naer Spennaut. 
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Vandaer noortwaert naer het straetkin tZuttershoucke over de 
zelve straete ter noortzijde light (3v) een deen houcxkin van eenen bilcx
ken naest Jan tZutters dat gheeft thiende naer Bellem, de oosthouck 
naer Spennaut up tnoorthende vanden voors. sticxkin compt een groot 
stick an commende uuten huyse vanden hauden Jan Rutssaert nu up de 
kinderen Jan sClercx beede de voorn. partien gaet de thiende naer 
Spennaut. 

Vanden noorthende vanden grooten sticke schieter duer het noort
hende van Jan Joos sticke, alzoo schietet duer den gracht, bevanghende 
een stick gheheeten het Hepschoot tot up tzuuthende van eene sticke 
thalfven lancx duere den westcant de kinderen Joos Raes fs. Pieters, den 
oostcant naer Bellem, noortwaert compt noch een stick toebehoorende 
Jacob Blomme den oostcant naer Spennaut, west naer Bellem, noortwa
ert van desen (4r) compt Jan van Screywaters pitbilck die heeft up den 
zuutwesthouck een grooten pit, dat houcxkin gaet naer Bellem, den 
meesten deel naer Spennaut. 

Van daer schietet westwaert over een straetkin dat van 
Zuttershouck loopt naer Hoetzele tenden zuuthende van eenen bosschel
kene tot een sticke lants, wijlen toebehoorende Pieter Clays fs. Charles. 
groot ontrent vijf ghemeten, gheheeten den Berrendonck. daer loopet van 
zuutoosthende naer tnoortwesthende thalfven duere den noortoostcant 
gaet naer Spennaut, den zuutwestcant naer Bellem. bevanghende noort 
Willem Steyaert biIeken metten Moortelkene ende wijlent Passchier 
Hautemans hoefstedekin. 

Vandaer keeret oostwaert omme achter de Oetsselstrate totten keer 
vander straeten daer placht te staene de groote linde ende de vierschare, 
van daer volghet altoos de strate totten Necken ende keert ten Necken 
omme de strate die loopt naer Heuteghem totter Durmen daer wij beg
honsten al dit voorscreven bevanck behoort totten hoop van Spennaut. 

DEN HOOP VAN HOETSELACKERE 

(4v) Desen hoop nempt zijn beghinzel ten Necke ten Wittenhuusse 
an de linde alzoo loop ende lancx der noortzijde vander Oetsselstraeten tot 
der vierschare daer de grote linde placht te stane. Volghende de alzoo de 
Hoetselstraete toter hofstedekin van wijlent Paesscierkin Hautman up 
twesthende (5r) van Hoetssele volghende alzo den waterghanck daer 
tH ambacht van Somerghem scheet ende tVrije an compt. 

Alzoo loopende achter den waterghanck nner den Ghentwech volg
hende Sente Martinswech alzoo tot up Beydelwnenstrnte. nlzoo wede
rommekeerende lancx der selver straete nner de N('cke tot voor 
Rijvischdreve daer de linde staet up de selve strnete nlzoo overloopt'llde 
naer den rechten Ghentwech westwnert oppc uutcollUllt'nde up de noort
zijde van den toebehoort de hoorie van .10nckheer Joos Ik Gruutel'l'. 
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Alzoo loopende lancx den Ghentwech tot bij den Necke op een stick 
lants. naer den Neckestraete aldaer omme loop ende naer de zelve 
Beyderwaenstrate lancx eender gracht ligghende up tzuuthende vanden 
grooten wijnghaerde. alzoo up tzuudhende vander Cleyten toebehooren
de der hoorie van Willem Willems (5v) uutcommende up de 
Beyderwaenstrate. 

THIENDE HOOP VAN MEERELARE-ACKER 

Desen voorn. hoop neempt zijn beghinsele in de straete te 
Nestevoorde up den zuutwesthouck vander Jaeghermersch up een deen 
houcxkin van eenen langhen sticke lants ter daten van desen toebehoor
ende der weduwe van Jan De Rycke ghenaempt Anna vander Heyden. 

Ende vandien houcxkene volghet (6r) de straete noortwest totter 
Dalemstrate. keerende noortoostwaert omme tot voor Jacobs Van 
Steelant daer straetkin van Meerelare uutcompt dan keeret het bevanck 
van desen thienden achter doostzijde vander straten tot bij Staeck te 
Vijvere jeghens een mersch gheheeten Sompenbeke. schietet dwersch 
overe strate up een stick lants bachten woenhuuse vanden pachtgoede 
daer wijlent woende Martin De Rycke fs. Jooris ter daten van desen Jan 
De Rycke fs. Martins. Vanden selven sticke behooren vijf thiende 
schooven naer den hoop van Meerelare ende de reste vanden selven stic
ke gaet de thiende naer Ronssele. 

Vandaer schietet over een ander strate den welcken compt van 
Ronssele naer de Lieve ende scricket up een stick lants toebehoorende de 
hoorie van vanden voorn. wijlents Martin De Rycke gheheeten den 
Mersch vanden selven stick toebehoorende drie schooven te 
Meerelarewaert van den houcxkene naest den (6v) Crevel hul ende van 
daer volghet recht over de brugghe gheheeten de Staeck te Vijvere. volg
hen de alzo duer Staeckt ten Vijvere naer de Weststraete van Waerschoot 
tot jeghen over Breebroucke casteel ende totten Zompelstraetkene ende 
keert ten zelven straete in. achter ghesceet dat van Rapemburch naer 
tvoorn. Zompelstraetkin compt, want de noortoostzijde behoort totten 
hoop vander Weststraete, thiendehoop, zonder een stick lants toebehoo
rende Coornelis Taets daer halen de tiendenaers van Meerelare up den 
Waerschootschen cant de tiende af, twelcke compt bij veroorzatinghe 
ende manghelinghe dwelcke de thiendaers jeghens elckanderen maecten. 

Ende de Weststraete heeft daervoren de thiende van eenen sticke 
ghenaempt den Eeckbosch ende de zuutwestzijde behoort totten hoope 
(7r) van Meerelare ende es van hauts tijden vanden beghinsele van 
tZompelstraetkin totten clopheckin voor tpachtgoet van Rapenburch 
trechte ghesceet, ende vandien clopheckene zo loopet achter straetkin 
dat van Rapenburch loopt naer de Lieve ende brugghe van Beke ende 
vander zelver bruMhe neven thuus dat anden westhouck vander zelver 
bruMhe up den cant vander zelver Lieve staet. 
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Zo schietet bachten den selven huuse noesch duere een stick lants 
rechte naer Anthuenis van Steenlants hovenhuus ofte hovenbuer, den 
noorthouck vanden selven sticke behoort naer Meerelare, den zuuthouck 
behoort naer den thiende hoop van Beke. Vanden voorn. Anthuenis 
hovenbuer zoo volghet eender gracht ende haeghe noortwestwaert achter 
een stick lants, dat tusschen der (7v) Lieve ende voorn. haghe besloten 
light tot up meester Martin Snouckaert leykin dat de voorn. meester 
Martin onlancx voor de date van desen dede delfven omme de schepen te 
crijghene uuter Ghentscher Lieve tot pachtgoede Schaubrouck ghehee
ten, tvoorn. stick lants dat tusschen der haghen Lieve ende meester 
Martins leykene besloten light danof gaet de thiende naer den hoop van 
Meerelare. 

Ende dan volghet meester Martins leyken zuutwestwaert up totten 
goed van Schaubrouck, achter den gherechten waterloop, duer den acke
re naer Lanckdonck ende compt ter noortzijde ende vander hoefstede van 
wijlent Jan Maenhaut daer ter daten van desen up woent Jan Clays, ende 
schiet over de straete tot in de Jaeghermersch (f.8r) loopende achter den 
zuutoostcant vander zelver mersch totten zuutoostoucxkene daer de 
voorn. weduwe sRijcken lant met een beexken in compt, daer we ons 
beghinzele up nomen, al dat binnen de voorschreven bevanghe besloten 
es, behoort de thiende van taerwe, rogghe, havere, gheerste, boonen. 
eerweten, vitssen. bouckheyt ende vlas, den thienden schoof inden 
voorn. hoop van Meerelare. 

DEN HOOP VAN BEKE 

Desen hoop neempt zijn beghinsel te Beke, up de brugghe ende 
volgt (8v) den oostcant vander straten tot leden ende voorbij der hoefste
de van wijlent Jan Smet jeghens over tpachtgoet van Wenemaershospi
tael bevanghende den gheheelen grooten bilck bachten der schuere van
der voorn. Smets hoefstede loopende achter den oostcant totter Lieve 
ende scrickt over de Lieve, haudende den zuutcant totten derden bilck. 
die up de noortsijde vander Lieve licht. vanden zelven bilck begrijpende 
een deen houcxkin danof de thiende inden hoop van Beke compt met 
noch drie sticken lants gheheeten tleen. 

Wanof deen stick streckt achter de Lieve ende dander twee lig
ghende oft daer neven te Ghasteelwaert an, ende zuutoost daer thenden 
een mersch daerden hoop van Harisdonck ancompt ende up den zuut
houck de Bertenbrugghe daer schietet over (9r) de bru!le;he. haudende 
den zuutwestcant vander Lieve naer Ghendt loopende achter de Lieve tot
ten pachtgoede van wijlen Symoen de Ruede, ende ter daten van desen 
bezeten ende bewoent bij de kinderen vanden voorn. Symoen. 

Ende daer neempt men dmerck vanden houck vander schuen:' die 
up tselve pachtgoet staet naer Lovendeghem casteeI. ende aldaer 8('h1e
tet over vier of vijf sticken tants wanof de noortwesthende mettt'n 11oort-
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houcken in begrepen zijn in de thiende van Beke, de meeste henden van
den selven sticken gaen naer de Kuere. 

Alzoo scheedet up den zuuthouck van eenen bosch schietende 
noesch zuutwestwaert hende, welck stick es gheheeten den Sprinckt 
ende es ghepossesseert bij Jan Claissins ende tzelve stick gaet den noort
houck naest den bosch naer Beke, van dien sticke scheetet over eenen 
{gv} grooten waterhouck up tlant toebehoorende den helighen Gheest van 
Sente Jacops in Ghendt. 

Vandaer up tVoordestratkin dwelck loopt naer Meyenbrouck, over 
tzelve straetkin schietet noesch over een stick lants ende duer den houck 
vanden draybosch zuutwestwaert henen tot up Buelare ende merck 
nemende up tvoors. casteel zo scheetet voor Job Clays huuskin ter hof
steden in toebehoorende Pieter Wille ende bewoent ter daten van desen 
bij Lauwereins Grijp, bevanghende dezelve hoefstede ende tbilcxkin daer 
thenden met noch eenen houcxkene up tstick daer nevens. 

Ende compt dan op den noorthouck van eender sticke ende schie
tet tot op den zuuthoucke vanden zelven sticke. Tzelve stick gheeft tien
de in drie tiende hoopen. Men scheedet up Meerendre kercke, den oost
houck gaet naer de Kuere, den zuutwest ende noortwesthouck gaen naer 
Bouckhaut ende dnoorthende naer {lOr} Beke. 

Vandaer westwaert loopet t'Ot Lievin Salaerts roykin, daer af gaet 
tnoortoosthende naer Beke, dander gaet naer Bouckhaut ende vandaer 
noortwaert volghet altijts den oostcant vander Houckmeersch tot 
Lauwereins Willems eeckbosschelkin ende loopt den zelven eeckbos
schel kin voorbij up de oostzijde daer latende twee cleene bilcxkins inde 
Houckmeersch neven den Eeckbosschelkin ligghende. De zelve gheven 
thiende naer Bouckhaut ende loopt van daer naer Jan tZuttersleen tus
schen Pieter Willems leen ende Jan Zuttersleen duer, alzoo totten 
Beerchwegh ende alzo tusschen Wauter Clays Hooghe Hostijne ende de 
Nere. De Hooghe gheeft thiende naer Beke ende de Nere naer Bouckhaut, 
keerende westwaert tusschen Conelis sKeysers hofstede ende thof van 
Lievin Van Eede, tLievins gheeft thiende naer Beke (1 Ov) Cornelis naer 
Bouckhaut. 

Voighende alzo de Houckstrate tot up de Curte Bouckhautstrate, 
daer scheetet dwers overe in een gracht de welcke light tusschen Joos 
Keerckaerts brouckelinck ende den stijckene bachten Jan sKeysers 
schuere, volghende alzoo de zelve gracht noortwestwaert tot up meester 
Martin Snouckaert leykin daer up de westzijde vander gracht treckt de 
thiende naer Bouckhaut. de oostzijde naer Beke, ende keert alzoo noor
toostwaert achter meester Martins leykin tot up een en bilck lants naer 
der Ghendtscher Lieve. 

Dan keeret zuutoostwaert achter de haghe ende gracht daer de 
thiende van Meerendre scheet tot up Anthuenis van Steelant ovenbuer 
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ende van den zelven hovenbuere schietet noesch over oostwaert tot up de 
brugghe die light over de Ghentsche Lieve, gheheeten de Beke, daer wij 
den voorn. hoop begonsten (11 r). Al dat binnen den voorn. bevanghe ghe
legen es behoort de thiende naer den hoop van Beke. 

DEN HOOP VAN GROOT ACKERE 

Desen hoop neempt beghinsel ter Durmen uuten plaetssekin daer 
de linde up staet, de voors. hoefstede bewoent ter daten van desen 
Pauwels Van Mullem ende strate daert tghewest vanden voorn. Pennaut 
hoop medesloot commende van Necke naer Durmen, moeten wij nu 
wederkeren om de thiende van Muele Ackere mede te bewijsen. 

Weederkeerende zoo volghen wij de zelve strate totten Necke te 
Beyderwaenstrate inhaudende dhoostzijde (11 v) vander straten tot up 
een lanck smal straetkin lancx gheheeten tBarestraetkin, alzo oostwaert 
up lancx eender gracht uutcommende neffens wijlent Jan Teerlinck 
bosch hoofdende up de strate die loopt van Rivisch naer Somerghem 
keercke, commende alzoo duer den wijck ghenaempt ter Straten bevang
hende de hofstede van Gheerolf Van Hulle commende naer tWesterlinck 
tot bij den kerchove an vierschare bevanghen de stede van wijlent Joos 
Vrient daer de fonteine up staet ghenaempt de Vontepit. 

Keerende alachter de zuutzijde vander zelver stede totter straten 
van Zomerghem Boven, keerende den Ghentwech tZomerghem Boven 
duer tdurp tot den hove ghenaempt tWallekin toebehoorende ter daten 
van desen de weduwe ende hoors Jan de Redichove vandaer achter de 
strate die loopt naer Meerendre tot Durmen ande Linde. 

DEN HOOP VAN MIDDELACKERE 

(12r) Desen hoop van Middelackere den we1cken beghint ter 
Durremen daer den hoop van Spennaut begonste up thende vanden hof
stedekene vander weduwe ende hoirs van Daneel de Reytere ende neempt 
zijnen loop ter Durmen over tplaetssekin tusschen der hofstede van 
Pauwels Van Mullem ende Ydrop Hostin steenen huus ter straten inne ter 
rechterhant ofte oostzij den vander straten volghende alzoo de strute naer 
Zomerghem Boven duer tdurp totter stede die toebehoort Jacob COrIlelis 
ter date van desen den costere van Oostwijnckele. 

Daer neempse den keer totten waterloope Jeghens over den 
Vontepit, loop ende alzoo tusschen der hofstede van Arent van Steenlant 
ende bevanckt Jans Van Hecke stede. alzo achter den water~hnnck bach
ten Willem sNevens schuere volghende den zelven stroom recht neder 
naer (12v) den zuutcant vanden thien ghemeten totter strnetell dit vnll 
Ronsele loopt naer Ghent. 
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Als dan achter den Ghentwech tot Vellaersstraetkin. volghende 
tzelve straetkin totten hende. twelck straetkin hendet bij eenen viercan
ten hooghen bilck. toebehoorende Jan Willems. te desen date ghepos
seert bij Pieter Van der Straten ende staende int mennegat van den voors. 
bilck neempt men tghescheet op den turre van Meerendre kercke. ende 
dan gaeter een dein houcxkin ter zuutoostzijde gheleghen naer 
Lovendeghem. vanden voors. sticke ende den anderen ende den mees
tendeel volght Middelackere met een bilck zuutwaert tot up de gracht 
daer de neringhe an compt gheheeten de Lambeke. 

Dan volgh men die gracht noortwestwaert totten uutvanghen. kee
rende achter den zuutcant vanden uutvanghen totter Drapstrate. Alzoo 
achter de Drapstrate tot daer de zelve straete keert (vande mersschen 
bevanghende dlant ende hoefstede van wijlent Gheerart Stand art ende 
loopt recht achter de merschgracht totten stedekene vander weduwe 
ende kinderen Daneels sReyters daer wij begonsten ten zuuthende van
den voorn. stedekene. Desen voorn. sirck ofte Middelackere gheweest. 
behoort totten hoop vanden Middelackere. 

DEN HOOP VAN BOUCHAUT 

Desen voorn. hoopt nempt zijn beghinsel up den zuutwesthouck 
(13v) vander Jaghermersch up een oucxken van eenen sticke lants dat 
binnen den viercanten vander meersch gheschoten compt ende volghet 
altoos den zuutoostcant vander voors. meesch. bevanghende al tguent 
dat ter zuutoostzijde light ende ter noortwestzijde es de thiende van 
Meerelare. 

Voighende alzo den voors. cant totter hofstede van Jan Clays fs. 
Joos ende dan schietet over de strate up de noortwestzijde vander selver 
hoefstede achter eenen waterghanck duer Lanckdonckackere tot in 
meester Martin Snouckaerts leykin tot leden den pachthove van 
Schaubrouc toebehoorende den voorn. meester Martin jeghens een stick 
lants ter zuutoostzijde vanden voorn. leykene gheleghen gheheeten den 
Bilck. ter noortoostzijde vanden selven sticke compt de gracht daer wij 
achter keeren naer de Curte Bouchautstraete. 
Ende alzoo ter straeten in ne naer den Houck (14r) en ten Houcke zijde 
zoo schieten wij tusschen der hofstede daer ter deser daten woent Lievin 
Van Hee. ende tusschen den hove van Cornelis De Keysere achter een 
voetweghelkin loopende naer de muelene van Beke tot up den Berchwech 
ende alzoo tusschen Wauter Clays Hooghe Ostijne en de Nere tusschen 
in tZutters leen ende Pieter Willem leene altijts dat ter rechter hant light. 
behoort inden hoop van Bouckhaut ende ter stuycker hant es buuten 
onsen bevanghe. 

Aldus volghen wij den oostcant vander Houckmeersch tot bij den 
zuuthouck daer rammelden wij over een sticxkin lants gheheeten 
tRoyken toebehoorende Lieven Zalaert twesthende gheeft thiende naer 
Bouchaut, toosthende naer Beke ende schieten alzo zuutwaert tot up een 
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hooghe stick lants. dwelcke thiende gheeft in drie tiende hoopen. Den 
noortoosthouck gaet naer Beke. den zuutoosthouck naer de Keure. den 
westcant naer Bouchaut. 

Vandaer (14v) nemen wij ons merck rechte naer Lovendeghem cas
teelkin noesch over diversche sticken tot in sGravenmersch wanof tnoort -
westhende ontrent tderde vander mersch gaet naer Bouchaute ende alzo 
schieten wij dwersch over naer een grachtkin loopende naer den 
Huusgavere nemende ons merck naer Meerendre kercke ende commen
de up Vellare huute up den noorthouck van een stick toebehoorende 
Gheeraert Standart huusvrauwe ghenaemt Aremandijne fa. Jans vanden 
Hecke. 

Noesch schietende duer tzelve stick naer een zuuthouck daer an 
compt de Vellaersstrate ende keerende achter de zelve strate noortwest
waert hende ter Cruusstrate voorbij. altijts haudende de strate totten 
wijck van Nestevoorde totten zuuthouck vander Jaghermersch daer wij 
beghonsten tvoorschreven bevanck begrijpt de thiende van Bouckhaut. 
THoOPKIN VAN RAECKTIENDE 

(15r) Ende beghint tSomerghem an tkerckhof ande vierschare loop
ende aldaer westwaert ter Straten in naer Rijvisch tot wijlent Jan Teer
linck bossche daer loopet achter den cant tot een lanck streepkin ghe
heeten tBaersstraetkin ende schiet dwersch over de Beyderwaenstraete 
ende loopt achter den westcant vander Beyderwaenstrate ten Necke 
waert an tot up tnoortwesthende vant Francois tZeeldrayers hofstedekin 
ende loopt dan achter de gracht westwaert uppe naer dWittehuus totter 
Ghentweghe (15v) laetende tusschen der voorn. gracht ende der straete. 
die van Necke naer Hoetsel loopt. drie of vier sticken lants ligghen. de 
welcke tiende gheven naer Hoetsselackere. 

Dan keert tgheheel vanden Raepthiende he ne achter den heerwe
ghe. die van Ghent naer Brugghe loopt totten voorn. Ghalghensttcke daer 
wij vooren int gheleet van Hoetzelackere afgheroert hebbende. schieten
de taifven Ghalghensticke. noortoostwaert naer de dreve vanden pacht
goede te Ryvisch tot an tLindekin. tot up de Beyderwaenstrate. 

Hier moet men weten dat vanden Baerestraetkene. daer wij vander 
Beyderwaenstrate naer den herwech trocken ende achter den herwech 
totten Ghalghesticke. vanden Ghalghesttcke totten Lindeken voorst. 
compt een thiendekin int voorn. sticxkin. dat toebehoort den pacht goede 
van Rivisch. waeraf dat proprietaris es Lievin Petrus woenachtig binnen 
der stede van Ghendt (16r) ende hem behooren toe binnen den voorn. 
sticxkene van vijf thiende schooven de drie. Ende ons voorn. 
Raecktiendekin en haelt maer van vijven de twee. 

Nu willen wij meer voorts bewijsen wat dan Haectiendekin compe
teert ende volghende de dreve van Hivisehstol up Wnllestrnte adlt'tr den 
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westcant vander Wallestrate uptreckende totten pachtgoede daer ter date 
van desen woent Eloy Manaut nemende thiende vanden zaylante tot an 
de bosschen up de zuutzijde van zijnder hove, ende schietet noortwest
waert over de strate achter een waterloopkin, ende keerende alzoo achter 
den zelven cant vander straten ontrent een booghschuete ten ackere 
waert inne daer tghescheet vander thiende van Ronsele an compt. 
Volghende zuutoostwaert het zelve ghescheet totten pachtgoede ghena
empt ten Drooghen Boome daer keert metter Dalemstrate, altijts blijven
de vander straten eenen bilck ofte meer (16v) ende schiet alzo naer een 
stic lants Wallebilck, hebbende alzoo den name Wallebilck omdat op 
tnoorthende light eenen hauden muelenwal, van welcken bilck up den 
zuuthouck vijf schooven commen naer de Raecktiende ende schietet ghe
heel ten hoosthouck of up den Dalmenstrate. 

Volghende alzoo de Dallemstrate totten kerckwegh van Staeck te 
Vijvere, keerende alzo achtere den kerckwegh van Staeck te Vijvere te 
Vaerewijckstraetkin voorbij naer Andries vanden Kerckhove achter den 
cautercant volghende den Ghentwech tot voorbij den hove van Jacop Van 
Hijfte tot up den suutcant vanden thien ghemeten, volghende den water
loop naer de kercke van Zomerghem totter vierschare daer wij beghon
sten desen voorscreven hoop. 

23 



Geschiedenis schrijven 
in het Meetjesland 1 

EEN AANZET TOT REGIONALE HISTORIOGRAFIE 

Filip BASTIAEN 

Jaren geleden vroeg onze toenmalige voorzitter Luc Stockman me 
de historiek van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland, en 
zelfs ruimer, de historiografie in het Meetjesland, eens nader te bekijken. 
Die vraag werd eenvoudigweg mij gesteld omdat ik toen het jongste 
bestuurslid was. En normaal gezien kon ik dus het meest afstand nemen 
van de vereniging. 
Ik was er enthousiast over, er rijpten direct een aantal ideeën en ik had 
een structuur klaar om dit uit te werken. Enkde omstandigheden - maar 
zeker geen spijtige - verhinderden dit toen en ook deels nu om die histo
riografie uitgebreid uit de doeken te doen. De basis voor de geschiedenis 
van de geschiedschrijving in het Meetjesland moest (en moet nog steeds) 
volgens mij een uitgebreide bibliografie zijn. Maar dit is vlugger gezegd 
dan gedaan. Gelukkig werd er een aanzet gegeven met de lopende biblio
grafie vanaf 19912 , gepubliceerd in ons jaarboek Appeltjes van het 
Meetjesland. De reden voor deze denkpiste is de vaststelling dat ons 
genootschap niet echt een oude vereniging is. Een goede 50 jaar, het is 
dus nog geen mensenleven. Ons Eekloos genootschap is dus qua leeftijd 
niet te vergelijken met het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder 
de benaming Société d'Emulation van Brugge (1839)3, de Maatschappij 
voor Geschied- en Oudheidkunde van Gent (1893)4 of zelfs maar de Kunst
en Oudheidkundige Kring van die andere provinciestad Deinze (1929)5. 
Toch is het Genootschap ook niet de jongste telg van de Oost-Vlaamse 
historische kringen6 . Maar de interesse voor het (lokale) verleden is wel 
een flink stuk ouder dan het Genootschap. Daarenboven worden de 
heemkunde, de lokale geschiedenis, de familiekunde, de taalkunde, de 
toponymie, de volkskunde en andere aanverwante disciplines in het 
Meetjesland gedragen door een uiterst talrijk en ook bont gezelschap. Dit 
artikel behelst dus een aanzet tot overzicht van de heemkundige activi
teiten, in de ruimste betekenis, in het Meetjesland, voor en vanaf het 
Genootschap, waarop toch wel de klemtoon ligt. Het Genootschap is dus 
de kapstok waaraan we de rest ophangen. Die eerste periode wordt trou-
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wens gekenmerkt als een tijd van erg losse activiteiten, de kiemen als het 
ware voor een echte vereniging. 
De term aanzet houdt ook in dat we ons bewust zijn van fouten en tekort
komingen, deels door tegenstrijdige bronnen en het bijna louter gebruik 
van gepubliceerde informatie. Maar zelfs met die beperking dreigen we 
het bos soms niet meer door de bomen te zien. Hoe langer we met dit 
onderwerp bezig waren, hoe duidelijker het werd dat over geschiedschrij
ving in het Meetjesland alleen reeds een boek te vullen is, en dat is niet 
onze bedoeling. Het uitpluizen van verenigingsarchieven en oude kranten 
of weekbladen zou daarbij zeer verrijkend zijn. 
Deze geschiedenis heeft zeker niet de pretentie te peilen naar de manier 
waarop de lokale geschiedenis methodologisch werd en wordt bedreven, 
maar toch komt dit aspect al eens om de hoek kijken. 
Een integrale historiografie van het Meetjesland is misschien ook een 
geschikte opdracht voor een licentiaatsverhandeling, zoals dit gebeurde 
voor het Genootschap voor Geschiedenis van Brugge7 . 

1. EEN MEETJESLANDSE HOUTKANT 

1. 1 TEENTJES 

In alle archieffondsen voor Meetjeslandse gemeenten vinden we 
stukken met betrekking tot oude verenigingen. Tussen al die verenigin
gen is er echter geen enkele te vinden die louter en alleen bestond om het 
verleden van de eigen gemeente of de streek te bestuderen. Sommige cul
turele verenigingen hadden wel een historische reflex, maar zij het bijna 
louter passief. Dit kan o.a. gezegd worden van het Ledeganckgezelschap 
dat eind 1899 in Eeklo het levenslicht zag. De interesse voor geschiede
nis bleek uit de titels van enkele voordrachten: Oude geschiedenis van 
Eeklo. Geschiedenis van 't ondenvys... Ook het Eeklose Willemsfonds. 
trouwens zeer sterk verwant met de vorige vereniging. programmeerde 
omstreeks de eeuwwisseling geschiedkundige voordrachten over folklore. 
heksenprocessen enz. Meer in het noorden van het Meetjesland was de 
vereniging Diederik van Assenede vroeger actiever. Reeds in 1868 gaven 
ze de Almanak der Diederiks uit, "eenjaarboekje gewijd aan de streekge
schiedenis en de Vlaamse Beweging"B. In die beginperiode duikt het 
Vlaamse element trouwens overal en bij iedereen duidelijk op. 

Ook de belangstelling van de lokale overheden voor het verleden 
was uiterst beperkt of zelfs totaal onbestaand. Een circulaire van het pro
vinciebestuur van 13 januari 1863 gaat er wel op in en geeft een voof'l.et9 . 
Of de brief ook effect had, dient nog nader onderzocht. De zendbrief ~ng 
niet direct van het provinciebestuur uit. maar van de minister van 
Binnenlandse zaken, zelf aangespoord door een zekere Wambacq. pro
vincieambtenaar en burgemeester van Essene (nu deel van Aftligem). 
Deze burgemeester had vastgesteld dat het Il1el"t'ndeel der gemeentt'bt'· 
sturen niet veel acht sloeg op de plaatsel~lke geschiedt'nis. In z~ll1 eigt'l1 
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lokaliteit had hij daardoor een mémorial historique aangelegd. De minis
ter juichte dit initiatief toe en verwees onder meer naar het 
memoriaeljregistrum van de vroegere neringen, gilden, kloosters enz. Hij 
vroeg de gouverneurs de gemeentebesturen dit ook aan te bevelen. Het 
was vanzelfsprekend vrijblijvend, maar de minister had toch graag gewe
ten welke gemeenten die aanbeveling zouden volgen. 
De gemeente Aalter antwoordde alvast dat er sedert 1844 een registre 
mémorial bestond, met als titel "Notice statistique, topographique et histo
rique" 10. Het werd zoals reeds gezegd opgemaakt in 1844 en telde 10 
onderdelen, o.a. oorsprong van de gemeente, kunst en wetenschappen, 
monumenten en geschiedenis. Trouwens ook in het jaarverslag over 1844 
werd dit werkstuk vermeld. Toen had het college het over "une déscrip
tion sommaire de l'historique de la commune", waaraan voornamelijk 
schepen Van Peene had gewerkt 1 1. Sedertdien werd dit register systema
tisch aangevuld door de bestuurders. 

Het register was echter geen lang leven beschoren. En met de vol
gende anekdote geraken we verzeild bij het eerste grote, georganiseeerde 
lokale geschiedschrijvingsproject, nl. het idee van Frans De Potter en Jan 
Broeckaert om van alle Oost-Vlaamse gemeenten een dorpsgeschiedenis 
te schrijven 12. Enorm lovenswaardig, maar naar hedendaagse normen 
een quasi onbegonnen werk. Toch deden ze het, met beperkte middelen, 
maar toch heel wat archiefonderzoek. Maar het is duidelijk, en zeker 
menselijk, dat ze zich zouden behelpen met eventuele publicaties of 
andere documenten, indien die zich aanboden. Bij een bezoek van Jan 
Broeckaert aan het gemeentehuis van Aalter werd vermoedelijk met de 
nodige trots op het register gewezen. Het bleek hem blijkbaar enorm nut
tig, want op 9 september 1865 werd dit document naar de burgemeester 
van Wetteren gestuurd met een dubbele vraag: enerzijds om het te bezor
gen aan de geschiedschrijver en anderzijds om het zo vlug mogelijk terug 
te sturen 13. Nadien heb ik van dit register geen spoor meer gevonden: 
noch enig materieel relict, noch enige verwijzing in de briefwisseling (zie 
ook 3.3 Lv.m. dorpsboeken). 
En nu we toch bij De Potter en Broeckaert zitten, geschiedenis schrijven 
is één zaak, maar iedereen heeft ook graag dat zijn werk wordt gelezen. 
In de 19de-eeuwe plattelandsdorpen was dit vermoedelijk geen evidentie. 
Enige steun konden de auteurs dan ook wel gebruiken. De auteurs vroe
gen geen subsidie, maar we vonden toch voor enkele gemeenten dat ze 
vroegen een aantal exemplaren van hun pennenvruchten te kopen. Hei 
gemeentebestuur van Watervliet schreef zelfs gaarn in voor "25 afdruk
sels op het nuttig werk der geschiedenis van WatervlieC', en dit voor de 
prijs van 25 frank 14. Waarschoot bestelde zelfs 50 exemplaren. Ik ver
moed dat de brochures aan de man zullen gekomen zijn bij de alomge
kende prijsuitreikingen in de gemeentescholen, een duidelijke vorm van 
volksontwikkeling. 

De Potter en Broeckaert kwamen van buiten het Meetjesland, maar 
ook lokaal bestond er toch enige interesse, vaak soms een stuk ouder. Zo 
vermelden net ook al weer de twee aangehaalde auteurs een zekere 
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Marten De Smet, geboortig van Oostwinkel. Deze 16de-eeuwse man was 
priester en als dusdanig actief in Sleidinge, maar betoonde een ongewoon 
grote interesse voor de oudheidkunde, weliswaar niet van ter plaatse, 
maar voor de geschiedenis van Rome 15. Het ging hierbij dus niet om 
lokale geschiedschrijving. Ik wil hiermee op één zaak wijzen, nl. dat die 
interesse bij een priester leefde. Dichter bij ons zien we inderdaad ook 
vaak priesters als heemkundigen en lokaalhistorici opduiken. Dit is niet 
eigenaardig, want zij hadden doorgaans gestudeerd en ze hadden mis
schien ook meer de tijd om zich met die niet-levensnoodzakelijke zaken 
bezig te houden. In die context wil ik ook naar Antonius Sanderus ver
wijzen, pastoor te Sleidinge (en ook in Oosteeklo), eveneens meer geleer
de dan priester. Tijd en/of geld en studie (eventueel zelfstudie) blijken een 
noodzaak. Ik veronderstel, maar voorlopig ook nog niet meer dan veron
derstellen, dat de interesse van de vroegere echt geletterde voor geschie
denis een stuk groter was dan nu, maar dat toen al evenzeer de stap van 
geschiedenis lezen naar geschiedenis schrijven verre van evident was. 
Inventarissen van oude bibliotheken zouden ons vermoedelijk op dit punt 
één en ander kunnen leren. Voor het Meetjesland zijn er mij echter 
uiterst weinig bekend 16. 

Toch kan voor elke Meetjeslandse gemeente wel een 19de-eeuwse 
publicatie of figuur naar voor worden geschoven. Maar vaak. bijna altijd. 
gaat het om iets eenmaligs, één enkele figuur of uitgave. Enkelen zal ik 
kort aanhalen, zonder ook maar enigszins volledigheid te beogen. o.a. 
wegens het ontbreken van een degelijke bibliografie. alhoewel dat het 
Repertorium van De Wachter l7 terzake nuttig is. 
Ik denk bijvoorbeeld aan kanunnik Joseph-Olivier Andries. ooit pastoor 
van Middelburg (1827-1836). Niet zozeer voor historisch werk in ons 
gebied, alhoewel hij over het hospitaal van Maldegem publiceerde. maar 
als voorzitter van de Brugse Emulatie en dit gedurende 23 jaar (1863-
1886) 18. En we blijven nog even in het Maldegemse met gravin de 
Lalaing, geboren Henriette de Maldeghem. die in 1849 Maldeghem la 
Loyale schreef19, nog steeds een basiswerk voor de geschiedenis van 
Maldegem. Aan het einde van vorige eeuw was ook pastoor Theodoor De 
Swaef actief in Maldegem-Donk en St.-Laureins. In de eerste parochie 
verwierf hij heemkundige naam en faam door de grondvesten van het 
kasteel van Brezende te laten opgraven. In St.-Lc'1ureins borrelde de 
heemkunde nog meer op: hij deed allerlei opzoekingen en ging zich bij de 
bevolking informeren. Al zijn historische bevindingen schreef hij neer in 
een 20-tal cahiers, met daarin een handschriftelijke Geschiedenis pan 
Sini-Laureins vanaf de vroegste tijden. Er volgde echter geen publicatie, 
alhoewel dit vermoedelijk de bedoeling was20. De latere onderpastoor 
Robert Bernaert paste er een mouw aan en bewerkte het materiaal voor 
het Vrije Maldegem2l . 
Het is evident dat de hoofdstad van het Meetjesland niet kon nchterblU
ven. Maar ook hier beperk ik me tot enkele namen. In het midden vnn de 
19de eeuw, en ook later. speelde het weekblad IJl' Eedoonaermt't August 
Van Acker een sleutelrol 0111 historische nota's te vt'rsprt'idell. Et'n vnn c!t' 
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medewerkers was de latere Eeklose burgemeester Eduard Neelemans22 

die in 1856 als eerste autochtoon een dorpsgeschiedenis over Eeklo 
schreef. In 1872 volgde ook een Geschiedenis van Lembeke. Hij publi
ceerde tevens talrijke oorkonden en een lijst van de Eeklose schepenen in 
het Ancien Régime. Neelemans verzocht ook anderen iets over het 
Eeklose verleden te onthullen, o.a. Edouard Van Damme-Bernier. 
Volgens Peter Laroy kan deze laatste trouwens beschouwd worden als 
één van de meest verdienstelijke 19de-eeuwse figuren betreffende de 
Eeklose geschiedschrijving, daar hij maar al te goed de waarde besefte 
van origineel bronnenonderzoek. Zijn gepubliceerde brief aan Neelemans 
over de geboorte van keizer Karel lokte een reactie uit van de onderlegde 
Zeeuws-Vlaamse amateur-historicus Egbert Risseeuw23 . De uitgever 
August Van Acker publiceerde vanaf 1892 zelf, in afleveringen, de 
geschiedenis van Eeklo in de Gazette van Eecloo en het District24 . Dit 
bood misschien ook het meest kans op succes. Trouwens later zou heem
kunde nog vaak op die manier aan de man worden gebracht. Al verricht
te Van Acker ernstig werk, hij was ook niet bang om gefantaseerde 
geschiedenis te schrijven25. Een andere Eeklonaar, Julius De Hulsters 
(1857-1938), werkte een tijd voor De Eecloonaer en ontpopte zich nadien 
tot folklorist en heemkundige met bijdragen als Volkskunde uit 't 
Meetjesland, De Meetjeslandsche gewestspraak en Eecloosche 
Herbakker26. 

Wie er het repertorium van De Wachter op naslaat, zou nog heel 
wat namen kunnen toevoegen, maar vaak gaat het daarbij om vreemden, 
mensen niet uit het Meetjesland. Voor een stuk verschillen ook de onder
werpen van onze lokale mensen. De vreemden schreven meer artikels van 
geologische en archeologische aard. Het platteland had voor de geleerde 
stedelingen geen interessante geschiedenis, de ondergrond ervan wel. De 
eerste specifieke verenigingen droegen dan ook bijna alle de term oud
heidkunde in hun naam. 
Maar daarnaast bestaan ook, dikwijls anonieme, kleine, 19de-eeuwse 
werkjes met legendes, stichtende verhalen, van godsdienstige aard en 
met een al dan niet gefantaseerd verleden, bv. over het Veronicakruis op 
de grens Bellem-Lotenhulle27. Ze werden dan eventueel aan de man 
gebracht als eene ware geschiedenis. De weg tussen geschiedenis en let
terkunde bleek soms zeer smal; wat aanvankelijk fictie lijkt, blijkt bij 
onderzoek heel wat realiteit te bevatten. 
Er kan hier terloops gewezen worden op volksalmanakken, zoals bv. van 
de folklorist Constant Duvillers, pastoor van Middelburg tussen 1836 en 
1854. Hij werkte ook mee aan De Eecloonaer en het Algemeen Vlaamsch 
Idioticon van L.W. Schuermans28. Op het volkskundige vlak kunnen we 
ook Octaaf Steghers aanhalen, die o.a. over kinderspelen schreef. Deze 
letterkundige en journalist publiceerde zijn eerste werken in de 
[)uimpJesullgaven van De Lille. Op het volkskundige/folkloristische ter
rein schreef hij bv. En d'oude schuur schoot in brand. Hij beschreef op 
folkloristische wijze het gemoedelijk boerenleven van zijn geliefde 
Meetjesland29. 
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Er waren nog anderen. soms charlatans. en dan denk ik bv. aan 
Hendrik Van de Genachte uit Aalter. Hij schreef Rond Aalter in de 
Franschen tijd of de gruweldaden van Wildemouwe en zyne spitsbroeders 
(Gent. 1904, 623p.), een titel die beter bij het fictieve dan bij het histo
rische werk wordt gerekend30. Arthur Verhoustraete zou er later trou
wens een vrij uitvoerige refutatie op schrijven31 . 

Rond de eeuwwisseling begon duidelijk toch meer interesse te leven 
voor het lokale verleden, zij het schuchter (en) in verhalende trend. Vanaf 
omstreeks 1890 duiken ook figuren op die (lokale) geschiedenis op meer
dere terreinen en ernstiger opvatten. Enkele gelijkgestemden zochten en 
vonden elkaar en eventjes leek het er op dat de individuele acties zouden 
worden gebundeld. We staan er wat langer bij stil, temeer daar er een 
principe naar voor komt dat later opnieuw opduikt en waarop de heem
kunde en lokale geschiedenis in het Meetjesland een hele tijd was 
gebouwd en gesteund. Deze figuren kunnen we vermoedelijk beschouwen 
als kinderen van hun tijd, van de Romantiek, de cultuurstroming waar
uit ook de Vlaamse Beweging ontstond, alsook het Willemsfonds en het 
Davidsfonds (zie ook verder). Eén van de kenmerken van de Romantiek 
was o.a. de belangstelling voor geschiedenis, ook de regionale en lokale32. 

De prille, niet formele, organisatievorm viel blijkbaar, voorlopig om ons 
deels onduidelijke redenen, vlug uiteen. 

Uit de beperkte bronnen waarover we momenteel beschikken. zijn 
we geneigd af te leiden dat de Maldegemnaar Victor De Lille (1863-1940) 
en de Bellemnaar Jules Van Lantschoot (1871-1941) mogelijksjwaar
schijnlijk (de) spilfiguren zijn omtrent een Meetjeslands idioticon. Of ze 
samenwerkten is mij momenteel verre van duidelijk. alhoewel de kans 
ertoe bestond. 
De Lille is vooral bekend als uitgever van 't Getrouwe Maldeghem, de 
Duimpjesuitgaven en de moorden van Beernem. Hij betoonde. alvast voor 
de eeuwwisseling, ook een serieuze belangstelling voor lokale geschiede
nis. In augustus 1891 was hij één van de sprekers op het XXIste Taal- en 
Letterkundig Congres in Gent. Hij onderhield de congresleden over "de 
locale geschiedenis. hare plaats in onze beweging: middelen ter harer 
opbeuring". Het was een vurig en stevig gedocumenteerd pleidooi voor de 
plaatselijke geschiedschrijving waarbij hij vooral rekende op het onder
wijs en de onderwijzers. De Lille wist waarover hij sprak, want hij kan 
worden beschouwd als een heemkundige avant-Ia-Iettre33. In de eerste 
jaargangen van zijn weekblad liet hij korte geschiedkundige afleveringen 
verschijnen over Maldegem, Adegem, Middelburg. St.-Laureins ... onder 
de titel Vlaanderen in Beeld en Schrift. Later verscheen eveneens in afle
veringen zijn verhaal De verwoesting van de abdij van Zoetendale34 . 
Jules Van Landschoot behaalde in 1891 het ondelwijzersdiploma en 
werkte vanaf dat jaar ook mee aan 't Getrouwe Maldeghem van De Lille. 
Deze elementen lijken stimulerend voor ook andere samenwerking. Mnar 
mogelijks professionele redenen deden die activiteiten stokken Nog tU
dens zijn studententijd hielp hij mee aan Vertelsels l)OO,. het Vlaamse Volk 
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uitgegeven door Amaat Joos. In 1895 gaf hij zijn Volksvertelsels uit het 
Meetjesland uit, die nog in 1929 werden herdrukt. Zijn werk 
Kinderspelen uit het Meetjesland is vermoedelijk nooit verschenen35. 

Jules Van Lantschoot wierp zich, naar het voorbeeld in andere 
regio's, met veel enthousiasme op het Meetjeslandse dialect. Het werd 
hem alras duidelijk dat een dergelijk project geen éénmanszaak was. Op 
8 augustus 1890 lanceerde hij een eerste oproep tot medewerking om een 
zantersbond te stichten. In zijn enige publicatie hieromtrent uit septem
ber 1892 schreef hij: "Voor en met ons waren eenige taalvrienden aan 't 
zanten en leverden al menige zante. Op de eerste vergadering waren wij 
getienen. Geestdrift zonder einde noch grond! Ja, 't zou, 't moest gaan! Hoe 
deerlijk waren we mis! Den tweeden keer kwam vijf man op en den der
den keer stonden we quasi alleen. Veel uitgenoodigden waren belet, an
dere waren verlegen dat ons lang en lastig werk op niets goeds uitkomen 
zou ..... Elk wist 't zijne. ". 
Toch besloten ze met twee door te gaan: Jules Van Lantschoot en P. 
Schelstraete. Met het geschrijf en gewrijf over standregelen sukkelden ze 
het jaar 1891 in. Toch verzamelden ze zo'n 10.000 items. Ze dachten 
reeds aan de uitgave van een Idioticon, geschoeid op de leest van het 
Wase. Ze zouden ook veel streek- en plaatsnamen opnemen. Ook de kin
derwereld en -spelen trokken in het bijzonder hun aandacht. We zijn zelfs 
geneigd af te leiden dat een bijdrage over kinderspelen van Jules Van 
Lantschoot ooit werd bekroond36. Na september 1892 werd over zijn pro
ject niet meer gehoord. Omstreeks die tijd week hij uit naar 
Dendermonde, waar hij toen les gaf in het College en waar hij vanaf 1901 
drukker-uitgever werd. 

Tot onze spijt weten we niet wie tot het tiental behoorde. Het lijkt 
ons niet uitgesloten dat Victor De Lille erbij was, gezien hun contacten 
door 't Getrouwe Maldeghem. Op de Vlaamsche Studenten- en 
Volksvergadering van 1891 in Maldegem, een taalinitiatief, komt de uit
gave van een Meetjeslands idioticon ook speciaal ter berde. Betrokkenen 
hierbij waren o.a. een zekere F. Herpelinck en Jules Van Hoorebeke. De 
bedoeling van de bijeenkomst was het stichten van een Vlaamschen 
Meetjeslandsen Bond. Twee andere sprekers waren August Bultynck van 
Knesselare, hoofdredacteur van het katholieke Gentse Fondsenblad, en 
Eduard Schelstraete uit Wondelgem. Van de geplande uitgave kwam (ook 
al) niets in huis, ondanks dat een zekere Frans Verstrynghe reeds meer 
dan duizend woorden had verzameld37. 

Twee gelijkaardige initiatieven op hetzelfde tijdstip en die alle twee 
een roemloos einde kennen? Het lijkt van het goede te veel. Ging het niet 
om één en hetzelfde, maar liep het fout door botsende karakters en (pro
feSSionele) concurrentie? Waren Eduard en P. Schelstraete één en dezelf
de figuur? 
Het idee was echter niet dood, want omstreeks 1900 vatte ook het 
Ledeganckge,.elschap het plan op een Idiotikon van het Meetjesland op te 
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stellen. Naar verluidt werden zesduizend woorden en zegswijzen verza
meld. Opnieuw werd het werk niet voltooid38. 

1.2 DE EERSTE STRUIKEN: GEPLANT DOOR DE VTB 

In dit tweede luik wil ik het hebben over de verenigingen met de 
lokale geschiedenis of aanverwante disciplines aIs hoofddoel. 
Het Heemkundig Genootschap, gesticht in 1946, beet zeker niet de spits 
af. We vonden tot nu maar liefst vijf voorlopers, kort na elkaar gesticht. 
maar zonder dat er ook maar één vereniging het predicaat oud kan krij
gen. Bij vier ervan wordt erin een sleutelrol gespeeld door de VTB. met 
Jozef Van Overstraeten als grote voortrekker. 

Bij de oprichting van de VTB in 1922 werd als strategie vooropge
steld: "dat vooral de onderwyzers en onderwyzeressen een werkzaam deel 
zouden nemen aan het tot stand brengen van ons organisme~39. In het 
culturele- en het verenigingsleven algemeen werd trouwens veelvuldig. 
om meerdere en evidente redenen. op hen beroep gedaan. 
Enkele jaren later. de dertiger jaren, drong de heemgedachte in 
Vlaanderen door, via literatuur, voornamelijk uit Duitsland en nadien 
ook Nederland. Van doorslaggevende aard voor de doorbraak was dan in 
1936 het Leerplan voor het Lager Onderwys. In de rijksscholen gebruikte 
men de term milieustudie en in het katholiek onderwijs de term werke
lykheidsonderricht. Vanaf dan besteedden onderwijsmiddens veel aan
dacht aan de heemkunde40, waarvoor Victor De Lille reeds 40 jaar vroe
ger in het Meetjesland pleitte. 
Gezien de band onderwijzers-VTB en onderwijzers-heemkunde. lijkt het 
dan bijna evident dat uit lokale VTB-werkingen ook georganiseerde 
heemkundige werkingen zouden spruiten. In het Meetjesland was het 
niet anders. Deze twee gegevens vormden de aanzet voor nu reeds meer 
dan 50 jaar onafgebroken heemkundige werking. De eerste lokale krin
gen doken pas op na de oprichting van een Verbond in de VTB. 

Op 6 mei 1939 werd in Brussel de Werkgemeenschap voor 
Heemkunde gesticht. met als initiatiefnemers o.a. de inspecteur Leo 
Michielsen. de journalist en gewezen ondelwijzer Karel Peeters41 en de 
Meetjeslandse atheneumleraar dr. Edmond Tieleman42 . Zij wensten een 
overkoepelende structuur te zijn voor de heemkundige krinp;en in 
Vlaanderen. Ze besloten vanaf 1 januari 1940 een maandblad 
Heemkunde uit te geven. Zij zochten tevens toenaderinp; tot he-t 
Davidsfonds en de VTB. Edmond Tieleman werkte in 1938 reeds samen 
met de VTB en Jozef Van Overstraeten voor het Jacob Jordaenspnd in 
Ekeren. waar hij toen woonde43 . In de rubriek Van Tr~l1ende Boeken in 
het VTB-tijdschrift Toerisme besprak hij ook gerege-Id de- .laarboe-ken van 
oudheidkundige kringen en andere heemkundip;e- publicatie-s en schre-ef 
hij een merkwaardige bijdrage over De Vlaa11lsche Polderstreck, met o.n. 
de Meetjeslandse polders44 . H~j schreef ook een artikel Pleidooi (loor 
Heemkunde en had het erin ove-r het propn~(:'ren van de heemkunde vin 



GESCHIEDENIS SCHRIJVEN IN HET MEETJESlAND 

EEN EN I\\lNIIGIIGSIE JAARGANG. I SM46MG B42. 

TOERISME 
~ 

HALFMAANDELIJKSCH ORGAAN VAN DEN VLAAMSCHEN TOERISTENBOND 

VEREENIGING ZONDER WINSTOOGMERK lil SI.-JACOBSMARKT ~5, ANTWERPEN 

HOOFDREDACTEUR, JOZEF VAN OVERSTRAETEN 

LIDMAATSCHAP, 18 FRANK 'S JAARS ~ PO~TCHEQUEREKENING, 93627 

het basisonderwijs. Een kind van zijn tijd dus. Hij deed tevens aan fami
liekunde en had interesse voor volkskunde. Het Davidsfonds was echter 
niet gelukkig met de concurrentiesituatie met de VTB. De werkgemeen
schap werd reeds op 22 maart 1941 ontbonden. 

Jozef Van Overstraeten van de VTB speelde heel anders in op de 
groeiende belangstelling voor heemkunde. Op zijn initiatief werd op 21 
september 1941 het Verbond van de WB-studiekringen voor Heemkunde, 
later kortweg Verbond voor Heemkunde, gesticht, een nieuwe overkoepe
lende organisatie. Het verbond gaf aanvankelijk het tijdschrift 
Heemkunde uit en vanaf 1947 Ons Heem45. Eén van de eerste medewer
kers (consulent) bleek opnieuw Edmond Tieleman46. 

In het Meetjesland kwam een eerste Studiekring voor Heemkunde, 
door toedoen van de VTB, op 25 oktober 1942 van de grond in Evergem. 
We staan er wat langer bij stil, daar hij ons de belangrijkste kring en de 
facto de voorloper van het Genootschap lijkt. 
Die bewuste 25ste oktober vond een algemene vergadering van de VTB
Evergem plaats. Bavo De Vlieger sprak er over heemkunde en Herman 
Van Nuffel over volkszang. De bedoeling was om een VTB-afdeling voor 
volkszang (zgn. voza-groep) op te richten47. Nadien werd die dag 
beschouwd als de oprichting van een heemkundige kring. 
Uit de eerste vermelding blijkt geen betrokkenheid van Firmin De Clercq, 
maar het staat vast dat hij toen reeds enkele jaren op heemkundig vlak 
actief was. Hij zorgde voor het archief (zie ook 3.3) en, sedert het begin 
van de oorlog, voor een uitvoerige kroniek van het dorp48. Hij werd vol
gens Andries De Schepper en Achiel De Vos de eerste bezielende leider 
van een aanvankelijk IO-koppige ploeg. Volgens een verslag in Ons Heem 
was hij zelfs de stichter49 . De groep zou maandelijks samenkomen; ze 
deden bezoeken, zochten naar de Christoffelput, vroegen het schepencol
lege het herstel van de schandpaal enz. De oorlogsomstandigheden 
maakten het de jonge kring niet gemakkelijk, zeker niet toen Firmin De 
Clercq vanaf juni 1943 verplicht werd tewerkgesteld in Duitsland. 
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Omstreeks augustus 1943 vernemen we dat de kring (opnieuw) vast in 
zijn schoenen staat. Georges Nuytinck, een student in de rechten. was 
voorzitter en gaf reeds twee interessante voordrachten, Bavo De Vlieger 
ondervoorzitter en Andries De Schepper secretaris. De kring telde toen 23 
leden. Men oordeelde dat alle onderwijzers het als een plicht moesten 
voelen lid te worden50. In augustus werd trouwens ook Achiel De Vos lid 
en in april 1944 gaf hij een voordracht over Heemkunde en Onderwgs. We 
wezen hoger reeds op de band VfB-onderwijzers-heemkunde, en ook de 
nationale leiding liet niet na er herhaaldelijk op te wijzen. Uit een brief 
van een burgemeester aan de bestuurders van zijn scholen. citeerde men: 
.. Ieder onderwgzer, bewust van zgn socialen plicht en zgn opvoedende rol. 
zou dus een heemkundige moeten zgn, dat wil zeggen een vorscher op 
heemkundig gebied."51. Later bleek Achiel De Vos op dit vlak het spreek
woordelijke schot in de roos. 
Andere voordrachtgevers waren bv. Cyriel Plaetinck en Firmin 
Robbrecht, die later ook werkvergaderingen leidde. Deze bijeenkomsten 
mochten enkel door leden worden bijgewoond, spreekbeurten door ieder
een52. Het verdwijnen van Firmin De Clercq deed de kring ook het lokaal
heemkundige profiel verliezen. 
Begin 1944 werd dr. Louis Daeninck voorzitter (soms ook als ondervoor
zitter vermeld53) en gaf hij een voordracht over familiekunde. wat even
eens door de VfB werd gepropageerd. Enkele heemkundigen begonnen 
trouwens als genealoog. ook vandaag de dag nog. De kring organiseerde 
begin 1944 een "buitengewoon geslaagde jaarvergadering. waarop de 
heele geestelgke en burgerlgke overheid der gemeente aanwezig was. 
benevens een mooi aantal onderwgzers en onderwgzeressen. Zoo hoort 
het. Doch dat bereikt men slechts met volhardende. degelgke en tactvolle 
werkingr54 . 

Vanaf maart 1944 gaf de kring het tijdschrift Heemkundige 
rgdingen uit, waarvan vier afleveringen verschenen (de laatste in augus
tus 1945). Hieruit blijkt dat de leuze van de kring was: Volk en gemeente 
ten goede. 
Ook het ledenaantal evolueerde in positieve zin. In maart 1944 telde men 
er reeds 43. In augustus van hetzelfde jaar werd in de schoot van de 
kring een Werkgemeenschap voor Heemkunde opgericht. Ze hoopten 
opnieuw op talrijke actieve leden uit het onderwijs. De groep vergaderde 
om de veertien dagen en bestudeerde bv. de Evergemse buurschappen. 
n.a.v. de vragenlijst van het Verbond55. 
De kring overleefde de bevrijding en bestond nog even zelfstandig verder. 
los van de VTB. Daeninck was nog steeds voorzitter en na ztjn vrijwillig 
vertrek in een verplegerkorps naar Duitsland. werd Bavo De Vlieger 
plaatsvervangend voorzitter. Achiel De Vos werd de leider van de werkge
meenschap tot aan zijn militaire dienst. Daardoor en door het overlijden 
van onderpastoor Willem Noê in juli 1946 viel de kring in dat Jaar stil. 
Toch was er nog een teken van opleving in 1947. door de aankondiging 
voor een heemkundige tentoonstelling. maar in dat Jaar zochten de actie
ven aansluiting bij de Heemkundige Kring van het Mee{jesland56. 



Heemkundige Kring 
EVERGEM 

HOOGGEACHTE HEER, 
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EveTlsem, Postdatum. 

Sinds gerUlmen lijd bestaat er een heemkundige kring te Evergem. Bij gebrek 
aan medewerkers b.lfven de prestaties eerder gering. 

Dank zij de inspanning van enk~le iiltellektueelen, werd een nieuwe richting in
geslagen. Wij houden er aan U het nieuwe werkplan voor te leggen, omdat wij Uwe' raad 
ten zeerste op prijs st-ellen. 

ONS DOEL: de studie van het worden en het zijn van het vc-lk en de kultuur, 
in den ruimsten zin, van onze eigen .gemeente en streek. 

ONZE METHODE: wetenschappelijk. Daarom is elk onderwerp ingedeeld In 
een voordracht of les, en een toepassing. 

ONZE MIDDELEN: studie en opl.Oekingpn - Dns geen lidhebberij. 

ONS PROGRAMMA bevat o. m. volt;ende onderwerpen (tL:ss~hen haken den 
naam van den voordrachthouder.) 

Oorsprong en afstamming van het Nedpdanclsche Volk. (G. Nuytinck) 

Plaatsnamen (bestanddeel:!n - beteekenis - oars.Jfon:,:) T o~passinK: plaatsnamen te Evergem 
(L. Daeninck) 

Germ3.ansche mythologie en zinnebeelden (runen, sibbeteekens.) Toerassing: resten in 
de streek. (A. Steyaert.) 

Kerstening van de Germanen in de Nederlanden. (b!keeringswerk en invloed op het volks
wezen. (Abbé Lejenne.) 

D! Nderla~:hche ta~1. - O.ltstHn e:l oatwlKKeling - Tv.!jJ.ls.'Iing: E:/erg~rns::h dialect. 
[r:.. H. Noë.) 

Nederlandscl,e volkskarakter in de Middel:~e\lwfn. - L'itstraling in instellingen en kunst .. n. 
Toepassing: Kultuurresten te Gent en hier. 

Min of m ~~r c\r:Jnolo;sisch willen w:j op'{li 71 n en tot m ~er m'd !rn ~ probl 'm ~il die later zullen 
volrten. 

Deze groep uit on8 werkplan moge U ervan overtuigen" dat het de moeite waard 
is" Wij mikken hooI(, en wij beseffen wat het ons zal kosten aan studie en werk. Om het tot 
een goed eind" te brengen. ons volk ten bate, hel->ben wij Uwe steun en hulp noodig, met zoo
veel te m"'er durf richten wij ons tot U, omdat Gij het doel van onze inspanning zult waardeeren. 
Wij twijf,,)en er niet aan dat Gij door aan te sluiten bij den Heemkundigen Kring, niet alleen 
een belangstell"nde maar vooral een medewerker zult zijn. 

Wij hopen U op de e. k. vergadering te mogen begroeten. 

:J{amens hel []Jesluur 

J)e Voorziller: G. NUYTINCK. 

BrtJ:;j" van de Heemkundige Kring van Evergem. bij een nieuwe start. midden 1943. 
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In 1948 kwam de Heemkundige Kring nog voor op de lijst in het Cultureel 
jaarboek, met Achiel De Vos als voorzitter en André (Andries) De 
Schepper als secretaris. Er was evenwel geen werkingsverslag te vinden. 
In 1947 prijkte de kring niet op de lijst57. 

De tweede kring in het Meetjesland ontstond in Maldegem. Deze 
kring bleef vermoedelijk iets meer dan een jaar actief. F. Silis vermeldt 
hem omstreeks 194358. 
Op 17 februari 1943 vond alvast een heemkundige voordracht plaats 
door Cyriel Albrecht, leraar aan de rijksmiddelbare school59. Kort daar
op, in april en mei, volgden twee heemkundige wandelingen. In april 
spreekt men ook van de "heemkundige afdeeling gesticht in den schoot 
van V. T.B.-Maldegem". De contactpersonen waren C. Albrecht en R. 
Vanderbeke6°. Nadien bespeurden we niet zoveel activiteit. Volgens ons 
beperkt onderzoek was de heemkundige wandeling op 14 en/ of 21 mei de 
zwanenzang. Onderweg hield P. Blomme een voordracht over meigebrui
ken61 . De heemkundige gedachte zou zeker C. Albrecht niet loslaten. 

Op 4 juli 1943 werd in het stadhuis van Eeklo de Gewestelyke 
Heemkundige kring Meetjesland en Polder boven de doopvont gehouden. 
Dit was de eerste vereniging met het woord gewestelijk in de benaming en 
aldus de voorloper van het latere Genootschap. De nieuwe vereniging 
sloot ook direct aan bij het Verbond voor Heemkunde van de VfB62. Het 
Verbond streefde trouwens sedert begin 1943 steeds meer naar het vor
men van regionale heemkundige verenigingen63. 
In Eeklo betoonde de VfB reeds een tijd interesse voor de heemkunde. 
Dit bleek o.m. bij de Provinciale Toeristendag in 1929. Op het namid
dagprogramma stond een Wandelvoordracht over Hoevenbouw door 
Clemens Trefois. In datzelfde jaar hield dr. Alfons Haemers een voor
dracht over Spreekwoorden berustend op folklore. De spreker werd later 
trouwens voorzitter van het Davidsfonds. Van concurrentie was lokaal 
geen sprake. Ook de voorzitter van het Willemsfonds was lid. De stedelij
ke culturele verenigingen waren dus allemaal een beetje familie van 
elkaar64. 
Op 15 augustus 1943 vond de vierde Heemkundige Studievergadering 
voor het Onderwys van het Verbond voor Heemkunde plaats in Eeklo. Dat 
dit gebeurde onder impuls van de VfB-afdeling Evergem65 en eventueel 
de Evergemse studiekring lijkt weinig waarschijnlijk. VfB- Evergem riep 
wel meermaals op tot deelname. Ook de medewerking van de nieuwe 
kring aan de organisatie lijkt twijfelachtig, daar de studiedag reeds een 
hele tijd werd aangekondigd en reeds elders plaatsvond. Het ltjkt ons toch 
niet onwaarschijnlijk dat de kring deels voortsproot uit de voorbereiding 
van de studievergaderin.e;. Er werd namelijk een belangrijk heemkundig 
bezoek aan gekoppeld66. De geknipte vrouw daartoe \\TaS nntuurlUk 
Elisabeth Dhanens. 
Zij werd trouwens de secretaris van de nieuwe vereniging. Als zuster vnn 
Arnold Dhanens, die de VfB-Eeklo in 1929 heroprichtte. kende ze de 
geest van de vereniging. Op de gouwdag van 3 oktober 1943 wns Zt' nis 
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kunsthistoricia de uitgelezen gids om de historische rondleiding, o.a. de 
Huysmanshoeve, te verzorgen67. 
De -stichting ging vermoedelijk niet zozeer uit van VTB-Eeklo, dan wel van 
de Maldegemse afdeling. De Eeklose VTB was toen trouwens wat wegge
deemsterd en de VTB-Maldegem profileerde zich zowaar als gewestelijke 
leider en de vertegenwoordiger Marcel Boey stuurde vaak verslagen en 
berichten naar Antwerpen onder het briefhoofd Meetjesland in plaats van 
Maldegem68. Ook voordien werkten Eeklo en Maldegem meermaals broe
derlijk samen69 . 
Op Elisabeth Dhanens na waren alle andere ons bekende bestuursleden 
Maldegemnaren en trouwens dezelfde als van de Maldegemse kring. 
Cyriel Albrecht was voorzitter, Remi Vanderbeke was bij de stichting de 
(Maldegemse) VTB-afgevaardige en Marc(el) Boey was bestuurslid. Bij de 
stichting was een een verbondsafgevaardigde aanwezig. 
Met Eeklo en Maldegem samen had men dus reeds een goede basis, maar 
de kring probeerde ook subsidies los te weken bij meerdere Meetjes
landse gemeenten. Toch bestaat de indruk dat de kring nooit echt van 
de grond kwam 70. Ook de Maldegemse kring deemsterde weg (zie hoger). 

In Aalter vond in september 1943 een heemkundige tentoonstelling 
plaats, volgens de kataloog een organisatie van de plaatselijke VTB. Ze 
was gepland van 19 tot 22 september (kermisweek), maar door de mas
sale belangstelling werd ze eveneens geopend op 26 september en 3 okto
ber. Heemkunde was wel erg ruim geïnterpreteerd als vrijetijdsbesteding: 
tekeningen en schilderijen van lokale kunstenaars, kunstsnijwerk, kaar
ten en plans, naast pastoorslijsten, bevolkingsgrafieken enz. De titula
tuur en vooral de toespraak van de VTB-voorzitter, Amedée Laroy, maak
ten overduidelijk dat het bij deze activiteit eigenlijk ging om de stichting 
van een heemkundige kring, met 14 leden. De voorzitter had het over een 
museum, het schrijven van een geschiedenisboek van Aalter en het zich 
spiegelen aan de K.O.K. van Deinze met 300 leden. De organisatoren stel
den tevens duidelijk dat de kring geen oorlogsinstelling was. Politiek 
moest erbuiten blijven, maar de vereniging moest wel Roomsch en 
Vlaamsch zijn. Het einde van de Tweede Wereldoorlog werd desondanks 
toch het eindpunt van deze kring. 
De spilfiguur, wat op de achtergrond, in dit gebeuren was Arthur 
Verhoustraete (1895-1971), die reeds voor de oorlog actief was als gene
aloog, heemkundige en het belang van archieven naar waarde schatte 71. 
Hij publiceerde, onrechtstreeks want ondertekend door Jozef Van 
Overstraeten, in het t~dschrift Toerisme van de VTB in 1944 een artikel 
over Molens ie AaUer7 . We merkten hem ook enkele keren op als consu
lent. In deze kring vonden we ook, traditioneel intussen, een aantal 
onderwijzers: voorzitter Amedée Laroy, Jan Alyn en Joseph De 
Doncker73. Luc(ien) Van Averbeke tekende tijdens de oorlog ook een uit
voerige stratenatlas, met heel wat oude benamingen - op basis van het 
speurwerk van Arthur Verhoustraete - , maar ook de nieuwe namen gege
ven door de Nieuwe Orde. 

Het einde van de oorlog betekende ook de start voor een nieuwe 
kring, meer bepaald in Knesselare. Het zal niemand verwonderen dat we 
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hier de onderwijzer, en later inspecteur, Alfons Ryserhove ontmoeten, die 
meteen secretaris werd en die reeds een tijdje actief was met familie- en 
heemkunde. In 1944 kwam hij reeds voor als correspondent voor 
Knesselare van het Verbond voor Heemkunde. Toch is van enige band 
met de VTB nergens sprake, wat gezien de omstandigheden, niet eigen
aardig is. Gemeentesecretaris René Sierens was voorzitter. 
Reeds in 1946 kreeg Alfons Ryserhove de August De Reesprijs van het 
Davidsfonds voor zijn boek over Knesselare. 
In die eerste jaren hielden de kringleden zich bezig met de inventarisatie 
van het verspreidde Knesselaarse archief, het verzamelen van documen
tatie over molens, oude hoeven, kapellen enz. De vereniging bezat ook een 
uitgebreide verzameling fotografisch en cartografisch materiaal, werkte 
mee aan een stoet en gaf in 1947 een brochure over Het Ondenvys in 
Knesselare uit. Ze zorgde ook voor een reeks artikels met betrekking tot 
de geschiedenis, de folklore en de heemkunde van de streek in weekbla
den (o.a. De Ster). 
In 1948 zette de voorzitter "eindelyk" de werking van de heemkundige 
kring uit gedurende drie spreekbeurten voor de Gewestelijke Zender 
Gent. In datzelfde jaar noteerde men ook schaduwzijden: er was vers geld 
nodig en een ruimere kring van belangstellenden. 
De werking kon in 1949 op die groeiende belangstelling rekenen, zodat 
de kring 21 leden telde. De activiteiten waren ook niet min: vier voor
drachtavonden over lokale zaken, uitbreiden documentatiebestand en 
werkfiches, genealogie, uitgave van het boek Beernem Een heemkundige 
Studie van Alfons Ryserhove en een uitstap naar de bossen en de hoeve 
van het Drongengoed. De kring beschikte tevens over een bibliotheek met 
ruim 1200 heem- en geschiedkundige boeken en nam een abonnement 
op vijf vaktijdschriften. Toen droomde men ook van een eigen jaarboekje. 
liefst nog voor 1950. 
In 1950 waren er 24 leden. maar de activiteiten waren Hink gedaald. 
Toponymie was het enige onderwerp. In 1951 was de kring opnieuw 
actiever, met voordrachten. een nieuwe reus, een brochure en uitbreiding 
van de bibliotheek74. 
In 1952 kwam de kring niet meer voor in het Cultureel jaarboek. 

2. DE GROEI VAN EEN STATIGE BOOM 

2.1 DE STAM: HET HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 

Het klinkt contradictorisch dat een historische vereni!4ing over wei
nig archief beschikt. Een dergelijke vereniging wordt verondersteld 
archiefbescheiden te koesteren. Toch is het een feit dat onze kling voor 
de beginperiode weinig documenten bezit. Pas na 20 jaar werking (1966) 
verscheen er in het jaarboek Appeltjes van het Meetjesland een kroniek 
van het heemkundig gebeuren in het Meetjesland. met daarin veel aan
dacht voor ons eigen Genootschap. Pas vanaf 3 mei 1968 werden er notu
len van bestuursvergaderingen opgemaakt. or anders gezegd. de normaal 
te verwachten bronnen voor de periode 1946-1966. ziJn dus zeer sehnars. 
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In 1972 schetste de toenmalige voorzitter Achiel De Vos een korte histo
riek van het Genootschap. Luc Stockman trachtte dan ook terecht deze 
lacune op te vullen door vanaf 1981 brokjes en stukjes, her en der ver
zameld, te publiceren in een reeks Bouwstenen75. 
Voor dit overzicht baseren we ons dus op die bouwstenen, aangevuld met 
de gepubliceerde teksten n.a.v. huldigingen van de pioniers en andere 
belangrijke heemkundigen, alsook in memoriams. Indien mogelijk putten 
we eveneens uit een zeldzame andere bron. We maken natuurlijk ook 
gebruik van de Kroniek en de notulen van de bestuursvergaderingen. 
Deze laatste bron boren we wat minder aan, daar ze voor een flink deel 
een weerspiegeling is van de eerste (of omgekeerd). Daarenboven laten we 
de persoonlijke elementen, om begrijpelijke redenen, buiten beschou
wing. 
Diezelfde bronnen zijn ook bruikbaar voor een overzicht van de andere 
verenigingen en de activiteiten, waarvoor we ons ook baseren op datgene 
dat in andere tijdschriften is gepubliceerd. 

De oprichting: starten onder een slecht gesternte 

Over de eigenlijke oprichting van het Heemkundig Genootschap 
circuleren verscheidene versies. De verschillen doen echter geen afbreuk 
aan de grond van de zaak. Het staat vast dat de sleutelfiguren in de cru
ciale oprichtingsfase dr. Elisabeth Dhanens, dr. Edmond Tieleman en 
apotheker Prudent Ryckaert waren. Onrechtstreeks begint het verhaal bij 
laatstgenoemde. Op 5 maart 1946 schreef hij een kaartje naar Elisabeth 
Dhanens met de vraag om fotomateriaal. Daaruit volgden enkele per
soonlijke contacten en tijdens één van die gesprekken stelde zij voor om 
een gewestelijke heemkundige kring te stichten. Prudent Ryckaert, 
afkomstig uit Watervliet, wist zijn streekgenoot Edmond Tieleman, 
afkomstig uit Waterland-Oudeman en toen woonachtig in St.
Amandsberg, te overtuigen mee te werken. Hij bleek de geknipte man (zie 
ook hoger) om de bal definitief aan het rollen te brengen. In een andere 
versie, maar minder waarschijnlijk, is Edmond Tieleman de initiatief
nemer en contacteert hij de andere twee. 
Wat ook zeker is, is dat op 3 november 1946 een aantal heemkundigen 
te Zomergem bijeen kwamen in de herberg De Tramstatie langs de 
Kasteeldreef. Deze vergadering kan beschouwd worden als de stichting 
van het Genootschap. Naast de reeds genoemden waren ook Etienne Van 
Acker, de EE.HH. Remi Van de Moortel (Remoortel) en Maurice Steel76 en 
een zekere juffrouw Van de Veire aanwezig. Tijdens die eerste vergadering 
werd er vooral aandacht besteed aan de naam Meetjesland, aan de 
begrenzing van het werkgebied en de toekomstige werving van bescher
mende, belangstellende en actieve leden. Men zou daartoe lijsten aanleg
gen om te zorgen dat alle belangrijke gemeenten vertegenwoordigd waren. 
Deze beperkte groep besloot ook zes vergaderingen per jaar te beleggen, 
bij voorkeur in Eeklo. Na aandringen werd dr. E. Tieleman bereid gevon
den het voorzitterschap van de nieuwe kring op zich te nemen en werd 
hij vanaf dan de spilfiguur. Prudent Ryckaert werd de eerste secretaris. 
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Volgens Elisabeth Dhanens werd er toen enkel de mogelijkheid tot de 
oprichting van een gewestelijke kring besproken 77. 

Dit laatste is vrij evident, daar Tieleman haar een week na de stichting 
dit zo vroeg. Hij wou slechts iets algemeens, zonder concrete gegevens, 
gepubliceerd zien, onder meer daar er nog problemen waren inzake het 
ondervoorzitterschap. In diezelfde brief aan Elisabeth Dhanens vroeg hij 
zich ook af of ze niet beter eerst in beperkte kring werkten, tot ze wat 
grond onder de voeten hadden (een eerdere mislukking in Ekeren in
dachtig). Hij dacht om eventueel eerst wat in de breedte te werken, en 
misschien voeling te zoeken met het Davidsfonds en de regionaal weinig 
actieve VTB. Hij polste eveneens naar de verhouding tussen het Verbond 
(zie verder) en genoemde verenigingen (zie 1.2). Medewerking aan de 
Ledeganckviering in Gent leek hem geschikt om naar buiten te treden 78 
(de jonge kring werkte mee aan de tentoonstelling). 
In de weinig beschikbare gegevens steken toch twee belangrijke elemen
ten: enerzijds de figuur Elisabeth Dhanens en anderzijds het gewestelij
ke karakter van de nieuwe vereniging. De gelijkenis met die eerste gewes
telijke kring Meetjesland en Polder is niet veraf. We mogen in zekere zin 
stellen dat deze, ondanks de beperkte werking, de voorloper was. Het lijkt 
daarenboven vrij logisch dat Elisabeth Dhanens stappen zette om een 
eigen vereniging te vormen, daar ze vanaf juni 1946 secretaris was van 
het Verbond voor Heemkunde. Ze zou dit trouwens blijven tot augustus 
194779 . Gedurende de Tweede Wereldoorlog was ze trouwens ook consu
lente en via de eerste gewestelijke kring in contact met het Verbond. 
Tijdens de eerste vergaderingen werd ze steeds bestempeld als aanwezig 
namens het algemeen landelijk bestuur. Zij stond er ook op geen 
bestuursfunctie op te nemen. 

De illustraties bij deJaarverslagen van de heemkundige verenigingen. gepubliceerd 
in het cuLLureeljaarboek van de provincie. 
Links Knesselare en rechts Eeklo (Heemkundig Genootschap). 

4 () 
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Mon Tieleman, zoals hij gemeenzaam werd genoemd, begon met 
het zoeken naar actieve leden, die hij o.a. vond bij de medewerkers van 
de vroegere kringen in Eeklo, Evergem (was nog halvelings actief maar 
vele leden stapten overB0) en Aalter en ook in de actieve kring van 
Knesselare. Op de eerste openbare vergadering in de Groenen Boomgaard 
op 19 januari 1947 waren dan ook minstens reeds 12 personen aanwe
zig. Naast de drie stichters ontmoetten we weer E.H. Maurice Steel, juffr. 
Van de Veire en Etienne Van Acker. Er daagden eveneens vijf nieuwko
mers op: E.H. Gaston De Smet (onderpastoor in Kleit, heemkundig 
auteur en de vorige keer afwezig), Arthur Verhoustraete (de nestor van de 
heemkunde). Alfons Ryserhove (onderwijzer), Jozef Vandeveire (licentiaat 
geschiedenis) en verder een zekere Bousseauw en Van Poucke81 . 
Het samenstellen van een bestuur liep blijkbaar niet van een leien dakje. 
Secretaris Ryckaert liet reeds in 1947 verstek gaan, waarna Etienne Van 
Acker, een filoloog uit Bassevelde werd aanzocht voor deze functie. Het is 
twijfelachtig of hij ooit heeft aanvaard. In elk geval was hij niet bijzonder 
actief, zodat medio 1948 naar een vervanger werd uitgekeken. De eerste 
keuze viel op JozefVandeveire, maar hij moest nog soldaat worden, zodat 
het uiteindelijk - september 1948 - aan Achiel De Vos (onderwijzer) werd 
gevraagd82 . Vanaf dan werd Prudent Ryckaert als penningmeester ver
meld. 

Het opduiken van Achiel De Vos kwam niet onverwacht (zie ook 
1.2), maar werd vermoedelijk door zijn legerdienst uitgesteld. Hij was 
alvast reeds genoemd als potentiële ondervoorzitter83 en werd door Cyriel 
Plaetinck bij Tieleman geïntroduceerd. Uit een brief die hij in januari 
1947 aan Andries De Schepper schreef, blijkt dat hij wel wat voelde voor 
het werkplan van Tieleman. Hij stelde het als 'volgt: "In het kader van een 
gewestelijken kring onder vakkundige leiding, iets wat wij vroeger meest
al misten, zou het ons veel gemakkelijker vallen, renderend werk te leve
ren. Met enkele werkzame elementen te groeperen, zouden wij ons van 
meetaf kunnen toespitsen op het echte heemkundig werk en opzoekingen, 
zonder het dodend clubleven te kennen . 
... Veel en heerlijk werk ligt ons langs dien kant nog te wachten. "84. 

Met deze stellingname, en de uitvoering ervan inzake het clubleven, werd 
hij later het gezicht van de Meetjeslandse geschiedschrijving. 

In 1948 werd de vereniging steeds actiever en trad ze meer naar 
buiten, o.a. met het oog op het verschijnen van het eerste jaarboek. Er 
bleek in elk geval een adressenlijst met enkele honderd namen beschik
baar. In de zomer stelde de voorzitter ook een brief op om leden te wer
ven voor het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. Voor zover 
ons bekend, is dat de tweede maal dat die naam werd gebruikt. De eer
ste maal dook hij op in het Jaarverslag over de werking in 1947, maar pas 
gepubliceerd in 194885. Voordien had men het over de Heemkundige 
Kring van/ uil het Meetjesland of ons Verbond86 (zelfs tot zeker 1960). We 
vermoeden dat er een dubbele reden is voor de naamswijziging. Vooreerst 
was Elisabeth Dhanens geen secretaris meer van het Verbond voor 
Heemkunde en ten tweede was de vereniging toegetreden tot het eind 
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1947 opgerichte Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis 
of werd ze alvast als een historische kring erkend: "ZY onderscheidden 
zich van de typische heemkundige kringen, vooral door de ajbakening van 
het territorium, dat de nauwe stads- en gemeentegrenzen verre over
s teeg" 87 . Edmond Tieleman engageerde zich van in het begin in deze 
overkoepelend organisatie, was trouwens een van de medeoprichters ,88 
en de kring werkte inderdaad regionaal en niet lokaal, zoals bv. 
Knesselare. Toch blijft de naam Heemkundige Kring van het Meetjesland 
nog een tijd in zwang. 

Op zondag 26 september 1948 had in Eeklo de eerste algemene 
vergadering plaats in aanwezigheid van reeds 35 heemkundigen. 
Voorzitter Tieleman zette in zijn welkomstwoord het doel en de werking 
van het Genootschap uiteen. Daarna belichtte ir. De Wilde, voorzitter van 
de provinciale commissie voor culturele aangelegenheden, de rol van de 
dichter K.L. Ledeganck in het onderwijs. Elisabeth Dhanens vergastte de 
aanwezigen op een voordracht met lichtbeelden over de hoevetjes in het 
Meetjesland. 

Vanaf mei 1949 was de voorzitter regelmatig afwezig door ziekte. 
Een zekere Gilleman uit Zelzate, o.a. verzamelaar van prehistorische 
voorwerpen, werd eenmaal als waarnemend voorzitter vermeld. En na de 
voordracht in februari 1950 kwam de werking op een laag pitje te staan. 
In een ongedateerde brief van penningmeester Ryckaert aan E. Dhanens 
is er sprake van "onze sluimerende Heemkundige Kring", wat niet belette 
dat de geplande activiteiten doorgingen. In een kort briefje van 10 janu
ari 1951 aan E. Dhanens luidde Achiel De Vos toch de alarmklok: "Daar 
onze voorzitter nog steeds lydend is, neem ik de taak op my. na een lange 
periode van onderbreking, terug te herbeginnen. Begin maart zyn we van 
plan, terug te vergaderen. Ons eerste doel is het verachterd Jaarboek 1950 
persklaar te maken. Zou, het mogelyk zyn my voor die tijd een artikel toe 
te sturen, liefst over Eeklo? Met oprechte dank by voorbaat. "89. 
Van dan af neemt Achiel De Vos de facto de leiding van het Genootschap 
over. Op 3 oktober 1951 overleed de eerste voor.litter Edmond Tieleman 
in zijn huis in Mariakerke. Na enkele jaren, soms moeizame werking. 
verloor de jonge vereniging de bezieler van het eerste uur. 

Elisabeth Dhanens: naar een succesvolle periode 

Het overlijden van de voorzitter betekende een serieuze opdoffer. 
Over deze periode zei Achiel De Vos later: " ... by het verlaten van het kerk
hof te Mariakerke, waar Mon Tieleman zyn laatste rustplaats kreeg. heb
ben wy besloten dat zyn werk met zoveel kennis en toewijding opgebouwd. 
niet mocht noch kon verloren gaan. 
Wie kon toen beter aangezocht worden om dit levenswerk verder te zetten. 
dan Mej. Elisabeth Dhanens. dr; in de kunstgeschiedenis. Inspectrice pan 
het Kunstpatrimonium in Oost vlaanderen. Met vrouwelfjke. bfjna schroom
vallige tact, he~rt z!f gedurende meer dan 16.1aar het Genootschap geleid. 

42 
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Wat meer is, zij heeft. mede door haar persoon. krediet weten te verwerven 
voor ons Jaarboek. dat van nu af als een vaste waarde geldt in alle weten
schappelijke en meer volkse kringen en als dusdanig aanvaard en geap
precieerd wordt. "90 . 

Dr. Elisabeth Dhanens bleef voorzitter tot 1968. De ledenaangroei 
in die periode was één van de meest spectaculaire feiten. Telde de ver
eniging in 1951 154 leden, dan ging dit de volgende jaren stelselmatig 
omhoog: in 1952 een aangroei met 79 en het jaar daarop nog eens 51. In 
1962 was dit reeds opgelopen tot 337 leden of dus een groei van ruim 
100% op een 10 jaar tijd. 

Het bestuur bestond slechts uit een trio: voorzitter Dhanens, secre
taris De Vos en penningmeester Ryckaert. Eind 1958 kwam er verster
king met Oskar Lippens, die instond voor de public relations (pers- en 
propagandaleider in het jargon van toen) en de eerstvolgende jaren regel
matig uitgebreide verslagen over de activiteiten liet verschijnen in Het 
Vrije Maldegem91 . Hij was toen reeds ongeveer tien jaar een bekende van 
het Genootschap. Uit het jaarboek van 1964 blijkt dat hij toen penning
meester werd en staat Prudent Ryckaert genoteerd als ondervoorzitter. 

Dit maakt duidelijk dat het wij uit het citaat van Achiel De Vos niet 
veel inhoud had. Maar hij begreep dat men niet bij de pakken mocht blij
ven zitten en werd vanaf dan de soms wat eenzame voortrekker. Hij moest 
vooral zelf het grote werkpaard spelen om de logge kar van het 
Genootschap te trekken. Uit de volgende stap blijkt duidelijk dat Oskar 
Lippens zijn rechterhand was, maar ook dat het bestuur kon rekenen op 
meerdere zeer actieve leden. 
In een brief van 28 februari 1967 stelde Achiel De Vos, na ruggespraak 
met Oskar Lippens, Elisabeth Dhanens voor om het bestuur uit te brei
den. Zijn kandidatenlijst je bevatte acht namen, allemaal bekenden in 
heemkundige middens en sommigen uit de werkgroepen (zie verder). Er 
was echter nog niemand in die zin aangesproken en de secretaris wens
te de mening hieromtrent van de voorzitster. Hij hoopte tevens dat zij bij 
de eerstvolgende vergadering zou aanwezig zijn. Mogelijks betekent dit 
dat zij regelmatig afwezig was. Hij besloot zijn brief met: "Wij menen even
wel dat de bloei en uitbouw van ons Genootschap erdoor zal gebaat wor
den. Het is dan ook uitsluitend deze bedoeling, die aan de verruiming ten 
grondslag ligt. "92. 

Het effect op korte en lange termijn was ingrijpend: het ontslag van twee 
stichtende leden, maar ook het veilig stellen van het Genootschap voor 
ruim 25 jaar, want de meesten bleven een hele tijd, soms tot op vandaag. 
In de loop van 1967 telde het bestuur eventjes 1 0 leden. 

Dynamische voorzitters: Achiel De Vos en Luc Stockman 

In 1968, toch een merkwaardig historisch jaar, namen twee stichtende 
leden ontslag: op 26 januari E. Dhanens als voorzitster en op 3 mei P. 
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Ryckaert als ondervoorzitter. Beiden mochten de eretitel van hun functie 
dragen. Achiel De Vos, wie anders, werd toen unaniem als nieuwe voor
zitter gekozen. Hij combineerde die functie met deze van secretaris. 
Oskar Lippens bleef penningmeester en reeds in 1967 was Alfons 
Ryserhove aangesteld als bibliothecaris. Er was geen sprake meer van 
een ondervoorzitter. De andere bestuursleden (sedert 1967) waren: 
Romano Tondat. Luc Stockman, Georges Van Vooren - uit Zeeuws
Vlaanderen, waarmee een hele tijd een intense band en samenwerking 
bestond -, Lucien Lampaert en Wilfried Steeghers. In 1968 trad ook 
Daniël Verstraete (de vader des vaders van de Meetjeslandse heemkun
de) tot het bestuur toe. 
De nieuwe voorzitter riep deze ploeg tweemaal per jaar ten zijnen huize 
bijeen om de voordrachten en jaarlijkse uitstap (zie 3) voor te bereiden, 
maar vooral om de publicatie van het jaarboek in goede banen te leiden. 
Hij was erg bekommerd om de kwaliteit van de artikels en aarzelde niet 
om minderwaardige bijdragen af te wijzen. Voor het eerst was er toen 
sprake van een hoofdredacteur. 
In 1969 waren reeds twee personen uit het bestuur verdwenen: Romano 
Tondat. die nogmaals bestuurslid werd tussen 1975 en 1987 en Lucien 
Lampaert. Ook Daniël Verstraete gaf er de brui aan in 1970. 

Het bestuur van het G noot chap in 19 9. v.l.n./: 
Mo laert, Hugo NoU boom, Lu Stoel man, A hl l 
Basiiaen, Oslcar Lipp n , Wiifri d St gil r n VVi lt r N ti 
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De voorzitter zette zijn dynamische aanpak uit de vorige periode 
verder en kreeg inzake nieuwe initiatieven vooral steun van Luc 
Stockman (zie 3). 
Op 30 april 1972 werd het 25-jarig bestaan van het Genootschap tijdens 
een academische zitting in Eeklo feestelijk herdacht. De voorzitter schet
ste in zijn inleiding een korte historiek, waarbij hij de nadruk legde op de 
grote verdiensten van de eerste voorzitter, Edmond Tieleman. Ook 
Prudent Ryckaert en Elisabeth Dhanens werden in de huldiging van de 
werkers van het eerste uur betrokken. De feestredenaar prof. dr. A. 
VerhuIst bracht o.m. een warme hulde aan Achiel De Vos voor zijn enor
me verdiensten op het gebied van de lokale geschiedschrijving. Dr. Jozef 
Weyns van zijn kant onderstreepte dat de Geschiedenis van Ertvelde van 
de voorzitter tot de beste dorpsmonografieën mag gerekend worden93. 

De tandem De Vos-Stockman wist als geen andere dat een vereni
ging regelmatig nieuw bloed nodig had en heeft. Vanaf 1977 verjongden 
en/of vernieuwden ze geleidelijk aan het bestuur. De spits werd afgebe
ten door onderwijzer Roger Moelaert uit Ursel, die in het begin van het 
volgende jaar het secretariaat op zich nam, zodat Achiel De Vos werd ont
last. Het jaar daarop trad Erik De Smet toe en in 1982 volgden Hugo en 
Walter Notteboom, opnieuw twee onderwijzers. In 1975 kwam Romano 
Tondat terug, om opnieuw ontslag te nemen in 1987. Aan het einde van 
dat jaar kwam, op voorstel van Luc Stockman, Filip Bastiaen in het 
bestuur. Met hem kwam er opnieuw een historicus in de gelederen van 
het Genootschap. Door zijn jeugdige, kritische ingesteldheid werd hij 
vanaf midden 1988 betrokken bij de redactie van het jaarboek. Vanaf 
eind 1987 beschikt het Genootschap ook over nieuwe statuten, waardoor 
de functie van ondervoorzitter opnieuw werd ingesteld. Hugo Notteboom 
vulde de nieuwe functie in vanaf 18 januari 1988. 

En toen kwam 1989: een groots jaar met de viering van Achiel De 
Vos, maar ook een triest jaar door diens overlijden. Ter gelegenheid van 
zijn 65ste verjaardag bood het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor 
Geschiedenis, het Heemkundig Genootschap en het gemeentebestuur van 
Evergem op 9 september Achiel De Vos een Liber amicorum aan, in aan
wezigheid van provinciegouverneur-historicus Herman Balthazar en 
prof. Walter Prevenier. Deze feestelijke gebeurtenis werd tevens zijn zwa
nenzang, want reed op 30 oktober 1989 overleed hij in zijn landhuis 
Malpertuis in Evergem. Net één jaar vroeger deelde hij mij mee dat hij een 
dergelijk boek beschouwde als het begin van het einde ... 

Maar het Genootschap stond toen sterker dan in 1951. Er was een 
serieuze basis en er stond een hechte ploeg. Een bezieler was weg, maar 
er kwam niet de minste onderbreking. De taken werden wat herverdeeld 
en herschikt. Luc Stockman werd de vierde voorzitter, ondanks dat enke
le bestuursleden hem minder genegen waren, wat hij grotendeels wist om 
te buigen. Zijn verkiezing kwam niet helemaal onverwacht, want hij had 
al jaren een intense samenwerking achter de rug met De Vos. Zij vorm
den een duo waarb~l laatstgenoemde vooral inslond voor de algemene lei-
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ding en inhoudelijke aspecten van de werking van het Genootschap en de 
organisatorische en praktische uitvoering van de geplande initiatieven 
overliet aan Luc Stockman. 

Het voorzitterschap van Luc Stockman werd gekenmerkt door 
nieuwe initiatieven zoals de oprichting van de Stichting Achiel De Vos. 
samenwerking met andere verenigingen inzake voordrachten en een 
enorme persoonlijke inzet. Hij legde voortdurend contacten met moge
lijke sprekers, maar bezorgde evenzeer boeken of inde lidgelden. Toch 
werd het Genootschap geen éénmanszaak, integendeel, want Stockman 
wist als geen andere te delegeren en werk te verdelen. Hij wist het daar
enboven zo aan boord te leggen. dat het nooit over kwam als opdragen, 
maar dat de uitverkorene helemaal niet kon weigeren. Luc Stockman was 
de eerste voorzitter die er niet van bij het begin bij was en besefte daar
door des te meer dat verjonging en vernieuwing een noodzaak waren. Op 
enkele jaren tijd verwelkomde hij maar liefst zeven nieuwe bestuurs
leden, wat hij zich nadien wel een enkele keer beklaagde. Lieve De Vos 
kwam in 1990 in de plaats van haar betreurde vader, waarna vier histo
rici hun opwachting maakten. Dirk De Reuck beet de spits af en werd 
eind 1992 meteen secretaris in vervanging van de ontslagnemende Roger 
Moelaert. Bea Augustyn bleef op papier drie jaar bestuuslid tot 1994. Het 
rijtje van historici werd dat jaar vervolledigd met Roger Buyck en Peter 
Laroy, die beiden recent in de redactie kwamen. Het bestuur kende dat 
jaar een maximale bezetting met maar liefst 15 leden, waaronder ook 
Marc De Vleesschauwer en Freddy Pille. Een Eekloos dispuut deed de 
laatste het jaar daarop opstappen en ook Roger Moelaert en Georges van 
Vooren namen ontslag. 

Luc Stockman verpersoonlijkte de vitaliteit van het Genootschap 
bij het 50-jarig bestaan in 1996. De uitnodiging voor de feestzitting in het 
stadhuis van Eeklo moest dynamiek uitstralen en hij liet kunstenaar Luc 
Verstraete een nieuw logo ontwerpen: een gestyleerde boom met blozen
de appels op een frisgroene achtergrond. De feestzitting werd aangegre
pen om (nogmaals) de pioniers van de Meetjeslandse heemkunde in de 
bloemetjes te zetten. Het jubileumjaar gaf ook aanleiding tot een bijzon
dere uitgave, n1. de Kunstmap Armand Heins met Oude hoe~ies uit het 
Meetjesland, een initiatief van kunstkenner Oskar Lippens. 

Twee jaar later, in 1998, werd een volgende hoogtepunt bereikt. 
Voorzitter Luc Stockman mocht op 13 maart zijn 65ste verjaardag vieren 
en kreeg 's anderendaags door een kleine werkgroep en talrijke sympa
thisanten in Aalter een Vriendenboe1c aangeboden. De feestrede werd 
gehouden door prof. dr. Stefaan Top die het had over het belang van loka
le geschiedenis en geschiedschrijving. 
Iedereen was ervan overtuigd dat Luc zijn ziekte had ovenvonnen en nog 
jarenlang het bestuur op sleeptouw zou nemen. HUzelf wou echter het 
voorzitterschap in 2000 doorgeven. Toen net voor de voorstdling van het 
49ste Jaarboek Luc Stockman in het ziekenhuis werd opgenomen, wt'rd 
de stemming in het bestuur bedrukt. Ruim een maand later. op l-llllnnrt 
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De sfeer van een bestuursvergadering. (Foto: Noë! D e Vos) 

1999, overleed de vierde voorzitter, na nog de nodige richtlijnen te heb
ben gegeven. 

In april 1999 werd ondervoorzitter Hugo Notteboom bij consensus 
aangesteld als nieuwe voorzitter en Filip Bastiaen als ondervoorzitter. 
De geest van het Genootschap blijft dezelfde. De werkwijze is ook nog 
der.telfde zoals uitgetekend door Achiel De Vos ruim 30 jaar geleden. Er 
zijn nog steeds twee, uitzonderlijk drie , bestuursvergaderingen per jaar, -
een zomer- en een wintervergadering - met een weinig afwijkende agen
da: kastoestand, ledenbestand , redactie jaarboek, programmatie en 
varia. Een peciale gelegenheid zorgt voor een extra punt. Dit lijkt een 
saaie bedoening, maar Is dit in werkelijkheid helemaal niet. In principe 
kan een dergelijke vergadering op een tweetal uur afgehandeld zijn, maar 
dat ls om tw e redenen nooit zo. Vooreerst zijn er de aanwezigen, de 
b tuursl den, waaronder al a ltijd enkele geboren vertellers aanwezig 
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waren en zijn. In die kring van gelijkgestemden moet toch soms eens de 
eigen kennis geëtaleerd worden. Niet zelden leidt dit tot één à twee cau
series of spittante commentaren. Achiel De Vos had er een handje van 
weg - vier/vijf uur vergaderen was normaal -, terwijl een Luc Stockman, 
Alfons Ryserhove en Oskar Lippens, om er maar enkele te noemen, niet 
moesten onder doen. Bij de jongeren durven Dirk De Reuck en Peter 
Laroy de fakkel al eens over te nemen. De tweede factor is dat er, op een 
hoogst uitzonderlijke keer na, steeds ten huize van de voorzitter of een 
bestuurslid wordt vergaderd. Dat creëert een speciale band. Die mentali
teit en sfeer worden subliem weergegeven door secretaris Dirk De Reuck 
in het verslag van de bestuursvergadering op 14 juni 1993 ten huize 
Malpertuus in Evergem (bij de weduwe Achiel De Vos). We citeren uit de 
proloog en de epiloog, daar dit een mooie afsluiter is. 

Proloog 
"Reynaert hadde so menich huus, 
maer die casteel Malpertuus 
dat was die beste van sinen borg hen 
daer trac hi in, als hi in zorghen 
ende in noode was bevaen" 
(Uit: "Van den Vos Reynaerde" geschreven door "Willem die Madoc maec
te", 13de eeuw, vs 513-517) 

Epiloog 
"Ende doe si waren sat* 
van spyse ende dranc 
so meenden si alle dat 
si hadden vergaedert goet ende lanc 
ende si ging hen sonder sorghen 
weder naer hunne borghen" 

(Uit: "Meetjeslandsch Historiael" geschreven door Anonymus", niet geda
teerd, niet gepagineerd, vermoedelyk gefalsijleerdJ 

* sat: voldaan 

2.2 VERTAKKING TOT MOOIE KRUIN 

In de inleiding wezen we er reeds op dat de heemkundige gedach
te niet door één vereniging werd gedragen. De oprichting van het 
Heemkundig Genootschap van het Meetjesland vulde duidel~jk een leem
te. De oprichters verwezen zelfs naar de historische klingen in andere 
streken, die vaak 19de-eeuws van oorsprong waren en daarenboven dik
wijls het woord Oudheidkunde in de naam droegen. De jonge vereniging 
was duidelijk een kind van zijn tijd. met de titulatuur heemkundig. 
Waarschijnlijk was dit niet eigenaardig gezien de hoger geschetste vroe
gere activiteiten van Elisabeth Dhanens en Edmond Tielemnn. 
Aanvankelijk was het zelfs een kring en geen Genootschap. Ot' ncUvUt'it 
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was in zekere zin heemkundig van aard bij de start, maar werd vrij vlug 
historisch. 
Het Genootschap stelde alras vast dat lokale geschiedenis duidelijk de 
bovenhand kreeg, en misschien zelfs de enige bestaansreden werd. Bij 
een algemene vergadering in 1966 werden er, na verscheidene vooraf
gaande besprekingen, twee werkgroepen in het leven geroepen. Een eer
ste groep behartigde de familiekunde, de tweede heemschut (enger het 
bouwkundig erfgoed). Alfons Ryserhove schreef over deze nieuwe rich
ting: "Niemand zal betwisten dat onze vereniging, hoewel zij steeds de 
naam «Heemkundig Genootschap van het Meetjesland)) voerde, bijna uit
sluitend deed aan plaatselijke geschiedenis. Dit is geen verwijt, want er 
werd in de loop der jaren prachtig en hoogst verdienstelijk werk geleverd: 
ook is er geen spraak van deze activiteit te beperken, maar eerder nog te 
verruimen en te verrijken door uitbreiding tot andere, aangrenzende gebie
den.". 

De bedoeling van de werkgroep familiekunde was het aanleggen 
van een familiekundig en iconografisch archief, het opmaken van kwar
tierstaten van belangrijke Meetjeslandse figuren, staten van goed reper
toriëren enz. Twee gangmakers hierbij waren Alfons Ryserhove en 
Wilfried Steeghers, die kort daarna tot het bestuur toetraden. 
De werkgroep heemschut wenste nadruk te leggen op relieken in het 
Meetjesland, de evolutie en bewaring van het landschap door bekommer
nis om oude hoeven, molens, kerken, kruisen en kapellen, volkskundige 
gebruiken en feestelijkheden, werktuigen, grafzerken, grenspalen enz. 
Het werk van systematisch opmeten, fotograferen, verzamelen enz. was 
reeds aan de gang. Romano Tondat nam deze werkgroep enorm ter harte 
en kreeg steun van opnieuw Alfons Ryserhove en ook Luc Stockman, 
Maurice Ryckaert en PieITe Van Cleemput94. 

De werkgroepen vergaderden afzonderlijk en bestonden uit zoge
naamde vrijwilligers uit de rangen van het Genootschap. We citeren nog
maals Ryserhove: "Hun werking wordt gepatroneerd en gesteund door het 
Genootschap: zij blijven steeds in voeling met het algemeen Bestuur.". 
Deze evolutie doet denken aan de situatie in het Verbond voor 
Heemkunde waarbij in Ons Heem vanaf 1947 eveneens een familiekundi
ge bijlage Onze Stam stak95. Een eerste resultaat van de werkgroep 
heemschut was Oud Aalier, in 1967. Merkwaardig detail: deze bijdrage in 
het jaarboek volgde na de artikels en zelfs na de Kroniek. Werd dit door 
het bestuur als iets onvolwassens beschouwd? Het jaar nadien was de 
zienswijze hieromtrent reeds veranderd. Achiel De Vos had trouwens zelf 
een deel van de mensen uit de werkgroepen aangetrokken voor het nieu
we bestuur. De naam Achiel De Vos duikt weliswaar niet op tussen de 
leden van de werkgroep. Van hem is bekend dat hij de familiekunde 
alvast niet erg genegen was96. En in 1969 nam de bezieler van de werk
groep heemschut, Romano Tondat, ontslag uit het Genootschap. 
De werkgroepen boekten resultaat, er volgden publicaties, maar de doel
stelling werd volgens mijn eerste indrukken nooit in zijn geheel gereali
seerd, toch niet in de bestaande structuur van het Genootschap. 
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De oprichting van werkgroepen kan misschien beschouwd worden 
als een speldenprik, of een trend setting, het leggen van een basis voor 
lokale of specifieke verenigingen in het Meetjesland, niet onder de vleu
gels van het Genootschap. En toch. 
Het maakt alvast duidelijk dat er na verloop van tijd en het in de lift zit
ten van heemkunde en lokale geschiedenis, mee door meer vrije tijd en 
een stijgend opleidingsniveau, er behoefte zou ontstaan aan andere, spe
cifieke verenigingen. En die lieten niet lang op zich wachten. Nieuwe ver
enigingen hoeven geen concurrentie te betekenen. In een eerste publica
tie wordt daar trouwens vaak op gewezen. Achiel De Vos had in een 
toespraak op 21 januari 1984 zelfs over zusterverenigingen97 . In het 
Meetjesland bestaat er duidelijk een wisselwerking, een kruisbestuiving 
als je wil. Individuele bestuursleden hebben/hadden vaak de hand in 
andere initiatieven. Het omgekeerde is evenzeer waar: omdat iemand iets 
op poten zette, kwam hij vaak in het bestuur van het Genootschap 
terecht. Dit was zo bij de oprichting en is vandaag de dag nog steeds 
waar. Het Genootschap is misschien, symbolisch als het ware, de stam 
van een boom die steeds meer takken kreeg. 

Een eerste vereniging ontstond overduidelijk uit het Genootschap, 
nl. Ons Meetjesland, met duivel-doet-al Romano Tondat. naast Alfons 
Ryserhove, Luc Stockman en Pierre Van Cleemput. Dit zijn duidelijk 
mensen uit de werkgroep Heemschut. In het Ten geleide in het eerste 
heemkundig blaadje spreekt Romano Tondat daarover ook klare taal: 
"ONS MEETJESLAND wil vooral de richting van de HEEMSCHUT inslaan. omdat dit 
onderwerp tot hiertoe al te weinig aan bod kwam in de werking en in de 
jaarboeken van het «Heemkundig Genootschap» .... De nieuwe vereniging 
wou ook een ruimer publiek bereiken en propagandistisch zijn voor de 
heemkunde98. Er duiken daar ook nieuwe namen op zoals Jef De Paepe, 
Erik De Smet (later Genootschapper), Robert Claeys, e.a. Deze groep deed 
19 jaar lang enorm en prachtig werk. Toen Romano Tondat besloot ermee 
te kappen, moest de hele vereniging eraan geloven. Er ontstond. mijn 
inziens, een leemte die tot nu niet volledig werd ingevuld door nieuwe ini
tiatieven, doordat de invalshoek heemschut grotendeels achterwege 
bleef. In deze vereniging bestond trouwens ook een werkgroep 
Heemschut. 
Tot de opvolgers van het ter ziele gegane Ons Meetjesland hoort o.a. de 
Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland. met als ti'onhnan Paul 
Van de Woestijne. Enkele van de vroegere mensen waren opnieuw van de 
partij, waaronder Luc Stockman, Hugo en Walter Notteboom en Erik De 
Smet, tevens Genootschappers, naast bv. Staf De Roo en Jozef 
Dobbelaere99. 
Een andere opvolger is de Geschied- en Heemkundige Kring tlan de stad 
Eeklo, met opnieuw Romano Tondat. De nieuwe kring k,vam in 1992 van 
de grond, maar beperkt het werkterrein zoals de naam het zep;1 tot Eeklo. 
Hij kreeg, vanaf 1994. de steun van onder meer F'reddy Pille. die even 
bestuurslid van het Genootschap was. Er is tevens een nauwe band met 
het Eeklose stadsarchief en dus ook met die andere Genootschnpper Erik 
De Smet. 
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Ook buiten Eeklo schoot men eind de jaren '60 in gang. Het Land 
van Nevele lag er in feite verwaarloosd bij, want dr. Tieleman wou het niet 
bij het Meetjesland rekenen, daar hij oordeelde dat het in de invloedssfeer 
van de Kunst- en Oudheidkundige Kring van Deinze lag. De eerste alge
mene vergadering op 8 maart 1970 van de pas gestichte heemkundige 
kring werd naar verluid zeer talrijk bijgewoond, o.a. door enkele burge
meesters en gemeenteraadsleden uit het werkgebied. Prof. dr. Johan 
Taeldeman gaf er een uiteenzetting over het doel, de werking en de eerst
volgende projecten van de vereniging. Ondanks het gure winterse weer 
lnvam dr. Jozef Weyns er opdagen als eregast. Hij bracht er o.a. even 
hulde aan de medestichter Antoine Janssens die reeds lang als een een
zaat onvolprezen heemkundig werk had geleverd (zie ook 3.3 ). Ook bij de 
stichting van deze kring onderkennen we toch een link met het 
Heemkundig Genootschap. Bij de stichters bevonden er zich naast gewo
ne leden ook enkele bestuursleden, nl. de stilaan alomtegenwoordigen 
Tondat en Ryserhove. Op de lijst prijken ook de namen van Arthur 
Verhoustraete (een Genootschapper van het eerste uur) en Frans 
Michem lOO . 

Deze kring is in zekere zin een buitenbeentje, daar hij voor een flink stuk 
werd en wordt gedragen door filologen, deels zoals het Genootschap in de 
eerste jaren. Ik denk daarbij aan Jan Luyssaert, reeds 30 jaar lang voor
zitter, de reeds genoemde Johan Taeldeman, Jozef Van de Casteele en 
Arnold Strobbe. Bij de niet-filologen verdienen zeker Albert Martens, 
Lieven De Ruyck (historicus) en archeoloog Wim De Clercq te worden ver
meld. Deze kring bood ook jonge afgestudeerden de kans hun scriptie of 
verhandeling te publiceren en moedigde medewerkers aan zich bij te 
scholen 101. 

In Eeklo ligt de bakermat van zowel een historische als een heem
kundige vereniging voor het hele Meetjesland, maar er roerde nog meer. 
Gezien het vroegere bestaan van een werkgroep Familiekunde, moest dit 
bijna automatisch leiden tot een specifieke vereniging. En inderdaad, in 
1976 zag De Eik het levenslicht. De stichters wezen er op dat het 
Meetjesland genealogisch zeker geen dorre grond was, "want vele bomen, 
boompjes en struiken stonden - in een binnentuintje - aan het botten". Een 
van de doelstellingen was om via familiegeschiedenis een steentje bij te 
dragen tot de plaatselijke geschiedenis. Eigenaardig genoeg sloot die ver
eniging niet aan bij de toen reeds vrij grote familie van de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde, daar ze streekgebonden wou zijn 1 02. Maar 
na meer dan 20 jaar is Willy Hamerlynck nog steeds de drijvende kracht 
en blaakt De Eik van levenslust en werden de objectieven bereikt. 
Opnieuw doken nieuwe namen op, naast deze van enkele 
Genootschappers (Wilfried Steeghers, Georges Van Vooren en Erik De 
Smet). Later kwam o.a. Firmin De Clercq de ploeg vervoegen. 
We mogen evenmin de rol van de VVV vergeten inzake het Eeklose ele
ment in dit heemkundig gebeuren. Deze vereniging ontstond onrechtst
reek.s in mei 1967 en loopt als een rode draad door de Eeklose heem
kundige kringen: een beetje een katalysator I 03. 
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In Aalter kwam er in 1977 opnieuw een kring van de grond. Hij 
werd genoemd, als teken van eerbetoon, naar de nestor van de 
Meetjeslandse heemkunde, n1. Arthur Verhoustraete, die tot dan het 
meest had bijgedragen tot de kennis van het oude Aalter. De stichting 
gebeurde onder impuls van onderwijzer Roger Defruyt, terwijl Luc 
Stockman, alweer, de eerste voorzitter werd 104. Hij werd opgevolgd door 
Jan Camerlinckx. Een ander uiterst actief lid van bij de start was 
Maurice Thys. Bij deze kring was er een zachte band met de VfB-VAB 
door Roger Defruyt. Hij nam trouwens als VfB-vertegenwoordiger in 
1974 het initiatief om een gedenkplaat voor Arthur Verhoustraete te laten 
aanbrengen aan diens ouderlijk huis. Het werkgebied beslaat de fusie
gemeenten Aalter en Knesselare. 
Voor zover me bekend, is dit de enige kring die op zoveel jonge, vrij beken
de, historici beroep kon doen: Jean Van Cleven, Ivan Hoste, Filip 
Bastiaen, Dirk De Reuck en Peter Laroy. Opmerkelijk daarbij is dat de 
meesten er niet zo lang actief bleven, maar bv. wel gedijen in het 
Genootschap. Het enge karakter van heemkunde onder de kerktoren bot
ste hier soms eens te veel met een meer ernstige of academische inge
steldheid. De buur Nevele bewees nochtans dat dergelijke moeilijkheden 
niet hoefden. Soms werd er zelfs eventjes getwijfeld over het voortbestaan 
van de Aalterse kring. Het lijkt erop dat de huidige voorzitter Willy 
Stevens de wagen weer op de juiste sporen heeft gekregen. 

In Maldegem bestond er reeds lang een heemkundige traditie, deels 
vanuit het Davidsfonds. In 1980 slaagde deze vereniging erin belangrijke 
successen te behalen inzake de bescherming van het Maldegemse patri
monium (de dorpskern en de Papinglohoeve als dorpsgezicht) 105. In 1982 
stelde deze vereniging zelfs een memorandum op rond de bescherming 
van de Maldegemse monumenten en het leefmilieu. Luc Stockman noem
de dit, terecht, een lichtend voorbeeld, ook voor de heemkundige kringen 
die nog lang niet toe waren aan dergelijke informatiecampagnes 106. 
Vanaf dan duikt ook al eens de naam Heemkundige Werkgroep van 
Maldegem op107. Er waren zodanig veel losse activiteiten, zoals bv. van 
Gabriël De Lille108, dat een degelijke organisatie een must werd. Op 18 
oktober 1984 dan kwamen de meest fervente beoefenaars van de heem
kunde samen om een heemkundige kring te stichten: Het Anlbacht 
Maldegem. De bescherming en instandhouding van het bouwkundig erf
goed, in de breedste zin, werd, bijna logischerwijze, één van de doelstel
lingen. De bestuursploeg telt een kleine 20 leden. Belangrijke pionnen 
daarbij zijn Walter (voorzitter) en Hugo Notteboom. ook al uit het 
Genootschap, Marc Martens, Jeroom Van Maldeghem. Georges De 
Vogelaere. e.a. Ook Georges van Vooren. de Zeeuwse vertegenwoordiger 
in het Genootschap. was een tijd bestuurslid. 

En nog oordeelden er blijkbaar Meetjeslanders dat ze niet of te wei
nig aan hun trekken kwamen. In Bellem werd in 1987 voor de tweede 
maal de heemkring Emiel MeHenanxt opgestart. De eerste maal gebt'ur
de dit op 21 december 1975. naar aanleiding van de nakende geIllet'lltt'
fusies. Het blijkt dat dit in de regio de enige kring is dit' daarin een Ol1t-
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staansreden vond. De initiatiefnemers vreesden namelijk dat de eigen
heid van elk dorp en zelfs de naam Bellem zou teloorgaan. In de jaren '30 
hield Emiel Mettenanxt zich reeds bezig met de lokale geschiedenis en het 
cultureel patrimonium, waardoor de kring naar hem werd genoemd. De 
voorzitter-onderwijzer Cyriel Lootens kreeg o.a. de steun van Ivan Hoste. 
Tussen 1981 en 1986 werden de activiteiten op een laag pitje gezet, om 
dan vanaf 1987 opnieuw uit de startblokken te schieten. De nieuwe sti
mulerende kracht werd Dirk De Reuck109 , die enkele jaren later door het 
Genootschap werd aangetrokken. 

In hetzelfde jaar zag ook de afdeling Meetjesland van de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde het licht, om dan officieel van start te gaan 
op 13 maart 1988. De indirecte aanleiding tot de oprichting waren de 
familiekundige lessenreeksen georganiseerd door Filip Bastiaen, voor het 
gemeentebestuur van Aalter en enkele heemkundige verenigingen in de 
omgeving. Rond de wieg stonden ook Marc Maeyens, Etienne Van 
Wonterghem, Adhémar Van Acker en 14 anderen. Met Walter Notteboom 
erbij waren dus weer twee Genootschappers erbij betrokken. Talrijke 
bestuursleden werden trouwens uit heemkundige kringen gerecruteerd. 
De band met heemkunde en geschiedenis is evident en die band werd 
meteen ook ingebouwd in het bestuurIlO. Er werd even gedacht aan 
samenwerking met De Eik, maar door het verschillend opzet ging dit niet 
door. 
Drie jaar later stak een afzonderlijke werkgroep familiekunde van wal in 
de heemkundige kring Het Land van Nevele. Hij ontstond uit de "gelukki
ge samenwerking van heemkundigen met belangstelling voor familie
geschiedenis en familiekundigen met belangstelling voor de geschiedenis 
van ons heem" 111. Een erg vertrouwde naam hierbij is Albert Martens. 

Het aantal verenigingen was hiermee reeds vrij uitgebreid, maar in 
Groot-Assenede oordeelden een aantal personen dat hun gemeente te 
weinig aan bod kwam via de bestaande kanalen. Het noorden van het 
Meetjesland kwam dus wat achterna gehinkt, maar de publicatie van het 
majestueuze boek over de Vier Ambachten wierp blijvende vruchten af. 
Eigenheid primeerde echter op aansluiting en medewerking bij andere 
kringen. Op 12 mei 1993 verrees dan het Heemkundig Genootschap De 
Twee Ambachten, met Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo als 
werkgebied. Het bestuur bestond uit tot dan in heemkundige middens 
doorgaans weinig bekende personen zoals de onderwijzer Christ Dierickx, 
Jackie Claeys ... 1 12. Marc De Vleesschauwer werd vanuit de kring opge
merkt door het Genootschap en uitgenodigd als bestuurslid, terwijl Noël 
Kerckhaert (van opleiding onderwijzer) veel vroeger een actief lid en 
medewerker was. In 1995 dacht men ook aan de oprichting van een 
werkgroep genealogie. 

Van een iets andere aard is de Stichting Achiel De Vos die kort na 
het overlijden van deze voorzitter van het Genootschap ontstond. Het 
hoofddoel van deze vereniging is de uitgave van de Meetjeslandse topo
niemen tot 1600. Dit project was gestart door Achiel De Vos en Luc 
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Stockman die samen zo'n 20.000 toponiemen hadden verzameld. De eer
ste publicaties gebeurden door Het Ambacht Maldegem. De stichting nam 
dit dus over. Het leek aangewezen deze taak in de kundige handen van 
een taalkundige, met name prof. dr. Johan Taeldeman, te geven. Dreigde 
dit even1jes een driemansonderneming te worden, dan staat er nu een 
heuse ploeg van een dozijn medewerkers, zanters, verklaarders, weten
schappelijke begeleiders en administratieve krachten. De inbreng van het 
Genootschap spreekt voor zich: Luc Stockman, Hugo en Walter 
Notteboom en ook Lieve De Vos. Een belangrijke kracht in dit geheel is 
Jozef Vandeveire, de nestor van de Meetjeslandse plaatsnaamkunde. 
Daarenboven bestaat er een groeiende professionele interesse voor dit 
werk, onder meer door dr. Magda Devos l13. 

Daarmee kunnen we het overzicht over louter heemkundige of 
genealogische verenigingen bijna afsluiten. Er moet toch nog gewezen 
worden op een minder bekende vereniging, namelijk Godsdienstig en 
Heemkundig Erfgoed uit Waarschoot. Deze vereniging kwam tot stand op 
9 juli 1975, door toedoen van de regent Lorand Vereecke en Gustaaf 
Bulté, trouwens de eerste lokale VTB-vertegenwoordiger. Ook Hubert 
Reyniers moet hier vermeld worden. Zij vonden het bewaren en vastleg
gen van het voorvaderlijke erfgoed "een dwingende noodzaak om tegen 
een steeds maar meer om zich heen grfjpende verloedering en nivellering 
in te gaan". Zoals de naam zegt, schenken ze naast heemkunde aandacht 
aan volksdevotie en (het herinvoeren van) religieuze gebruiken 114. 

Er verschijnen (verschenen) ook een aantal periodieke publicaties met 
een flinke heemkundige inslag. We denken bv. aan het Soldatenblad van 
Zomergem met als spilfiguur Robert Claeys l15, het Hansbeekse dorps
tijdschrift Vlakaf en de Sint-Laurensklok uit Zelzate. een schooltijdschrift. 
met artikels over het Ambacht Assenede. 
Ten titel van afsluiting, maar allesbehalve van volledigheid. vermelden we 
nog de Heemkundige Werkgroep van het Meetjesland. bestaande uit voor
namelijk heemkundig actieven uit meerdere verenigingen om specit1eke 
zaken voor te bereiden. en het kortstondig bestaan van de Studiegroep 
voor Folklore in het Sint-Gerolfinstituut in Aalter en met Erik Wille als 
bezieler. 

3. HET BLADERDEK 

In een brief uit de zomer van 1947 vatte dr. Edmond Tieleman het hele 
gamma van activiteiten waarop het Genootschap. en in feite alle kringen. 
moesten werkzaam zijn. mooi samen. Deze brief kan worden beschouwd 
als een keure of programmaverklaring van de vereniging. zodat het ons 
verantwoord lijkt de inhoud bUna integraal weer te geven. 



HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP 

VAN HET MEETJESLAND 

L.S., 
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Eeklo, datum als postmerk 

Wij houden allen van onze eigen streek, waar ofwel onze jeugd verliep, 
ofwel we sedert jaren wonen. De met elzen kanten omzoomde velden, de 
dennenbossen, de hoevetjes met witgekalkte huisjes en groene luiken, de 
boomgaarden die de "appeltjes van het Meetjesland!l leveren, het is alles 
ons zo vertrouwd. 

We wensen allen dat gewest beter te leren kennen, te weten hoe het 
gegroeid is, hoe onze voorvaderen er hebben geleefd en gewerkt. We wen
sen het verleden er van in zijn geheel te leren kennen, wensen het schone 
dat er heden nog is, behouden te zien. 

Sinds November 1946 hebben zich enkele belangstellenden aaneengeslo
ten ... 

Thans wordt het tijd de actie uit te bouwen. Behalve studievergaderingen 
en -uitstappen werden plannen gemaakt voor het uitgeven van een jaar
boek, het inventariëren van boeken, tijdschriftartikels, archivalia en icono
graftsche documenten, het inrichten van tentoonstellingen, het aanleggen 
van eigen documentatie en eigen bibliotheek, het oprichten van een gewes
telijk museum, het beschermen van dorps- en landschapsschoon. 

Om dit uitgebreid programma te verwezenlijken is de steun en medewer
king van alle belangstellenden nodig . ... 

Van nu qf doen we ook een oproep tot het inzamelen van voorwerpen en 
druksels voor ons gewestelijk museum en onze documentatie. Alles komt 
in aanmerking wat een enigszins lokaal karakter heeft, bv. afgedragen kle
dij: kapmantel, mutsen, chdles, gereedschap van ambachten en landbouw, 
oude meubels, interessante onderdelen bij ajbraak, oude familiepapieren, 
oude boeken en weekbladen uit het gewest, voorwerpen en druksels in 
verband met de voorbije oorlogen en bezettingen, enz. U kunt de voorwer
pen signaleren of qfgeven bij onze plaatselijke vertegenwoordigers of op 
een van onderstaande adressen. Leden of belangstellenden die boeken, 
artikels in tijdschrift of weekblad publiceren, vragen wij ons een exemplaar 
over te maken. 

Na 50 jaar is hierin geen verandering gekomen en de oudere ver
enigingen waren er reeds in voorgegaan (zie 1.2). In feite werden al deze 
ideeën en wensen in min of meerdere mate gerealiseerd, soms slechts 
gedeeltelijk, in een andere vorm, of niet door de eigen vereniging en vaak 
7.-elfs pas na verloop van veel, zeer veel tijd. 
De meeste heemkundige verenigingen hadden bij de start geheel of 
gedeeltelijk dezelfde doelstellingen. Een volledig overzicht ervan brengen 
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is een bijna onbegonnen taak of zou voor een brok saaie lectuur zorgen. 
We willen hierbij benadrukken dat we in de titel spreken van een aanzet. 
Voor een diepgaande studie zou onder meer een kwantitatieve analyse 
van de activiteiten en publicaties nodig zijn. We zullen ons bijgevolg 
beperken tot het proberen leggen van klemtonen, wijzen op belangrijke 
feiten en trends. 

3.1 PuBLICATIES, UITSTRALING EN APPRECIATIE 

Een eigen publicatie werd en wordt altijd als zeer belangrijk ervaren. Voor 
sommige verenigingen is dit bijna de enige bestaansreden, terwijl de krin
gen in Maldegem en Bellem pas na een tiental jaar werking met een perio
dieke publicatie voor de dag kwamen. 

Ook bij het Heemkundig Genootschap liet een eerste pennenvrucht toch 
wel eventjes op zich wachten. Op de tweemaandelijkse werkvergaderin
gen in 1947 waren nochtans de twee meest dringende zaken het werven 
van leden en het voorbereiden van de uitgave van een tijdschrift of jaar
boek116. Ook tijdens de werkvergaderingen in 1948 en 1949 kwam tel
kens het uitgeven van een eigen publicatie aan bod. Sommige van de aan
geboden artikels werden er zelfs besproken. In september 1948 blijkt 
reeds vast te staan dat men een jaarboek zal uitgeven. We vernemen ook 
dat er contacten worden gelegd met drukkers, bij voorkeur in het 
Meetjesland; er wordt gedacht aan een omslag en Oskar Lippens verzocht 
Luc Verstraete een kaftontwerp te maken. Hij kreeg als opdracht: "kaft in 
twee kleurendruk. Tekst "Appeltjes van het Meetjesland" en zo mogelijk 
groen en wit verwerken". Voorzitter Tieleman gebruikte die naam reeds in 
1947, totaal los van het jaarboek. Een dergelijke naam is enig in histori
sche middens en volgens prof. dr. Walter Prevenier vinden Nederlandse 
en Nederlandstalige Engelse en Amerikaanse historici "dat het de origi
neelste en leukst bedachte dubbelzinnige titel ter wereld" voor een histo
risch tijdschrift is 117. We kunnen enkel vermoeden dat deze bijzondere 
en pittoreske naam voor een historisch jaarboek werd overgenomen van 
het lied De appeltjes van het Meetjesland. een tekst van Maurice Sabbe 
en op muziek van Remi Ghesquiere l18 . In het tweede jaarboek verwijst 
Tieleman er trouwens naar in zijn artikel Appeltjes van het Meetjesland. 
Een beetje folklore. Hij handelt daarbij over de soorten en het gebruik 
ervan in huishouden en keuken l19 . In de 17de en 18de eeuw werden 
appels zelfs gebruikt als een vorm van steekpenningen en presenten. En 
oorspronkelijk zou men de sprokkelingen groeperen onder de rubriek 
Vondsten op de appelzolder120. Maar, zijn die Appel{jes nu zo eigenaardig 
als men bedenkt dat de eerste jaren er steeds werd vergaderd in Den 
Groenen Boomgaard? 
Het eerste jaarboek verscheen in december 1949. De omvang was beperkt 
tot 96p. Het volgende jaarboek kwam er reeds met een vertraging van 
enkele maanden aan (pas op 15 september 1951). maar dat was gToten
deels te wijten aan de ziekte van Edmond Tielemnn. Maar er kWHm steeds 
opnieuw een jaarboek, met dien verstande dat men door de- achterstand 
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Deze tekening van Luc 
Verstraete sierde 46 jaar
boeken. Bij het 50-jarig 
bestaan in 1996 werd de 
tijd rijp geacht voor een 
nieuw ontwerp. een andere 
appelaar. 
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jaarboek 7 spreidde over 1955 en 1956. Intussen is de 50ste aflevering 
voorgesteld. Startte men bescheiden. alras nam de omvang gevoelig toe. 
Het jaarboek in 1951 telde 166p .. dat in 1957 reeds 272p. om in 1964 
een maximum te bereiken van 480p. Nadien schommelde de omvang 
bijna steeds tussen 240 en 320p. 

Achiel De Vos drukte bijna 40 jaar lang zijn stempel op het jaar
boek. daar hij naast secretaris en/ of voorzitter ook redactiesecretaris 
was. Hij ontpopte zich bij deze taak als een hard. maar rechtvaardig cri
ticus. Compilaties vonden in zijn ogen zelden genade. terwijl bijdragen 
gebaseerd op origineel bronnenonderzoek de nodige aandacht kregen die 
ze verdienden door publicatie. Het weigeren van een artikel gebeurde op 
zeer gefundeerde argumenten. Het morele gezag en de intellectuele inte
griteit van Achiel De Vos waren daarbij van een onschatbare waarde 121 . 
Na hem worden nog steeds dezelde principes gehanteerd. maar besliss
ingen worden nu genomen door de redactieraad. om de objectiviteit te 
vergroten en niemand voor het hoofd te stoten. Filip Bastiaen houdt zich 
als redactiesecretaris wat intenser bezig met de redactie. zowel inhoude
liJk als vormelijk. 

57 



FILIP BASTIAEN 

Vanaf eind der jaren '80 wordt er ook meer aandacht besteed aan het uit
zicht van het jaarboek. Er kwam een hardere kaft, auteursrichtlijnen en 
de lay-out werd herbekeken. Het bestuur besloot ook het aantal grote 
artikels te beperken en te streven naar bijdragen van ongeveer 25p. Een 
goede structuur en illustratie, indien mogelijk, werden belangrijker met 
het doel de leesbaarheid en aantrekkelijkheid te bevorderen. Naar aan
leiding van het 50-jarig bestaan kwam er een nieuwe, frisse kafttekening 
en de vernieuwing werd afgerond met een totaal nieuwe lay-out van het 
50ste jaarboek. Ook op dit vlak zijn de bakens voor de komende jaren uit
gezet. 

De andere verenigingen vermeld bij 2.2 brachten of brengen alle
maal een eigen periodiek, overwegend een driemaandelijks tijdschrift. op 
de heemkundige markt. In aanvang ging het vaak om bescheiden blaad
jes waarbij de middelen geen drukker toelieten. De Nevelse kring ver
meldde zelfs dat het eerste dubbelnummer van hun berichtenblad in 
moeilijke omstandigheden tot stand kwam 122. De uitgevers grepen dan 
terug naar het zelf stencillen of klaarmaken met de PC. Een enkele keer 
ontgroeide men dit stadium niet, terwijl de genealogische publicaties 
bijna steeds uit beperkte middelen moeten putten. Een aantal verenigin
gen boort zelfs advertentiegeld aan. De meeste groeiden intussen uit tot 
degelijke tijdschriften of jaarboeken die mogen gezien worden. 
Deze technische en financiële elementen staan veelal los van het inhou
delijke. Heel wat kringen geven in een ten geleide aan dat hun opzet ver
schilt van dat van Appeltjes. De stichters van de Heemkundige Bijdragen 
uit het Meetjesland, die oorspronkelijk samenwerkten met de heemkun
dige kring van Maldegem, vonden dat er naast het jaarboek in het 
Meetjesland ruimte was voor een driemaandelijks tijdschrift. minder his
torisch en meer fokloristich, heemkundig, vlot-leesbaar door een anek
dotische stijl en met veel illustratie l23 . De andere verenigingen huldigen 
een gelijkaardig principe. In een tabel schetsen we een overolicht van wat, 
waar en wanneer. 

AARD 

driemaandelijks 
driemaandelijks 

driemaandelijks 

driemaandelijks 

driemaandelIJ ks 

driemaandelijks 
driemaandelijks 

NAAM PUBLICATIE 

Ons Meetjesland 
Het Land van Nevele 

De Eik 

Land van de Woestljne 

Heemkundige Bijdragen 
uit het Meetjesland 

De Levensboom 
De Belle 

UITGEVER PERIODE 

Ons Meetjesland 1968- 1986 
GelIJknamige vanaf 1970 
heemkundige kring 
Gelijknamige vanaf 1976 
genealogische kring 
Heemkundige kling vanaf 1977 
"Arthur Verhoustraete", 
Aalter 
Vereniging voor vanaf 1987 
Heemkunde in het 
Meetjesland i.s.m. 
Het Ambacht Maldegem 
VVF-Meet.leslnnd vanaf 1988 
Heemkring wmnf 1988 
"Emie1 Mt'ttennnxt", 
Bellt'lll 
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driemaandelijks De Eeklose Geschied- en vanaf 1992 
Dobbelgebakkene Heemkundige Kring 

van de stad Eeklo 
driemaandelijks Mensen van Toen Werkgroep vanaf 1991 

familiekunde 
Het Land van Nevele 

halfjaarlijks De Twee Ambachten Gelijknamige vanaf 1993 
gemeentelijke heem-
en oudheidkundige 
vereniging 

jaarboek Het Ambacht Maldegem Gelijknamige vanaf 1995 
heemkundige 
kring 
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Een dergelijk overzicht zegt wel iets vaags over de productie. maar 
helemaal niets over de inhoud en kwaliteit van het gepubliceerde. Zonder 
de in de inleiding vermelde bibliografie is dit quasi zo goed als onmoge
lijk om te bespreken. We willen er hierbij ook op wijzen dat dr. Edmond 
Tieleman reeds van in den beginne pleitte voor het samenstellen van een 
dergelijk werkinstrument 124. In een aantal publicaties wordt wel perio
diek een index gemaakt. verschijnt er een afzonderlijk overzicht of zelfs 
een lokale bibliografie 125. 

Zonder een bibliografisch instrument ontglipt er ons heel wat van de 
heemkundige productie: artikels in andere tijdschriften en de talrijke 
afzonderlijke publicaties. Het gaat daarbij om werk van talrijke personen 
uit het verenigingsleven. maar ook van anderen. Een flink deel ervan 
komt wel aan bod in de Kroniek van Appelges van het Meetjesland. Maar 
ook een bibliografie is niet het enig zaligmakende middel. Een dergelijk 
instrument geeft in elk geval een indicatie van het aantal titels. momen
teel ruim 150 per jaar. Dit is slechts een summiere aanwijzing inzake de 
kwantiteit. Maar toch is ook de kwaliteit enigszins af te lezen uit de anno
taties. 

Er zijn natuurlijk ook de globale appreciaties. Bij het verschijnen 
van het eerste Appelge werd er alvast heel wat lof geoogst uit onverdach
te bron. Prof. dr. Jan Dhondt schreef erover: " ... een mooi boelge van 93 
bladzijden. Door het evenwicht, de degelijkheid en de veelzijdigheid van 
dit jaarboek komt het ons onvoorwaardelijk voor als de meest geslaagde 
van al die welke in 1949 in het Vlaamse Land verschenen. Taalkunde. 
kunstgeschiedenis, folklore, geschiedenis. alle zijn door onberispelijke bij
dragen vertegenwoordigd, hier van de hand van universitair geschoolden. 
daar weer geleverd door de plaatselijke vorsers. Korte stukjes - een 
procédé waar we, we bekennen het, in de regel weinig voor voelen - wor
den hier handig ingeschoven tussen de grote bijdragen om geen plaats te 
laten verloren gaan. Aan boekbespreking wordt er ook gedaan. Een 
juweel! Dr. Tieleman, ziel van de kring. en secretaris A. De Vos verdienen 
onze hartelijkste gelukwensen. "126. 
Deze bron lijkt ons alvast onverdacht daar prof. Dhondt in 1951 een zeer 
kritisch artikel schreef onder de titel Enige taken voor plaatselijke vorsing. 
Hij stelde te vaak vast dat publicaties van plaatselijke vorsers onbnlik
baar waren. Aan miljoenen feiten en details had hij geen boodschap. Voor 
hem was het ook duidelijk dat een dorp nooit een alleenstaand geheel 
was. Kritiek die, als men zelfs vandaag tal van heemkundige artikels en 
zelfs in onze regio bekijkt. nog brandend actueel is. In zijn artikel wees 
hij erop wat er wel zou moeten gebeuren, welke problemen er moesten 
worden opgelost. Hij haalde ook aan wat als voorbeeld gold. Als model 
van een ontginningsgeschiedenis verwees hij naar diverse studies over 
het Maldegemveld van de hand van Daniêl Verstraete 127. In een oveÏl~icht 
van publicaties in 1949 werd dienst artikel in het eerste Jaarboek ook al 
geprezen: "Een Modelsiudie. moge ze navolging verdienen"128. 

Ook dr. Jozef Weyns, voorzitter van het Verbond voor Ilet'mkulldt', 
noemde het Jaarboek een aanwinst van bclallg129. 
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Het commentaar van een lokaal medewerker aan het dagblad Het Volk 
lijkt iets meer verdacht: "zowel voor wat de prestatie als de inhoud aan
gaat kan het bogen op een smaakvolle verzorging en zonder enige over
drijving zou men zijn titel «Appeltjes van het Meetjeslandil mogen wijzigen 
in .Pareltjes van het ... » want het behoort tot de kroonjuwelen van wat op 
dit gebied wordt op de markt gebracht. Vanjaar tot jaar zagen we dit jaar
boek groeien en verbeteren en het huidige nummer heeft ongeveer de dub
bele omvang van de pasgeborene die acht jaar geleden voor het eerst aan 
de leden werd uitgereikt. Ook de inhoud is er op vooruitgegaan en biedt 
een verscheidenheid die aan de verwachtingen van de meest kieskeurigen 
moet voldoen. H 130. 

Sommigen spaarden de superlatieven niet, maar men mag niet overdrij
ven. Tot nu kaapte het jaarboek op zich nog geen enkele eervolle onder
scheiding weg, wat echter geen afbreuk doet aan de prestaties. Zo werd 
in 1994 nog meegedongen naar de Prijs van het Gemeentekrediet voor ver
enigingen voor plaatselijke en gewestelijke geschiedenis. 

Ook de heemkundige kringen kregen, vaak in Appeltjes, een gun
stige beoordeling. De gelegenheid bood zich bv. bij een jubileum of uit
gaven die het lokale belang overstegen. We denken daarbij aan de vijf the
manummers van het Land van de Woestijne l31 , het boerenkrijgartikel 
van Marc De Vleesschauwer132 en de talrijke huldigingen van heemkun
digen door het Genootschap, alhoewel dat daarbij de objectiviteit toch 
met enige korrel zout moet worden genomen. 
Hetzelfde kan gezegd worden inzake bepaalde prijzen en vereremerkin
gen, vn!. als ze niet door een onafhankelijke jury worden toegekend, maar 
door een (overkoepelende) vereniging. Men moet daarbij vooral opletten 
voor het ons-kent-ons-principe, alhoewel dit geen afbreuk aan de verdien
ste van de gelauwerde hoeft te doen. Bij de uitreiking van de Frans De 
Potter-Jan Broeckaertprijs van het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen 
voor Geschiedenis aan Achiel De Vos in 1989 verwoorde Leo Pée dit zeer 
mooi: " ... dat deze prijs, in tegenstelling met andere prijzen die door jury's 
worden toegekend. die van de vriendschap is gegeven door gelijkgezinden. 
die van het vorserswerk hun hobby en hun passie hebben gemaakt" 133 . 
Ook Luc Stockman viel die eer postuum te beurt in oktober 1999. 
Beiden kregen ook de Reinaertprijs van het Oost-Vlaams Verbond van de 
Kringen voor Heemkunde, respectievelijk in 1983 en 1987. In 1977 kreeg 
ook Antoine Janssens deze laatste prijs. 

Toch mag er uit blijken dat er in het Meetjesland letterlijk en 
figuurlijk geschiedenis werd geschreven. Vooral op individuele basis, 
voornamelijk door genootschappers, werd er baanbrekend werk verricht, 
werden er modellen gecreëerd die navolging verdienen. Dit blijkt onder 
meer uit de waardering van prof. dr. Walter Prevenier voor het werk van 
Achiel De Vos. Hij zei over hem onder meer dat hij de universitaire vak
historici tot een ernstige identiteitscrisis bracht en dat hij historische pro
ducten afleverde "van zulke kwalitatieve hoogwaardigheid en gefatsoe
neerd met de diverse. gesofistikeerde vaktechnieken. waarvan de 
universiteit denkt dat ze het monopolie bezit". Hij vevolgde : "Met zijn 
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"Geschiedenis van Ertvelde" uit 1971, ... , creëerde Achiel De Vos inder
daad het prototype van de lokale monografie "nieuwe stfjl", d.w.z. boorde
vol nieuw archiefmateriaal. exhaustief opgespoord in lokale, maar ook (en 
dat was nieuw toen) in de fondsen van centrale en regionale instellingen 
die toch ook impact hebben op het lokale leven; d. w.z. met interesses voor 
de probleemstellingen van de historici met grote H, zoals de demografISche 
evolutie, de verkeersgeografISche aspecten, lokale industrie en handel. ... , 
en zelfs interesse voor het toen nog erg prille domein der mentaliteiten, 
waarbfj veroordelingen voor overspel, verbaal geweld en messteken de 
klassieke verklikkertjes zfjn.". Hij bekende dat de universitaire vaklui er 
echt iets mee kunnen doen, maar dat ook het brede publiek en de bewo
ners van ter plaatse er iets aan hadden. Eén zin in de toespraak is zeer 
vleiend voor de lokale geschiedschrijving in het Meetjesland: "Voor 
althans enkele Oostvlaamse gemeenten - want er lopen her en der nog een 
paar De Vossen rond - beschikken we nu over een nieuwe De Potter en 
Broeckaert, maar dan wel bereid in een heel bfjzondere "nouvelle cuisine.-
134. Het Meetjesland beschikt inderdaad over een aantal alomgeprezen 
dorpsgeschiedenissen en waarin Achiel De Vos en Luc Stockman voor het 
leeuwendeel de hand hebben. 

Aan de Gentse universiteit worden ze als model geprezen en 
Meetjeslandse studenten krijgen al eens te horen: U bent met uw gat in 
de boter gevallen in uw streek. 
Reeds in 1959 schreef weeral prof. Jan Dhondt dat Achiel De Vos de beste 
onder de lokaalhistorici van Oost-Vlaanderen was. Dat kan natuurlijk 
tellen. Andere vormen van waardering bleven dus niet uit. In 1979 
behaalde hij de Prfjs voor Geschiedenis van het Gemeentekrediet. waar
door hij tot de beste onder de Vlaamse vorsers werd gelauwerd. Hij werd 
toen door de jury uitgekozen onder tien verenigingen en dertien indiyi
duele vorsers 135. Voordien ontving hij reeds de August De Reesprijs 
(Davidsfonds, 1963) en de Pro Civitateprijs (Gemeentekrediet. 1969). De 
waardering voor Achiel De Vos blijkt ook uit zijn verkiezing tot voorzitter. 
de eerste niet-prof. van het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor 
Geschiedenis in 1982 136 en het feit dat hij werd gevraagd lid te worden 
van de Koninklfjke Zuid-Nederlandse Maatschappfj voor Taal- en 
Letterkunde en Geschiedenis. 
Op 13 december 1995 viel het Meetjesland zelfs tweemaal in de prtizen 
door de prestigieuze ABB-prijs voor de geschiedenis van het Vlaamse 
platteland in beide categorieën weg te kapen. De Geschiedenis pan 
Evergem van Achiel De Vos. Freddy Pille en Luc Stockman en de 
Geschiedenis van Bellem. ook al in coördinatie van Luc Stockman. wer
den respectievelijk in de niet-academische en academische werken 
bekroond. Het hoofdstuk KrachtlUnen van het dernogrqIisclle proces van 
Filip Bastlaen werd trouwens door prof. Cloet in zijn kandidatuuroefe
ningen aan de KUL als model gebruikt. 
We beogen zeker geen volledig overzicht te maken van bekronin~en. maar 
we moeten er toch op wijzen dat een aantal Meetjeslanders ook pnwin
dale prijzen wegkaapten. De prijs voor geschiedenis gin~ o.a. nanr Ho~t'r 
Buyck. Ivan Hoste en Martlne De Reu. telkens behaald met h\1n Hcen-
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tiaatsverhandeling. Desondanks stellen we, op enkele uitzonderingen na, 
vast dat de pas-afgestudeerde historici weinig belangstelling tonen voor 
de lokale en regionale geschiedenis. De provinciale prijs voor heemkunde 
viel onder meer te beurt aan Luc Stockman en Paul Rogghé, terwijl 
opnieuw Antoine Janssens een dergelijke prijs voor populair-vulgarize
rend werk ontving. 

Er is nog een ander project waaronder Achiel De Vos en Luc Stockman 
samen de schouders zetten en dat een even grote uitstraling te beurt valt. 
Ik heb het dan over de uitgave van de Meetjeslandse toponiemen van voor 
1600. Een dergelijk project is een levenswerk, waaraan Achiel De Vos ook 
reeds in 1947 begon (zie ook 2.2). 

Het gebeurt ook dat één artikel flink wat deining laat ontstaan. Luc 
Stockman oordeelde dat een polemiek veroorzaakt door een genoot
schapper een goede zaak was: het bewees dat de bijdrage werd gelezen en 
dat er iets in werd verteld. Filip Bastiaen, stichter en toen voorzitter van 
de Meetjeslandse VVF-afdeling, wenste de familiekunde op een hoger peil 
te tillen en schreef in 1990 daartoe twee opmerkelijke artikels: een theo
retisch-methodologische beschouwing en een klein model. Voor heel wat 
genealogen stond hun wereld op zijn kop137. 

Om het onderdeel publicaties af te sluiten willen we er nog op wijzen dat 
tal van heemkundigen met de regelmaat van de klok kleine, meer popu
lariserende stukjes schreven in dag- of weekbladen. Het waren zeker niet 
de minsten. Namen noemen is steeds gevaarlijk, daar men dreigt velen te 
vergeten, maar we willen er toch enkele vermelden: Achiel De Vos in Het 
Vrije Noorden. Alfons Ryserhove in De Vrijheid en nadien in De Sterre en 
Daniël Verstraete, Maurice Ryckaert e.a. in Vrij Maldegem. Dit laatste 
blad nam zelfs een speciale rubriek op: Archief Noël Ryheul, Rik Van de 
Rostyne, Jeroom Van Maldeghem e.a. schreven vele kolommen vol of il
lustreerden ze mooi. In De Eecloonaarverscheen een fotorubriek onder de 
naam Eeklo in vroeger jaren en Lucien Lampaert bewerkte in hetzelfde 
blad vanaf mei 1966 de Geschiedenis van Eeklo van August Van 
Acker138. 

Dit geheel, hoe onvolledig ook, bewijst dat in het Meetjesland niet één
malig werd gepresteerd, het zijn vele - vaak geen losstaande - feiten. 

3.2 MONDELINGE KENNISOVERDRACHT 

Voordrachten 

De kennis van het verleden moest ook tot uiting komen in werkvergade
ringen, dus voordrachten of panelgesprekken, al dan niet geïllustreerd 
met dia of film. Het Heemkundig Genootschap hield van in het begin der
gelijke bijeenkomsten. met een tussentijd van ongeveer twee maand. 
Aanvankelijk waren het de leden die een bepaald onderzoeksthema kwa-
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men toelichten en met gelegenheid tot discussie. Zo zou Edmond 
Tieleman de spits afbijten met het begrip Meetjesland. 
Er was direct ook sprake van studie-uitstappen, die doorgaans te voet 
werden afgelegd. In 1961 dan werd de traditie van het jaarlijks bezoek 
aan een gemeente in het Meetjesland (of er net buiten) ingezet met een 
uitstap naar de Meetjeslandse polders, in 1962 gevolgd door een bezoek 
aan Aalter enz. Tijdens zo'n uitstap worden de kerk, voorname hoeven, 
de waterlopen en beken, de oude heerwegen, de kapellen en veldkruisen 
en opmerkelijke gebouwen bezocht. Er wordt ook heel wat aandacht 
geschonken aan de landschappen. De gids - een genootschapper of 
iemand uit een lokale kring, waarmee wordt samengewerkt - zorgt voor 
een geïllustreerde brochure met de reisroute, een historische achter
grond en een beschrijving van de bezochte monumenten. 
De reisroute verscheen een tijdlang in Ons Meetjesland, nadien eventjes 
in Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, maar later als een afzon
derlijke, verzorgde brochure. De bezoeken trekken gewoonlijk 80 tot 100 
geïnteresseerden, met soms uitschieters (1971, Knesselare, meer dan 
160 en in Merendree zelfs ruim 200). 

Ook de eigenlijke werkvergaderingen evolueerden. Na verloop van 
tijd werden sprekers aangetrokken om voordrachten te houden. Vaak 
waren ze een weerspiegeling van de actualiteit en trends in het historisch 
onderzoek. Zo worden er in 1971 twee voordrachten inzake genealogie 
gehouden; in 1976 spreekt Jean Van Cleven over de neogotiek en Adriaan 
Linters over industriële archeologie. In 1967 besprak dr. C. Wijffels 10 
jaar archiefwet. De voordrachten slaan ook niet steeds meer op het eigen 
werkgebied, maar bv. over het Calvinistisch bewind in Kortrijk (door Bea 
De Walsche, afkomstig uit Sleidinge). Ook pas-afgestudeerden krijgen de 
kans hun scriptie voor te stellen, zoals Roger Buyck, Ivan Hoste. Filip 
Bastiaen en Dirk De Reuck. Daarnaast duiken ook grote namen op zoals 
Michel Baelde, Adriaan VerhuIst. Walter Prevenier, Hugo Thoen, Ronmin 
Van Eenoo, Johan Taeldeman (een autochtoon). de meesten als doctoraal 
student en lang voor ze prof. werden. De voeling met de wetenschappe
lijke wereld is dus duidelijk. 

De eigen mensen bleven ook voordrachten houden, maar de 
belangstelling over het algemeen taande. Het werd in de jaren '80 ook 
steeds moeilijker om goede, nieuwe sprekers aan te trekken. want ook de 
andere verenigingen waren regelmatig op zoek. Vanaf 1988 werd dan 
geopteerd om regelmatig samen te werken met andere verenigingen en 
bijgevolg ook om de vaste stek in Eeklo te laten varen. De lo('atle van 
voordrachten is sedertdien afhankelijk van het onderwerp en van de 
eventuele co-organisator. De sprekers kunnen doorgaans op een iets tal· 
rijker publiek rekenen. 

De naam werkvergadering verdween wt'liswaar bU het 
Genootschap, maar enkel de werkende leden worden naar de gt'WOllt' 
voordrachten uitgenodigd. Wie interesse heen voor dergelUke netivitt'iten. 
moet zich via een rormulier melden. De lijst wordt ar en tot' herzien. 
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1\veemaal per jaar worden alle leden uitgenodigd: voor de uitstap en naar 
de voorstelling van het jaarboek. 
Dit laatste dateert pas vanaf jaarboek 32 (1981). Bij een dergelijke gele
genheid wordt veelvuldig een verdienstelijk heemkundige of een vereni
ging in de bloemetjes gezet. Vaak biedt deze bijeenkomst ook de moge
lijkheid een korte voordracht te houden voor een talrijk publiek (80 à 100 
personen is gebruikelijk). 

Radio 

Vandaag de dag lijkt het wat eigenaardig dat radio impact zou heb
ben inzake lokale geschiedenis. Toch is het medium nog belangrijk van
wege het nog steeds ruime, weliswaar onbekende, publiek, vergelijkbaar 
met de vroegere heemkundige stukjes in dag- en of weekbladen. Het 
medium is wel vluchtig, maar kan interesse wekken. 
De aanbreng van geschiedenis op radio vraagt ook een andere tech
niek/aanpak: korte stukjes waarbij de aandacht voortdurend wordt 
gaande gehouden door herhaling van kernwoorden en plaatsen, intona
tie en kernachtigheid/geestigheid. 
Omstreeks 1950 bood radio heemkundigen vaak een forum. Blijkbaar 
kon en mocht/moest men toen zeer ernstig zijn. Dit valt toch af te leiden 
uit bewaarde teksten. We vermeldden reeds het gebruik van dit informa
tiekanaal door de heemkundige kring van Knesselare (zie 1.2). In die tijd 
stond medewerking met de Zender Gent ook af en toe op het programma 
van het Genootschap. De lezingen werden gehouden door o.a. Jozef 
Vandeveire en Achiel de Vos139. 

Omstreeks 1990 kreeg heemkunde weer een stem op de radio, nl. 
in de zogenaamde ontkoppelde programma's op wat later Radio 2 werd 
genoemd. Aanvankelijk werden korte stukjes aangebracht door de Oost
Vlaamse heemkundige kringen via hun provinciaal verbond. Een vaste 
radiostem, Yvette Verbauwen, las de teksten voor Van Hier en Toen in. 
Het systeem liep niet zo goed en na enige tijd werd overgestapt op vaste 
medewerkers voor zowel het schrijven als vertellen van de items. Sedert 
augustus 1993 zorgt Filip Bastiaen ervoor dat het Meetjesland ongeveer 
één maal per maand aan bod komt. Intussen waren reeds zo'n honderd 
verhaaltjes, gebaseerd op origineel onderzoek of herwerkt gepubliceerd 
materiaal, van hem te horen. In 2000 wordt een overzicht van de 20ste 
eeuw gebracht onder de naam honderd-uil. 

3.3 BIBLIOTHEKEN, MUSEA EN ARCHIEVEN 

Bibliotheken - documentatiecentra 

De uitbouw van een etgenbibliotheek kunnen we koppelen aan de 
eigen publicaties en het ruilen ervan met andere gelijkaardige verenigin
gen, maar ook aan het bibliografisch repertoriëren en het verzamelen van 
geschreven en gedrukte bronnen. De heemkundige bibliotheken zijn dus 



veeleer documentatiecentra. Het degelijk uitbouwen ervan kan slechts als 
een geschikte locatie voor handen is, zodat raadpleging van de collecties 
mogelijk is. Dit was en is doorgaans niet zo evident. 

Zowat alle Meetjeslandse kringen koester(d)en die hoop. De inten
tie van een bibliotheek kwam bij het Genootschap dan ook naar voor in 
de zogenaamde programmaverklaring. Met deze bibliotheek werd van wal 
gestoken in 1949. Ze werd voorlopig ondergebracht bij de secretaris 
Achiel De Vos in Evergem 140. Ze bevatte toen een aantal werken en de 
belangrijkste geschiedkundige en volkskundige tijdschriften uit 
Vlaanderen en enkele uit Nederland. In 1950 werd ze uitgebreid met 
ongeveer 500 boeken uit de private bibliotheek van een lid, een zekere 
Goossenaerts 141. Mogelijks bleef die collectie er niet lang, want reeds in 
1952 bestond ze hoofdzakelijk uit eigen publicaties en enkele werken van 
lokaal-historisch belang, naast de ruiltijdschriften. Vanaf dat jaar ont
stond er namelijk een ruildienst, die in 1968 nog werd geïntensifieerd. 
Vanaf 1981 werd daarin gesnoeid. 

Het gebrek aan een specifiek lokaal leidde er toe dat de bibliotheek 
wat stiefmoederlijk werd behandeld: vanuit de voutekamer verhuisde 
alles richting garage. Er was geldgebrek, er ontbrak de nodige meubile
ring en door gebrek aan een catalogus was het geheel moeilijk te raad
plegen en de ontleningen navenant te controleren. Daar de toestand zo 
niet verder kon, liet het (dagelijks) bestuur in november 1967 alles over
brengen naar Knesselare, bij Alfons Ryserhove. Het doel bleef evenwel 
een lokaal (museum) in Eeklo. Alfons Ryserhove klasseerde en catalo
geerde het geheel. Er werd eveneens beslist naargelang de middelen wer
ken aan te kopen. Daarbij primeerde alles in verband met het 
Meetjesland. Leden konden gratis werken ontlenen voor één maand 142. 

Het onderbrengen van een bibliotheek in een particuliere woning 
stelt steeds problemen inzake raadpleging. Ook daaraan werd uiteinde
lijk verholpen. 21 januari 1984 was een hoogtijdag voor de lokale geschie
denis in het Meetjesland door het openstellen van een eerste volwaardig 
lokaal archief met leeszaal, het Eeklose stadsarchief (zie verder). Ook de 
bibliotheek van het Genootschap en van de VW-Eeklo vonden er - al dan 
niet voortdurend - onderdak. Aldus kon er gesproken werden van een 
documentatiecentrum voor streekgeschiedenis 143. 

Een dergelijk samengaan lijkt mij vanuit diverse oogpunten ideaal: 
de bewaring (op lange termijn) lijkt ver.lekerd, er is consultatieomogeliJk
heid op vastgestelde uren, er is een ruim aanbod (archieof eon literatuur). 
voor beide partijen kan het een besparing zijn ... 
De bibliotheek vindt er nog steeds een onderkomen en momenteel wordt 
er gewerkt aan een overeenkomst met het stadsbest uur. Dat de biblio
theek meer is dan een ver.lameling boeken en tijdschliften bltjkt bv. uit 
de stichting Atlas van het Mee(fesland in 1995. Dit Initiatief spruit \'oort 
uit de schenking van drie unieke foto-albums door de t~lIllilit' Dhnnt'lls. 
Ze bevatten foto·s. postkaarten. bidprentjes. tekeningen enz. i.v.m. dl' 



kerk en het parochiale leven in Watervliet. Deze drie documenten vormen 
de basis voor een iconografische verzameling144, het startschot voor een 
beeldarchieJ Het idee bestaat reeds jaren en werd reeds in 1978 gepro
pageerd door Erik De Smet in Ons Meetjesland. Het project viel toen snel 
sti1 145. Het Genootschap beheert verder ook het archief van E.H. Jozef De 
Wilde die een tijdlang pastoor was in Lembeke (1959-1975), waar hij heel 
wat heemkundig werk verrichtte146. 
Tot slot is ook de Eeklose heemkundige kring met het Stadsarchief 
gelieerd. 

Een gelijkaardig scenario bestaat in Aalter, waar in het gemeente
archief de documentatie van VVF-Meetjesland is ondergebracht. Deze 
samenwerking maakte het ook mogelijk dat de registers van de 
Burgerlijke stand en de parochieregisters op microfiche werden gezet. 
Daarenboven kocht de VVF ook microfilms aan, terwijl het gemeente
bestuur de nodige apparatuur aanschafte. Uit dergelijke samenwerkin
gen puurt de heemkundige alleen maar voordeel. 
De bibliotheek van de Aalterse heemkundige kring is niet in het lokaal 
archief ondergebracht, wat alleen maar kan betreurd worden. Toch leek 
het er even op dat ook deze collectie uit een particuliere woning naar het 
archief zou verhuizen. Sedert kort vindt ze een onderkomen in een ander 
gemeentelijk gebouw, nl. 't Vrij hof, een gerestaureerde landarbeiders
tweewoonst. De eerste pogingen om een gemeentelijk lokaal te verkrijgen 
dateren van ongeveer 20 jaar geleden. 

De andere heemkundige kringen kregen ook veelal een gemeente
lokaal ter beschikking. Dit is zo voor Het Land van Nevele, het Ambacht 
Maldegem, De Twee Ambachten en Emiel Mettenanxt. Het gaat telkens 
om een bibliotheek, aangevuld met zeer diverse documentatie gaande van 
werkfiches (bv. staten van goed Nevele) en krantenknipsels, over bid
prentjes, rouwbrieven tot weekbladen, programma's enz. In de meeste 
gevallen is de consulteerbaarheid vrij beperkt, een enkele keer onbe
staand. 

Musea 

De uitbouw van een museum is geen sinecure en bijgevolg zijn er 
ook weinig in het Meetjesland gegroeid in de schoot van een historische 
of heemkundige vereniging. Toch stond dit onderwerp vaak hoog op het 
verlanglijstje, vnl. in de beginjaren van een kring. Jeugdige overmoed of 
onbezonnenheid? 

Het lijkt enigszins zo voor het Genootschap. Tijdens de werkverga
deringen in 1948 stond het inrichten van een gewestelijk museum stee
va.,t op de agenda. Dit leek de stichters de ideale manier om naar buiten 
te treden. In afwachting van een geschikt en bestendig lokaal zou men 
alvast verzamelen 147. In 1949 werden ook plannen gemaakt om in sep
tember een heemkundige tentoonstelling te houden in Eeklo, als voorbe-
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reiding Op een bestendig museum. De praktische uitvoering werd toever
trouwd aan een commissie met o.a. Elisabeth Dhanens en Oskar 
Lippens. In mei bleek dat het onderwerp schuttersgilden was l48. 
Het lokaal werd een heikel onderwerp. In heel wat jaarverslagen. bestemd 
voor de Federatie van de Oostvlaamse Kringen voor Geschiedenis. lezen 
we onder de rubriek onderhoud eigen museum: tot nu toe niet ingericht l49 . 

Het museum werd nog af en toe besproken. Omstreeks 1961 wer
den zelfs stappen gezet om met de medewerking van het stadsbestuur 
van Eeklo aan de inrichting ervan te beginnen. Kort daarop werd ermee 
een aanvang genomen. maar het ontbreken van een budget deed het pro
ject stranden. Het stadsbestuur ging niet in op de voorstellen. zodat de 
inrichting werd verdaagd. Met enige weemoed werd toen bericht dat E.H. 
Pierre De Wulf in Aalter zelf een museum had ingericht met als doel een 
overzicht te geven van de ontwikkeling en de geschiedenis van de streek. 
Het museum herbergde een geologische verzameling. een collectie vuur
stenen en folkloristische en heemkundige stukken 150. Hetzelfde jaar 
werkte het Genootschap wel actief mee aan de heemkundige tentoonstel
ling in het Sint-Vincentiuscollege. De organisator was de Heemkundige 
Studentenkring van het college. 
Toen bleef het even stil rond een museum. tot de heemschutgedachte 
flink wortel schoot. 

De Werkgroep Heemschut plaatste dit onderwerp al gauw op de 
agenda. En in december 1968 hield Romano Tondat in Eeklo een opge
merkte tentoonstelling over oude ambachten 151. Hij wou meer en stelde 
zelf een magazijn ter beschikking. Hij dacht zelfs aan een klein Bokrijk en 
schreef hieromtrent een merkwaardig artikel 152 . Men hoopte dat deze 
tweede poging meer succes zou kennen dan de voorgaande. Het 
Genootschap sprong nog even mee op de boot bij de oprichting van een 
stedelijke commissie tot uitbouw van een recreatief centnun. Achiel De 
Vos was de vertegenwoordiger. Reeds in november 1967 werd principieel 
besloten tot de bouw van een heemmuseum. wat door de gemeenteraad 
werd gevolgd 153. Nadien speelt het Genootschap geen beduidende rol 
meer. Voornamelijk het onverpoosd zwoegen van Tondat leidde in aplil 
1974 eindelijk tot de opening van een heem museum in de vroegere stads
meisjesschool in de Raamstraat. Een andere medewerker was Marcel 
Haers. terwijl ook de WV-Eeklo betrokken partij was l54 . 
Het museum bleef er tot eind september 1987. In 1988 verhuisden de col
lecties naar een locatie in het provinciaal domein Het Leen 155. Een merk
waardig onderdeel van de verzameling is ongetwijfeld het volledig atelier 
van de horloge- en juweliersfamilie Minne. Er werd ee'n spe'ciale tentoon
stelling aan ge~jd in 1985156. 

Dit museum was dus niet het eerste in onze regio. maar kende ver
moedelijk de langste aanloop. l-Id eerste. particuliere'. streekmuseum 
ontston'd in Nevele. Antoine Janssens begon er in feite aan in 1 B41 (of 
zelfs in 1939) en h~1 hield een eerste tentoonstelling in 1945 in ht't 
gemeentehuis. In 1963 ging zijn Wetgaeverstede - naar {'en oude llt't'r-
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lijkheid - open voor het publiek en het mag als een levenswerk van deze 
heemkundige worden beschouwd. Eén van de parels aan de kroon is 
onweerlegbaar de letterkundige afdeling. Daarin prijken ettelijke en kost
bare handschriften van Cyriel Buysse, naast deze van de gezusters 
Loveling. Voor deze inzet, naast zijn publicaties, ontving Antoine 
Janssens in 1977 de Oost-Vlaamse Reinaertprijs en in 1989 het dr. Jozef 
Weyns-eremerk van het Verbond voor Heemkunde. J. Weyns was trou
wens aanwezig bij de opening van zijn museuml57 . 

In de eerste helft van de jaren '70 (de fusies en het Jaar van het 
Dorp naderen) zien we her en der heem- en volkskundige tentoonstellin
gen geopend worden: over kerkschatten in Sleidinge (1972), volksdevotie 
tot St.-Cornelius in Aalter (1974), bouwkundig erfgoed in Waarschoot 
(1975), maar ook in Zomergem, Knesselare, Adegem-Kruipuit enz. 
Dit gebeurde ook later nog. We beperken ons met de vermelding van de 
volkskundige tentoonstelling rond bedevaartvaantjes door Romain 
Coppens in Lovendegem in 1995158. 

Er ontstaan ook nog nieuwe blijvende zaken zoals het 
Bardelaremuseum in Lembeke, dat in mei 1975 voor het eerst de deuren 
opende. Het idee ontsproot bij enkele leden van de VVV Warande 
Lembeke, die zich verenigden in een vzw. De voorzitter werd Oskar 
Lippens, tevens penningmeester van het Heemkundig Genootschap. De 
zeer diverse verzameling werd ondergebracht in de vroegere brouwerij 
Stockman. De vzw-structuur maakte het mogelijk om in 1979 beroep te 
doen op het ministerie van Nationale opvoeding en Nederlandse cultuur. 
De historicus en volkskundige Arnold Eloy kwam in een project het 
museumbezit inventariseren 159. 

Om dit onderdeel te besluiten, vermelden we nog de boot BOU 8 en 
het visserij museum in Boekhoute en de privé-initiatieven van bv. Etienne 
Peltyn in Zomergem, Marie-José Van den Berghe in Bellem ... Deze laat
ste zijn vaak niet bekend en de middelen beperkt, maar daarom waart de 
heemkundige geest er niet minder rond. 

Het Meetjeslandse archiefwezen 

Over het lokale archiefwezen de laatste twee eeuwen alleen kan 
reeds een uitvoerige bijdrage worden geschreven: de gevolgen van het 
afschaffen van de feodaliteit, vernielingen door lokale opstanden 160. 
brand of oorlogen, het opmaken van allerlei indices, de bevoegdheid en 
taak van het College van burgemeester en schepenen en de secretaris, de 
provinciale omzendbrieven i.v.m. de lokale archiefbescheiden enz. Om 
vrij evidente redenen behandelen we dit hier niet. 

I Iet lokale archiefwezen is in principe een aangelegenheid van de 
gemeentebesturen. Door de aard van de historische en heemkundige ver
enigingen is het evident dat ziJ de archivalia koesteren en soms het voor-
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touw (moeten) nemen om het waardevolle culturele erfgoed te bewaren. 
Het behoud van delen van dit patrimonium is in enkele gevallen louter te 
danken aan individuele acties, opnieuw vaak van genootschappers. 

Op dat vlak werden soms merkwaardige verhalen opgetekend. 
In De Toerist lezen we over de Evergemnaar Firmin De Clercq (zie ook 
hoger) dat hij .. sedert 4 à 5 jaar het archief der gemeente, dat op den zol
der van het gemeentehuis onder een dikke laag stof en in de grootste wan
orde lag, zorgvuldig geklasseerd" heeft en "Het kerkarchief, dat in een 
koffer in de stallingen der dekenij berustte, heeft overgebracht naar het 
Rijksarchief te Gent"161. Dit laatste gebeurde per fiets en verpakt in jute
balen. Het werd dus van een gewisse ondergang gered. Achiel De Vos 
sprak later dan ook van .. onbaatzuchtig en vooruitziend veldwerk". Ook 
het gemeentearchief van Waarschoot passeerde door de handen van 
Firmin De Clercq162. 

We kunnen hierbij ook nog eens verwijzen naar de dorpskroniek (zie 1.2). 
Met deze kroniek vanaf 1939 was De Clercq mogelijks het pleidooi in De 
Toerist tijdens de oorlogsjaren voor. Het zogenaamde dorps boek doet ook 
denken aan het mémorial uit de 19de eeuw (zie 1.1). In een dergelijk boek 
zouden alle belangrijke gebeurtenissen en overzichten worden genoteerd. 
Ook het aanleggen van een gulden boek kwam daarbij te sprake 163. 

Een gelijkaardige toestand onderkennen we in Aalter met Arthur 
Verhoustraete 164. Hij klasseerde het gemeentearchief en bracht ook 
stukken over naar het rijksarchief (hier en daar zit rond een bundeltje 
nog een band met zijn handschrift). Volgens Luc Stockman redde hij ook 
het archief Land van de Woestijne en de Preud'homme d·Hailly. Aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog redde hij ook een aantal stukken van 
de brandstapel. Dit zou o.a. gebeurd zijn met de atlas van het Frans 
kadaster uit 1811. 

Beiden, naast mogelijks anderen. leunden hiermee aan bij de zend
brief van de gouverneur van Oost-Vlaanderen van 1 juni 1942. Deze 
ambtenaar kende de zorgeloosheid waarmee de lokale besturen inzake 
archief omsprongen. Deze onduldbare toestand moest dan ook een halt 
worden toegeroepen. Provinciale ambtenaren zouden trouwens de 
opdracht krijgen zich te vergewissen van de toestand. De heemkundigen 
konden deze maatregel alleen maar toejuichen 165. Door de oorlogsom
standigheden zal hiervan wel niet veel in huis zijn gekomen. Zelfs tien
tallen jaren later was de toestand in een aantal Meetjeslandse archieven 
nog echt betreurenswaardig. 

In Eeklo. de hoofdstad van het Meetjesland. was het be~n 1960 
niet beter. Toen dr. Carlos Wijffels. toenmalig inspecteur bij het Algemeen 
Rijksarchief. het Eeklose stadsarchief kwam bezoeken. vond hU dit in een 
zo erbarmelijke toestand. dat hij het stadsbestuur voor de keuze plants
te: ofwel een deeltijdse archivaris aanstellen of hij liet het oude archief 
naar het Rijksarchief in Gent overbrengen. Het stadsbestuur koos ,'oor 
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de eerste oplossing en belastte, op voorstel van dr. Wijffels, Achiel De Vos 
met de bewaring van het stadsarchief. Achiel De Vos toog aan het werk 
in de zomervakantie van 1960 en presenteerde reeds eind 1962 de inven
taris van het oude archief. Dit betekende ook dat het archief opnieuw toe
gankelijk werd voor de vorsers en heemkundigen. Op zaterdag hielp de 
archivaris hen daarbij. Vanaf 1969 verscheen daar ook Erik De Smet, die 
Achiel De Vos hielp en eventueel verving en na diens dood opvolgde. Hij 
werkt momenteel aan de inventaris van het moderne archief. 
Op 21 januari 1984 werd een droom van de stadsarchivaris waar door de 
opening van het archief met leeszaal in de vroegere kantoren van de poli
tie in het stadhuis. Er kon zowaar van een documentatiecentrum voor 
streekgeschiedenis gesproken worden doordat ook de bibliotheken van 
enkele verenigingen er een onderkomen vonden (zie ook hoger). We den
ken daarbij natuurlijk aan de bibliotheek van het Genootschap zelf, maar 
ook aan de Bibliotheek van het Meetjesland en het Archief voor het 
Meetjeslands Cultuurleven. Deze collecties omvatten publicaties van 
Meetjeslandse auteurs (vnl. door toedoen van Lucien Lampaert), lokale 
kranten zoals De Eecloonaer, de Gazette van Eecloo, Recht voor Allen en 
Het Liberale Noorden, naast andere documentatie 166. 

Dit Eeklose archief speelde ook een belangrijke rol in de regionale 
geschiedschrijving. Sommigen nemen zelfs de woorden Meetjeslandse 
school van heemkundigen in de mond, daar Achiel De Vos menigeen weg
wijs maakte in bronnen en hen inwijdde in de geheimen van de pale
ografie. Zijn bezieling sloeg over op anderen en deed hen de 
Meetjeslandse geschiedenis uitpluizen. Eén van hen was Luc Stockman. 
Vanuit het archief nam hij ook de leiding op zich voor een aantal projec
ten, waaronder de geschiedenis van Eeklo 167. 
Recente verwezenlijkingen vanuit het stadsarchief zijn de uitgave van een 
eigen archieftijdschrift (Archiejkrant, enkel 1995-1996) en de uitgave van 
de stadsrekeningen en andere bronnen, met Freddy Pille als bezieler. 
In mei 1999 werd officieel een archiefcommissie aangesteld. 

Daarnaast telt het Meetjesland nog twee opengestelde gemeente
archieven met leeszaal, nl. in Aalter en Maldegem. Wat in beide gevallen 
ruim 10-15 jaar geleden begon als een tewerkstellingsproject, is onder
tussen uitgegroeid tot een vaste waarde. Het Maldegemse archief, dat 
ondertussen ook degelijk is behuisd, kan gelden als een lokaal model
archief met Erik Blomme als begeesterende kracht. Met zijn vroegere col
lega stelde hij uitvoerige inventarissen op. Enkele heemkundigen. w.o. 
Hugo Notteboom, hadden in 1978 ook reeds een inventaris opgemaakt 
van het Adegemse kerkarchief. 
In Aalter kon Filip Bastiaen zich enkele jaren ontplooien in het lokaal 
archief. Er volgden bv. publicaties over de brandweer en de spoorweg. 
Vanuit het archief kon hij eveneens cursussen genealogie en paleografie 
organiseren. Door de verhuis van het archief naar het nieuwe gemeente
huis in 1994 en zijn nieuwe functie. werd de activiteit flink terug
geschroefd. Mede daardoor kwam er niets in huis van de geplande over
dracht van het oud archief uit het Rijksarchief Gent. 
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Er zijn nog enkele gemeenten waar het, ondanks het gebrek aan 
een leeszaal en personeel, goed zoeken is. Dit kan o.a. in Waarschoot, 
Evergem, Nevele e.a. 
In het hoge noorden van het Meetjesland daarenboven was het omstreeks 
1985-1990 zeer lamentabel gesteld met de archiefbewaring. We vonden 
toen in St.-Laureins een ongeklasseerd archief, bepaalde delen gewoon 
op een hoop gegooid, met het gevolg dat slechts een beperkt aantal stuk
ken kon worden geraadpleegd. Gelukkig was er een deel in het 
Rijksarchief gedeponeerd. In Watervliet ontbraken indices of delen van 
registers enz. We botsten slechts (?) op één zolder op een emmer om door
druppelend water op te vangen. 
En omstreeks 1985 ontbraken in het gemeentearchief van Oostwinkel 
(Zomergem) nogal wat registers van de beraadslagingen gemeenteraad en 
schepencollege. Via mondelinge contacten vernamen we dat ze berustten 
bij de gewezen burgemeester Van Haele, De man is intussen overleden. 
Het bestuur van het Genootschap oordeelde toen dat het niet aangewe
zen was om het Zomergemse gemeentebestuur op haar plicht te wijzen: 
bepaalde bestuursleden vreesden voor hun persoonlijke relaties, waar
door ze de stukken wel konden inzien. 
Lokaalhistorici reageerden ooit anders inzake archivering! 
Het is me niet bekend of de registers intussen terecht zijn. 

3.4 Varia 

Voor drie belangrijke peilers van de heemkundige werking - publi
caties, gedachtewisseling en bewaren - poogden we een bondig overzicht 
te schetsen. De verenigingen en de actieve heemgeïnteresseerden doen 
nog veel meer. We denken daarbij aan massamanifestaties zoals stoeten. 
waarbij niet zelden op de lokaalhistorici beroep wordt gedaan. 
Minder spectaculair, maar met een langere uitstraling. zijn de voorstellen 
tot bescherming en restauratie van het bouwkundig erfgoed. Op het eer
ste gezicht lijkt het erop dat er niet zoveel initiatieven gebeurden (Zie ook 
2.2). Er is hier alvast meer onderzoek nodig, alhoewel duidelijk is dat 
Romano Tondat op dit terrein uitermate actief was en is. In 1982 hield 
de werkgroep Heemschut van het tijdschrift Ons Meeljesland een fototen
toonstelling in Eeklo over bekroonde restauraties in het Meetjesland. De 
prijs voor de geslaagde restauraties werd door de werkgroep - i.c. 
Romano Tondat - zelf ingesteld. Aldus wou hij de eigenaars stimu
leren 168. 

We vermelden alvast ook enkele andere merkwaardige initiatieven. louter 
als voorbeeld. Tijdens het werkjaar 1961-62 drong het Genootschap bij 
de burgemeester van Lembeke aan om de windmolen aldaar te laten her
stellen 169. In 1973 liet de VVF (Oost-Vlaanderen) een nieuwe grafsteen 
op een oud graf in Ursel plaatsen. Het betrof het graf van de laatste abdis 
van de Bijloke, afkomstig van Ursel 170. Deze vereI1i~I1g spande zich toen 
ook in voor het herstel van merkwaardige üuniliegraven. 
Ook Arthul' Verhoustraete liet zich niet onbetuigd inzake lnndschapsbt'
scherming en ijverde enorm voor het behoud van de Anlterst' 
Kraenepoel1 71 . 
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Sedert 1973 bekroont het Oost-Vlaamse Verbond voor de Kringen voor 
Heemkunde geslaagde restauraties. Luc Stockman was regionaal de man 
om de voordrachten te realiseren. 
Om af te ronden stippen we ook de inspraak van lokaalhistorici inzake 
straatnaamgeving aan. Luc Stockman was trouwens lid van de Centrale 
Commissie van advies voor Plaatsnaamgeving te Brussel. 

BESLUIT 

Uit onze uiteenzetting blijkt duidelijk - zoals verwacht - dat de 
lokale geschiedschrijving pas een vaste voet aan de grond kreeg na het 
ontstaan van het Heemkundig Genootschap. 
Heemkunde, lokale geschiedenis volgt in het Meetjesland een traditioneel 
patroon, de tijdsgeest. In de 19de eeuw noteerden we voornamelijk indi
viduele, losse activiteiten, waarvan een aantal toch zeer verdienstelijk. 
De Romantiek lijkt voor een eerste echte opstoot te zorgen: het Vlaamse 
en streekeigene komt op de voorgrond, maar het enthousiasme resul
teerde niet in organisatie en ebde spoedig weg. Voor het eerst duikt het 
element onderwijs en onderwijzers op via een pleidooi van Victor De Lille. 
In de jaren '30 wordt dit nationaal hernomen via het Onderwijsplan en 
zou dit een deel de basis vormen voor de eerste organisaties. Deze kwa
men er in de geest van de tijd via de Vlaamse Toeristen Bond, die voor 
een stuk dreef op het verenigingswerk van vele onderwijzers. Heemkunde 
en lokale geschiedenis konden ze er dus ook wel bijnemen. Zij werden de 
spilfiguren en het bleek goed te gaan. De invloed van de VTB, via onrecht
streekse deelname van de lokale vertegenwoordigers, en onderwijs blijven 
bijna tot op vandaag aanwezig. 
In het Meetjesland ontstonden tijdens de Tweede Wereldoorlog, mede 
door de beperkte bewegingsvrijheid, maar liefst vier kringen, de ene wat 
actiever dan de andere. Het culturele, het Vlaamse of streekeigene, de 
heemkunde bond mensen van allerlei pluimage. Zonder dat het om oor
logsinstellingen ging, bloeiden ze dood door het einde van de oorlog: ze 
waren (een beetje) verdacht. 
Maar er was een basis gelegd. 

De basis, bleek later, voor het Heemkundig Genootschap, dat zelf 
vlug de richting insloeg van de (meer wetenschappelijke) lokale en regio
nale geschiedenis. Via de bestuursleden werd de vereniging zelf een sti
mulator en bouwde mee aan een cultuur-historisch netwerk van heem
kundige verenigingen, met diversificatie en specialisatie. Deze laatste 
verenigingen beperken zich doorgaans qua thema of zijn meer lokaal 
gebonden, maar daarom niet noodzakelijk minder ernstig en actief. 
Aan het vele en heerlijke werk van Achiel De Vos werd zeer veel arbeid 
besteed, maar nog meer ligt er te wachten. 
De impact op het maatschappelijk gebeuren is ook veel groter dan op het 
eerste gezicht zou lijken. Er wordt. inderdaad gepubliceerd voor een klei
ne doelgroep (alles samen ongeveer 3.500 abonnementen) en sporadische 
le'l'..ers-gebruikers. Maar via eigen bibliotheken, musea, inspraak in het 
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archiefwezen. straatnaamgeving. monumentenzorg enz. spreken deze 
verenigingen en hun vrijwilligers. bewust en onbewust, zeer velen aan. 

De aanwezigheid van opmerkelijke figuren - en de dominantie van 
twee personen - resulteerde in een zeer vaste voet en zorgde er voor dat 
de Meetjeslandse geschiedschrijving staat voor gedegenheid. bekroond 
met talrijke prijzen voor nog meer uitmuntende studies. 

En misschien individueel. maar alvast collectief. schrfjven we 
geschiedenis. 

INDEX VAN DE VERMELDE MEETJESLANDSE WKAALHISTORICI EN HEEMKUNDIGEN 

* Deze personen maken of maakten deel uit van het bestuur van het 
Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. Er is van hen een korte 
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NOTEN 

1. Dit artikel is een bewerkte en (flink) uitgebreide versie van de toespraak die de 
auteur hield op zaterdag 16 november 1996 in het stadhuis van Eeklo bij de vie
ring van het 50-jarig bestaan van het Heemkundig Genootschap van het 
Meetjesland. 

2. F. BASTIAEN, Heemkundig repertorium. Lopende heemkundige bibliografie voor de 
geschiedenis van het Meetjesland, vanaf 1991, in Appeltjes van het Meetjesland, 
jb. 43(1992) e.v. In de eerste aflevering is een uitgebreide inleiding opgenomen 
over het opzet, het waarom en hoe. In de latere afleveringen werd wat gesleuteld 
aan de methodologie. Er zijn reeds meer dan 1.000 titels opgenomen, veelal met 
een annotatie, thematisch gerangschikt en met vier registers: auteurs, trefwoor
den, plaatsnamen en familienamen. 
Het ligt in de bedoeling de bibliografie in de toekomst met meerderen samen te 
stellen om het maaiveld beter te bestrijken. 

3. S. VRlELINCK en R. VAN EENOO, ijveren voor geschiedenis. 150 jaar 
Genootschap voor Geschiedenis«Société d'Emulation· te Brugge. Brugge 
(Genootschap voor Geschiedenis), 1989, 182p. 

4. M. BERCKMOES, Historiek van de Maatschappy voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent (1893-1993), in Honderd jaar geschiedenis van de 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (1893-1993). Gent 
(Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 
nr. 18), 1993, p. 7-230. 

5. Deze vereniging wijzigde recent zijn naam in Kring voor Geschiedenis en Kunst 
van Deinze en de Leiestreek. Een historiek van de vereniging in W. JONCKHEE
RE, De Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek (1928-
1997), in Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, jb. 65( 1998), 
p.5-23. 

6. J. DHONDT, Plaatselyke geschiedschrijving in hel Vlaamse land in 1949, in 
Cultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, 1949. band 2. p. 32-35. 

7. S. VRIELINCK. R. VAN EENOO. a.w .. p. VII. 
8. P. LAROY, "Aan de wieg van de Vlaamsche Beweeging ... " De geschiedenis van het 

Willemsfonds in Eeklo en het Meetjesland, Gent-Eeklo, 1993. p. 19.26-27 en 80. 
9. Bestuurlyk Memoriaal Oost-Vlaanderen. deel 93. 1863. p. 70-79. 

10. GAA, 205.1. registers briefwisseling. 6 februari 1863 (nr. 1418). 
11. GAA, 172.3:504, beslissingen schepencollege. jaanrerslag 11 november 1844. 
12. F. DE POTTER en J. BROECKAERT. Geschiedenis mn de gemeenten der prol'in

cie Oost-Vlaanderen. arrondissement Gent. Gent. 1864-1872 en arrondissement 
Eeklo. Gent., 1870-1872. 

13. GAA. 205.1. registers briefwisseling. 9 september 1865 (nr. 1815). 
14. RAG,jonds Watervllet modern. nr. 2 (brief van 10 februari 1872. nr. 648 en 5 april 

1872. nr. 669). 
15. F. DE POTTER en J. BROECKAERT. Geschiedenis mn... . deel Oost winkel. p. 

26: zie ook H. NOTTEBOOM. 750Jaar parochie Oostwinkel. Oostwinkt'l. 1994. p. 
21-22. 

16. Zie bv. L. STOCKMAN. De bibliotheek van een plattelalldspostoor in de X\'Ilc 
eeuw. in Ons Geestelijk Erf. deel XLIX (1975). p. 416-422. Dt' bibliotheek \'an 
deze Aalterse pastoor bevatte enkel theologis('he werken. 

17. L. DE WACHTER. Repertorium pan de Vlaamse COlIlI'('n ('n Ct'mt't'nten. 
Antwerpen. 6 delen. 1942-1957. Deze bibliogrnlk best riJkt de pt'rinde tot 0I1,~l'
veer 1950. maar is verre van volledig. 

18. Zie o.m. Herdenking J(clIlwlIlik J.O. Andries. 1 796-1Htm. Mnldt'~t'm. WHG. 
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19. Zie o.a. H. NOTTEBOOM. Kanunnik Andries en het Maldegemse Hospitaal. in 
Herdenking Kanunnik J.O. Andries. p. 13. 

20. P. DE CEUNINCK. Ontstaan van de parochie Donk. in Jaarboek Ambacht 
Maldegem. jb. 5(1999). p. 144-146. 

21. De artikels werden later gebundeld in R. BERNAERT. Uit de kronieken van Sint
Laureins voor 1900. Maldegem. 2 delen. 1970-1971. 526p. 

22. Zie bv. W. STEEGHERS. Eduardus Ludovicus Neelemans (1820-1899). in Ons 
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BIJLAGE 
OVERZICIIT VAN DE BESTUURSLEDEN 

A. Gewezen bestuursleden 

Edmond TIELEMAN 
t Mariakerke 3 oktober 1951 
Dr. Germaanse filologie, leraar 
Stichter -voorzitter van het genootschap (1946-1951) 
Voordien actief in de Werkgemeenschap voor Heemkunde e.a. 
Bibliografie: -
Biografie: H. NOTTEBOOM, in Appeltjes van het Meetjesland, 
jb. 50(1999), p. 87-149. 

Elisabeth DHANENS 
Dr. Kunstgeschiedenis, inspectrice Momenten en Landschappen 
Medestichter en voorzitter 1951-1968 
Voordien actief als secretaris van de gewestelijke heemkundige 
kring Meetjesland en Polder (1943) en het Verbond voor 
Heemkunde (1946-1947) 
Bibliografie: -

Prudent RYCKAERT 
t 30 december 1995 
Apotheker 
Medestichter en secretaris (1946), penningmeester (1947-1963) en 
ondervoorzitter (1963-1968) 
Bibliografie: schreef enkel een In memoriam Edmond Tieleman 

Etienne VAN ACKER 
Filoloog Germaanse talen 
Secretaris 1947 

Achiel DE VOS 
tEvergem 30 oktober 1989 
onderwijzer, schoolhoofd en tenslotte directeur 
Secretaris 1947-1977 en voorzitter 1968- 1989 
Voorzitter Oost-Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis 
( 1982-1989) 
Bibliografie: Liber amicomm Achiel De Vos, Evergem. 1989. p. 21-
23. 

Romano TONDAT 
Bestuurslid 1967-1968 en 1975-1987 
Stichter van zowel (vereni~ng/ ti.ldschrut) Ons Mt'ct.lt'slnnd (1968 
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-1986 ) als van de Geschied- en Heemkundige Kring van de stad 
Eeklo 
Bibliografie: nog steeds actief 

Georges VAN VOOREN 
t Aardenburg 15 november 1996 
onderwijzer van opleiding, gemeentesecretaris Aardenburg 
bestuurslid 1967 -1993 
Van 1970 tot 1995 secretaris van de Heemkundige Kring West
Zeeuws-Vlaanderen 
Bibliografie: Geleefde tyd. Liber amicorum G.A.C. Van Vooren, 1995, 
p.201-205. 

Luc STOCKMAN 
t Gent 14 maart 1999 
burgerlijk ingenieur, directeur-hoofdingenieur NMBS 
bestuurslid vanaf 1968, voorzitter 1989-1999 
Medestichter heemkundige kring Arthur Verhoustraete en voorzit
ter 1977-198.; actief bij vele andere verenigingen: Verbond voor 
Heemkunde (opstelraad Ons Heem), redactielid Heemkundige 
Bijdragen uit het Meetjesland 
Bibliografie: Vriendenboek Luc Stockman, Aalter, 1998, p. 14-20. 

Daniël VERSTRAETE 
tAssebroek 24 oktober 1995 
licentiaat geschiedenis, leraar 
bestuurslid 1968-1970 
Bibliografie: onvolledig In Historische verkenningen in het 
Meetjesland, 1982 

Alfons RYSERHOVE 
t Gent 11 december 1997 
onderwijzer, inspecteur Lager onderwijs 
bestuurslid 1967-1997, bibliothecaris 1967-1983 
Medestichter Heemkundige kring Knesselare en een hele tijd 
ondervoorzitter van de heemkundige kring Bos en Beverveld 
Bibliografie: onvolledig in Appeltjes van het Meetjesland, 
jb. 34(1983), p. 

Lucien LAMPAERT 
t Eeklo 1975 
Bestuurslid 1967-1968 

Roger MOELAERT 
Gewezen onderwijzer 
Bestuuslid en secretaris 1978 - 1992 
Bibliografie: in Appeltjes van het Meetjesland. jb. 44(1993), p. 238-
240 en nog actief 
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Lieve DE VOS 
t Gent 31 maart 1998 
Licentiate Germaanse filologie, lerares 
Bestuurslid 1990-1998 
Bibliografie: -

Bea AUGUSTIN 
Dr. in de geschiedenis 
Bestuurslid 1992-1994 
Bibliografie: nog steeds actief 

Freddy PILLE 
Licentiaat Germaanse filologie, leraar 
Bestuurslid 1994 
Ook eindredacteur De Eeklose Oobbelgebakkene 
Bibliografie: nog steeds actief 

B. Huidige bestuursleden 

Oskar LIPPENS 
o Eeklo 21 mei 1921 
belastingontvanger 
bestuurslid sedert 1958 en penningmeester sinds 1964 

Voorzitter van de vzw Vrienden van het Bardelaeremuseum 
Zijn interesse gaat voornamelijk uit naar archeologie en kunst 

Wilfried STEEGHERS 
o Gent 27 juni 1932 
gewezen archiefbediende Stadsarchief Gent 
bestuurslid sinds 1967 

Redactielid van De Eik 
Overwegend actief op genealogisch vlak 

Walter NOTTEBOOM 
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o 24 april 1937 
gewezen onderwijzer 
bestuurslid sinds 1982 

Voorzitter van de heemkundip;e kring Het Ambacht Maldegem. 
bestuurslid Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland en pen
ningmeester Stichting Achiel De Vos. 
Interesse gaat vooral uit naar lokale gesehiedenis 19de en 20stt' 
eeuw. 



Hugo NOTIEBOOM 
° Adegem 19 november 1942 
onderwijzer 
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bestuurslid sinds 1982, ondervoorzitter vanaf 1988 en voorzitter 
sinds april 1999 

Bestuurslid heemkundige kring Het Ambacht Maldegem, Vereni
ging voor Heemkunde in het Meetjesland en Stichting Achiel De 
Vos. 
Belangrijkste onderzoeksthema's: regionaal-historisch inzake het 
Ambacht Maldegem en de Franse en de Hollandse tijd 

Erik DE SMET 
°Eeklo 11 juli 1949 
HTO productverificatie, werkzaam in de studiedienst van SIDMAR 
Bestuurslid sedert oktober 1978 en bibliothecaris sinds mei 1984 

Bestuurslid van Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland en 
De Eik 
Belangrijkste onderzoeksthema's: sociale en kavelgeschiedenis, 
16de - 18de eeuw 

Filip BASTlAEN 
° Aalter 28 maart 1962 
Studeerde Geschiedenis aan de UG en is bestuurssecretaris-afde
lingshoofd Burgerzaken gemeentebestuur Aalter 
Bestuurslid sinds 1988, redactiesecretaris sedert eind 1989 en 
ondervoorzitter sinds april 1999 

Lid beschermcomité van de op te richten vzw Intergemeentelijke 
archeologische dienst en lid van de Algemene vergadering van de 
Koninklijke Bond van Oost-Vlaamse Volkskundigen. 
Belangrijkste onderzoeksthema's: sociale geschiedenis, instellin
gen, mentaliteitsgeschiedenis en volkskunde (vnl. 19de eeuw) 

Dirk DE REUCK 
° Aalter 16 maart 1962 
Studeerde Geschiedenis aan de UG en is bediende bij Roularta 
Media Group 
Bestuurslid en secretaris sedert 1992 
Eveneens penningmeester van de heemkring "Emiel Mettenanxt" 
Bellem 
Belangrijkste onderzoeksthema's: bestuurlijke en politiek-militaire 
geschiedenis; sociaal-economische achtergrond van lokale macht
hebbers 

Peter LAROY 
o Gent 15 mei 1968 
Studeerde Geschiedenis en Communicatiewetenschappen aan de 
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UG en is werkzaam als uitgever bij Story-Scientia 
Bestuurslid sedert 1993 en lid van de redactieraad (1999) 

Is ook ondervoorzitter van de heemkundige kring" Arthur 
Verhoustraete", Aalter 
Belangrijkste onderzoeksthema's: persgeschiedenis, politieke 
geschiedenis (19de en 20ste eeuw) en de Vlaamse Beweging 

Roger BUYCK 
°Kaprijke 22 april 1933 
Studeerde onder meer Geschiedenis aan de UG en werkte als leraar 
Bestuurslid sedert 1993 en lid van de redactieraad (1999) 

Belangrijkste onderzoeksthema's: sociaal-economische en demo
grafische geschiedenis 

Marc DE VLEESSCHAUWER 

R6 

° Sas van Gent 12 september 1955 
Bibliothecaris Faculteit Psychologie UG 

Bestuurslid sedert 1993 

Bestuurslid van De Twee Ambachten 
Belangrijkste onderzoeksthema's: lokale geschiedenis in het alge
meen - Assenede 



Edmond Tieleman, 
stichter van het 
Heemkundig Genootschap 
van het Meetjesland 

Hugo NOTIEBOOM 

AFKOMST EN JEUGD 

VAN LAPSCHEURE NAAR WATERLANO-OUOEMAN 

Op 1 april 1902 wordt te Waterland-Oudeman, in het reeds 
kroostrijke gezin van Karel Lodewijk Tieleman en Emma Dossche, een 
jongetje geboren dat de naam Edmond meekrijgt. Vader Tieleman baat 
aan de Lathouwersstraat een vrij grote polderboerderij uit waarvan de 
landerijen zich uitstrekken in Waterland-Oudeman, Watervliet en 
IJzendijke. 

De familie Tieleman heeft haar roots in Lapscheure, een kleine 
West-Vlaamse gemeente die aanleunt tegen het Meetjesland. In de 18de 
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eeuw trekt Filip Tieleman vanuit Lapscheure naar Middelburg. Jan 
Tieleman, een van de kinderen van Filip, verhuist naar Waterland
Oudeman en huwt er met de uit Kaprijke afkomstige Maria Dieriekx. 
Deze Jan, grootvader van Edmond, is vlug ingeburgerd in zijn nieuwe 
gemeente. In 1854 zien we zijn naam voor de eerste keer op een lijst als 
kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar hij wordt niet ver 
kozen. Bij de verkiezing van 27 oktober 1857 lukt dat wel: Jan krijgt 18 
van de 20 stemmen en wordt gemeenteraadslid. Een gedreven gemeente
politicus kunnen we hem niet noemen, daarvoor is hij te dikwijls afwezig 
op de gemeenteraadszittingen. Enkel als er belangrijke punten op de 
agenda staan (infrastructuur, onderwijs, reglement op de herbergen, 
belastingen) is hij present 1. 

Waterland-Oudeman is in de 19de en nog lang in de 20ste eeuw 
een echt dorp buiten de wereld. Behalve enkele tientallen meter in de 
dorpskom, is geen enkele weg verhard, stenen huizen zijn voorbehouden 
aan de burgerij en de rijkere landbouwers. Werkmensen, landarbeiders , 
knechten en meiden leven in armoedige omstandigheden in vochtige 
huisjes en zelfs hutten, en verdienen hun brood door hard labeur. 's Win
ters raakt de bevolking dikwijls geïsoleerd van de buitenwereld, de wegen 
liggen er dan erbarmelijk bij en zijn onberijdbaar. Het leven van eenieder 
is in die jaren nog volledig afhankelijk van gezondheid en natuur. 

Soms slaat ook voor de Tielemans het noodlot toe. Op 29 oktober 
1872 leggen enkele kinderen een vuurtje aan in de schuur die natuurlij k 
in brand vliegt. De kinderen kunnen zich ternauwernood uit de vlam
menzee redden, aan blussen valt er niet te denken, men heeft alle moei
te van de wereld om het woonhuis te redden. Verschillende tientallen 
hectoliters erwten en heel wat stro gaan verloren. 
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KAREL TlELEMAN, EEN SOCIAALVOELEND LANDBOUWER 

Karel Lodewijk, vader van Edmond, wordt in 1855 geboren. Hij 
loopt school in Watervliet, niet omdat het onderwijs er beter is, maar 
gewoon omdat die school makkelijker te bereiken is. Karel huwt op 6 mei 
1884 met de hoLLandsche Emma Dossche, een zeer welstellende boeren
dochter, wiens familie eigendommen bezit in IJzendijke, Watervliet en 
Waterland-Oudeman. Het echtpaar krijgt tien kinderen. 

Net als zijn vader laat Karel zich ook in met de dorpspolitiek, zij het 
met meer succes. In 1895 wordt hij voor het eerst verkozen. Dat hij een 
welgesteld man is , blijkt uit het aantal stemmen die hij mag uitbrengen: 
drie voor de kamer, senaat en provincie, vier voor de gemeenteraad. In 
1904 behaalt hij 118 stemmen, de meerderheid is 105. 

In april 1897 stichten enkele landbouwers te IJzendijke een 
Wederlandschen Bond voor Bietenbouwers. De bedoeling van de bond is 
de belangen van de landbouwers te verdedigen bij de suikerfabrikanten, 

Burgemeester Karel T leleman 
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een betere regeling te verkrijgen bij im- en export, te zorgen voor betere 
transportmogelijkheden, enz. 2 . Van Belgische zijde is o.a. Karel Tieleman 
aanwezig. Omwille van zijn kennis en kunde, maar ook wel omdat hij lid 
is van de gemeenteraad, wordt hij in mei 1897 door het gemeentebestuur 
van Waterland-Oudeman aangesteld als afgevaardigde om bij de nieuw 
opgerichte vereniging de belangen van zijn collegà's te behartigen3 . Ook 
is hij een van de initiatiefnemers om een Maatschappij van Onderlinge 
Verzekering op te richten die het verlies van paarden vergoedt4. Bijna 
komt die verzekering Tieleman een jaar later reeds goed van pas. Een 
knecht is graan aan het lossen aan de herberg Den Kleinen Hert als plots 
een van de paarden schrikt en op hol slaat. Bij het station struikelt het 
dier en kan men het gelukkig in bedwang houden5. 

Als op 25 februari 1900 te Watervliet de Vereeniging der 
Vooruitziende Landbouwers wordt gesticht - voornamelijk opgericht voor 
gezamenlijke aankoop van meststoffen - is Karel Tieleman een der initia
tiefnemers. Op de eerste vergadering wordt hij , met tien stemmen tegen 
een, verkozen tot secretaris - schatbewaarder: "De gekozen sekretaris-
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schatbewaarder staat vervolgens recht en bedankt de vergadering voor het 
groot vertrouwen die zij in hem stelt en belooft stellig de maatschappij zoo 
veel als dat in zijne macht ligt, te doen aangroeien en te doen bloeien." In 
december 1907 wordt Tieleman door een gevaarlijke ziekte getroffen, bij 
zo verre dat men voor zijn leven vreest. Pas twee jaar later is hij volledig 
hersteld, ondervoorzitter Buysse van de Vooruitziende Landbouwers heet 
hem hartelijk welkom op de vergadering van 9 december 1909: "Dan gaf 
onzen talentvollen Ondervoorzitter een roerend en aandoenlijk taffereel 
over de groote en pijnelijke ziekte van de Sekretaris-Schatbewaarder en 
kenschetste in treffende en gloedvolle woorden het blijde terugzien in d e 
algemeene vergadering waar hij zijne bezorgde werkzaamheden kan ver
vullen en zijne diensten terug kan bewijzen"6. In september 1912 krijgt 
Tieleman "een dekoratie-medaille van tweede klas van landbouw" voor 
bewezen diensten. Tijdens de feestmaaltijd van de Vooruitziende 
Landbouwers wordt hij gehuldigd en wordt hem een foto aangeboden van 
dorpsfotograaf De Mulder uit Watervliet, "de fanfare Eendracht maakt 
Macht speelde schoone airen" en na het feest maakt het gezelschap" eene 
schoone wandeling door het lieve dorp van Watervliet. " 

HeL gouden bruiloftsfeest van heL echtpaar Karel TieLeman en Emma Dossche dat 
werd gevierd te WateruUeL op 16 Juli 1934. Edmond sLaat achter zijn ouders. 
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Karel Tieleman is ook een van de stichtende leden van de dorps
fanfare Steunt Elkander die in 1922 in Waterland-Oudeman wordt opge
richt. Bij de inhuldiging van een nieuwe vlag van deze fanfare in 1925 
worden zowel Oscar als Karel Tieleman bij de leden vermeld. Karel is dan 
al burgemeester van Waterland-Oudeman, hij oefent dit ambt uit van 
1921 tot 19277 . 

Het echtpaar verlaat Waterland-Oudeman en gaat rentenieren in 
Watervliet. Ze vieren er op 16 juli 1934 "hun gouden bruilojtJeest van vYf
tig jaren huwel!jk, z!j werden opgeleid door het Muziekgezelschap 
Eendracht maakt Macht van Watervliet naar de kerk, wamin een sole
neele mis om tien uren met drie priesters." Er is een ontvangst op het 
gemeentehuis, 's avonds wordt tijdens het familiefeest nog een serenade 
gebracht aan de jubilarissen die het hun plicht achten "oprechte bedan
kingen toe te sturen aan het gemeente bestuur, aan de maatschapp!j de 
Vooruitziende Landbouwers, het bestuur van het muziek en de spelende 
leden, aan de inwoners van de Kettertjstraat en alle inwoners die mede 
gewerkt hebben voor hetJeest, ook bedenkingen voor de schoone geschen
ken hun aangeboden, maar inzonderheid eene hartel!jke bedanking aan 
de Geestel!jken voor hunnen schoone soleneele mis die z!j voor de jubila
rissen opgeofferd hebben. "8 Een jaar na deze viering, op 29 november 
1935, overlijdt Emma Dossche. Karel overlijdt in 1943, voor elk van zijn 
kinderen laat hij een eigendom na. 

Edmond Tieleman loopt, net als vader, school in Watervliet. In 
1912 zit hij er, samen met 23 andere bengels, in de hoogste klas en ont
popt er zich als een pientere knaap. Het is dan ook normaal dat Edmond 
verder mag studeren, een achtenswaardige, diep christelijke boerenfami
lie was het bijna aan zichzelf verplicht minstens een priester, een dokter. 
veearts of advocaat in eigen rangen te bezitten. 

COLLEGEJAREN 

EEN BEGAAFD STUDENT 

Edmond Tieleman wordt in 1913 ingeschreven als leerling van het 
Sint-Vincentiuscollege van Eeklo, waar hij intern wordt. Supelior E.H. 
Borreman heeft sedert 1909 de leiding over het instituut en voor deze 
man is werken en bidden het allerbelangrijkste, het ideaal in die .laren is 

La dasse vive et gentille 
Ou tous travaillent à lafois 
Ou Ze coeur bat. Z' ardeur pétille 
Ou toujours se Zèvent Zes doigts9 . 

Voor de kleine Edmond zullen de eerste maanden in het college wt'l 
even wennen geweest zijn, gewoon als hij Is te genieten van het buItenle
ven en van de weidse polders. Edmond doorloopt t'erst de middt'lste en 
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Reeds op tieryarige LeeJtijd zit Edmond. in het midden met d e lei. in Watervliet in d e 
hoogste klas. Links. de trouwe helper van d e onderwijzer en d e vriend van alle ben
gels. Een hond is w el een rariteit op een klasJoto ! 

daarna de hoogste voorbereidende klas om tenslotte in 1915-1916 over 
te stappen naar de humaniora die begint met de Kleine Figuur gevolgd 
door de Groote Figuur. Grammatica, Syntaxis, Poësis en Retorica. 

Bij het uitbreken van de oorlog in 1914 wordt in het college eerst 
een soort noodhospitaal ingericht voor gekwetste Belgische soldaten, 
waarna de gebouwen worden bezet door Duitse soldaten. Midden het 
schooljaar, op 25 januari 1916, overlijdt superior Borreman, totaal uit
geput door de spanningen die de oorlog met zich meebracht. Hij wordt 
opgevolgd door superior De Vildere die de humanioraopleiding niet louter 
ziet als h et bijbrengen van kennis, maar die ook dient om geesten te vor
men die kritisch denken en creatief zijn 10. En dat is een kolfje naar de 
hand van Edrnond die liever redeneert dan van buiten leert. 

De Vlldere slaagt erin dat de lessen tijdens de oorlogsjaren nauwe
liJks onderbroken worden, wel is men genoodzaakt een tijdlang het halve 
dag ysteem toe te passen . Met de voedselbevoorrading heeft de superior 
het ni 1. zo mo ll1jk, het boerencolLege - een spotnaam omwille van de 



H UGO N OTfEBOOM 

aanwezigheid van vele boerenzoons - kan beroep doen op landbouwers 
die bereid zijn af en toe wel eens iets te organiseren voor de interne leer
lingen. 

Binnen de beschermende muren merken de studenten niet zo veel 
van de oorlog. Enkel het laatste oorlogsjaar, schooljaar 1917-1918, ver
loopt vrij verward. Rond nieu\\jaar wordt het college door de Duitsers 
bezet waardoor het tijdens het tweede en derde trimester onmogelijk is 
het internaat te behouden. Veel studenten gaan op kamers bij particulie
ren of gaan dagelijks naar huis. Gezien de afstand naar Waterland
Oudeman, zal Edmond ook wel ergens in Eeklo-binnen logement hebben 
gevonden 11. 

Door het lerarenkorps, dat uitsluitend uit prtesterleraars bestaat, 
worden allerlei ontspanningsmogelijkheden georganiseerd: toneel, sport 
(bollen!), wandelingen, enz. Edmond neemt actief deel aan deze activitei
ten, zijn voorkeur gaat uit naar toneelspelen en wandelen. Vanzelfspre
kend wordt in het college zeer veel aandacht besteed aan de religieuze 
opvoeding van de studenten. Het Boerencollege levert in die jaren pro-

De eerste collegefoto : Collège Saint-Vin nt. E loo, 1 14-19 15. 
6e année d 'études 1914-1915. Wi h rk nn n Leo I l (w 
links) en Edmond Tiel.eman (lw d riJ. 7d an link ) 
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centueel het hoogste aantal priesters, de scheldnaam wordt daardoor een 
eretitel. De dagelijkse mis (op zondag: vroegmis, hoogmis, vespers, 100, 
regelmatige biecht, retraites, godsdienstoefeningen, bezinningsmomen
ten en ook bijvoorbeeld de jaarlijkse inschrijving in de Congregatie van 
O.-L.-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, waaraan ook Edmond niet ont
snapt, zijn maar een greep uit het rijke arsenaal van middelen die ter 
beschikking staan om het geloof, zowel in- als uitwendig, levendig te hou
den, "de oude goede geest bleef het huis bezielen" 12. 

UITSLAGEN 

Edmond is bijzonder intelligent en leergierig, de vlijtigste van de 
klas is hij echter niet. In het schooljaar 1916-1917 staat hij voor vlijt 
slechts op de tiende plaats gerangschikt. Volgens monseigneur Leo De 
Kesel, een medestudent, studeerde Edmond bijzonder graag, het was 
voor hem geen last, maar eerder een plezier. Verder was een genoegen 
met hem over allerlei problemen te discussiëren, zij het dat hij meer den
ker dan spreker was. Een haantje de voorste was hij beslist niet. Zijn 
minder begaafde medestudenten deden nooit vergeefs beroep op hen. "Hij 
was wel een beetje aan de koppige kant," wist monseigneur nog te ver
tellen. 

In de einduitslag van het schooljaar 1916-1917 eindigt Edmond 
met 871,6 punten op 960 op de derde plaats, in zijn klas zitten 18 leer
lingen 13. In detail zien zijn uitslagen eruit als volgt: 

Godsdienst: 
Latijn (thema, vertaling, spraakkunst) 
Grieks (idem) 
Vlaams (stijl, spraakkunst) 
Frans (idem) 
Rekenkunde 
Geschiedenis 
Aardrijkskunde 
Algemeen examen 
Voordracht 
Laatste prijskamp: 

54,5/60 
159,3/180 
170,5/180 
109,6/120 
109,4/120 
54,5/60 
55,8/60 
56,9/60 
55,3/60 
45,9/60 
55,7/60 

4de plaats 
5de 
lste 
2de 
1ste 
5de 
3de 
2de 
2de 
10de 
lste 14 

Naarmate de jaren in het college vorderen, gaat Edmond er steeds 
maar op vooruit. In de einduitslag van het schooljaar 1918-1919 deelt hij 
de eerste plaats met Jan Rijffranck. Het aantal studenten is geslonken tot 
1515. 

Op donderdag 28 juli 1921 wordt de collegetijd definitief afgesloten 
met de laatste Dislribulion Solennelle des Prix. Voor goed gedrag in het 
internaat van de humaniora komt Edmond op de tweede plaats, net na 
Leo de Kesel. 
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De laatste coliegeJoto : retorica 1920-1921 . Vooraan zittend (2de van link ) zien we 
Leo De Kesel, op d e tweede rij (4de van links) Edmond Tieleman. 

Hij rondt zijn collegejaren bijzonder succesvol af: 

Uitmuntendheid: 1ste Duit 1st 
Vlijt: 6de Wi kund 2d 
Godsdienstleer 1st G hi d nis 3d 
Welsprekendheid 1ste Aardrijkskund 2d 
Latijn 2de Natuurkund 2d 
Grieks 2de Alg m en ram n 2d 
Vlaams 1ste Voordra ht d 
Frans 2de 

In wat genoemd wordt de drie laatst pry lamp n b 1t Edm nd 
met glans de eerste plaats. Ook in d (vrij t vol n?) r u I db m:, -
kunde prijkt de knappe bol uit W t rland-Oud man h I 11 n 
vooraan. 

DRIE JAAR LEUVEN 

Op 22 ept mb r 1921 
Cartholique d Louvain. pour 
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r~IYERSITf: CATHOLIQrE DE LOCVAI~ 

ANNtE ACADt;'vIIQL!E 

1922.1923. 

J'~~~ 
ayanl promis d'observer Ie Règlemenl de l'Universilé, ,a été imit /:0 j i ij 

'0) pour suivre les Cour. de la Facullé de .Jii 7i.f. ~~. 
(grade) ~ . ,'1 (9;d;/·. ~ 
(année d'études).-:;t:t::. --/..! tl M 
pour la première o~e fois ~. 
(régime linguislique) ~ 

2°) une seconde foi., en 

sans devoir en fréquenler Ie. cours 

3°) pour suivre ies cours libres suivants : 

u: ,,;LCII~:T.\lIn:. 

-' :::;::, 

JnschrUvlng aan de Unlversilé Cal/wllque de LoulJaln op 28 september 1922. Zoals 
te zien L .. dacht men dat hU verder zou studeren voor geneesheer. 
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Naturelles préparatoires à la Médecine." Het is tegen zijn zin dat hij 
geneeskunde studeert, maar thuis overtuigt men hem het toch maar eens 
te proberen. Hij eindigt zijn jaar met satisfaction. Toch verbaast hij een 
van zijn professoren met zijn kennis van de botanie. Edmond kent name
lijk van nagenoeg alle inheemse planten de wetenschappelijke en 
Nederlandse naam alsook de dialectbenaming. "Daar doe ik mijn hoed 
voor af', zei de professor die nieuwsgierig was naar het waarom. "Zomaar, 
omdat het mij interesseert," luidt het antwoord. 

Kort nadat het academiejaar 1922-1923 is gestart, schakelt hij 
over naar Germaanse filologie wat hem heel wat beter ligt, want hij ein
digt het academiejaar jaar met grande distinction. Ook het jaar daarop 
volgt grote onderscheiding. In Leuven verblijft hij op kamers in het Klein 
Begijnhof. Financieel hoeft hij zich blijkbaar geen zorgen te maken, hij 
laat zelfs naamkaartjes drukken waarop niet alleen zijn Leuvense adres. 
maar ook het Kapelhofte Watervliet wordt vermeld 16. 

STUDENTENLEIDER IN HET MEETJESLAND 

Edmond is niet alleen een knap student, ook is hij, net als zijn 
vader, zeer sociaalvoelend. In het studentenleven speelt hij een actieve. 
leidende rol. Reeds in 1920 is hij leider of hoofdman van de studenten
bond van het gewest Meetjesland die ressorteert onder de Katholieke 
Oost-Vlaamsche Studentenbond, afdeeling Verlojbonden. Op zaterdag 18 
september 1920 reist de Vlaamschen Studentenbond van Eeklo in groep 
en met het vaandel naar Antwerpen om er het tienjarig bestaan van het 
Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond. afdeling Antwerpen. 
mee te vieren. 

De bedoeling van de studentenbond wordt duidelijk omschreven in 
een uitnodiging die naar alle leden wordt gestuurd naar aanleiding van 
een gouwdag die op 5 september 1922 in Eeklo wordt georganiseerd: 
trouw blijven aan en het standpunt van het A.K.V.S. bewaren. "katholiek 
Vlaamsch buiten alle politiek en dit is de eenige mogelijke oplossing. op het 
oogenblik, die de Studentenbeweging heeft onttrokken aan innerlijke ver
deeldheid, haar de mogelijkheid heeft geschonken hare krachten te ont
wikkelen tot heil van Vlaanderen en aldus heeft bewerkt dat ook in 
Studentenrangen - naar de mate van de noodzakelijkheid - tucht heerscht. ~ 

Op de gouwdag voeren gerenommeerde Vlaamse voormannen het 
woord: pater Jules Callewaert houdt de kanselrede tijdens een plechtige 
mis in de kerk van de paters minderbroeders - in die jaren toch lichtjes 
provocerend - en in de Katholieke Kring zUn Cyriel Verschaeve en advo
caat Juul Storme de feestredenaars. Er wordt een optocht door de stnd 
gehouden, en in de namiddag wordt door de Studentengilde Eedoo 
Koning Oidipos vergissingen opgevoerd 17. 

In 1923 is Edmond bestuurslid van de Katholieke Vlnnmsdw 
Studentengilde Eikels worden [3oomen. nfdelinp; Voor God en Vlnnndl'I"t'1l 
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uit Assenede. Op dinsdag 11 september 1923 richt de gilde een 
Studentenbedevaart - vergadering in naar de kapel van O.-L.-Vrouw van 
Stoepe te Ertvelde, "t moederke van ons jongere diet." 's Voormiddags 
wordt vergaderd in het Ertveldse gemeentehuis waar het woord gevoerd 
wordt door onder andere Tony Herbert en waar Raf Van HulselS, een 
goede vriend van Tieleman, enkele Vlaamse gedichten voordraagt. 
Edmond kent Tony Herbert ook vrij goed, reeds van in 1921 heeft hij in 
Leuven nauwe contacten met deze studentenleider die in 1924 het con
silium abeundi krijgt wegens protest tegen de academische overheid 19. 

Onder het zingen van Vlaamse strijdliederen, maar ook het Magnificat, 
trekken de studenten naar Stoepe waar ze de ommegang doen en waar 
de bedevaart wordt afgesloten met een lof. "Door bede en werk, wordt 
Vlaanderen sterk", aldus het devies van deze bedevaart20. 

Van de Katholieke Vlaamsche Studiekring De Viking, die de studenten 
van Watervliet en omliggende verenigt en diverse activiteiten organiseert, 
is Edmond ook al een der belangrijkste bestuursleden. Samen met Raf 
Van Hulse, Berten De Mulder21 , Firmin Van de Poele en andere studen
ten, worden openluchtspelen opgevoerd die door het publiek erg worden 
gesmaakt. In juni en augustus van 1927 vertoont de kring in verschil
lende Meetjeslandse gemeenten het treurspel Jozef in Dothan van 
Vondel. Raf Van Hulse, den gekenden declamator, maakt een moderne 
versie van het stuk en krijgt daarvoor veel lof toegezwaaid: "Gij hebt ons 
schoone, zuiver Vlaamsche volk eens iets fyns laten smaken en genieten", 
aldus een commentaar in 't Getrouwe Maldeghem22. Via deze studenten
kring en de toneelvoorstellingen maakt Edmond kennis met Germaine 
Dessomviele uit Watervliet die hij reeds kent vanuit zijn collegejaren. 
Tussen beiden groeit een prille liefde. 

HET ALGEMEEN KATHOLIEK VLAAMSCH 
HOOGSTUDENTENVERBOND 

In Leuven is Edmond eveneens nauw betrokken bij het Vlaamse studen
tenleven, we vermeldden reeds zijn contacten met studentenleider Tony 
Herbert. Tieleman verblijft nauwelijks enkele weken in Leuven of hij is al 
bestuurslid van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Hoogstudenten-ver
bond dat om de twee jaar een overkoepelend studentencongres inricht23 . 
Het clubleven an sich trekt hem weinig aan, hij vindt het te banaal en te 
oppervlakkig. De verbondsvergaderingen daarentegen woont hij trouw 
bij: hij luistert er geboeid naar befaamde sprekers men kan er zijn 
Vlaamse hart ophalen. Bij studentenoptochten is Tieleman steeds van de 
partij: men ziet hem steeds opstappen in de eerste rijen, achter de fan
fare, een zware wandelstok in de hand en Vlaamse liederen zingend24. 

Voor de landdag van 29 augustus 1923 te Gent is Tieleman verantwoor
deliJk voor" het 3de punt van de AIdeeling der Normalisten dat loopt over 
't Nat ionalL<; me" . Tieleman vindt het heel belangrijk dat ook de toekom
stige onderwijzers worden betrokken hij de Vlaamse studentenbeweging. 
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"Van ongemeen groot belang is voorzeker het gebaar dat besloten ligt in het 
initiatief nemen vanwege het AKVS om op dezen landdag voor het eerst 
een bizondere aandacht te wijden aan de stiefkinderen of beter aan de 
alleenloopers van de Vlaamsche Studentenbeweging De normalisten 
nemen in de rangen van het Vlaamsche Studentenschap een heele aparte 
plaats in. Ze hebben een gansch andere mentaliteit dan onze humaniora
studenten. Ze staan dichter bij 't werkelijke leven, ze zijn meer onmiddel
lijk gewezen op 't vraagstuk der broodwinning, dikwijls uitsluitend op deze 
materieele aangelegenheid gewezen van huis uit. Het complex van deze 
factoren heeft meegebracht dat de normalisten later en trager het ideaal 
van de Katholieke Vlaamsche Studentenbeweging voor hun geest en hart 
geboren worden," aldus zijn intentieverklaring25. 

Met de Pinksterdagen contacteert Tieleman Jozef Goossenaerts om daar
over een lezing te komen houden of om in een vervangend spreker te 
voorzien. Goossenaerts belooft persoonlijk naar Gent te zullen komen. 
Daar er "een soort Congresboelge zal uitgegeven worden met de schema's 
van de inleidingen tot de besprekingen in de verschillende afdelingen" dat 
op de Landdag zal worden verkocht, en daar Goossenaerts eind mei nog 
niets van zich heeft laten horen, schrijft Edmond hem op 1 juni 1923 een 
briefje, waarin hij vraagt dat "zoo gauw mogelijk een schema van uw hand 
(of van den Heer die U ons zoudt ter hand doen) ons toegestuurd worde" . 
En Tieleman zet de bedoeling van de bespreking achteraf nog eens uit
een: "Ik moet er nog eens op steunen dat die bespreking meer bedoeld is 
als peillood, niet zoozeer als overreding, een zoveel mogelijk objectief voor
stellen van het Princiep (b. v. Vlaamsche Volk met zijn consekwenties) 
opdat daarop een kleine gedachtenwisseling zou kunnen geschieden 
waardoor 't Sekretariaat dan zou kunnen inzien hoe het staat met de opi
nie van zijn leden." De toon van de brief is er een van jeugdig idealisme 
voor de Vlaamse zaak. Goossenaerts laat het echter afweten: hij zit met 
de nasleep van een begrafenis en ook het feit dat Wies Moens naar 't 
kamp is, werkt terneerdrukkend. "Voor mij is 't niet mogelijk." antwoordt 
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hij en hij raadt Tieleman aan contact op te nemen met Berten D'Haese of 
met Berten Pi126. Na veel moeite vindt Tieleman een drietal sprekers: 
E.H. Valckaert uit Mechelen die de "Rol van de normaalscholen in de 
Studentenbeweging" voor zijn rekening neemt, leraar Bauwenaerts uit 
Ukkel die" De rol van de Normalisten in de Vlaamsche Beweging" belicht 
en een derde, niet genoemde spreker die het heeft over "Hoe de radicale 
Katholieke Vlaamsche gedachte blijven volgen?' 

Tieleman is heel tevreden over de resultaten van deze afdeling: "De nor
malisten hebben hun eigen afdeeling gehad, ze hebben er veel kunnen lee
ren en hopen wij, er de overtuiging en de geestdrift uit meegebracht inten
sief te werken in de hun aangeduide werking : 1. om hun rol in de 
studentenbeweging te spelen, 2. om hun taak later als onderwijzer eerlijk 
en heerlijk te volbrengen. Normalisten voorwaarts op die baan voor 
Vlaanderen en Christus"27. 

Na dit eerste contact worden Edmond Tieleman en Jozef Goossenaerts 
heel goede vrienden, die mekaar nooit meer uit het oog zullen verliezen. 

EEN VERBODEN BETOGING 

Op het programma van de studentencongressen staat steevast de eis voor 
de Vervlaamsing van de Gentse universiteit, het is een populair en speci
fiek strijdpunt, niet exclusief voorbehouden aan de studentenbeweging 
want na de Eerste Wereldoorlog eist heel Vlaanderen waarop het recht 
heeft: Vlaams in het leger, Vlaams in het middelbaar onderwijs, Vlaams 
in de administratie, een Vlaamse universiteit in Gent. Vlaams in Vlaan
deren, Frans in Wallonië, het wordt een populaire uitdrukking. 

Het Eeklose college is, net als de meeste colleges overigens, volledig 
verfranst. Pas na de Eerste Wereldoorlog worden enkele toegevingen 
gedaan; er verschijnt bijvoorbeeld een tweetalig palmares. Waarschijnlijk 
is het in Eeklo dat de kiem wordt gelegd voor Edmonds Vlaamse overtui
ging die hij zijn hele verdere leven meedraagt, want ook in het college leeft 
- min of meer in de illegaliteit - een echt Vlaamsgezinde studentenkern28. 
In Leuven blijft Edmond, zoals vermeld, niet aan de kant staan, maar 
steunt hij op actieve wijze de gerechtvaardigde Vlaamse eisen. 
Ongetwijfeld is hij en van de duizend aanwezigen die op 9 november 1922 
deelnemen aan de geestdriftige beiooging te Leuven waar, in een bomvol
le Eden-schouwburg, De Swarte, senator Carnoy, advocaat Van Dieren 
en professor Daels het woord voeren ten voordele van de vernederland -
sing van de Gentse universiteit29 . 

In de Kamer worden woelige en verhitte debatten gehouden over hetzelf
de thema en heel wat gemeentebesturen en verenigingen zenden hun eis 
voor een Vlaamse universiteit aan de regering. Op zondag 5 november 
1922 betogen 3000 Vossen te Gent, in Aalst en Oostende worden indruk
wekkende meetings georganiseerd. 
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Een reactie van Franstalige zijde tegen al dat Vlaamse protest kan 
niet uitblijven. De Gentse liberale bourgeoisie besluit op zondag 19 
november eveneens op straat te komen. Echt verontrust is die wel niet. 
want op 8 november 1922 wordt de liberaal Pierre Nolf door eerste minis
ter Theunis aangesteld als nieuwe Minister van Wetenschappen en 
Cultuur. van hem hebben ze niet veel te vrezen. Maar toch. een betoging 
waarin de Vlaamse eisen aan de kaak worden gesteld. zou geen kwaad 
kunnen. De liberale kranten spelen het link en stellen dat "een 
Vlaamsche hoogeschool de vernietiging van 's lands eenheid betekent. de 
betoging van 19 november zal op een schitterende manier de onverschrok
ken verkleefdheid der Vlamingen aan het Belgisch Vaderland uitroepen en 
bewijzen. De opperste belangen van België dienen gevrijwaard te blijven. 
Wij keuren af: de totale, gedeeltelijke of trapsgewijze vervlaamsching onzer 
Fransche hoogeschool die de Vlaamsche bevolking op eenen onderge
schikten trap zal brengen"30. 

Dat op affiches en strooibiljetten geschreven staat dat de Belgische 
eenheid in gevaar wordt gebracht door de Vlaamse eis om hoger onder
wijs en dat er steevast verwezen wordt naar de von Bissing-universiteit. 
wordt in alle Vlaamse kranten schandalig gevonden. het Franskiljonsch 
volks bedrog wordt ontmaskerd. met de Gentse ultra-nationalistische leu
genbetooging wordt de draak gestoken. Veel kranten verwijzen naar de 
uitspraak van koning Albert I die de Vlamingen gelijkheid beloofde in 
rechte en in feite. Enkel het socialistische Vooruit distantieert zich van 
"het betoogen voor eene zaak als ondergeschikt aan onze grondbeginselen 
zelf, taal- en rassenstrijd zijn kwesties waaraan het proletariaat niet mag 
meedoen"31. 

De Fronters. Vossen en verschillende studentenverenigingen willen 
op dezelfde dag betogen, maar dat wordt hen verboden door de Gentse 
burgemeester omdat ze zogezegd geen parcours kenbaar maken. Toch 
arriveren er in de vroege morgen ongeveer 2000 tegenbetogers in het 
Sint-Pietersstation. waaronder een flinke delegatie uit Leuven met in hun 
rangen Edmond Tieleman. 

De ongeveer 5000 franskiljonse betogers worden langs het hele 
parcours uitgejouwd. De "mooie heertjes en damen in pels ingedl!l7"elä' 
krijgen scheldwoorden naar het hoofd geslingerd "voor hun gemeene uit
daging en hei gebruik van versleten politieke dwangmiddelen Hit de poli
tieke doos van een halve eeuw geleden." Scholen. fanfares en arbeiders 
worden quasi verplicht mee op te stappen. Sommige directeurs hebben 
hun werkvolk daarvoor zelfs betaald32 . Ook worden de betop;!:""rs hier !:""n 
daar onthaald op paardenvijgen. achtergelaten door paarden van de 
rijkswacht. Als op een bepaald ogenblik een verdacht projectiel tussen dC' 
betogers terechtkomt. deinzen deze verschrikt achteruit: "N'est ce pos 
une bombe? Avec les ji'ontistes. on sait jarnais .. ,":i3. In d!:"" Vlaanderen
straat, Posthoornstraat, Veldstraat en Bennesteeg ontstaan rellt'qes 
waarbij enkele ruiten sneuvelen en de nationale driekleur het moet ont
gelden. Enkele politieagenten raken in paniek ell trekken hun revoh't'r, 
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Eén is daarbij zo onhandig dat hij zichzelf een kogel door het hoofd 
schiet. gelukkig zonder veel erg. De betoging eindigt in een complete 
chaos. 

De hele namiddag blijft het onrustig in Gent. Betogers en orde
handhavers spelen een kat- en muisspelletje in de nauwe straatjes van 
de stad. Een vijftigtal personen worden opgeleid en er worden ook enke
le tientallen processen-verbaal opgesteld, onder andere tegen Edmond 
Tieleman. 

In de week daarop verschijnen in alle Vlaamse kranten vernieti
gende commentaren, vooral de duidelijke haat tegen als wat Vlaams is, 
wordt aangeklaagd. "Welken naam geven wij die wilde beesten, dat 
gemeen gespuis, welke op vrouwen spuwen en ouderlingen sloegen en uit 
volle borst riepen: Weg met België? Zijn dat de toekomstige leerlingen eener 
Vlaamsche Hoogeschool?" schrijft bijvoorbeeld de franskiljonse Gazette 
van Gent34 . Op een van de spandoeken was te lezen: "44 ten honderd der 
Vlamingen zijn ongeletterd. Zijn zij het welke een Vlaamsche Hoogeschool 
moeten hebben?"35. Het mooiste staaltje van Vlamingenhaat lezen we in 
Le Bien Public: "Ce n'est pas beau, le Flamingantisme. Figures convul
sionées et blêmes de rage, l'écume aux lèvres, les jeux Jous, bouches 
lançant des crachats et vociférant au passage des dames et jeunes fiUes 
les injures les plus ignobles. Arm Vlaanderen"36. Maar Vlaanderen mag de 
toekomst optimistisch tegemoet zien: .. Wat ook wordt aangevangen erte
gen, de Hoogeschool van Gent zal worden vervlaamscht. Geheel ons volk 
is tegen hun beweging en voor de vervlaamsching. Ze komt er"37. 

Voor Edmond Tieleman krijgt de betoging uiteraard nog een staar
tje. Op 20 januari 1923 moet hij voor de politierechtbank verschijnen, 
"beticht van te Gent den 19 november 1922 deel genomen te hebben aan 
eenen stoet door den Burgemeester verboden." Hij wordt veroordeeld tot 
het betalen van een geldboete, maar gaat tegen het vonnis in beroep. Op 
22 maart 1923 verschijnt hij opnieuw, de afloop van de zaak is ons onbe
kend. Wat we wel weten is dat ze thuis helemaal niet opgezet waren met 
wat hun zoon in Gent had uitgespookt38. 

NAAR GENT 

EEN MERKWAARDIGE OVERSTAP 

In september 1924 neemt Edmond Tieleman een vrij merkwaardi
ge beslissing: voor zijn licenties laat hij zich inschrijven aan de Gentse 
Universiteit. Voor deze overstap zijn verschillende redenen aan te geven. 

Bij het begin van het academiejaar 1924 worden enkele cursussen 
aan de Gentse universiteit in het Nederlands gegeven. Alhoewel aan 
Vlaamse kant de zogenoemde Nolf-barak wordt geboycot, is het toch een 
kaakslag voor de Franstaligen die de almacht van het Frans in Gent zien 
verloren gaan. 
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Heel wat Vlaamse studenten laten zich inschrijven op de Franse 
taalrol, om aldus het onzinnige van het systeem aan te tonen. Het 
Algemeen Vlaamsch Studentenverbond, maar ook het Katholiek 
Vlaamsch Studentenverbond roepen op tot een boycot van het systeem, 
ook Tieleman volgt die. Het gevolg van dit alles is dat er in 1924 slechts 
56 studenten het Vlaams regime volgen. 

Een andere reden die wordt opgegeven voor de Gentse overstap is 
dat Tieleman later, in het onderwijs, kans maakt om zowel in het katho
lieke als in het officiële net te worden aangenomen, hij studeerde name
lijk zowel aan een katholieke als aan een neutrale universiteit. 

Een derde reden voor de overstap naar Gent is misschien dat 
Tieleman zich niet wil of kan neerleggen bij bepaalde beslissingen van de 
Leuvense academische overheid die steevast in het nadeel van de 
Vlaamse studenten worden genomen. Leuven is in de jaren na de Eerste 
Wereldoorlog een vrij woelige stad: amnestiebetogingen voor activisten, de 
August Borms - hulde op 10 februari 1924, Gent, maar vooral het feit dat 
het KVHV de nationalistische toer opgaat en zelfbestuur voor Vlaanderen 
eist, lokt angstige reacties uit bij zowel Franstalige studenten als de over
heid. Misschien vindt Edmond het wel verstandiger uit het oog van de 
storm te blijven39 . In Gent verblijft hij op kamers aan de Meersstraat. 
tussen de Kortrijkse Steenweg en het Maria Hendrikaplein40. 

Vooraleer de cursussen herbeginnen willen Tieleman en Gerard 
Haes, die eveneens naar Gent trekt, toch eventjes kennismaken met hun 
nieuwe professor, de toen reeds befaamde Jozef-Frederik Vercoullie. 
Nadat de meid hen had binnengelaten in een spreekkamertje. maakte de 
professor zijn entree, gehuld in een versleten kamerjas. Onze twee vrien
den worden uitgenodigd te gaan zitten, en de verstrooide professor, die in 
de waan verkeert dat er een stoel achter hem staat. zet zich ook neer. 
maar valt pardoes neer op de grond. Beide studenten reppen zich om de 
professor uit zijn netelige toestand te helpen. van een ernstig gesprek 
komt vanzelfsprekend niets meer terecht. met moeite kunnen de twee 
vrienden een lachbui onderdrukken. Bij het buitenkomen hoort men 
Edmond straten ver schaterlachen41 . 

DOCTOR IN DE GERMAANSE FILOLOGIE 

Zijn "première épreuve au doctorat en philologie germanique" legt 
Tieleman af op 11 juli 1925, Vlaanderens nationale feestdag42. De com
missie is samengesteld uit de professoren Vercoullie. Van de Woestyne. 
Polderman, De Backer en Colle. Ook hier behaalt Tieleman. samen met 
Robert Claeys uit Oostende. grote onderscheiding. "tous deux présentai
ent des matières relatives à l'anglais ainis que l'histoire de la philiosophie 
moderne" staat in het juryverslag. 

Om zijn Engels wat bij te schaven verbltlft Tielemnn. samen met 
zijn kompaan Gerard Haes uit Lembeke die hij nog kent vanuit zijn col-
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legetijd, gedurende de verlofperiode een tijdlang in Londen, waar hij een 
vakantiecursus Engels en Engelse cultuurgeschiedenis volgt aan de uni
versiteit. De grootstad trekt hem niet aan, de zondagen worden doorge
bracht in het typisch Engelse landschap tussen Londen en Oxford, te 
Richmond, langs de oevers van de Theems tot Eton. Voor Edmond is het 
een buitengewoon genoegen te zien hoe men de knoestige eeuwenoude 
bomen, overal verspreid in de weiden en velden, gewoon laat sterven van 
ouderdom in plaats van ze te vellen43 . Heel zijn leven lang is hij een kind 
van de natuur gebleven. 

Het jaar nadien, op 10 juli 1925 legt Edmond zijn tweede docto
raatsproef af. De examencommissie ziet er dan uit als volgt: 
- voor alle kandidaten: 

Vercoullie: vergelijkende grammatica en Vlaamse auteurs 
Roegiers: geschiedenis van de pedagogie 
Van de Woestyne: Vlaamse literatuur 

- voor Edmond Tieleman (en enkele andere studenten): 
Van de Woestyne: Vlaamse literatuurkritiek 
Van Langenhove en De Backer: Engelse auteurs (middeleeuwen en 
moderne tijd) 
De Backer: geschiedenis van de Engelse letterkunde 
Blancquaert: dialectologie 

Na deliberatie besluit de faculteit dat de vier récipiendaires die exa
men hebben afgelegd, toegelaten worden tot l'épreuvefinale. De vier kan
didaten zijn: Robert Roemans uit Gent, Robert Claeys uit Oostende, 
Gerard Haes uit Lembeke en Edmond Tieleman. 

Op maandag 12 juli 1925 verdedigt Tieleman, in openbare zitting, 
zijn verhandeling over "De vrome literatuur (ascetisch-mystisch) in de 
Zuidelijke Nederlanden in de XVIle eeuw." Met zijn dissertatie betreedt 
Tieleman zo goed als onbekend studieterrein, hij wacht er zich dan ook 
voor om "op grond van een enkele studie op een onafzienbaar en bijna 
gansch onontgonnen veld hier een definitief besluit te formuleren aan
gaande het geestesleven van onze voorvaderen in de XVIle eeuw." Toch 
meent hij "een korte bijdrage tot de kultuurgeschiedenis van ons land te 
hebben geleverd die voor de litteraire geschiedenis hoop ik. niet van belang 
zal ontbloot zijn. vermits zij het milieu en de diepste ondergrond van de 
XVIle eeuwsche literatuur in de Zuidelijke Nederlanden iet of wat beter 
bekend zal gemaakt hebben"44. Edmond krijgt grote onderscheiding en 
wordt, samen met Robert Roemans en Gerard Haes, door professor 
Vercoullie, deken van de faculteit, uitgeroepen tot "docteur en philosophie 
et lettres, groupe: philologie germanique"45. Alhoewel hij er niet mee te 
koop loopt, is hij zijn hele leven lang fier op zijn doctorstitel. 

LESGEVER IN WALLONIt!; 

Het "gezegend examen en de gezegende dissertatie" hebben de 
kersverse doctor algeheel verzwakt, het duurt maanden vooraleer hij 
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weer de oude is. "Zoals U weet heb ik een lange tijd ziek geweest. over
vermoeid en verzwakking van zenuwen", laat hij Goossenaerts weten. 
Begin 1927 is hij echter hersteld en wordt het uitkijken naar een job in 
het onderwijs. Een brief die hij in juli 1926 aan de minister van Kunsten 
en Wetenschappen schrijft en waarin hij solliciteert naar een benoeming 
als studiemeester of leraar Engels of Nederlands, blijft onbeantwoord. In 
het atheneum van Gent komen enkele plaatsen vrij, Edmond "maakt 
jacht op die plaatsen" en roept daarbij de hulp in van Goossenaerts die 
les geeft in dat atheneum: "Kunt U niets voor mij doen, 't zij rechtstreeks, 
't zij onrechtstreeks. Ik zou Ued. er zeer dankbaar voor zijn. Indien ik geen 
plaats aan een Staatsatheneum vooralsnog kan verkrijgen. weet U me 
soms van niets, al ware 't maar een voorlopige betrekking. Met de hoop dat 
U U mijn zaak zult aantrekken, bied ik U mijn gevoelens van echte hoog
achting aan"46. Goossenaerts laat Tieleman niet in de steek en wendt zijn 
invloed aan, met aanvankelijk een enigszins pover resultaat: op 25 maart 
1927 komt er een eerste telegram van het ministerie waarbij Edmond een 
interim van 10 dagen wordt aangeboden aan de Rijksnormaalschool te 
Gent. Daar blijft het voorlopig bij. In september klopt Tieleman opnieuw 
aan bij Goossenaerts. Opnieuw vraagt hij een woordje te doen op het 
ministerie om toch tenminste in oktober een betrekking te krijgen, "een 
jaar op de klavers lopen zal toch al genoeg zijn, gaat zelf eens naar 
Brussel," vraagt hij Goossenaerts47. In oktober van hetzelfde jaar is hij 
nog enkele weken studiemeester aan het Antwerpse atheneum en op 15 
november 1927 wordt hij voorlopig aangesteld als leraar in het atheneum 
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van Bouillon. De demarches van Goossenaerts hebben tenslotte dan toch 
resultaat. Wallonië heeft nauwelijks germanisten, vandaar dat er heel wat 
Vlaamse doctoren les geven aan Franstalige athenea of colleges. Van 
Bouillon gaat Edmond in september 1929 naar Neufchateau om tenslot
te op 23 november 1929 aangesteld te worden als waarnemend leraar 
aan het atheneum van Ath. Tieleman gaat er wonen aan de Chemin vert, 
even buiten het stadscentrum. 

Ondanks de verre afstanden blijven de contacten met het 
Meetjesland tijdens zijn Waalse periode vrij intens; familie, vrienden en 
kennissen worden niet vergeten. Tijdens de vakantieperiodes haast 
Edmond zich terug naar het Meetjesland om er met volle teugen te genie
ten van het weidse polderlandschap. Hij maakt lange wandelingen en 
fietstochten, zijn gezondheid vaart er wel bij. En vanzelfsprekend is er 
ook het gezelschap van verloofde Germaine, met wie hij vanuit Wallonië 
een drukke correspondentie voert. Edmond schrijft haar niet alleen brie
ven, maar ook gevoelige liefdesgedichten. Op 28 juli 1930 treedt het paar 
te Watervliet in het huwelijk, beiden zijn 28 jaar oud. 

Van de Chemin vert in Ath verhuist het gezin naar de Rue de la 
Trahison, een rustige straat, ook even buiten het stadscentrum. Op 22 
mei 1931 wordt Jo(hanna) geboren en in 1933 ziet Jan het levenslicht. 
Het gezin blijft tot in september 1935 in Ath wonen. 

HuweL{fksJoto van Edmond Ti.eLeman mei Germain DessomvieLe 
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Menu van het bruilojlsmaal 

Edmond koestert jarenlang de droom om benoemd te worden aan 
een Vlaams atheneum. Zijn pogingen daartoe kennen niet het minste 
resultaat, alhoewel hij van allerlei vacatures trouw op de hoogte wordt 
gehouden door Goossenaerts. In december 1930 lijkt hij alle hoop te heb
ben opgegeven, "tegenwoordig ben ik nogal honkvast." schrijn hij. Na een 
zoveelste tip van zijn vriend, ditmaal over een vacature in Gent, reist 
Tieleman naar Brussel om te informeren naar de chaire die in de Gentse 
Handelsschool vacant komt. Op het ministerie kan men ~een informatie 
kwijt, men belooft enkel aan Tieleman te denken. "Hou een oogje in 't 
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zeil." vraagt hij zijn vriend48. Tot het hem in 1934-1935 ernstig wordt, hij 
wil namelijk niet dat zijn kinderen een Franstalige lagere school doorlo
pen. Op 17 september 1935 schrijft hij: "Tot nu toe zit ik nog steeds te 
Ath. De heer Adam (een ambtenaar van het ministerie?) zei me dat er te 
Oostende geen germanist moest komen, dat hij me wellicht naar Aalst zou 
sturen. Verder geen nieuws. Ik wanhoop nief'49. Kort daarna krijgt hij dan 
eindelijk een plaats aangeboden in het atheneum van Antwerpen. Het 
gezin verhuist naar Ekeren en op 2 oktober staat Edmond voor de klas in 
Antwerpen. Een van de weinige zaken die hij van Wallonië heeft overge
houden is, naast zijn perfecte kennis van de Franse taal, lekker eten, hij 
is in het Walenland zoals hij Wallonië steevast noemt, een echt gourmand 
geworden die een stukje wild erg apprecieert, ondanks een eerder zwak
ke maag en gevoelige lever. 

SECRETARIS VAN DE VLAAMSCHE PH ILO LOGEN CONGRESSEN 

Het eerste Vlaams Taal- en Geschiedkundig Congres van 
Antwerpen in 1910 wordt als stichtingscongres van de Vlaamsche 
Philologencongressen aangezien. Vanaf 1910 tot in 1983 wordt dit con
gres om de twee jaar georganiseerd in een Vlaamse stad. Samen met nog 
andere congressen, wordt het filologencongres tijdens het interbellum 
een deelcongres van de overkoepelende Vlaamsche Wetenschappelijke 
Congressen. Stuwende kracht achter deze groots opgezette organisatie is 
Jozef Goossenaerts. De strijd voor de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit zorgt ervoor dat de wetenschapsbeoefening in eigen taal in 
Vlaamse intellectuele middens als een dringende noodzaak wordt aange
voeld. De onvermoeibare Goossenaerts slaagt erin van de Vlaamsche 
Wetenschappelijke Congressen hoogstaande wetenschappelijke, en expli
ciet Vlaamse manifestaties te maken50. 

Tieleman zelf is altijd erg geïnteresseerd geweest in filologie, de 
Vlaamsche Philologencongressen woont hij trouw bij en hij neemt ook 
regelmatig deel aan Nederlandse filologencongressen. In april 1922 tref
fen we hem aan op het congres in Leiden en in 1925 vertegenwoordigt hij 
in Groningen de Vlaamsche Philologencongressen in vervanging van prof. 
dr. Vercoullie die belet geeft wegens tijdsgebrek51 . 

Voor Goossenaerts, niet alleen algemeen voorzitter van de 
Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen, maar daarenboven ook nog 
secretaris van de Vlaamsche Philologencongressen, wordt het allemaal 
een beetje te veel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in 1930 
Tieleman vraagt het secretariaat van het filologencongres op zich te 
nemen. Vanzelfsprekend aanvaardt Tieleman, Goossenaerts heeft hem 
immers ook nog nooit in de steek gelaten. Echter, de Mussoliniaansch-dic
taloriale manier waarop hij Tieleman tot secretaris heeft gebombardeerd, 
be7.orgt deze laatste scrupules en ook vreest hij voor jaloezie bij andere 
bestuursleden. Edmond is vooral beducht voor de reactie van prof. 
Vercoullie. "Moest hU mU niet aanstellen, oJ stelt U hem op de hoogte van 
uw ukaze?', vraagt Edmond zich bezorgd af52 . 

]O[) 



HUGO NO'ITEBOOM 

Goossenaerts is echter gebrouilleerd met Vercoullie in verband met 
een zakelijke affaire, en dus brengt hij hem liever niet persoonlijk op de 
hoogte van zijn beslissing53. Tieleman gaat dan zelf maar naar Vercoullie. 
Hij treft zijn gewezen professor zeer kregelig aan, maar deze neemt toch 
vrede met de aanstelling van zijn vroegere student. Omtrent het voorzit
terschap voor het komende filologencongres, dat blijkbaar ook ter dis
cussie staat, "ben ik van een kale reis thuisgekomen." Vercoullie, 70 jaar 
oud, is al jarenlang voorzitter en wil blijkbaar van de doorgevoerde her
vorming gebruik maken om ontslag te nemen. Een beetje zenuwachtig 
laat Tieleman dit aan Goossenaerts weten en insisteert om het vraagstuk 
van het voorzitterschap binnen de kortste keren opgelost te krijgen, de 
tijd dringt. Goossenaerts wil Tieleman dan ook nog als waarnemend voor
zitter aanstellen. In een brief aan dr. Jules Persyn alludeert Edmond daar 
op. Hij begeeft zich in januari 1930 naar Gent waar hij Persyn, die er een 
voordracht over Gezel1e houdt, hoopt te ontmoeten om hem te spreken 
over het "Vlaamsche Philologencongres waarvan ik voorlopig voorzitter 
ben." Beide heren lopen elkaar mis, en Tieleman schrijft dan een brief 
waarin hij Persyn om een onderhoud vraagt over de kwestie54 . Gelukkig 
komt prof. Vercoullie op zijn beslissing terug en aanvaardt hij opnieuw 
het voorzitterschap, waarmee een netelig probleem van de baan is55. 

HET TIENDE VLAAMSCH PHILOLOGENCONGRES 
(ANTWERPEN, 25-27 APRIL 1930) 

De aanvankelijke scrupules van Edmond verdwijnen als sneeuw 
voor de zon: "'k Heb myn pen al eens duchtig gewet en links en rechts 
geschreven," laat hij Goossenaerts weten. De nieuwe secretaris vliegt er 
inderdaad in. Voor het tiende Vlaamsche Philologencongres. dat van 25 
tot 27 april te Antwerpen wordt georganiseerd. dient hij immers tiental
len contacten te leggen en afspraken te regelen. 

Het filologencongres is slechts één van de acht congressen die 
onder de overkoepelende naam Wetenschappelike Kongressen 1930 in 
Antwerpen worden gehouden. Een Gezamenlike Regelingscommissie. 
samengesteld uit vertegenwoordigers van die "Kongressen waarvan er 
reeds twee zyn gehouden." staat in voor de algemene organisatie en telt 
14 leden. Algemeen secretaris is dr. Jozef Goossenaerts. Namens de 
Philologencongressen zijn dr. J. Vercoullie. dr. Tieleman en J.J. Van 
Hauwaert vertegenwoordigd. respectievelijk voorzitter. secretaris en pen
ningmeester56. 

Daarnaast wordt voor ieder congres een PlaatselUke 
Regelingscommissie in het leven geroepen. Voorl.itter van deze COIlUllissie 
voor het Antwerpse congres van 1930 is dr. Willy Peremans. die samen 
met drie ondervoorzitters. een secretaris. twee hulpsecretarissen. en t't'11 
penningmeester voor een vlekkeloze organisatie zorgt. In dezt' plantst--
lijke commissie zijn alle congressen door een aantal ledt'n vt'rtt'gt'llwoor
digd: 
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- het Natuur- en Geneeskundig Kongres: 17 leden; 
- het Rechtskundig Kongres: 9 leden; 
- het Philologenkongres: 12 leden: mej. Belpaire, Mr. Cornette, dr. De 

Cleene. dr. Denuncé, dr. Camille Huysmans, mr. Jozef MuIs, prof. dr. 
Jules Persyn, E.H. dr. Floris Prims, dr. A. Stefens, dr. Jozef 
Uytterhoeven, E.H. dr. Van Herck. dr. Jozef Van Mierlo s.j.; 

- het Kongres voor Sociale Geneeskunde en Verpleegkunde: 6 leden; 
- het Ekonomies Kongres: 8 leden; 
- het Landbouwkundig Kongres: 1 lid; 
- het Technies Kongres 2 leden; 
- het Kongres voor Boek- en Bibliotheekwezen: 6 leden. 
De laatste vier congressen nemen voor het eerst deel en zijn dus niet ver
tegenwoordigd in de gezamenlijke regelingscommissie. 

Op zaterdag 21 april, enkele dagen voor het congres in Antwerpen 
begint. wordt de statutaire algemene vergadering van de Vlaamsche 
Philologencongressen gehouden, "zij werd niet erg druk bijgewoond," 
merkt de secretaris droogjes op. Zonder problemen stelt de vergadering 
.. dienstdoende sekretaris Dr. E. Tieleman aan als de nieuwe algemene 
sekretaris." En dat de secretaris een man is die van aanpakken weet, 
blijkt uit de besproken agendapunten: de voorbereidingen voor het con
gres moeten vroeger beginnen, de vereniging moet omgevormd worden tot 
een VZW, de handelingen moeten de volledige tekst van de lezingen 
bevatten, op het volgende congres moet de spellingkwestie worden 
behandeld, enz. 57 Over de uitgave van de Handelingen pleegt Tieleman 
reeds overleg met algemeen voorzitter dr. Willy Peremans. Hij had in al 
zijn ijver waarschijnlijk voorgesteld dat hij de lezingen wel persklaar zou 
maken en ze desnoods zelf typen, een idee waar hij vrij vlug op terug
komt: "Ik had zelf ook gedacht dat het moeilijk te doen was die groote 
boterhammen te typen. er zou wel een vermenigvuldiging der brooden voor 
nodig geweest zijn." Er worden enkele drukkers aangeschreven en de 
Handeli~en worden uitgegeven door de Sint-Norbertus drukkerij uit 
Tongerlo 8. 

Als voorzitter voor dit congres valt de naam van Camille 
Huysmans. Tieleman vraagt hem "dringend het algemeen voorzitterschap 
van dit Kongres te wUlen aanvaarden, prof Vercoullie, de bestendige voor
zitter van de Vl. Kongressen, schreef me nog dezen morgen: De heer 
Huysmans ware wel de beste persoonlijkheid, dring er bijzonder op aan 
dat hy zal aannemen." Tieleman weet natuurlijk dat Huysmans met het 
argument tijdsgebrek voor de dag zal komen, maar hij maait hem reeds 
bij voorbaat het gras van voor de voeten: "Wellicht zult Ued. als bezwaar 
aanvoeren dat U het te druk hebt. maar laat ik U mogen opmerken dat dit 
hoegenaamd niet uw tijd roven zou. Wat U zou te doen hebben is enkel een 
algemeene vergadering voorzitten (indien U niet kunt aanwezig zijn, zou U 
U altijd kunnen laten vervangen). Ik ben bereid al het regelingswerk op mij 
te nemen, ik ben er trouwens reeds volop mee bezig"59. Huysmans, waar
schijnlijk gecharmeerd door de ontwapende toon van de brief van 
Tieleman, aanvaardt "maar enkel voor het voorzitterschap." 
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Voor het komende filologen congres dient Tieleman te zorgen voor 
een dagelijks bestuur, voor acht voorzitters en evenveel secretarissen 
voor de verschillende afdelingen, voor sprekers, liefst zeven in elke afde
ling, enz. Vanuit Ath vertrekken tientallen brieven naar alle windstreken 
in Vlaanderen en Nederland. Ook hier slaagt Tieleman in zijn opdracht, 
zij het niet zonder moeilijkheden, er dient immers met ongeveer 80 men
sen een sluitende afspraak te worden gemaakt: 

Sectie 

Klassieke filologie 
Nederlandse taalkunde 
Geschiedenis 
Ziel- en opvoedkunde 
Gesch. van de 
letterkunde 
Wijsbegeerte 
Gesch. van de 
Vlaamse Beweging 
Folklore 

voorzitter 

prof. dr. Albert Carnoy, 
prof. dr. Edgard Blancquaert 
E.H. dr. Floris Prims 
prof. dr. Jan F. Fransen 

dr. Jozef Van Mierlo s.j. 

aantal sprekers 

7 
7 
7 
7 

E.H. prof. dr. Jozef Bittremieux 
6 
6 

Lode Baekelmans 
Victor De Meyere 

5 
6 

Even denkt Tieleman nog aan een negende afdeling. een Gezelle
afdeling. Hij schrijft daarvoor dr. Jan Grauls aan, die daar uiteraard voor 
te vinden is. Edmond laat Grauls weten dat hij "voor de Gezelle-actie 
reeds in briefwisseling is," onder andere met Rene Gaspar uit Roosendaal 
die bereid is de figuur van Gezelle wat nader toe te lichten60. Uiteindelijk 
wordt het Gezelle-project afgevoerd want. .. 't is toch paardewerk. of beter. 
't is niet praktisch zoo op 't laatste nipperlje"61. Niet uitsluitend het bijko
mende werk, ook het niet vinden van voldoende bekwame sprekers is oor
zaak dat Gezelle met stille trom verdwijnt. Tieleman zal al content zijn als 
de afdeling Geschiedenis van de Vlaamse Beweging zal kunnen door
gaan62. Huysmans oppert immers bezwaar "tegen de kandidatuur van de 
voorgestelde kandidaat-voorzitter" (waarvan de naam niet wordt ge
noemd). Professor Vermeylen laat op het laatste nippertje verstek gaan. 
Hendrik Elias geeft ook belet, maar tenslotte aanvaardt Lode Baekehnans 
het voorzitterschap van deze sectie63. 

Als men bedenkt dat voor de overige congressen ongeveer op dezelf
de manier wordt gewerkt, dan is het zeker niet overdreven te stellen dat 
Antwerpen van 25 tot 27 april 1930 overspoeld wordt door het kruim van 
wetenschappelijk Vlaanderen (en Nederland). De Vlaamsche Weten
schappelijke Congressen zijn in die jaren het uithangbord van 
Vlaanderen en van de Vlaamse Beweging. 

Voor Tieleman zijn het slopende weken. zijn gezondheid vaart er 
niet wel bij. Herhaaldelijk klaagt hij daarover: '''Ic Heb niet peel kUTlTlt'n 

doen. 'k ben moe. ik kan niet uitrusten. tegen Ma.a.nda.g moet het bod{it> 
loch qr64. Wat later: "M!ln kop Iwngt ha.a.st niet meer 5a.11lt'I1 ... "65 HU is 
dan ook opgelucht als het congres achter de ntP; is: "De eerste w('ek U'a.s 
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ik ZO moe. Ik heb alle kongres bekommernissen uit mijn hoofd gegooid." Hij 
is blij dat hij met zijn vrouw terug naar het Meetjesland kan om even uit 
te blazen. Maar ook daar verlaat de Vlaamse zaak hem niet, want hij 
houdt in het Eeklose college een voordracht over beschaafde uitspraak. 
Zijn hele leven lang propageert Tieleman het correct gebruik van de 
Nederlandse taal, het West-Vlaamse taalparticularisme vindt hij maar 
niks. Alhoewel hij het dialect van zijn streek bestudeert en ervan houdt, 
spreekt hij het toch niet. Als taal maniak laat hij zelfs op zijn schrijf-: 
machine de specifieke Nederlandse ij met één enkele toets aanbrengen. 

In het tijdschrift Vlaanderen krijgt Tieleman een goede beurt, de 
redactie geeft hem een "brevet van goede nationaliteit," van werkzaam
heid, maar ook van kortzichtigheid66. Dit laatste is geheel onterecht, uit 
alles blijkt dat Tieleman openstaat voor nieuwe, constructieve ideeën. Hij 
nodigt mensen uit van alle universiteiten en zorgt dat alle gezindten ver
tegenwoordigd zijn. Voor Tieleman primeert eerst en vooral de kwaliteit, 
hij staat er op "de lezingen op hoog peil te houden en zo nodig min goede 
lezingen te weren"67. Het filologencongres zelf wil hij levendiger maken 
door de lezingen rond één centraal en liefst actueel thema te houden en 
meer tijd te besteden aan de discussie achteraf, "dat zou toch interessan
ter zijn dan het eenvoudig afdreunen van enige disparate lezingen, die 
evengoed in 'n tijdschrift konden gepubliceerd worden"68. 

Edmond zorgt ook voor efficiënte propaganda: hij houdt een adres
senbestand van propagandisten in athenea en colleges en van de deelne
mers aan de Nederlandse congressen bij, hij laat affiches verspreiden, hij 
stuurt het programma aan: professoren, leden van de verschillende aca
demies, leraars geschiedenis in handelsscholen, normaalscholen, techni
sche scholen, kloosters en noviciaten (toen nog zeer dicht bevolkt), archi
varissen, bibliothecarissen, ambtenaren, kanunniken, pastoors, 
onderpastoors, enz., hij pluist de Almanach Royal en de jaarboeken van 
elk bisdom uit en bij dit alles vergeet hij ook het Walenland niet69. Het 
aantal leden van de vereniging Vlaamsche Philologencongressen stijgt tot 
boven de 400 en de Handelingen, gedrukt op 500 exemplaren, worden 
grotendeels verkocht. En, het beste bewijs dat het tiende 
Philologencongres een succes werd, is het aantal deelnemers: ongeveer 
420 ingeschrevenen wonen de diverse lezingen en discussies bipO. 

DE VOLGENDE CONGRESSEN 

Vrij vroeg begint de secretaris met de voorbereidingen van het elfde con
gres dat op 1, 2 en 3 april 1932 te Gent wordt gehouden. Zo reist hij in 
april 1931 naar het congres in Amsterdam waar alles bijzonder vlot ver
loopt, maar waar .. het Vlaamsche schip echter schaars was bemand met 
slechts twee matrozen: prof. Blancquaert en Uw dienaar." Vercoullie was 
ongesteld en vermoeid, vandaar dat Edmond er namens de Vlaamse filo
logen een toast uitbrengt waarin hij zich verontschuldigt voor de zeer 
geringe opkomst. maar tezelfdertijd de inrichters looft voor de puike orga-
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nisatie en het hoge peil van de lezingen. Tussen de lezingen door "heb ik 
goed rondgelopen en naar mogelijke sprekers uitgekeken." Hij luncht zelfs 
met professor Brom, dit alles met het oog op de organisatie van het 
Gentse congres 71. 

Over een eventuele ontvangst in het provinciehuis toont Edmond 
zich niet zo enthousiast, nochtans staat gouverneur Karel Weyler bekend 
als gematigd liberaal - Vlaamsgezind. Misschien is het wel de rol die 
Weyler speelde in de zogenoemde Bloedraad, die het gedrag van de 
Antwerpse leerkrachten gedurende WO I onderzocht en die hem veel kri
tiek opleverde, die Tielemans weigerachtige houding verklaart. Ietwat iro
nisch schrijft hij: "En als we in 1944 te Brussel kongresseren worden we 
zeker ontvangen op het Paleis?' Ook zit Tieleman ietwat verveeld met de 
stichting in Gent van een Oud - Germanistenbond, die hij als concurre
rend voor het filologencongres aanziet, maar waarvan hij toch geen 
afstand wil nemen 72. 

Tieleman beschrijft de organisatie van een congres als volgt: 
"Gewoonlijk vergaderde het bestuur van het vorige congres. dat de raad 
van beheer uitmaakt voor de periode tussen de twee congressen. en duid
de tegen dat het tijd was om het nieuwe congres te organiseren. een nieu
we reeks sectievoorzitters aan die dan een algemeen voorzitter aanduid
den. Het was traditie geworden van zowat sedert 1934. op het voorbeeld 
van Noord-Nederland. dat de voorzitter van de sectie in overleg met de 
algemeen secretaris het programma opstelde en de sprekers - inleiders uit
nodigde. De ene voorzitter gaf daarbij meer blijk van initiati~f dan een 
andere, natuurlijk. Traditie was ook dat de universiteit waar gecongres
seerd werd. den Algemenen Voorzitter leverde. en ook het meeste aantal 
sectie - voorzitters. maar toch niet uitsluitend. Een zeker aantal uit Gent 
diende gevraagd te worden. anders voelden de hh. zich uitgesloten. Wij 
waren de laatste jaren hoe langer hoe meer niet op uitgebreidheid en een 
zeer groot aantal lezingen uit. maar wel op concentratie"73. 

Opnieuw worden tientallen brieven geschreven. contacten gelegd. 
overleg gepleegd. naar passende locaties uitgekeken. de vrije tijd van 
Tieleman gaat volledig naar de organisatie van het congres. Men moet 
hierbij bedenken dat geen enkele spreker een vergoeding ontvangt. ze 
moeten het allemaal pro deo doen. Een enkele professor doet daar wel 
eens moeilijk over, maar Tieleman houdt voet bij stek: iedereen kriJgl een 
gratis lunch aangeboden. "meer kan de kas niet dragen." Tie1eman houdt 
op financieel gebied het huisje bij het schuurtje. dit blijkt bijvoorbeeld ten 
overvloede uit onderhandelingen die hij voert met drukkerijen over de uit
gave van de handelinp;en van de verschillende conp;ressen. 

Thuis is het ondertussen uitkUken naar de komst van l'en eerste 
kindje. Jo wordt p;eboren op 22 mei 1931. de bevalling verloopt lllot'H~lk 
en het duurt enkele weken vooraleer Germaine hersteld is: .. 't Gaat hier 
goed met moeder en kind. De eerste verbetert l'an dag tot dag, maar is l10g 

zee,. zwak. lijd en rusi." dat is wut Z~lll vrouw nodig heeft 74, Voor "nder 
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Edmond is het een hele verandering, hij neemt wat gas terug en wordt 
een beetje zuiniger op zijn uitstappen naar Gent en elders. 

VZW VLAAMSCHE PHILOLOGENCONGRESSEN 

Edmond steekt veel energie in de omvorming van de filologenver
eniging tot een VZW. Eind april verstuurt hij uitnodigingen aan de voor
zitters van de verschillende afdelingen voor een constituante - vergadering 
die doorgaat op 16 mei 1931in café Borluut te Gent, het lokaal van de 
Vlaamse Club75. De vergadering draait uit op een mislukking: er is nau
welijks belangstelling en alles wordt uitgesteld tot op het Gentse congres. 
Ook kan niets over het aantal en de verschillende afdelingen van het filo
logencongres worden beslist. De mislukte vergadering, de geboorte van 
Jo. zijn werk in het atheneum, Vercoullie die opnieuw van ontslag 
spreekt. maar toch nog voorzitter van het congres wil blijven 76, het wordt 
Edmond allemaal een beetje te veel en hij raakt overspannen. In plaats 
van zich tijdens verlofdagen en vakanties met zijn gezin te kunnen bezig
houden en eens goed uit te rusten, is hij nagenoeg constant bezig met de 
voorbereiding van het congres. 

In verband met de omvorming van de vereniging tot een VZW laat 
hij echter niet af. De voorlopige statuten worden besproken in 1934 op 
het congres in Leuven en op elke bestuursvergadering brengt Tieleman 
de VZW ter sprake: op 2 november en op 24 december te Brussel en tij
dens de vergadering van 26 januari 1936 worden "deJormaliteiten vervuld 
om de Vereniging zonder winstbejag te stichten." Tenslotte verschijnen de 
statuten "van de vereniging zonder winstbejag De Vlaamsche 
Philologencongressen" in het Staatsblad van 11 april 1936. Tijdens de 
statutaire vergadering van vrijdag 17 april 1936 in Gent worden de sta
tuten bekrachtigd en wordt een nieuwe raad van beheer aangesteld. 
Tieleman blijft algemeen secretaris, hij wordt bijgestaan door twee hulp
secretarissen: dr. N. Vander Biest en A. De Jonghe. Het volledige bestuur 
bestaat uit: 

- dagelijks bestuur: 
G. Van Langenhove 
E. Tieleman 
N. Van der Biest 
A. De Jonghe 
J.J. Van Hauwaert 

- afdelingvoorzitters: 
F. Bauer 
E. Blancquaert 
F. De Backer 
P. De Keyser 
R Foncke 
J. GessIer 

algemeen voorzitter 
algemeen secretaris 
h u I psecretaris 
hul psecretaris 
penningmeester 

Nederlandse literatuurgeschiedenis 
Nederlandse filologie 
Engelse filologie 
Wijsbegeerte 
Duitse filologie 
Opvoedkunde 
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Lousse 
F.M. Olbrechts 
C. Van Dyck 
R. Van Bottelberghe 

SUCCES, TEN KOSTE VAN ... 

Geschiedenis 
Etnologie 
Romaanse filologie 
Klassieke filologie 77 

In december 1931 laat Edmond aan Goossenaerts weten dat hij 
"aan 't wroeten is, ik moet met mijn tijd woekeren, zooveel te meer dat ik 
op mijn tellen moet letten, 's avonds na het avondmaal mag ik niet meer 
werken. Maar, alles schiet toch op" 78 . Goossenaerts moet wat in toom 
worden gehouden, Edmond bezweert hem niet steeds maar congressen 
bij te voegen, "straks hebben we zoveel congressen als congressisten." Het 
aantal congressen in Gent loopt op tot tien: natuur- en geneeskunde. 
rechten, filologie, verpleegkunde en sociale geneeskunde, economische 
wetenschappen, land- en tuinbouw, techniek, boek- en bibliotheekwezen. 
kunstgeschiedenis en journalistieke wetenschap79. 

In plaats van acht afdelingen in Antwerpen, worden er op het 
Gentse filologencongres tien afdelingen ingericht: klassieke filologie -
archeologie, literatuurgeschiedenis, opvoedkunde, Romaanse filologie, 
Engelse filologie, geschiedenis, wijsbegeerte, folklore, Oosterse filologie en 
taalkunde - dialectologie. Dat Tieleman klassieke filologie combineert met 
archeologie wordt hem niet in dank afgenomen: "Ik heb nogal wat moeten 
horen, de heren classici zijn nogal kittelorig en staan er op dat hun 
Klassieken erkend worden"80. Edmond heeft het moeilijk, zowel met de 
organisatie als met de kritiek: .. 'k Zal blij zijn als 't dmkste uit de voeten 
is, 'k ben moe en op"81. Een maand later: "Ik was 'af gisteravond. 't wordt 
tijd dat alles van de baan is"82. 

Toch verliest de secretaris zijn zin voor initiatief niet. In de afdeling 
geschiedenis krijgt hij het gedaan dat als algemeen onderwerp de 
geschiedenis van de taalgrens zal worden behandeld. Het aanvankelijk 
enthousiasme van Tieleman voor de taalgrens bekoelt vrij vlug. Als men 
Grammens als spreker wil inviteren, stuit dat op verzet bij de secretaris: 
"Niet wetenschappelijk," luidt het verdict83. Tieleman raakt maar niet aan 
een voorzitter en secretaris voor deze afdeling, vandaar dat Goossenaerts 
hem adviseert een oproep in enkele kranten te plaatsen, maar daar heeft 
Edmond geen oren naar: "Je krijgt dan allerlij (sieI), soms ongewenste, 
mensen die Je bezwaarlijk kunt weren"84. Uiteindelijk wordt prof. 
Vercoullie voorzitter van de taalgrensafdeling die naderhand een van de 
interessantste blijkt te zijn. En waar Gezelle in Antwerpen niet aan bod 
kwam, gebeurt dat wel in Gent: in de afdeling Literatuurgeschiedenis 
belichten drie sprekers onze beroemdste dichter. Tieleman is een stille. 
maar koppige doordouwer ... 

De uitbreiding van het lidmaatschap voor niet-academici wordt op 
enige scepsis ontvangen. Tieleman is akkoord met h('t lidmaatschap van 
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normaalschoolleraars en inspecteurs lager ondeIWijs en "uitzonderlijk 
zouden ook wel een paar verdienstelijke onderwijzers kunnen aanvaard 
worden, maar niet met slaande trom"85. Het gezelschap moet select én 
wetenschappelijk blijven. Vertaald naar het publiek wordt dat: "Kunnen 
door de Raad van Beheer als lid van de vereniging aanvaard worden: 1. 
Houders van een universitair diploma oj zij die een junctie uitoejenen oj 
uitgeoejend hebben in het hoger. middelbaar oj normaalonderwijs, 2. 
Andere personen met erkende verdiensten op wetenschappelijk gebied. 
Andere belangstellenden kunnen door het Bestuur als lid van een congres 
aanvaard worden"86. 

Het Gentse congres verloopt zeer goed en krijgt veel aandacht in de 
kranten. Voor Tieleman is het een hele opluchting: "Oef! Dat is nog eens 
achter de rug. Summa summarum is alles toch goed ajgelopen"87. Heel 
goed loopt alles toch niet af, want de gezondheid van Edmond krijgt een 
knak. Begin 1933 is hij een depressie nabij: "Ik ben de laatste weken niet 
goed, ben zeer moe, heb hoojdpijn, ben dikwijls down, ik moet nog al die 
wedstrijden verbeteren met die hoojdpijn, gelukkig is het straks verlof88. 
De kerstvakantie brengt het gezin door in Le Zoute-sur-Mer, zoals uit een 
kaartje blijkt89. In maart 1933 moet hij naar het filologencongres in 
Leiden, maar hij laat Goossenaerts weten dat hij thuisblijft, "we ver
wachten een nieuwe logé tegen eind april begin mei, ik kan niet lang weg." 
Maar misschien is de ware reden wel dat hij zich opnieuw wat depri voelt: 
~ Met mij gaat het nogal schappelijk als ik veel buiten ben en in beweging 
ben, als ik kan tuinieren, enz. ,.gO. 

De geboorte van zoon Jan op 18 mei 1933 brengt een periode van 
geluk en rust in het gezin. Edmond is bijzonder opgetogen met de geboor
te, al het onnodige werk laat hij liggen. Op 12 juni 1933 schrijft hij aan 
penningmeester Hauwaert dat hij niet eerder op de zaak van "de propa
gandacirculaires voor de Anti-oorlogsvereninging van Vlaamse 
Universiteitsgediplomeerde" kon ingaan "wegens 'n gelukkige gebeurtenis 
in het gezin: deze keer 'njongen: Jan."91 Nog dezelfde dag verontschuldigt 
hij zich ook bij professor Constant Cnops uit Gent "omwille van een laat
tijdig antwoord wegens een gelukkige gebeurtenis in het gezin." Hij meldt 
zich vooralsnog" als lid van de Anti-oorlogs vereeniging" en betaalt 20 fr. 92 

Lang duurt het geluk echter niet, want Edmond raakt er maar niet 
bovenop. Hij is in die periode namelijk aan 't werk aan een tweede doc
toraatsscriptie over Guido Gezelle en dat kost hem veel energie. Begin 
1934 laat hij professor Carnoy weten dat zijn "gemoedsrust veel te wen
sen over laaf' en dat hij sedert ruim een jaar aan een zenuwvermoeidheid 
lijdt. Hij vreest dat hij ontslag zal moeten nemen als secretaris van de 
Philologencongressen. Lesgeven, de zorg voor zijn gezin, de beslommerin
gen én de moeilijkheden die het secretariaatswerk met zich meebrengt. 
het wordt Edmond allemaal een beetje teveel93. Komt daar dan nog het 
IncIdent bij met professor Mansion uit Luik die, zonder dat hij ervan op 
de hoogte was, tot voorzitter van het fllologencongres wordt gebombar
deerd, en prompt zijn ontslag geeft. Tieleman "zei de zaak uitvoerig en 
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oprecht uiteen," bekent ruiterlij k dat het "een vergissing was U aan te 
duiden" en hij probeert Mansion ervan te overtuigen zijn ontslag in te 
trekken94. 

Blijkbaar kom er een gunstige kentering in zijn toestand want hij 
blijft secretaris en organiseert met steeds stijgend succes het congres in 
Leuven (XII -6-9 april 1934), in Gent (XIII -17-19 april 1936) en opnieuw 
in Leuven (XIV -22-24 april 1938). In feite is het Tieleman die nagenoeg 
alles bereddert: programma, sprekers, lokalen, logies, bezoeken, enz. Van 
een feestmaal trekt hij zich niets meer aan, hij deed al eens de moeite 
"maar ze komen toch niet." Wat hij wel doet is bijvoorbeeld richtlijnen ver
strekken aan de voorzitters en de secretarissen van de verschillende afde
lingen. De voorzitters dienen te zorgen voor een serene atmosfeer, ze moe
ten een uitgebreide gedachtewisseling toestaan en erop letten dat niet 
steeds dezelfde personen aan het woord komen. De secretarissen moeten 
het aantal aanwezigen nauwkeurig noteren, de argumentatie en de dis
cussies kort samenvatten en er vooral op toezien dat de presentielijsten 
door iedereen worden getekend, ook door telaatkomers. Verder dienen de 
secretarissen een evaluatieverslag te schrijven "over de gang van uw 
afdeling: goedgelukt?, goedbygewoond?, lezing die vooral opgemerkt werd 
of byval had, lezing die een interessante bespreking uitlokte, bes lui
ten ..... 95 . 

Uit alles blijkt dat de congressen die door Tieleman worden geor
ganiseerd "schitterend slaagden, zyn yver en toewyding waren onver
zwakt voorbeeldig." Goossenaerts verklaart zelfs dat er nooit een beter 
Vlaamsch Philologencongres is geweest dan dat uit een bepaald jaar van 
zijn vriend Mon96. Er was "aldoor verbetering: thans bereikt die (namelijk 
de organisatie van de Wetenschappelijk Congressen) een hoogtepunt met 
tien verschillende congressen, 200 sprekers, 40 afdelingen en by de 5000 
ingeschreven leden. niet het minst voor de oude congressen steeg midde
lerwyl het gehalte met de Jaren"97. Met de jaren wordt bedoeld: de jaren 
sedert dat Tieleman algemeen secretaris was. 

WETENSCHAP IN VLAANDEREN 

NAAR EKEREN 

In juli 1935 maakt Tieleman zijn laatste prysdeling mee in het hem 
vertrouwde atheneum in Ath. De besognes die een verhuizing. een nieu
we omgeving, een andere werkkring. enz .. met zich meebrengen wegen 
niet op tegen het geluk eindelUk in Vlaanderen les te kunnen geven. In 
plaats van in het lawaaierige Antwerpen. verkiest Edmond het tm'n nog 
rustige Ekeren om te gaan wonen. H~j huurt een woning ann de 
Veldwijklaan. 

Het. gezin woont pas enkele weken in Ekeren of de moeder \'tm 

Edmond. Emma Felicita Dos8che. overlijdt te Wntervliet op 29 novt'mber 
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1935, ze is 75 jaar oud. En nog geen jaar nadien wordt het gezin door het 
ergste getroffen waardoor het kan getroffen worden: zoontje Jan, iets 
ouder dan drie jaar, de oogappel van het gezin, overlijdt op 9 oktober 
1936, thuis, in de armen van zijn vader aan de gevolgen van kroep, een 
in die tijd dikwijls fatale ziekte. Zowel Edmond als Germaine zijn 
ontroostbaar. Nooit wordt Edmond nog zoals vroeger, het is een bescha
digd man. Hij zoekt troost in zijn werk, bij vrienden - veel steun krijgt hij 
van Jozef Goossenaerts - en collega's, maar vooral bij zijn echtgenote. Het 
leven gaat immers hoe dan ook verder. 

Ons engeltje zingt voor den troon van het Lam; 
Gezegend zij God, die ons engeltje nam. 

Godvruchtige herinnering aan 

onzen lieven flinken jongen 

Jantje TIELEMAN 
geboren te Ath, den 18 Mei 1933 en 
aan de liefde zijner ouders ontrukt 

te Ekeren, op 9 October 1936. 

Wij minden 't zoo, 
wij zagen 't noo, 

te noo misschien, ontdragen ; 
maar Jesu zoet. 
ons herte bloedt 

en 't breekt van niet te klagen ! 
geef 't weer! - 0 Neen, 
ons kindje kleen, 

we 'n durven 't U niet vragen! 

OEZELLE. 

R. I. P. 

Ed.ond ea Ge .... aine T1ELEMAN-DESSOMVIEl.E 

Dr. C. Van Hunj, Ekeren. 

BldprenUe van ,JantJe Tieleman 
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In vele brieven wijst hij terloops op zijn wankele gezondheid en op 
het vele werk dat hij maar met moeite aankan. Bij de minste ongesteld
heid, een verkoudheid of griep, voelt hij zich "mat en vermoeid. lus te
loos"98. Als hij in 1937 verneemt dat pater Stracke een nieuw tijdschrift 
wil opstarten, en dan nog wel over geschiedenis naar het voorbeeld van 
de Nederlandsche Historiebladen, zou hij vroeger zijn enthousiasme niet 
onder stoelen of banken hebben gestoken, nu uit hij zijn scepticisme, hij 
kan geen supplementair werk meer aan: "De oude veerkracht heb ik nog 
niet teruggevonden," laat hij Goossenaerts eind december 1937 weten99. 

Het lesgeven weegt ook zwaar: "Hier is alles goed, maar veel werk, 27 uur 
les en dan nog van 55 minuten. Zijn het te Gent geen 45 minuten? En de 
talrijke klassen van 40, 42, 44 leerlingenr lOO. 

VEREENIGING VOOR WETENSCHAP 

De Vlaamse Wetenschappelijke Congressen kennen midden de 
jaren dertig zoveel succes - ze zijn een 'instituut' geworden in Vlaanderen 
- dat Jozef Goossenaerts, Frans Daels en nog een veertigtal andere aca
demici, waaronder Edmond Tieleman, besluiten de Congressen "een for
meel Statuut en een welomlijnd Huishoudelijk reglement" te geven. Het 
tijdschrift Wetenschap in Vlaanderen, waarvan het eerste nummer in de 
zomer van 1935 verschijnt, moet het orgaan worden van de vereniging 
waarvan de zetel gevestigd is in Huize Mac Leod aan de Sint
Pietersnieuwstraat te GentlOl. De bedoeling van de vereniging is "het 
bevorderen en bekendmaken van de wetenschap die door Vlamingen in de 
eerste plaats, en ook door andere taalgenoten, als vnLcht van persoonlijk 
werk verkregen is." Via het inrichten van congressen. studiedagen. lezin
gen, de uitgave van verhandelingen en dergelijke meer. wordt gepoogd de 
resultaten van de Vlaamse wetenschapsbeoefening in binnen- en buiten
land bekend te maken. Al deze activiteiten gebeuren exclusief in het 
Nederlands, uitzonderlijk kan een medewerker een andere taal gebrui
ken. Als specifiek te verwezenlijken punt ijverde de vereniging voor de 
oprichting van Vlaamse Academiën. vooral prof. Daels speelt daarbij een 
hoofdroll 02. 

Edmond Tieleman. die deel uitmaakt van de Raad van Beheer van 
de vereniging. is trouw aanwezig op de statutaire vergaderingen waar hij 
regelmatig tussenbeide komt met voorstellen om de inrichting van de 
congressen te verbeteren. Hij breekt een lans voor "gemandateerde dele
gaties, voor het raadplegen van de congresleden voor sommige twWel
stukken en het voorbehouden van een deel der gezamenlijk gelden als 
steun aan de verschillende congressen." Verder meent hij dat het mis
schien goed zou zijn de tien congressen "geregeld qf qf en toe te splitsen. 
dat de speculatieve wetenschappen vergaderen in de ene stad. en de 
andere wetenschappen in een andere stad. met een gezarnenl!lke b!leen
komst als slot." Voor de congressen van 1938 ziet Vooï/.itter DRels dat niet 
meer zitten. maar voor die van 1940, het Rubel1sjanr. kan het voorstel 
van Tieleman misschien wel worden overwo~(:'n. 
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In de schoot van het bestuur van het Philologenkongres en in his
torische kringen blijft er het verlangen om een nieuw tijdschrift voor 
geschiedenis, taalkunde, enz. uit te geven. Tieleman is van mening dat 
~een algemene vergadering van dit Congres dient geraadpleegd te worden" 
vooraleer dit project van start gaat. Iedereen gaat ermee akkoord 103. 
Tijdens de vergadering van 10 juli 1937 komt Tieleman nog eens terug op 
die uitgave. Alles is bijna in kannen en kruiken om van "het nieuw op te 
richten Tijdschrift voor Nederlandsche Beschavingsgeschiedenis het offi
cieel orgaan van (een goed deel) het Filologencongres, het Congres voor 
Boek- en Bibliotheekwezen en het Congres voor Kunstgeschiedenis" te 
maken. We horen er later niets meer over. Blijkbaar heeft de Vereeniging 
voor Wetenschap de wind in de zeilen, want na de vergadering van 10 juli 
wordt als besluit geschreven: "De vergadering duurde niet minder dan 3 
uren en was een van de beste die wij gehouden hebben" 104. 

De negen congressen in Leuven in 1938 "slaagden wel buitenge
woon." Het filologencongres wordt in de bloemetjes gezet: "Een pluimpje 
voor het Filologencongres: dank zij de propaganda door de Vereeniging 
voor Wetenschap in alle inrichtingen voor het M.O. ten gerieve van alle 
Kongressen-te-zamen gevoerd (er werden zowat 500 inschrijvingslijsten 
met begeleidend schrijven verstuurd), waren er heel wat leden meer dan 
vroeger. Het oude peil hebben zij echter nog niet bereikt"105. 

POLDER EN KEMPEN 

In 1936 verschijnt een revolutionair leerplan voor het lager onder
wijs waarin 'milieustudie' als nieuw te onderwijzen vak wordt geïntrodu
ceerd. De aandacht in het leerplan voor het kleinschalige, voor het loka
le in al zijn geledingen, mag op heel wat belangstelling en sympathie 
rekenen in onderwijsmiddens. Vrij spoedig groeit de belangstelling voor 
de studie van het milieu ook in meer wetenschappelijke kringen: de 
heemkunde is geboren. 

Vooral in de provincie Antwerpen bestaat veel belangstelling voor 
de Kempische Heirnatbeweging. Het is dr. Juul Grietens, doctor in de 
Germaanse filologie, auteur van literair-historische werken en sprookjes, 
die tracht Floris Prims, J. Lauwereys, Jozef Simons "en andere ijveraars 
voor folklore en heimatkunde te groeperen." Onder zijn impuls verschijnt 
Kempisch Volk dat "een loflied wil zijn en een kinderlijke getuigenis van 
bewonderende. verschillend besnaarde en onderlegde Kempenzonen aan 
de gemeenschappelijke moeders treek" 106. Helaas overlijdt Grietens in 
1936. net voor de grote heemkundige beweging goed op gang komt. 

Het is haast vanzelfsprekend dat Edmond Tieleman een van de 
promotoren wordt van de heemkunde. Kort na het verschijnen van het 
nieuwe leerplan steken in Ekeren enkele belangstellenden de koppen bij 
elkaar om een oudheidkundige kring te stichten. De vrees voor te weinig 
belangstelling en het feit dat niemand het administratieve werk voor zijn 
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rekening wil nemen, zorgt ervoor dat de kring pas op 26 december 1938 
wordt opgericht. Op initiatief van inspecteur Leo Michielsen verschijnen 
enkele werkjes die de geschiedenis van de poldergemeenten behandelen. 
Op 19 november 1938 komen de auteurs en vertegenwoordigers van 
nagenoeg alle polderdorpen samen in de gemeentelijke jongensschool te 
Kapellen. Michielsen houdt er een warm pleidooi voor het oprichten van 
heemkundige kringen en er wordt overeengekomen dat een heemkundi
ge kring van de polderdopen definitief zal worden opgericht tijdens het 
kerstverlof, wat dan ook op tweede kerstdag gebeurt. Die zesentwintigste 
december is een gure winterdag, desondanks komen voor de stichtings
vergadering in kasteel Veltwijck, het gemeentehuis van Ekeren, toch een 
zeventigtal afgevaardigden uit de hele regio bijeen. 

Voorzitter van Polder en Kempen wordt Edmond Tieleman, die de 
vereniging van meet af aan een stevige structuur geeft: plaatselijke ker
nen, studiecommissies, commissie voor plaatselijke geschiedenis en oud
heidkunde, literatuur en kunst, aardrijkskunde, natuurkennis, taalstu
die, folklore, polderaangelegenheden en onderwijs. Het bestuur komt 
regelmatig samen om de vereniging verder uit te bouwen en om aller
hande activiteiten te bespreken. Enkele maanden na de stichting, in april 
1939, zijn er reeds 118 leden ingeschreven. De gespannen internatio
nale toestand, de mobilisatie in eigen land en de daaruit voortvloeiende 
problemen, zijn er de oorzaak van dat alle activiteiten nog geen jaar na 
de stichting worden stopgezet. 

Een laatste bestuursvergadering vindt plaats op 2 september 1939. 
in openlucht in het gemeentelijk park Veltwijck. het gemeentehuis is 
immers volledig ingenomen door Belgische troepen. Tijdens deze verga
dering worden nog allerlei plannen gesmeed, onder andere de uitgave van 
een brochurereeks en een jaarboek en ook wordt de werking van de com
missies besproken, maar "ten gevolge van de internationale verwikkelin
gen en de mobilisatie van het leger in ons land. moet voorlopig de aktiviteit 
stil gelegd worden," zo vermeldt het laatste verslag dat als volgt wordt 
afgesloten: "Na de vergadering in open lucht op Veltwijck. werd er ten 
huize van Dr. E. Tieleman nog even gecorl(ereerd door de heren bestuurs
leden. Daar de toestand in het land van dien aard is. dat er zaken z!jn 
waarheen meer de belangstelling gaat dan naar de heemkunde op dit 
ogenblik. besluit de vergadering voorlopig af te wachten wat de naaste toe
komst op vredesgebied brengen zal." Het is het definitieve einde van 
Polder en Kempen die "zo goed gestart was en zoveel beloqJèle l'oor de toe
komst. " 107. 

HETJACOBJORDAENSPAD 

Tieleman is reeds sedert jaren actief in de VTB. regelmatig gidst hU rt:'i
zen, vooral naar LoUl-des. Die reizen in stevige. maar tamelijk oncomfor
tabele bussen. zijn voor Tieleman een verademing tussen al ztjn drukke 
werkzaamheden door. 



EDMOND TlELEMAN. STICI-ITER VAN I-IET H EEMKUNDIG GENOOTSCHAP VAN I-IET M EETJESLAND 

Jozef Van Overstraeten, Edmond 
Tieleman en Karel Ressels bij de offi
ciële in wandeling van het Jacob 
Jordaenspad op 24 juli 1938. Boven 
hen, de VTB-wandelaar: 

In opdracht van de VTB bewegwijzert en beschrijft Tieleman een Jacob 
Jordaenspad dat op zondag 24 juli 1938 plechtig wordt ingewandeld 108 . 
Het is een prachtige zomerdag vandaar dat in Ekeren .. trams en autobus
sen steeds maar nieuwe deelnemers aanvoerden." Ondervoorzitter Jozef 
Van Overstraeten spaart zijn lof niet, "h{j bracht een geestdriftige hulde 
aan den ontwerper van het pad, Dr. Edrrwnd Tieleman, een ideaal mede
werker wat de V.T.B. -wandelwegen betreft." Van de 40 km lange wande
ling " werdjlink genoten en de zeer interessante uitleg welke voortdurend 
door den onverrrweibaren Dr. Tieleman over alles en nog wat werd gege
ven, was niet een der minste attracties" 109. Het is dan ook niet verwon
derlijk dat Edmond door het dagelijks bestuur van de VTB op 1 decem
ber 1938 "tot consuLent voor Heemkunde" (de eerste?) wordt 
aangesteld 1 10. Zijn artikel dat hij wat later over De Vlaamsche 
Polderstreek publiceert, is nog steeds zeer lezenswaard, Tieleman weet 
immers taalvaardigheid te koppelen aan historische kennis, af en toe 
wordt hij zelfs poëtisch: "De Polder is het land van de volheid, tevens van 
de grote kontrasten? De wenteling van de seizoenen is hier zeer opvallend: 
's winters, de wyde sneeuwvLakte. de snerpende wind, het water en ... het 
s4Jk; in de Lente, frissche veie weiden, appelbloesem en bloeiende mei
doorn; , s zomers, de heete gloed over de open vlakte en de gouden tarwe-
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velden. De herfst is wellicht minder sprekend: geen beuken of eiken hier! 
Hij dient zich aan met de intieme Septembernevels tusschen de verre 
boomen en met het branden van het aardappellooj. Al vroeg, met 
"Bamisse" begint het nqjaar met zwaren mist. regen en slijk, bij het getob 
van den suikerbietoogsf' 111. 

Als in mei 1940 de oorlog uitbreekt, vindt Tieleman het geraad
zaam de Antwerpse agglomeratie te verlaten, gezien het grote gevaar voor 
bombardementen. Zijn echtgenote is pas enkele weken bevallen van 
opnieuw een zoon, Dirk Jan Jozef, geboren te Kapellen op 8 maart 1940. 
Bij het over en weer trekken tijdens de vlucht naar Watervliet, kwetst 
Tieleman zich aan zijn kleine teen, een daaruit voortvloeiende banale 
infectie wordt hem bijna fataal. Zijn teen verzweert en hij krijgt een seri
euze bloedvergiftiging. De huisdokter is gemobiliseerd en een min goede 
dokter weet blijkbaar geen raad met het geval. Veertien dagen aan een 
stuk ligt de ongelukkige Edmond te bed met meer dan veertig graden 
koorts, hij valt 20 kg af en is niet meer te herkennen. Een ogenblik wordt 
eraan gedacht zijn voet te amputeren. Van eind mei 1940 tot aan de 
vakantie is hij met ziekteverlof: "Ik moest leren gaan en dan weer wat 
aansterken. Nu (begin november 1940) ben ik weer zachtjesaan begon
nen, 't gaat maar 't is er al mee. Moet me nog zeer in acht nemen. nu en 
dan komt die bloedvergiftiging nog wat nawerken. Er waren ook haarden 
ontstaan op mijn armen en beenen, o.a. ook op het been zelf van de voor
arm, dat spookte nog van tijd tot tijd"112. 

In Ekeren is Tieleman ook betrokken bij de oprichting van 
Winterhulp, hij maakt er rechtsreeks kennis met schrijnende toestanden: 
"Er is hier veel ellende: veel dokwerkersgezinnen - en nog betrekkelijk veel 
groote gezinnen - eergisteren kwam ik in een arbeidersgezin waar het 1 ff! 
pas geboren was." Ook in het atheneum krijgt men afte rekenen met oor
logsproblemen: "Waarschijnlijk zullen we dinsdag e.k. de school moeten 
sluiten bij gebrek aan kolen." Voor Tieleman heeft dat een goede kant. 
want hij zal zijn achterstallig administratief werk voor allerlei verenigin
gen kunnen inhalen 113. 

WERKGEMEENSCHAP VOOR HEEMKUNDE 

Samen met inspecteur Leo Michielsen. journalist Karel C. Peeters. 
kantonnaal inspecteur Leo De Wachter is Tieleman op 6 mei 1939 tt' 
Brussel, een van de stichters van de Werkgemeenschap voor Ht't'mkllndt'. 
later Werkgroep voor Heemkunde genoemd. Luc Indt'steghe. Jan 
Lindemans. H. De Vis. Jozef Van Overstraeten. e.a. maken t'r ook deel 
van uit. Aan het tot stand komen gaan maanden voorbert'idt'nd wt'rk en 
soms moeilijke onderhandelingen vooraf. In Wetens('hap in Vlannden'n 
schrijft Edmond zijn Pleidooi voor Ht'emkllndt' waarin hU de stichting 
aankondigt van een overkoepelend organisme dat dt' samenwerking hls
sen de heemkundige kringen en de vele vorsers wil bevordt'ren: "Er zou 
dienen een werkgemeenschap lol stand komen met een centmnl bun'nu 
voor documentatie. Overleg zou dienen gepleegd te worden tot t't'rmlflkin!1 
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van methoden. Onderzoekingen over bepaalde punten zouden. over het 
heele gewest. over heel Vlaanderen. veelal over de heele Nederlanden die
nen uitgewerkt te worden. Eerlang wordt daartoe de hand aan de ploeg 
geslagen." Hij pleit voor de publicatie van een tijdschrift voor heemkun
de. voor het houden van studiedagen en voor medewerking van en aan 
wetenschappelijke studiecentra voor dialectologie. folklore en toponymie. 
kortom: weg met het particularisme van de eenzame vorser die niet durft 
over muurtjes te kijken. leve de samenwerking l14 . 

Aangezien Tieleman een min of meer leidende rol speelt bij de tot
standkoming van de werkgemeenschap of er toch voor pleit. wordt hij 
voorzitter van de nieuwe organisatie die kan rekenen op steun van peters: 
het Davidsfonds. de Vereeniging voor Wetenschap. de Natuurvrienden. de 
Algemeene Toneelcentrale. de Hoogeschooluitbreiding voor Vlaanderen, 
enz. Belangrijkste steunverlener. zowel financieel als materieel. wordt de 
VTB. Jozef Van Overstraeten vindt heemkunde en toerisme een ideale 
combinatie. vandaar dat hij aanbiedt om in De Toerist heemkundig 
nieuws op te nemen. Aan alle Vlaamse provinciebesturen wordt een toe
lage van 2000 fr. gevraagd. het is Tieleman die daarvoor een omzendbrief 
opstelt. Enkele provincies reageren negatief. Oost-Vlaanderen echter 
belooft de gevraagde toelage te zullen goedkeuren. 

Door oorlogsomstandigheden, maar nog meer door interne ver
deeldheid. bijvoorbeeld over de invulling van het begrip heemkunde -
Tieleman wil de heemkunde strikt wetenschappelijk houden, anderen 
zijn voor een meer algemene benadering - en ook de groeiende rivaliteit 
tussen Davidsfonds en VTB zijn er de oorzaak van dat de Werkgroep voor 
Heemkunde op 22 maart 1941 wordt ontbonden. maar de klad zat er al 
vroeger in, en wel om geheel andere redenen 115. 

De voorzitter steekt het bijvoorbeeld niet onder stoelen of banken 
dat hij dat voorzitters karweitje liever kwijt zou zijn: "Ik heb het indertijd 
op mij genomen meer door de omstandigheden. en vooral het "voorzitter
schap" heb ik steeds maar als voorlopig beschouwd zoo gauwer een ande
ren voorzitter zou opdagen." Om uit de impasse te geraken wordt te 
Brussel een vergadering belegd voor de stichters en de peters om te zien 
hoe het door het uitbreken van de oorlog nu verder moet, maar die ver
gadering wordt almaar uitgesteld. eerst door de ziekte van Tieleman en 
daarna door de tijdsomstandigheden. 

Tieleman krijgt tijdens zijn convalescentieperiode bezoek van Leo 
De Wachter "die ver opgeschoten is met een heemkundige bibliograjie"116 
en die komt "bespreken wat ons te doen stond." Ook met Karel Peeters 
heeft Tieleman contact. De vergadering waarop Tieleman zo aandringt, 
gaat pas door in december 1940. "ook hierdoor dat ik ook hieruit me 
wensch1e terug te trekken." Peeters stelt de samenkomst steeds maar uit 
"omdat hij ook wal hooren waaien had over plannen van de K.R. de acti
vUeUen van folkloristische. geschiedkundige en heemkundige kringen te 
ordenen. Hij wachtte om er wat nieuws over te vernemen. Echter weten we 
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er nu nog niet veel over" 117. Robert Van Roosbroeck, lid van de 
Cultuurraad, en Jef Van de Wiele, secretaris van diezelfde raad, komen 
met het plan voor de dag om 5 provinciale heemkundige leiders aan te 
duiden: Limburg: J. Lij na 118, Brabant: Jan Lindemans, Antwerpen: 
Karel C. Peeters en J. Ernalsteen (twee leiders, "omdat er veel kringen 
zijn"), Oost-Vlaanderen: Maurits De Meyer, West-Vlaanderen: Egied 
Strubbe. 

Voor de vergadering te Brussel in december 1941 dagen slechts vier 
deelnemers op: Karel C. Peeters, Leo De Wachter, inspecteur De 
Messemaecker en Tieleman. Het voorstel van de Kultuurraad om ook de 
Werkgemeenschap voor Heemkunde te incorporeren in Volk en Kultuur 
wordt besproken en beide aanwezige inspecteurs stellen voor "aangezien 
de werking toch zou doorgaan en in goede handen zou zijn. de werking 
van de Werkgroep voor Heemkunde dan stop te zetten daar het bovendien 
toch zeer problematisch zou zijn dat we ons kunnen laten geldeTL" 
Tieleman weet echter te vertellen dat hij van VTB - voorzitter Stan Leurs 
vernomen dat "de V.T.B. zeljsommige werking zou doen op datgebieá l19 . 

De argumentatie van beide inspecteurs lijkt Edmond geen goede 
reden om de Werkgroep op te heffen. hij vreest namelijk dat het Vlaamse 
karakter ervan zal verloren gaan. Peeters stelt dan voor "onze peters en 
medestichters schriftelijk te consulteren. wat we dan ook gedaan hebben." 
Tie1eman ontvangt drie antwoorden. Inspecteur-generaal Leo Roels advi
seert alle activiteiten "voorloopig te staken." Inspecteur Michielsen en Jan 
Lindemans willen "voortdoen indien vrij kan opgetreden worden." 

Begin maart 1941 vindt er een volgende belangrijke vergadering 
plaats ten huize van dr. Jan Lindemans "waar het er om ging de houding 
te bepalen die de in 1938-1939 gestichte "Werkgemeenschap l'oor 
Heemkunde" ten aanzien van de gebeurtenissen moest aannemen. in 
casu. in de eerste plaats welke houding ze zou moeten aannemen. eens er 
besloten zou worden de werking voort te zetten. tegenover de in het nqjaar 
van 1940 ingerichte Kultuurraad voor Vlaanderen." Tieleman zit de 
tumultueuze vergadering voor. De vertegenwoordigers van de VTB, met 
o.a. Jozef Van Overstraeten. toenmalig ondervoorl:itter en afgevaardigd 
beheerder van VTB en hoofdredacteur van Toerisme. zijn voor doorwer
ken. maar de kern van de Werkgemeenschap - Karel Peeters, Leo De 
Wachter. De Messemaecker en Tieleman - nemen dat standpunt niet 
zomaar klakkeloos over. Goossenaerts die als heemkundige avant la let
tre de vergadering eveneens bijwoont. treedt het standpunt van het vier
tal bij. meer nog: hij uit "zijn wantrouwen tegenol1er den kllituurraad. 
meer bepaaldelijk tegenover den h. Van de Wiele wat betr~/l de betrouw
baarheid van Vlaamsch standpunt gezien. en alle voorbehoud dienacm
gaande maande. en sterke omzichtigheid aamied." JefVan de Wiek wordt 
in november 1940 secretaris van de nieuw opgerichte Nederlandsche 
Kultuurraacl. Zijn Dietse overtuiging verandert al spoedig in het annkle
ven van een groot-Germaanse visie. hiJ sluit zich ann biJ Kunst en Volk 
en speelt een actieve rol in de reorganisatie vnn het Vlaamse ('u1turt'lt' 
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leven in nationaal-socialistische zin. Goossenaerts ergert zich waar
schijnlijk aan de al té vlijtige en té ambitieuze Van de Wiele die hem als 
het ware het gras van voor de voeten maait. 

Als Van Overstraeten het standpunt van Goossenaerts hoort, 
reageert hij vrij scherp en insinueert dat Goossenaerts "wel andere driJf
veren zou gehad hebben dan het wantrouwen jegens den secretaris van 
den Kultuurraad in Vlaamsch opzicht." Van Overstraeten doelt waar
schijnlijk op het feit dat Goossenaerts niet kan velen dat Van de Wiele 
nogal wat succes en medestanders heeft. Goossenaerts protesteert vinnig 
en dreigt stante pede de vergadering te verlaten als Van Overstraeten zijn 
insinuatie niet terugneemt. Daarop bindt de VfB-ondervoorzitter in en 
kan een aangeslagen Tieleman de vergadering voortzetten. De aanwezi
gen komen tot het besluit dat "de werkgemeenschap niet meer zou wer
ken en dat V.T.B. in eigen naam de werking op gebied van heemkunde zou 
overnemen, of juister dat V.T.B. de twee andere groote organismen: 
Davidsfonds en Hoogeschooluitbreiding voor Vlaanderen voorstellen bin
nen bepaalden tijd zou indienen" 120. 

Enkele maanden later, "ik heb er rijpelijk over nagedacht en ook met 
Dr. K.C. Peeters over gesproken," laat Tieleman Goossenaerts weten dat 
het "verkieslijk is VTB te laten uit zijn schelp komen en op hun beurt de 
moeilijkheid te laten proeven daarin orde te brengen, laat ze maar eens 
betijen." Voor Tieleman heeft het niet het minste belang wie de heem
kunde ter harte neemt, als het maar iemand doet. Hij hoopt dat VfB het 
Verbond voor Heemkunde eerst organisatorisch zal aanpakken en pas 
daarna, zachtjesaan, ook het wetenschappelijke aspect zal uitbouwen. 
Als met alles tegelijk wordt begonnen, vreest Tieleman dat er met bepaal
de kringen moeilijkheden zullen ontstaan. In feite is de logische instantie 
voor het wetenschappelijke luik de Vereeniging voor Wetenschap, dat 
beseft Tieleman ook wel, en hij denkt niet dat de VTB zich daaraan kan 
of zal onttrekken. Alhoewel de VTB niemand van de Werkgroep voor 
Heemkunde om medewerking vraagt, delen ook nog andere medewerkers 
de mening van Tieleman: "Indien VTB het wil doen, uitstekend, echter 
moeten ze het niet op die manier aan boord gelegd hebben om ons opzij te 
schuiven." Hij wenst helemaal niet "om me nog eens wat wespensteken op 
den hals te halen," hij voelt hij zich als, "si parva licet componere mag nis , 
een uit het zadel gewipte minister die nu als toeschouwer kan toezien hoe 
de anderen het "zaaJge" oplossen, alleen dit verschil dat ik wensch dat 
voor de zaak ze deze tot een goed einde brengen." 

Tieleman heeft niet veel redenen om een verzoenende houding 
tegenover de VTB aan te nemen, want er wordt openlijk beweerd ( door 
Van Overstraeten?) dat hij geen geschikt voorzitter van de Werkgroep voor 
Heemkunde was. "Dat is zoo, maar ik heb dat ook nooit gezocht, ik was 
maar een pis-aller voorzitter, daarom wensch ik nu daarin niet verder ini
tiatief te nemen," schrijft hij Goossenaerts. Toch blijft Edmonds houding 
positief, zij het niet zonder voorbehoud: "Indien beroep op mij gedaan 
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wordt, zal ik dezen keer bedenktijd vragen alvorens me nog eens daarin te 
laten meeslepen. Indien ik meen te moeten helpen, zal ik helpen." 

Op de vraag van Goossenaerts - die de vergadering bij Lindemans 
nog niet is vergeten - of er op de filologencongressen geen afdeling 
Heemkunde zou moeten komen, antwoordt Tieleman dat hij dat princi
pieel verkeerd vindt: "Heemkunde is geen afzonderlijke wetenschap 
zooals Geschiedenis, Folklore, enz. Het is een samenbundeling van nage
noeg alle bestaande wetenschappen (ook niet philologischeJ op het locale 
plan. M. i. is het beter een afzonderlijke studiedag of studievergadering (te 
organiseren) waar vooral de methode van heemkundige opzoekingen zou
den belicht worden, rondvragen, enkwesten opgesteld en besproken. Op 
een congres is er al te veel te doen buiten dat, er is zoo al te weinig tijd." 
Die studiedag zou georganiseerd kunnen worden "in de onpare jaren als 
we niet congresseren, en dan met niet veel tamtam, met niet te veel deel
nemers, maar met die deelnemers die de zaak wezenlijk vooruithel
pen"121. 

Maar zoals gezegd, trekt de vrB zich op 22 maart 1941 terug uit 
de Werkgemeenschap voor Heemkunde, waardoor deze virtueel ontbon
den is. Enkele maanden later neemt Jozef van Overstraeten een zogezegd 
nieuw, maar reeds lang gepland initiatief. Op 21 september 1941 wordt 
te Brussel in het V.O.S. - secretariaat het Verbond van de V.T.B. -
Studiekringen voor Heemkunde, het latere Verbond voor Heemkunde. 
gesticht als afdeling van de vrB: "het Verbond van de VfB-studiekringen 
voor Heemkunde is er en hoopt weldra alle aangeslotenen met een bijzon
der verheugend nieuws te kunnen verrassen" 122. Het wordt een stevig 
gestructureerde vereniging waarbij nagenoeg alle bestaande heemkundi
ge kringen aansluiten 123 die met raad en daad worden bijgestaan door 
provinciale vertegenwoordigers en consulenten. Het verheugend nieuws 
is de uitgave van V.T.B.-Mededeelingen over Heemkunde waan'an het 
eerste nummer eind 1941 verschijnt en waaraan ook Tieleman zijn mede
werking verleent, naast deskundigen als Paul de Keyser en Maurits de 
Meyer. Maar het is voornamelijk Jozef Van Overstraeten die de nieuwe 
vereniging het nodige elan geeft, bepaalde nummers van Heemkunde 
schrijft hijzelf volledig vol. Ook Tieleman levert enkele bijdragen. In 
Sibbekunde en Heemkunde schrijft hij als het ware een genealogische 
handleiding voor de beginneling, zijn ideeën kunnen ook nu nog voor heel 
wat genealogen inspirerend werken. Het wordt de voornaamste btjdragc 
van het nummer genoemd 124. De termen sibbekunde en sibbekllndigcll 
worden na dit artikel in Toerisme verder gebruikt tot Jan Lindemans 
schrijft dat hij een onoverwinnelfjken hekel aan die woorden heen en ze 
wil vervangen zien door Familiekunde: "De Duitschcl'S zeggen trouwens 
ook Familienkunde, Familie1l/orsc1ulllg, Farniliengeschichte." "VTR 
gebruikt voortaan hel woord jèunilidwnde," wordt droo~es besloten 125. 

Wat uit Duitsland kwam, was desondanks in SOIllIlligt' kringell toch 
meestal goed. Later worden zowel sibbekunde nIs fümiliekuIlclt' gebruikt. 
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Het incident tussen Goossenaerts en Van Overstraeten wordt vrij 
vlug bijgelegd. Het Verbond voor Heemkunde sluit reeds begin 1942 aan 
bij de Vereeniging voor Wetenschap. "Onze beide vereenigingen zgn 
immers overtuigd dat samenwerking volstrekt geboden is en voor de heem
kunde evenals voor de Vlaamsche wetenschap bizonder vruchtbaar kan 
zgn. Dr. J. Goossenaerts in "Wetenschappelgke Tgdingen" en Climax (de h. 
Maurits Liesenborghs126), in "Den Dag", lieten zich zeer lovend uit over het 
eerste nummer van Heemkunde," aldus Van Overstraeten 127. En op zon
dag 2 september 1942, de tweede studiedag van het Verbond voor 
Heemkunde, feitelijk de eerste, maar voor Van Overstraeten is de stich
tingsvergadering ook een studiedag, zien we dat Jozef Goossenaerts, 
onmiddellijk na de toespraak van Van Overstraeten, een referaat houdt 
over De Vereeniging voor Wetenschap en het Verbond voor Heem
kunde 128. En ook nog dit: zowel Goossenaerts, Michielsen, Peeters, 
Lindemans en Tieleman, allemaal leden van de ontbonden Werkgemeen
schap, publiceren bijdragen in Toerisme en/ of Heemkunde. Tieleman 
recenseert voornamelijk heemkundige boeken of romans met heemkun -
dige inslag, maar hij leidt bijvoorbeeld ook een bezoek aan Watervliet met 
~zgn kathedraal van het Noorden"129. VTB is een machtige en invloed
rijke vereniging. 

DE VEREENIGING VOOR WETENSCHAP EN DE VLAAMSCHE KULTUURRAAD 

De tweejaarlijkse congressen van de Vereeniging voor Wetenschap 
zouden in 1940 doorgaan in Antwerpen, tijdens de paasweek. 
Consciëntieus als hij is, begint Edmond reeds vroeg met de voorbereidin
gen. In augustus 1939 zijn de verschillende sectievoorzitters aangeduid 
en de algemene secretaris dringt erop aan .. van meet af aan uit te zien 
naar sprekers en deze reeds aan te schrgven." En, alles staat in het teken 
van Rubens: "Voor alle wetenschaps vakken waar het mogelgk is, moet het 
centrale onderwerp (hetzg voor alle, hetzg voor enkele referaten) de tgd van 
Rubens dienen te zgn (1940 is het Rubensjaar!J" 130. Sedert augustus 
1939 werden de activiteiten van de Vereeniging voor Wetenschap echter 
volledig stilgelegd wegens de oorlogsomstandigheden, maar er werd toch 
besloten dat de congressen in Antwerpen "zullen doorgaan indien de tgds
omstandigheden blgven zooals ze zijn." Alles wordt besproken op zaterdag 
9 december 1939 tijdens een vergadering in Hotel Appelmans te 
Antwerpen. Daar wordt besloten de congressen dan toch te organiseren, 
niet in Antwerpen, maar wel in Gent 131. 

Goossenaerts is blij dit te kunnen aankondigen: "In de laatste 
maanden van vorig jaar heeft méér dan een zich afgevraagd, of het wel zin 
had. in de Lente van 1940 onze eerstvolgende Wetenschappelijke 
Congressen ie laten doorgaan. zoals in Vlaanderen traditie geworden was. 
Zij die toen hebben doorgezet ... deden het om in de statige rij van onze 
weLenschappelUke bUeenkomsten op zUn minst geen kortsluiting te moeten 
boeken. indien ze niet bepaald onafwendbaar is"132. De congressen gaan 
door op 29. 30 en 31 maart 1940 In Gent. Algemeen voorzitter wordt 
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Corneel Heymans die enkele weken eerder, op 16 januari 1940, in de aula 
van de Gentse universiteit, zijn Nobelprijs uitgereikt kreeg door koningin 
Elisabeth 133. 

Als secretaris van het 15de Philologencongres doet Tieleman meer 
dan zijn best. Nooit eerder zijn de vertegenwoordigingen 134 en het inrich
tend comité 135 zo uitgebreid. Er worden 11 afdelingen georganiseerd 
waarin telkens een vijftal sprekers aan bod komen. De meeste Vlaamse 
kranten - en zelfs Le Peuple die het bestaan van twee culturen in België 
ontkent - schrijven bijzonder lovend over de congressen. over de buiten
gewone belangstelling voor de plechtige openingszitting en ook over de 
voordracht van Heymans over de ademhaling. "De groote belangsteUing 
en de degelijke arbeid waren de kenmerken van deze hoogstaande 
Vlaamsche Kulturele activiteit," aldus Vooruit l36. 

Vrij spoedig stelt zich het probleem hoe het nu verder moet met de 
Vereeniging voor Wetenschap. Pas in november 1940 verschijnt opnieuw 
een nummer van Wetenschappelijke Tijdingen waar, in een kaderstukje, 
wordt gewezen op het feit dat de Vereeniging voor Wetenschap "geen enkel 
baken heeft te verzetten om beters wil. niets te wijzigen aan haar lijn. niets 
bij te voegen, niets te schrappen. Wat nog eens ter dege onderstreept. in 
welke mate ons werk gezond is"137. Tieleman is aanwezig op de alge
mene statutaire vergadering van 28 januari 1940 te Gent. het lijkt alsof 
er geen bezetting is want er worden plannen gesmeed en initiatieven 
genomen dat het een lieve lust is. Ook op de volgende vergaderingen 
heerst dezelfde sfeer. 

Eind 1940 worden door Goossenaerts onderhandelingen gevoerd 
met de leiding van de Kultuurraad. maar Tieleman weet niets over de 
resultaten: "Laat me aub ook eens bondig weten hoe het staat met de 
onderhandelingen KR-WW'138. Na mei 1940 doet Goossenaerts een aan
vraag bij de bezetter om verder te mogen verschijnen. Het antwoord luidt: 
"Ge moogt verschijnen, maar niet aan politiek doen." Dat deed de 
Vereeniging voor Wetenschap nog nooit. en dus verschijnt 
Wetenschappelijke Tijdingen gewoon verder. Met de Duitse censuur zijn 
er nooit problemen, integendeel, de bezetter mag best tevreden zijn. want 
er verschijnen regelmatig bijdragen waarin een of ander aspect van de 
Duitse wetenschap of cultuur aan bod komt 139. 

Anders is het gesteld met de kwestie of er moest samen~ewerkt 
worden met organisaties die collaboreren. Goossenaerts vraa~t daarom
trent inlichtingen over de houding van andere or~anisaties. Tieleman laat 
hem weten dat de Vereeniging van Kempische schrijvers ziC'h. na lan~ 
beraad, toch zal aansluiten bij Volk en Kunst. Reeds in auglIsttls 1940 is 
de Vlaamsche Werk~emeenschap voor Volksche Kultuur acti(:'f. ze is ont
staan uit het Antwerpse Volk en Kunst en h(:'t Mech(:'ls(:' Nationaal 
Cultuurverbond. Daarop zet Jozef Van Overstraeten een andere orde
ningspoging op het getouw, namelijk het Verbond van Vlanmsl'he 
Verenigingen dat echter door de bezetter verbodell wordt. Daardoor \'t'r-

I:JO 



EDMOND TtELEMAN. STICHTER VAN HET HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP VAN HET MEETJESLAND 

krijgt Volk en Kunst een monopoliepositie op het gebied van de cultuur
verspreiding, die door de Vlaamsche Cultuurraad in januari 1941 erkend 
wordt. Culturele organisaties worden slechts gedoogd als zij aansluiten 
bij een van de koepelorganisaties van Volk en Kunst140 dat op zijn beurt 
een onderdeel uitmaakt van de ruimere constructie Volk en Kultuur, 
waarbij ook Volk en Wetenschap, de Federatie van Scheppende 
Kunstenaars en de Vereeniging voor Wetenschap zijn aangesloten. Jozef 
Van Overstraeten licht de ingewikkelde constructie in juni 1941 toe: "Met 
den Vlaamschen Kultuurraad, wiens voorzitter141 we hier vandaag onze 
eerbiedige verkleefdheid kunnen betuigen, onderhouden we de beste 
betrekkingen. Dit is ook het geval met defederatie "Volk en Kunst", terwijl 
de VfB zelf, met de Volks hooge school voor Vlaanderen, het Vlaamsche 
Kruis, de Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging, het verbond "Volk en 
Wetenschap" heeft gesticht, dat samen met "Volk en Kunst" het harmo
nische geheel "Volk en Kultuur" wil uitmaken." VfB houdt zich dus niet 
afzijdig, maar staat wel op een totale politieke onafhankelijkheid 142. 

Terug naar de Kempische schrijvers. Zowel Dirk Baksteen (voorzit
ter?) als secretaris Sterkens formuleren tijdens de algemene vergadering 
van zondag 26 januari 1941 het voorstel om aan te sluiten bij Volk en 
Kunst. Tieleman zelf ziet dat niet zo zitten. Van enkele Antwerpse leden 
van de overkoepelende Vlaamsche Kultuurraad kan hij geen goeds schrij
ven: "Te Antwerpen wordt gezegd, waarschijnlijk als een boutade, maar 
toch min of meer kenschetsend, "van de K.R. bli1ft niet veel over dan Hentre 
en dr. Van Roosbroeck". Van Roosbroeck staat hier in geen geur van hei
ligheid om dezelfde reden als wat ik van Dr. Schamelhout schreef, 't tegen
gestelde wat in Van de Wiele wel geapprecieerd werd." Volgens Tieleman 
nemen de heren geen Vlaams, maar een Germaans standpunt in, en daar 
kan hij niet achterstaan. De houding van Jef Van de Wiele wordt, op dat 
ogenblik wel te verstaan, wel op prijs gesteld, "dat hij o.m. in zijn prospec
tus "Volk en Kultuur" (is dat wel van zijn hand?) een "vrije" onajhankelij
ke houding aanneemt. het Vlaamsch, niet het Germaansch standpunt 
inneemt, wat naar men zegt, eveneens het geval was op de bewuste recep
tie te Berlijn (afgezien dan van de "bijkomenden toestand" waarin hij was, 
of was dit niet gedeeltelijk oorzaak er van ???). Hij lijkt overigens niet "cou
lant" en wel eenzelvig" 143. 

Als Gossenaerts in april 1941 met de Vereeniging voor Wetenschap 
zijn kandidatuur stelt voor de Kultuurraad en opnieuw advies vraagt aan 
Tieleman antwoordt deze een beetje kregelig: "Ja, wat kan ik van hier uit 
op zeggen zonder op de hoogte zijn van de "onderhandelingen"?' Tieleman 
meent dat het Vlaamse belang, wat voor hem identiek is aan het 
Nederlandse belang, de Groot-Nederlandse gedachte leeft toen erg sterk, 
op de eerste plaats moet komen en pas "in de tweede plaats de moeten de 
betrekkingen met het buitenland, ook met het oosten" genormaliseerd wor
den, alhoewel hij dat sterk relativeert, "trouwens ook hierin hebben wij 
niet veel ie veranderen." Tieleman kan Goossenaerts in elk geval "daarin 
7-00 weinig ad v L<;eren" • maar wel geeft hij zijn vriend toch volgende per
soonlijke bedenkingen mee: "In elk geval lUkt mij loch eene voorwaarde 
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dat wij ons zelf kunnen blijven. Dat wij één rechte lijn volgen die we ook te 
voren volgden lijkt me gebiedend, al passen we met de actueele daden ook 
aan bij de gegeven omstandigheden en trekken we eruit de grootst moge
lijke voordeelen voor ons volk. In elk geval lijkt mij de actie van de K.R. te 
luwen" 144. Tieleman, die reeds van voor de oorlog lid is van het Vlaamsch 
Nationaal Verbond (VNV) en een Vlaming is in hart en nieren, heeft niet 
de minste voeling met met het nationaal-socialistische gedachtegoed. 
daarvoor is hij teveel een christelijk humanist. 

Tenslotte sluit de Vereeniging voor Wetenschap aan bij de 
Interprovinciale Kultuurdienst waarin het VNV het voor het zeggen heeft. 
Volk en Kunst verkrijgt daardoor meer onafhankelijkheid. maar toch mis
lukt de poging van het VNV om via deze provinciale diensten het Vlaamse 
cultuurleven te overheersen, het is de DeVlag die dè dominante rol zal 
spelen in het culturele oorlogsleven 145. 

HET CONGRES VAN 1942 IN GENT 

In november 1941 komt Goossenaerts met het voorstel aandraven 
om, ondanks de ongunstige tijdsomstandigheden, toch te congresseren 
in 1942. Tieleman voelt er weinig voor, "m.i. zijn er vooral bezwaren van 
practischen aard: de moeilijkheden van eten en logeeren en van reizen. die 
trouwens nog maar zullen toenemen, naar te verwachten is." Het zou wel 
een congres van één dag moeten worden, wat blijft er dan "aan tijd over 
om aan wetenschappelijk werk te doen in de afdeelingenT En van een 
normale voorbereiding kan geen sprake zijn, hoe zouden de sectievoor
zitters, in overleg met het bestuur, sprekers kunnen vragen en andere 
afspraken maken? En, voegt Edmond er nog aan toe. "om het op de oude 
manier te doen daar bedank ikJeestelijk voor: eenvoudig geen denken aan: 
nog tijd, nog physieke kracht (gezondheid) daarvoor. Ik moet om zoo te zeg
gen alle werk buiten de school stilleggen. Van onzen 2den secretaris Dr. 
Van der Biest zou ook al weinig te venvachten zijn nu hij prefect is. Mijn 
advies luidt dus ontkennend" 146 . 

Edmond laat zich echter opnieuw overhalen. De hele administratie 
voor het 16de filologencongres dat op 17 mei te Gent wordt gehouden. is 
toch een erg zware last op zijn schouders. vooral als men weet dat een 
maand eerder. op 8 april een vierde kindje was geboren: Lieven Jan Karel 
en dat hij opnieuw sukkelt met ziJn gezondheid. deze keer is het de lever 
die hem parten speelt 147. Ook zijn gemoedsrust is verdwenen. Alhoewel 
hij zijn lidmaatschap van het VNV opzegt en hem verder absoluut niets 
te verwijten valt. vreest hij toch voor represailles in Ekeren. Is het mis
schien daarom dat hiJ uitkiJkt naar een andere school? 

Zoals bij vorige congressen steeds het geval was. maakt Tiek'man 
er echter het beste van. Voor dit oorlogseongres werkt hij het volgende 
plan uit: en worden slechts vijl' secties georganiseerd waarin s}('chts t'èn 
enkel thema wordt behandeld. in-principe-zich-mmgemcld-hchbcTldt> SpIT-
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kers kunnen na elk referaat tussenbeide komen, "we beschikken over zo 
weinig tijd." Goossenaerts ziet het echter wat grootser. Zoals vroeger wil 
hij het congres openen met een plechtige algemene vergadering. Tieleman 
kan hem daarin moeilijk volgen: "Ik blilfbij mijn mening dat we deze maal 
het zonder algemeene vergadering hadden moeten doen: demonstratie 
naar buiten is er toch zeer weinig aangezien het een besloten vergadering 
wordt. Mijns inziens zou met degelijk sectie-werk betere demonstratie 
geweest zijn dan met spectaculair façade-werk." En als vriend Jozef 
opnieuw over een sectie heemkunde begint, krijgt hij weerom lik op stuk 
van Tieleman: "Een sectie Heemkunde of Sibbekunde komt er best niet, nu 
we moeten inkrimpen. Trouwens, Heemkunde hoort niet uitsluitend bij de 
Philologie! Wel zal er in de samengevoegde sectie Volkskunde en 
Paedagogik er over gehandeld worden: daar is het juist het thema, m. i. 
hoort de bespreking van heemkundige vraagstukken en de methodiek 
ervan beter thuis op een afzonderlijke samenkomst, ik zal dat aan den h. 
Van Overstraeten schrijven. " 

Voor een hulde aan Willem L. de Vreese 148 is Tieleman, ook al 
wegens tijdsgebrek, evenmin te vinden. Overigens vindt hij dat dr. Robert 
Roemans, die over de Vreese zou spreken en die nota bene een oud-stu
diegenoot is van Tieleman aan de Gentse universiteit, "toch ook minder 
aangewezen is om op een algemeene vergadering op te treden." Waar hij 
wel mee akkoord gaat, is dat professor Herman De Vleeschauwer alge
meen voorzitter van het congres wordt 149. 

Goossenaerts gaat absoluut niet akkoord met Tieleman, wel inte
gendeel: in nagenoeg alle belangrijke kranten en ook in Wetenschappe
lijke Tijdingen verschijnt een artikel van zijn hand waarin hij de beteke
nis en het waarom van deze congressen uit de doeken doet. Er kan geen 
sprake zijn van" kortsluiting, het grootsche blijde werk van onze kongres
dagen" kan niet worden stilgelegd, "er moet een passende kontinuïteit lig
gen in onze geestelijke aktie. Zo ook wordt 1 7 mei, ondanks zijn beschei
den uitzicht, te midden van een wereld vol geweld, toch een rustpunt in de 
warreling van veel donkerte, toch een lichtpunt voor onszelf allereerst." 
Ietwat naïef wordt er nog aan toegevoegd: "Trachten te doen of de omstan
digheden gewoon normaal waren, lijkt overigens meer dan eens een veilig 
richtsnoer in tijden van doolhoven als deze. Dan kijkt men niet links en niet 
rechts en gaat men door"150. Het lijkt erop dat Goossenaerts aan intel
lectueel Vlaanderen, maar ook aan de bezetter, wil tonen dat hij en zijn 
medestanders, al de getrouwen, hun geesteskracht niet hebben of zullen 
verlie'Len. Hij verwacht moeilijkheden, niet alleen van infrastructurele 
aard (gebrekkige treinverbindingen, verbod op autorijden), maar andere 
moeilijkheden en belemmeringen die niet uitgesloten zijn. 

De organisatie zelf loopt ietwat mank. Op 3 mei 1942, veertien 
dagen voor het congres van start gaat, zijn er bij de filologie nog ver
schillende secties waarvoor nog geen voorzitter of secretaris voorhanden 
is. Voor literatuurgeschiedenis, wijsbegeerte en geschiedenis doet 
Tleleman dringend beroep op Goossenaerts om hem namen door te spe-
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len151 . Uiteindelijk komt alles toch in orde en op 17 mei zijn de vijf sec
ties gevuld. 

En wat betreft de voorziene moeilijkheden, krijgt Goossenaerts 
gelijk. Er worden voor dit congres "uiinoodigingen voor bizondere verte
genwoordigers" verzonden, ook naar Duitse militairen, tenslotte is het de 
bezetter die zijn fiat geeft om te congresseren. Als Duitse geüniformeerde 
officieren aan de sectievergaderingen willen deelnemen, ontstaat er con
sternatie bij de leden van de plaatselijke regelingscommissie, er is 
immers afgesproken niemand in uniform toe te laten. Goossenaerts wijst 
de heren dan ook kordaat de deur, dàt hadden ze waarschijnlijk nog niet 
eerder meegemaakt152 . 

Deze beperkte Wetenschappelijke Congressen kennen niet de 
belangstelling en het elan van de vorige congressen, alhoewel 
Goossenaerts er vrij optimistisch over doet: " Wij zijn tevreden. De lijn is 
geweest zoals we die gewenst en "bevochten" hebben en de acrnosJeer 
eveneens: gaaJ en d eugdelijk gezond. En de stemming was er, niet uitbun
dig, maar prettig. Niet versagen! Handhavenf' 153. Tieleman ziet alles wat 
minder rooskleurig en vindt het zelfs de moeite niet de handelingen te 
laten drukken: "Het congres van '42 was in verhouding met de vorige zoo 
een arm beestje dat we m. i. maar beter de moeilijkheid van drukken en 
papierschaarste als voorwendsel laten om ze zooals die van 1926 en 1928 
ongedrukt te laten"154. 
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VERHUIZING NAAR SINT-AMANDSBERG 

Begin 1942 doet zich voor Tieleman de kans voor om overgeplaatst 
te worden naar het atheneum te Gent en wel omdat Jozef Goossenaerts 
met pensioen gaat. Zoals dat het geval was met zijn overplaatsing van Ath 
naar Antwerpen. is het opnieuw vriend Jozef die eerst "eens niet-officieel 
zou polsen," Aangezien prof. Herman De Vleeschauwer voorzitter van het 
Gentse congres wordt. "zou die misschien ook wel een duit in het zalge 
kunnen doen," De Vleeschauwer wordt in november 1940 benoemd tot 
directeur-generaal van het hoger onderwijs. wat kadert in de Duitse poli
tiek om zoveel mogelijk deutschfreundliche personen in topambten aan te 
stellen. Tieleman wedt echter niet op één paard. "morgen zie ik Prof Van 
Langenhove. misschien weet die langs de andere zijde iets" 155. De 
Vleeschauwer belooft Tieleman dat alles in orde zal komen. Ook Filip de 
Pillecyn. in mei 1941 benoemd tot directeur-generaal voor het middel
baar onderwijs. volgt de zaak Tieleman van dichtbij. Hij belooft zelfs dat 
hij de overplaatsing misschien nog voor het begin van de grote vakantie 
kan regelen. Inspecteur Van Hoof laat Tieleman weten dat hij een gunstig 
advies zal uitbrengen en "zou doen wat hij kon, dus staan de zaken wel 
goed meen ik." aldus een optimistische Edmond 156. 

En inderdaad: de verschillende demarches leiden er uiteindelijk toe 
dat Edmond op 10 november 1942 tot leraar wordt aangesteld in het 
atheneum van Gent 157. Zijn huisbaas in Ekeren doet een beetje moeilijk. 
"hij zou me het huis willen doen betrekken tot na den winter!! Ik spring er 
desnoods uit" 158. Begin december 1942 woont het gezin reeds in Sint
Amandsberg. aan de Destelbergenstraat. 

PUBLICATIEVERBOD 

De verordening van 24 mei 1943 van Von Falkenhausen, militair 
bevelhebber van België en Noord-Frankrijk. houdt in dat alle dag- en 
weekbladen en tijdschriften de toelating moeten vragen om nog verder te 
mogen verschijnen. Papierschaarste wordt als reden opgegeven. De 
Vereeniging voor Wetenschap heeft echter nog een papiervoorraad tot 
eind 1943 en dus wordt toelating gevraagd. en ook verkregen. om tot 
nader order verder te mogen verschijnen. Tot dan plots. op 16 augustus 
1943. een schrijven komt van de Propaganda-Abteilung Belgien waarbij 
de Vereeniging voor Wetenschap verplicht wordt "Der Worllaut des Textes, 
mil welchen Sie den Lesern der Zeitschrift die Einstellung mitteilen. ist der 
Propaganda-Abteilung Belgien (Gruppe Presse) vor Drucklegung einzurei
chen." De reden van deze maatregel is "dasz eine Konzentration der 
Zeilschriftenpresse durch die kriegsbedingten Papiermangel notwendig 
geworden ist" 159. Over de papiervoorraad van de Vereeniging voor 
Wetenschap wordt met geen woord gerept. 

,J07.ef Goossenaerls brengt onmiddellijk Edmond Tieleman en 
enkele andere Invloedrijke leden van de Raad van Beheer van de 
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Vereeniging voor Wetenschap op de hoogte van de maatregel en vraagt 
wat hem te doen staat160. Blijkbaar gaan de meeste leden ermee akkoord 
dat Goossenaerts protesteert, wat hij dan ook doet, en wel in vrij scher
pe bewoordingen: "U hebt het verder uitgeven van ons maandschrift 
Wetenschappelijke Tijdingen doen stopzetten. Laat ons U vrijmoedig mee
delen dat wij het niet begrijpen. Nog minder als wij zien dat er intussen wel 
papier is voor een paar splinternieuwe dagbladen en voor een haast even 
en omvangrijk weekblad." De Vereeniging voor Wetenschap weigert dan 
ook haar abonnees voor te liegen: "Om voldoende eerlijk te blijven tegen
over onszelf en de waarheid niet gewoon de nek te kraken, kunnen wij aan 
onze abonné's als zachtste zinspeling op de waarheid toch iets berichten 
als: "Met het Augustusnummer hebben wij de uitgave van 
Wetenschappelijke Tijdingen stopgezet onder protest". Wij moeten daar 
nog aan toevoegen: Meteen vervalt ook ons plan om te trachten onze negen 
Wetenschappelijke Kongressen bijeen te roepen in de loop van 1944"161. 

Het schrijven wordt ook aan Dr. Franz Petri162 gezonden, hij had 
immers nog deelgenomen aan een van de congressen. Als Referent für 
Volksturn, Kultur und Wissenschaften beim Militàrbefehlshaber regelt hij 
een afspraak tussen Goossenaerts en Sonderführer Schröder, 
Zeitschriftenreferat der Propagandaabteilung. Petri laat alvast weten dat 
de toon van de brief de heren hat befremdet163. Het onderhoud met 
Schröder, dat door Goossenaerts vrij nauwkeurig wordt weergegeven. 
maakt twee zaken duidelijk: ten eerste dat de bezetters duidelijk verveeld 
zitten met de zaak en ten tweede dat Goossenaerts een bijzonder lastige 
klant is die zich niet met een kluitje in het riet laat sturen. Schröder 
wordt op een bepaald ogenblik zelfs behoorlijk zenuwachtig als 
Goossenaerts hem voor de voeten gooit .. dat wij aldoor korrekt zijn 
geweest, en dat Gij toch beter zijt met korrekte menschen dan met slaven 
of met knechts, wij hebben aldoor gedaan of het geen oorlog was"164. 

Het optreden van Goossenaerts heeft tot resultaat dat Weten
schappelijke Tijdingen nog gepubliceerd wordt tot in mei 1944. Op pa
gina 99 verschijnt het bericht dat "we met dit Mei-nummer voorlopig 
afscheid moeten nemen van onze trouwe lezers. Ondanks alle beloften en 
alle aandringen van onzentwege, kregen wij nl. sedert onze schorsing in 
Juli-Aug. '43 geen snipper papier. Tot in betere dagen dan. Tot onze ver
kleefde medewerkers zeggen we ondanks de ongunst der tUden: werk 
voort! Wij doen het ook" 165. Daarmee viel. voorlopig althans. het doek 
over de activiteiten van de Vereeniging voor Wetenschap. 

NA DE OORLOG 

EEN WRANGE NASMAAK 

Voor Tieleman krijgt de bevrijding een wel heel wnmge nasmaak. 
Begin november 1945 wordt hij geplaagd door "nevritis Qlle net'1'"olgie 
intercostale. pijn in lenden en rug. ik sukkel naor school." Tegeno\'er het 
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inrichten van de congressen in 1946 staat Edmond bijzonder scep
tisch 166. En dan komt als klap op de vuurpijl het besluit van de Regent 
van 12 december 1945 waarbij de geplaagde Edmond als straf "twee 
maand achteruitstelling van wedde" krijgt omwille van het feit dat hij 
enkele maanden te laat was met zijn ontslag uit het VNV. Natuurlijk 
wordt hij ook aangekeken op het feit dat hij medeorganisator was van het 
Gentse congres in 1942, maar hem daarvoor van collaboratie beschuldi
gen gaat natuurlijk niet, want dan zouden enkele tientallen professoren 
en doctors eveneens moeten aangeklaagd worden. Maar, laat het ons nog 
eens duidelijk stellen: uit niets blijkt dat Tieleman sympathie voelde voor 
het nationaal-socialisme. Hij was zeer Vlaamsgezind en zijn enig doel was 
te werken aan de verheffing van het Vlaamse volk. 

H et echtpaar 
Tteleman, kort 
na de oorlog. 
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Edmond is terecht aangeslagen door deze onrechtvaardige maatre
gel die gelukkig geen invloed heeft op zijn carrière: op 26 januari en op 1 
april 1946 wordt zijn voorlopige benoeming te Gent bekrachtigd, en op 16 
mei 1949 volgt zijn vaste benoeming. Nooit echter vergeet hij wat Brussel 
hem heeft aangedaan, "de bedenkelijke vervolging omstreeks 1 September 
1944 ging hem niet voorbij zonder in zijn ontvankelijk gemoed een diep en 
treurig spoor na te laten"167. 

APPELTJES VAN HET MEETJESLAND 

Het Verbond voor Heemkunde, dat tijdens de oorlog onder impuls 
van de VTB nagenoeg in heel Vlaanderen actief is, trekt ook in het 
Meetjesland heel wat liefhebbers aan. Op zondag 25 oktober 1942 wordt 
te Evergem door de onvermoeibare Andries De Schepper en met mede
werking van Firmin De Clercq de eerste heemkundige kring in onze regio 
gesticht 168. Het duurt nog tot in augustus 1943 eer de kring in zyn 
schoenen staat. Georges Nuytinck, toen nog student in de rechten. wordt 
voorzitter, Bavo De Vlieger ondervoorzitter en Dries De Schepper secreta
ris. De man achter de schermen is echter onderpastoor Noë 169. In 
Maldegem is het de atheneumleraar Cyriel Aelbrecht die in februari 1943 
aan de basis ligt van de oprichting van een heemkundige vereniging. er 
worden voordrachten gehouden en heemkundige wandel- en fietstochten 
georganiseerd 170. In Aalter is begin september 1943 een studiekring aan 
het werk 171. 

In Gent houdt dr. Elisabeth Dhanens, kunsthistorica uit Eeklo, in 
het stadsarchief aldaar enkele voordrachten over Meetjeslandse hoeven. 
op zondag 3 januari 1943 spreekt zij over Het binnenhuis van de 
Meetjeslandse hoeve l72 . En als op zondag 4 juli 1943 te Eeklo een gewes
telijke heemkundige studiekring onder de naam Meetjesland en Polder 
wordt gesticht wordt Elisabeth Dhanens secretaresse. terwijl Cyriel 
Aelbrecht voorzitter wordt. "De kring sloot onmiddellijk aan bij ons 
Verbond." aId us nog Toerisme 1 73. 

De vierde Heemkundige Studiedag voor het Ondenvijs van het 
Verbond voor Heemkunde gaat op zondag 18 augustus 1943 door in het 
stadhuis van Eeklo. Br. Denys. Jan Vercammen. Jozef Van Overstraeten 
("De heemkundige ontwikkeling van den onderwijzer ... ") en dr. Jan Van 
den Bussche voeren er het woord. Uiteraard is ook Jufti·ouw Dhanens 
hierbij aanwezig174. De gouwdag van de VTB. die op zondag 3 oktober 
1943 ook al doorgaat te Eeklo. staat eveneens gedeeltelijk onder de lei
ding van Elisabeth Dhanens. En zowel Elisabeth Dhanens nIs Edmond 
Tieleman zijn consulenten van het Verbond voor Heemkunde 175. In het 
Meetjesland zijn er verder talrijke correspondenten die hecI11kundi~c 
berichten doorsturen naar het Verbond. bijvoorbedd over arl'hicvcn. 
schandpalen. molens. landschappen. enz 176 .. Kortom: in het Mcctjcslnnd 
bestaat er tijdens de oorlogsjaren een levcndige bt'lnn~stelling \'oor 
heemkunde en geschiedenis. 
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Na de oorlog krijgen die lokale activiteiten een Duitse en dus kwa
lijke bijsmaak. Desalniettemin herneemt het Verbond voor Heemkunde 
vrij vlug zijn activiteiten. voortaan als geheel zelfstandige vereniging. los 
van de VTB. Secretaresse van het Verbond wordt Elisabeth Dhanens die 
via verschillende artikelen en voordrachten haar kennis van de plaatse
lijke geschiedenis. folklore en heemkunde laat blijken 177. 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. en op 3 november 1946 
"hebben zich enkele belangstellenden aaneengesloten en hebben het 
"Heemkundig Genootschap van het Meetjesland" gesticht" 178. Die belang
stellenden en tegelijk initiatiefnemers zijn eerst en vooral apotheker 
Prudent Ryckaert uit Zomergem. Elisabeth Dhanens en Edmond 
Tieleman. Het drietal belegt op 3 november 1946 een vergadering in 
Zomergem in café de Tramstatie waar een plan de campagne wordt opge
steld. Aanwezigen zijn o.a.: Gaston de Smet, Maurits Steel. juffrouw Van 
de Veire. Arthur Verhoustraete, Etienne Van Acker, Alfos Ryserhove en 
Jozef Van de Veire 179. Op voorstel van Tieleman wordt eerst een paar 
maanden ondergronds gewerkt om de vereniging organisatorisch een 
sterke onderbouw te geven en om de passende bestuursleden aan te wer
ven: "Ik heb een beetje leergeld betaald te Ekeren; weliswaar kwamen de 
moeilijkheden van mobilisatie en oorlog daartussen. maar ook daarzonder 
voldeed het begin me niet." Tieleman wil de viering van de Meetjeslandse 
dichter Ledeganck in Eeklo aangrijpen "om uit de Catacomben te tre
den" 180. 

Aangezien de initiatiefnemers een gewestelijk genootschap voor 
ogen hebben. neemt Tieleman contact op met enkele mensen uit Evergem 
en probeert hen ervan te overtuigen "hun toevlucht te nemen bij ons." Hij 
biedt zelfs een van de bestuursleden het ondervoorzitterschap aan. Dit 
blijkt Achiel De Vos te zijn die als soldaat is afgezwaaid. een belovende 
jongen volgens Tieleman 181. In 1946 en 1947 rijdt Tieleman van hot naar 
haar om het Genootschap van de grond te krijgen. Hij is ondertussen ook 
nog medestichter van de Oost-Vlaamse Federatie van Heem- en 
Oudheidkundige Kringen waarvan hij trouw de vergaderingen bijwoont. 
Hij schrijft brieven naar eventueel geïnteresseerde leden. legt contacten, 
rijdt met de fiets naar Zomergem en Eeklo. bereidt lezingen en studie-uit
stappen voor en is druk in de weer met de uitgave van een jaarboek dat 
voor het eerst in 1949 verschijnt en in historische kringen bijzonder 
lovend wordt onthaald 182. 

Het bestuur van het Heemkundig Genootschap bestaat lange tijd 
officieel slechts uit drie personen: 
- voorzitter: Edmond Tieleman, Mariakerke 
- secretaris: Achiel De Vos, Evergem 
- penningmeester: Prudent Ryckaert, Zomergem 183 

Er zijn echter heel wat medewerkers waarop het bestuur in de 
beginperiode een beroep kan doen om de eerste jaarboeken vol te schrij
ven: Daniël Verst.raete, Jozef Van de Veire, A. Cassiman, G. De Smet, 



HUGO NOTIEBOOM 

Oscar Lippens, Alfons Ryserhove, e.a. Tweemaandelijks wordt er een 
voordracht gehouden in restaurant De Groene Boomgaard, er worden 
uitstappen georganiseerd en wordt vooral veel aan archiefonderzoek 
gedaan, vooral dan door de voorzitter. Op elke vergadering ziet men hem 
papiertjes uitdelen met nota's die hij heeft opgetekend in een of ander 
archief. Tieleman stelt niet alleen zijn eigen, uitgebreide stamboom op, 
ook verricht hij heel wat opzoekingen in verband met de voorouders van 
Karel Lodewijk Ledeganck, waarbij hij ontdekt dat een van de voorouders 
van de dichter aan een vorm van krankzinnigheid leed. De VTIlcht van 
zijn opzoekingen publiceert hij eerst en vooral in Appeltjes, maar ook in 
De Toerist waarin hij schrijft over Oude zeekanalen in het Meetjesland l84 

en over Het Meetjeslandse landschap. In dat laatste artikel klaagt hij de 
verloedering van de Meetjeslandse dorpskernen aan: "De dorpen zelve 
gaan met reuzenschreden een algemene banalisering te gemoet; sommige 
dorpspleinen en dorpsbeplantingen hebben nog een eigen stemmig cachet: 
Kaprfjke, Bassevelde, Ertvelde, Lembeke. Voor enkele jaren werd door 
dwaze zucht om te versteedsen, het mooie dorps uitzicht van Sleidinge ver
knoeid door het rooien van de linden: de kerk is niet mooi genoeg om daar 
zo naakt en kaal te s taan. Drie pareltjes van rustige eenvoud. met hun lan
delijke omlijsting van bomen. blijven nog Sint-Jan-in-Eremo, Ronsele en 
Stoepe. Want eenvoud die geen kaalheid en geen schraalheid is. is schoon
heid" 185. 

Edmond begint zich ook te interesseren voor Van den Vos 
Reinaerde, via archiefstukken kan hij aantonen waar de Elmare precies 
ligt en wat die was 186. Hij stippelt zelfs een heel Reinaertpad uit, dat 
helaas door zijn overlijden, niet kan worden afgewerkt. Het is op basis 
van zijn opzoekingen en het voorbereidend werk dat Jozef Van 
Overstraeten enige tijd later het VTB-Reinaartpad kan openen. Wat 
Edmond ter zake reeds had verricht, blijft volledig onvermeld. Nochtans 
"had ook V.T.B. in hemjarenlang een uitstekend medewerker. als onze ver
tegenwoordiger te Ekeren hielp hij onze vereniging gezagvol en krachtig 
vooruit en schreef hij een der beste wandelgidsen. wellicht de beste. die 
we toi nu toe hebben uitgegeven. Het Jordaenspad. door polder en zands
treek. van Antwerpen tot Putte-Grens, dat h!f ontwierp. bestudeerde en 
beschreef, zal bij elke V.T.B.-er die deze heerlijke wandelweg volgt. steeds 
in herinnering brengen een der trouwste. en bevoegdste medewerkers. die 
onze bond en ons tijdschrijl ooit he~rt gehad" 187 . 

Voorzitter Tieleman leidt de vergaderingen van het Genootschap 
met het nodige gezag en innemendheid. Niet alleen is hij bijzonder eru
diet. veel medewerkers staan verstomd over de vele kennissen en vrien
den waarop hij beroep kan doen en die hU voor de kar spant om iets voor 
zijn Genootschap te doen. 

ZIJN DAGTAAK KAN NIET AF ZIJN. ZOVELf.:N 1-IEl3m:N IIEM NODIG ... 

Het vele werk voor anderen. de bloedver!-.1iltiÄing tUdt'ns de oorlog. dt' ver
nedering hem aangedaan na de oorlog manr bOVl'l1 alles het overliJdt'l1 
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van ZIJn zoontje Jan hebben Edmond getekend en ZIJn gezondheid 
6eknakt, beetje bij beetje. Hij krijgt het steeds maar moeilijker, het les
geven wordt hem te zwaar en in februari 1951 wordt hij op wachtgeld 
geplaatst. Hij woont nog enkele vergaderingen bij van Appeltjes , treft nog 
schikkingen voor het volgende jaarboek, maar verzwakt zienderogen. 
Thuis, aan de Eeklose Weg in Mariakerke, worden enkele dagen voor zijn 
overlijden nog enkele foto's genomen: een ziekelijke, erg vermagerde 

t Het heeft de Heer behaagd tot zich te rug te nemen de ziel van zitn trouwe 
dienaar, onze g eliefde echtgenoot. v ader. schoonzoon, broeder. schoonb roeder. 
oom eu verw a nt, 

D E H EE R 

Edmand, Edward, J azef, Marie 

TIELEMAN 
Echtgenoot van Mevrouw Germaine DESSOMVIELE 

Doctor in de Germaanse Filologie. 
Leraar aan het Koninklijk A theneum te Gent. 

Geboren te Waterland-Oudeman d. I' April 1902. na •• n langdu rig • . plln lilke zleb. 
godv ruchtig ov erleden op 3' October 1951. t. Marla. er. e (0. Vl. ). verster.t door al d. 
Rechten v an onze Moeder de H. Kerk. . en de Paus eliJre Zegen. 

Du melden U. diep bedroeJd. doch met christ.li l • • onderwerping , 

Mevrouw GermaJne DESSOMVIELE en boor kinderen Jo, Dlr!e en LIeven : 
z11n echtgenote en kinderen I 

zijn schoonouders I 

eo Idelnktoderec ; 
De Heer en Mevrouw Augu.t DESSOMVIELE·DE SMET· 
De Heer en Mevrou;w Leon VAN CLEEMPUT.TllLEMAN, !eInderen 
De Heer en Mevrouw Olcar TIELEMAN·DHAESE. en kinderen : 
De Heer en Mevrouw Petru. DE SMEDT·TIELEMAN, en kinderen· 
De Heer en Mevrouw Arthur TlELEMAN·VAN HYFTE. !elnde;on en !elelnltJnderen : 
De Heer e n Mevrouw Maurlce DE SMET·DESSOMVIELE. en kinderen : 
De Heor en Mevrouw René DESSOMVIELf· V AN DAMME. en kinderen 
D. Heer en Mevrouw Ir. Reml DESSOMVIELE·DE SUTTER on !eInderen . 

zijn broeders, zusters, zwagers ~n schoonzusters 
D. Heer Henri TIELEMAN, zoon van willen de Heer eyrtel en van wqlen Mevrou"; 

Irma DE CAUSEMAECKER. echtgenote en kind · 
J uffrouw An aJ. en de Heer Paul TIELEMAN, klndere~ van wijlen de Heer Cyrlel en van 

Mnrouw Marle DE DECKER I 
Mevrouw Vleduwe Th. DUSARDUYN·DE SMET · 
De H.er Kaml"1 DE SMET : . 
Mevrouw Weduwe DE SMET·DOENS · 
De Heer fran. DESSOMVIELE. . 

zijn nev en en nichten I 

ziln ooms en lanten, 

Vld. wordt ullgenodlgd tot hot bilwonen van de plechtige lilkdlenst te 10 u. In de 
porochlal. kork van Marlaker • •. op ZATERDAG 6 OCTO BER 1951. 

Vergadering aan de Claoy. BouOaortJl raa t to Mariakerk e. om 9, 45 u. 

De Vlglh~n . Rozenkron. en Lof zullen gezongon wordon In d. kapel van Kolegem om 5 u. 

D. derugdaagse ml .. on zullen golezon worden In hot Mlul.hul. v a n d. Congregatie 
O. L. Vrouw van Scheut, van af Maandag 8 Octob.r 1951. 

Celle ve onze d ierbare overledene te gedenleen 10 Uw gebedeo. 

M a riakerke. 4 Octob.r 1951. 
Eoklooe weg, 221 •. To bereJken 18rmJnuI1ram 3. 

O/.Jerl{.Jdensberlcht /.Jan Edmond Tleleman 
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Edmond glimlacht wat zwakjes in de lens. Ook hij weet dat het einde 
nabij is, hij weet dat zijn pijnlijke en langdurige ziekte hem zal vellen, en 
dit ondanks de beste medische zorgen. 

Op woensdag 3 oktober 1951 overlijdt Edmond, hij is 49 jaar oud. 
Talrijke vrienden en kennissen wonen op zaterdag 6 oktober zijn uitvaart 
bij. Collega Julien Vervinckt houdt een treffende lijkrede bij het open 
graf. In Appeltjes van het Meetjestand verschijnt een ontroerend In 
memoriam van Prudent Ryckaert, in Eikets worden Bomen is het dr. 
Gerard Haes die zijn vriend herdenkt, dr. Jozef Goossenaerts memoreert 
zijn gedachtenis in Wetenschappetijke Tijdingen, Achiel De Vos doet dat 
in Oostvtaamse Zanten, en in nog veel andere tijdschriften wordt zijn 
overlijden als een groot verlies beschouwd. Het heengaan van Edmond 
Tieleman grijpt iedereen aan die hem heeft gekend. Alle auteurs hebben 
het over de vriendschap en de trouw van de overledene, ze schrijven over 
zijn onbaatzuchtigheid, over zijn ten dienste staan voor anderen, over de 
stille werker die hij was, over de wetenschapper, over de leraar die le
raarde uit liefde voor zijn vak, over zijn Vlaamsgezindheid en over zijn 

Vhe Is w ils en verstandig on~ er u ? HII tone door 
z ll n go.d g edrag da t ziJn werke n geschieden in 
zach tmoed ighe td eigen 00:> WiJshe id . (Jac. 3, 13) 

+ 
Door dit vr oom aandenken VTagen wij U een 

gebed vo or Mijnheer 

Edmond TIELEMAN 
echtge noot van Mevro uw 

Germaine DESSOMVJELE 
Doclor In de Germaa n.e Phllologle , 

Leraar aan het K. Atheneum te Cant. 
Geboren te Wat erland ·Oudema n op I A pril 1902, 
e n overleden te Mnrlakorke op 3 Octobor t 95 t. 

geste rk. door de genadem iddele n van o nzo 
M oeder de H . Kerk , 

en voorzien van de Pauselilke Zeg on , 

W il dachten, z lln dagtaak kan niet af zil n , ZUn 
g ezin hee lt hem nog zo nodig . Zlln vri enden, d ie 
hIJ zo dienstvaardig , In we l en wee , tro uw bleo f, 
kunne n h em niet missen . Ziln klas, wa ar htl zo on · 
baatzuchttg gans zlln ziel In stak, staat nog voor 
h em open . Z qn geboorte>l reek , aan wte hIJ met 
v ee l I I ~fde 7. lJn heemkun dige .tudl ê n wijdde. ver· 
wacht nog zovee l van h em. Zlln volk, dal hij 
rechtgeaard a ls zu iver Idea li st dien de, dat hll Im · 
mer hoger en sch oner wtlde optillan , dat volk 
mocht nog op vele van zll n v ruchtbare werkuren 
h open ... 

Wil mensen , we h ebben ons vOTJ I't. ZIJ n. da g · 
taa k I. a f . • Mlln wegen zl) n ni et uw wegon, zogt 
d e Hee r. 

G od moe t deze ma n wel zeer b.mlnd h bben 
wan t Hl) h eo ft hem zoer boproo t" . Hl) gal hom oen 
govoellg hart , rllke gee . to.gav n, oen groot goloof. 
Doch de man werd g eloutord door hot Iqdon , b • 
p roevlngon pit nigdon r d. zlln long g zin . Toen 
kwam ook dia lango zloleto. eon bltt oro Kolvorl • 

Bidprentj n (nu. I) rdw n n) 9' rfz tk 
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geloof. Achiel De Vos: "Deze nederige mens zou misschien gemonkeld heb
ben van al de loj. die thans over hem geschreven wordt. Hij, de stille wer
ker. wars van alle drukdoenerij zou allicht gemeend hebben dat alles nog 
niet af was, dat er nog verder diende gezocht te worden, nog langer dien
de nagepluisd te worden" 188. 

Wij kunnen niet anders dan die eigentijdse lofbetuigingen bijtre
den. Het spitten en graven en wroeten in iemands leven is een delicate 
opdracht. Edmond Tieleman heeft ons vele uren werk gekost. We hebben 
er geen spijt van, want samen met hem doorliepen we een van de inte- . 
ressantste en een van de belangrijkste periodes uit onze Vlaamse 
geschiedenis: de eerste helft van de voorbije twintigste eeuw, waarin onze 
eerste voorzitter misschien een kleine, maar daarom niet minder belang
rijke rol speelde. We leerden een Meetjeslander kennen die gestaag tim
merde aan de Vlaamse weg, we leerden een man kennen wiens levensdoel 
het was het volk waaruit hij was gesproten uit zijn ellende en onder
drukking te halen, we leerden een vader kennen wiens ziel huilde van 
machteloosheid, we leerden een schoon, eenvoudig, schrander mens ken
nen van wie het ons spijt dat we hem niet écht hebben gekénd, want tij
dens het schijven van zijn biografie is hij is ook een beetje onze vriend 
geworden, vandaar dat we nu ook durven schrijven: "Mon, bedankt. voor 
alles." 

Met onze bijzondere dank aan mevrouw Jo Tieleman-Verhelst. dochter van 
Edmond, voor haar medewerking en vertrouwen, geheel in de lijn van de 
Tielemans traditie. 

NOTEN 

1. Famfllearchlef Tleleman. Genealogie van de familie Tieleman opgesteld door 
Edmond Tleleman (handschrift). De gegevens over de familie Tieleman werden 
ons medegedeeld door Jo Verhelst-Tleleman (Wemmel). oudste dochter van 
Edmond. door Anaïs Tleleman (Watervliet) en door Jozef Swankaert (Adegem). 

2. Gazetie van EecIoo en van hei District. 7 november 1897. 
3. Gazeite van EecIoo en van het District. 16 mei 1897. 
4. G:v.ette van EecIoo en van het District. 7 november 1897. 
5. G:v.ette van EecIoo en van hei District. 24 april 1898. 
6. Familiearchief Tleleman. Verslagboek van de Vereeniging der Vooruitziende 

Landbouwers. 
7. Familiearchief Tleleman. Eedaflegging Tleleman Charles. Karel wordt burge

meester benoemd biJ Koninklijk Besluit van 13 Juni 1921. hiJ legt op 19 augus
lus de eed af In handen van de arrondissementscommissaris. 

R FamllJearchlcf Tleleman. Verslagboek van de Vereeniging der Vooruitziende 
Landbouwers. verslag van 18 december 1934. 

9. Of<: BEEH A., Gerlenkh(x'k. Eeuwfeest van l1et Sint Vincentiuscollege, Eekloo 1840-
1940. Gent, 1946. p. I Hl. . 

10. lJg BEEH A., a.w, p. 12:~. 
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11. Archief van het College. Alle gegevens in verband met het college komen uit dit 
archief. Met dank aan Johan Cromheecke, bestuurssecretaris van het Sint
Vincentiuscollege. 

12. DE BEER A., a.w., p. 120 
13. De einduitslag van de klas: 

1. Naudts Maurice (Beirvelde) 896,6 op 960 
2. Rijffranck Jan (Eeklo) 879,1 
3. Tieleman Edmond (Waterland-Oudeman) 871.6 
4. Steyaert Edgard (Eeklo) 852,0 
5. Boereboom Marcel (Stalhille) 839.4 

Van Lantschoot Oswald (Dendermonde) 838,2 
7. De Prest Omer (Beernem) 793,8 
8. Van Dorpe Gerard (Landskouter) 779.4 

Verstraete Jozef (Eeklo) 778.9 
10. Geirnaert Modest (Maldegem) 760.7 
11. De Kesel Leo (Adegem) 734.9 

Lampaert M. (Eeklo) 733.8 
De Keyser Urbain (Ursel) 731.9 

14. lngels Achiel (Lembeke) 715.0 
15. Bauwens Albert (Oostwinkel) 693.0 
16. Verstraete Régule (Adegem) 620.1 
17. Tourny August (Eeklo) 612.1 
18. Van Haelst Robert (Eeklo) 568.5 

Jozef Van Herreweghe uit Watervliet nam niet aan alle examens deel. 
De Kesel Leo, Bauwens Albert en Van Haelst Robert werden priester. 
Leo De Kesel werd hulpbisschop van het bisdom Gent. 

14. Deze laatste prijskamp telde niet mee voor de einduitslag. Het was een soort 
summatieve toets. 

15. De uitslag van de andere leerlingen: 3. Boereboom. 4. Van Dorpe. 5. De Kesel. 6. 
Bauwens. 7. Verstraete J., 8. Lampaert. 9. Geirnaert. 10 De Pauw. 11. De Keyser. 
12. Lampaert L., 13. Van Haelst. 14. lngels. 15. Verstraete R. 

16. Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Brief van 3 febnlari 1999 waarin Viviane 
Remels. directeur Studentenadministratie. de studieresultaten van Edmond 
Tieleman meedeelt. 
Familiearchief Tleleman. Inschrijvingsformulieren Edmond Tieleman. 

17. Familiearchief Tieleman. Programma van de Gouwdag van 5 september 1922. 
18. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (NEVB). CD-rom: trel\voord: 
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Negentiende-eeuwse 
geschiedschrijvers over de 
geboorte van Keizer Karel 
te Eeklo 

Peter LAROY 

"Of er inderdaed iets bestonde van hetgeen te Eecloo, van ouders 
tot ouders, overgezegd wordt: dat Keizer Karel V er zou ter wereld geko
men zyn, op eenen doortogt zyner doorluchtige ouders, van Brugge naer 
Gent, en dat moeder en kind des nachts naer deze laetste stad in het 
Princenhof zouden overgevoerd geweest zyn, van waer de geboorte zoude 
zyn kenbaer gemaekt"l. 

Deze vraag uit de negentiende eeuw is bij het einde van de twin
tigste eeuw meer dan actueel. De herdenkingen rond de vijfhonderste 
verjaardag van de geboorte van Keizer Karel hebben immers een heleboel 
zaken rond die figuur opnieuw aan de orde gebracht. In de marge van het 
feestgebeuren dook onvermijdelijk opnieuw de vraag op of Keizer Karel 
toch niet te Eeklo zou zijn geboren2 . Wordt met deze vraag niet opnieuw 
het warm water uitgevonden? Het is immers niet voor het eerst dat er 
vragen rijzen rond de waarheid van dit gerucht. Ook bij het herdenken 
van de driehonderdste verjaardag van het overlijden van de vorst (1858) 
brachten enkele lokale geschiedschrijvers de kwestie aan de orde. 

In het weekblad De Eeclonaer van 4 april 1858 verscheen immers 
een bijdrage die probeerde wat licht te werpen op de zaak3 . Het lijkt ons 
interessant om dit eens van dichterbij te bekijken. Niet alleen de redene
ring die wordt gevolgd is daarbij van tel. De vraag waar Keizer Karel het 
levenslicht zag. is hier maar bijzaak4 . We willen vooral aandacht beste
den aan de manier waarop deze vraag beantwoord werd en dit zo moge
liJk kaderen in het ruimer perspectief van de Eeklose geschiedschrijving5 . 
Werd er op dat moment met andere woorden al op een ernstige manier 
aan historisch onderzoek gedaan te Eeklo? Het artikel in De Eeclonaer 
leent zich hier uitstekend toe omdat er ook een repliek kwam. Dat de 
repliek op dat moment niet werd gepubliceerd in het weekblad maakt het 
er bovendien nog wat interessanter op6. 
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De Eeclonaer is bijna vanaf haar ontstaan een uitstekend me
dium geweest om historische nota's te verspreiden. In het overzichtswerk 
over De Eeclonaer schrijft P. Van de Woestijne die interesse vooral toe aan 
de figuur van August Van Acker7 . Als opsteller streefde hij er naar een 
kwaliteitsblad te maken. Letterkundige en historische bijdragen maakten 
onverbrekelijk deel uit van de mix die hij voor ogen had. De artikels met 
historische inslag kwamen nu eens op verzoek, dan weer op eigen initia
tief. Het stuk over Keizer Karel in dit geval werd geschreven door Edouard 
Van Damme-Bernier op verzoek van Eduard Neelemans. Deze laatste had 
reeds een aantal bijdragen geschreven over Eeklo, zou korte tijd nadien 
ook een eerste Geschiedenis van Eeklo samenstellen en vroeg nu aan zijn 
vriend Van Damme-Bernier ook eens iets te onthullen over het duistere 
verleden. 

Edouard Van Damme, die steeds de naam van zijn jong gestorven 
echtgenote in epitheton meenam, kan zonder twijfel worden beschouwd 
als een van de meest verdienstelijke figuren uit de 19de eeuw wat betreft 
de Eeklose geschiedschrijving. Zijn vader, die hem blijkbaar ooit het ver
haal vertelde van Keizer Karels geboorte, was ooit burgemeester van de 
stad. Edouard Van Damme (1806-1882) groeide bijgevolg op in de betere 
kringen en raakte op jonge leeftijd bevriend met Karel Lodewijck 
Ledeganck. Hun goede relatie komt overigens herhaaldelijk aan bod in de 
publicatie Een dichter bij ons. Karel Lodewijk Ledeganck (1805-1847)8. 
Bijzonder treffend is ook het feit dat de dichter een volledig gedicht wijd
de aan zijn goede vriend. Daar klinkt het dat "een gloed naar kennis" zich 
meester maakte van Van Damme9 . De Eeklonaar studeerde rechten, ves
tigde zich als notaris en raakte ook in de politiek (provincieraadslid) . 
Opvallend is wel dat hij ook in contact kwam met de kringen waarin 
Ledeganck zich bewoog. Van Damme was in correspondentie met 
Snellaert, met Rolin en met andere literatoren van zijn tijd. Het historisch 
besef van deze romantische schrijvers was nooit ver weg. Maar deze jurist 
ging verder. Hij besefte maar al te goed de waarde van het originele bron
nenonderzoek. Dit bracht hem er bijvoorbeeld ook toe om stukken te 
laten kopiëren die in Brussel werden bewaard. Het is op basis van een 
van die stukken dat hij zijn opzoekingen over Keizer Karel kenbaar maak
te. Hem komt ongetwijfeld de verdienste toe dit onder de aandacht te heb
ben gebracht. 

De auteur windt er overigens geen doekjes om. Op de gestelde 
vraag of Eeklo de geboorteplaats van Keizer Karel kan zijn. antwoordt h~1 
meteen niet te geloven in de legende 10. Maar hij gaat onmiddell~jk op zoek 
naar de reden waarom een zeker waas van geheimzinnigheid rond de 
gebeurtenis hangt. Ook Van Damme-Bernier had immers vastgesteld dat 
er "zonderlinge omstandigheden (waren). die my destyds des te opmerkt .... 
lyker voorkwamen daer wylen myn vader my deze tlertellillg ook gedaen 
had. ofschoon niet zonder eenen beteekenenden glimlach. alsq{ hy er groot
elyks aen twWelde". 

De verklaring valt uiteen in volgende stukken: 

1.1)2 



NEGEN11ENDE-EEUWSE GESCHIEDSCHRlJVERS OVER DE GEBOORTE VAN KEIZER KAREL TE EEKLO 

- Vanaf februari 1499 tot maart 1500 was er een groot aantal notabelen 
van die tijd dat te Eeklo kwam. Wellicht is daaruit het verhaal ontspro
ten dat er wel een belangrijke figuur moest aanwezig zijn. 

- Vervolgens is er het feit dat een Eeklonaar (Vincent Zoetaert) de melding 
bracht dat er een keizer geboren was. Ook dat kan voor verwarring zor
gen: waarom bracht immers niet een Gentse bode het bericht naar 
Eeklo? 

- Verder is er een mededeling die dan weer zegt dat Johanna van Castilië 
beviel in een huis in de Brabandstraet te Gent. 

- Bovendien is er ook verwarring over de datum waarop alles gebeurde 
(22 februari, 24 februari en 25 februari?). 

- In die dagen valt ook de aanwezigheid van Jacob de Ketelboetere, ont
vanger-generaal van Vlaanderen op. Als zo'n belangrijk figuur op 
bezoek komt, kan dat opnieuw heel wat speculaties losmaken. 

- Tenslotte is het wel zo dat de kleine Karel op bezoek zou zijn geweest 
toen hij ruim een jaar oud was. "Alzoo is Eecloo als plaets der eerste 
wandeling van keizer Karel te beschouwen." 

Auteur Van Damme stelt zich dan ook terecht de vraag: 
"Van waer dan al die verschillige dagteekeningen en tegenstrydige overle
veringen over eene zoo belangryke gebeurtenis?" 

Maar verder dan deze tegenstrijdigheden signaleren reiken zijn 
aspiraties niet. " ... doe gy dit liever zelf, naer de gevoelens die myne mede
deelingen in u doen ontstaen om de waerheid te ontdekken, " zo geeft Van 
Damme raad aan Neelemans. Wel brengt hij nog een beschrijving van de 
feestelijkheden die plaats hadden voor de geboorte. Men stak een groot 
vreugdevuur aan, toneelspelers en zwaardvechters traden op, de klokken 
luidden ("om het hoofd te doen duizelen '1 , de plaatselijke overheid richtte 
een feestmaal aan en deelde geld uit, kortom, het feest kon niet op. De 
omvang van de feestelijkheden is op zich dan weer een nieuwe hint om te 
twijfelen of Karel dan toch niet te Eeklo was geboren. En hoewel het stuk 
dus niet echt een opinie uitspreekt, blijft er tussen de regels door enige 
twijfel. 

Kort na het verschijnen van De Eeclonaer moet er bij de redactie 
een document zijn toegekomen dat als volgt opende: "Met veel belang
stelling las ik in Uw blad vanden 4 April den brief van den Heer van 
Damme-Bern ier aan den Heer Neelemans omtrent de overlevering dat 
Karel V niet te Gent maar te Eecloo zoude geboren zijn. mitsgaders het 
betoog van eerstgenoemden Heer dat de overlevering onjuist is; maar dat 
daarentegen de geboortedag van den Vorst verkeerderlijk wordt opgegeven 
24 februarij 1499 (J 500) als moetende dit zijn 22 februari. "11. 

Daarop ontwikkelt de steller van het geschrift een redenering die 
tot de conclusie moet leiden dat Keizer Karel helemaal niet in Eeklo maar 
wel te Gent werd geboren. Om te beginnen was het volgens hem wel te 
begrijpen dat het kind het levenslicht zag in Vlaanderen en dan liefst in 
Gent. Op die manier zouden de Duitse keurvorsten nooit de pasgebo-
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rene, indien het een jongen was, kunnen afwijzen als hun vorst. 
Anderzijds vindt hij het gewaagd om terug te vallen op slechts een docu
ment en dit te confronteren met de overlevering. Bovendien hebben heel 
wat kroniekschrijvers, die bovendien goed vertrouwd waren met de kei
zer of zijn familie, steeds weer gewezen op het feit dat Karel te Gent werd 
geboren. De auteur geeft wel toe dat er rond de datum van de geboorte 
enige verwarring is. 

"Men zal mij tegenwerpen dat ik hier wijs op schrijffouten en dat 
wat ik zeg geene aanmerkingen zijn, maar vitterijen, doch daarop ant
woord ik dat wanneer men het onderneemt om te bestrijden wat door alle 
Geschiedschrijvers is gezegd, en wat over de geheele wereld sinds meer 
dan drie en een halve eeuw voor vast is aangenomen. men volstrekt besla
gen ter bane komen moet. Even als de balans van een bankiershuis. het
welk millioenen verhandelt, geen geloof in regten geniet wanneer daarin 
het verschil van slechts éénfranc voorkomt, eveneens kan op eene zich zel
ven staande historische Oorkonde, die in strijd is met zich zelve, al is het 
dan ook op het minste punt of die abuizen bevat al zijn zij nog zoo gering. 
niet genoegzaam zijn om alles te verwerpen, wat door honderden een
stemmig en zonder afwijking is gezegd. " De kern van de zaak ligt volgens 
de opponent in "de Confusien en Verwarringen die voortsproten uit de tijd
rekening die toenmaals werd gevolgd en waarbij zonneklaar wordt bewe
zen dat niet zelden datgene wat aangevoerd wordt tot opheldering eener 
Dagteekening, juist verstrekt tot eene onoplosbare Verwarring. " 

Deze vrij uitgebreide repliek getuigt dus duidelijk van kennis van 
de periode en van het bronnenmateriaal dat erop betrekking heeft. En dat 
is ook niet verwonderlijk. De opsteller van het stuk was de Zeeuws
Vlaming Egbert Risseeuw (1798-1869). Zijn tijdgenoten leerden hem ken
nen als een goed gedocumenteerde. gedegen maar soms toch wel contro
versiële amateur-historicus. Als advocaat en notaris in het Nederlandse 
Oostburg publiceerde hij heel wat over de Zeeuws-Vlaanderen en de aan
palende gebieden. In Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis 
inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen en in het Cadsandria Jaarboe~ie 
schreef hij stukjes over de meest diverse ondelwerpen 12. Zijn Juridische 
vorming in samenhang met zijn vlotte schrijfstijl leidde meer dan eens tot 
polemiek. De inbreng in de discussie rond Keizer Karel bevestigt de door 
de auteur H.A.J. Maassen ontwikkelde stelling dat "de prikkel t'an de 
strijd voor hem vaak mede aanleiding (sch!jnt) te zijn geweest. om in de 
pen te klimmen"13. Dezelfde auteur laat zijn historisch werk aansluiten 
bij de romantische visie en typeert Risseeuw "als markante. stT1idban> 
persoonlijkheid die, hoewel soms wat warrig en weinig doordacht. steeds 
voor z!jn mening uitkwam en een oprecht li€!.fhebber van de geschiedenis 
was"14. Kortom, met Johannes Egbert Risseeuw had Edouard Van 
Damme-Bernier een waardig opponent. 

Tot daar de feiten. Gaat men even dlept"'r op de zaak in. dnn komt 
men tot een interessante ontwikkeling. Eerst en vooral is er de vnststd
ling dat hier twee geschiedschrijvers aan het wl'rk ziJn die nlvnst Illt't'r 
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waren dan amateurs. Beoordeeld aan de normen van de hedendaagse 
geschiedschrijving voldoen zij wel niet helemaal aan de vereiste criteria. 
Ongetwijfeld heeft evenwel de arbeid van deze negentiende-eeuwse lo
kale geschiedschrijvers zijn stempel gedrukt op de latere ontwikkelingen. 

Het is in dat verband interessant om na te gaan welke bronnen 
beide heren aanboren. Voor Van Damme-Bernier is dit naast één archief
stuk (een stadsrekening. of eerder een kopie ervan) volgende literatuur: 
- Dictionnaire historique; 
- Custis. jaarboek. Brugge (1738); 
- Geschiedenis der Graven van Vlaenderen. Brugge (1847); 
- Van der Vynckt. l'Histoire des troubles des Pays-Bas, Brussel (1822); 
- Messager des sciences historiques de la Belgique. Gent (1841). 

Risseeuw op zijn beurt maakt van volgende documenten gebruik: 
- Marcus van Vaernewijck, Historie van België; 
- Leti, biografie van Keizer Karel (vertaald uit Italiaans en bij J. De Ruiter 

in Amsterdam gedrukt in 1735); 
- Wijdts. Chronycke van Vlaenderen; 
- Sanderus. Flandria Illustrata; 
- Van Loo, Beschrijving der Graven van Vlaanderen; 
- Jan van Reigersberch. Kroniek van Zeeland; 
- Smallegange. Kroniek; 
- Placcaetbouck van Vlaenderen. 

Beide vorsers vallen dus in hoofdzaak terug op kronieken en 
overleveringen. Dit was nog de geschiedschrijving zoals men die al eeuw
en-lang kende. Vooral Risseeuw gelooft in de getuigenissen van tijdgeno
ten. Over Reigersberch bijvoorbeeld vindt hij dat "zijn aanzienlijke Stand 
( ... ) moet hem dikwijls in de gelegenheid hebben gesteld den Vorst te nade
ren bij diens herhaalde bezoeken ( . .. j". Waaruit dan de conclusie volgt dat 
hij het toch wel zal geweten hebben hoe de vork in de steel zat. Vanuit 
het standpunt van de hedendaagse wetenschappelijke geschiedschrijving 
ontbreekt bij Risseeuw op dat vlak alvast de nodige kritische zin om deze 
bron te benaderen. 

Van Damme-Bernier is dan wel al meer op weg naar een meer 
positivistische kijk op de zaak door het gebruik van de eigenlijke bron
nen. In de eerste Geschiedenis van Eeklo die Neelemans kort daarop liet 
verschijnen staat het overigens vol met geciteerde of geparafraseerde 
archiefstukken. Maar men ziet dat in dit geval nog enige onzekerheid 
bestaat: Van Damme wil het ook niet al voor waarheid houden. Risseeuw 
bestrijdt ze fel. De rekening is volgens hem op bepaalde vlakken onjuist 
en bovendien kunnen Neelemans en Van Damme beweren wat ze willen. 
Omwille van "de duL<;lerheid die in de Eecloosche Rekening heerschi, dwf 
ik mij met alle bescheidenheid veroorloven de Heeren Van Damme en 
Neelemans uil te noodigen licht over de vaak genoemde Rekening te ver
spreiden." Met zijn vraag om controleerbaarheid gaat Risseeuw hier een 
richting uit die weer meer naar de wetenschappelijke aanpak neigt. 
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Het niveau waarop de discussie wordt gevoerd. treft dus. Zonder 
twijfel sluit dit aan bij het bijzonder rijke en interessante intellectuele 
leven dat Eeklo zeker in de eerste helft van de 19de eeuw kende 15. Net 
zoals op zoveel andere plaatsen waren het ook te Eeklo nog steeds verte
genwoordigers uit de betere klassen (advocaten, geneesheren, literatoren) 
die zich met onderzoek onledig hielden. Wie zou anders tijd hebben om 
zich met het verleden onledig te houden? En bovenal, wie had het geld 
om verplaatsingen te ondernemen of om (de vaak oude) boeken aan te 
kopen? Pas later gingen ook vertegenwoordigers uit de lagere intellectu
ele klassen (onderwijzers, ambtenaren) zich met het onderzoek bemoeien. 
Noteren we ook de rol die De Eedonaer vanaf 1848 daarin speelde. 
Dankzij dit concreet voorbeeld ziet men overigens dat het weekblad ook 
over de grens werd gelezen. De stempel kwaliteitsblad wordt dus ver
moedelijk niet ten onrechte toegekend. 

Kortom, dit concreet lokaal-historisch probleem bevestigt nog 
maar eens dat reeds halfweg de 19de eeuw pogingen werden ondernomen 
om gedegen historisch onderzoek te voeren in Eeklo en omgeving. Het is 
interessant om zien dat er zelfs respons van over de landsgrens heen 
kwam. En dat er ook toen reeds verschillende meningen bestonden over 
het Eeklose verleden, verwondert ons heden ten dage niet meer. Magna 
est vis consuetidinis ... 

NOTEN 

1. De Eedonaer. 4 april 1858. 
2. De vraag werd bijvoorbeeld opnieuw gesteld door de Eeklose heemkundige R. 

Tondat. Aanvankelijk vertrok hij van een stelling die min of meer gelijk loopt met 
wat altijd aangenomen was: " ... in de hele stadsrekening is daar geen enkele aan
wijzing voor te vinden" (Slotparagraafvan R. TONDAT. Keizer Karel en Eeklo. in: De 
Eeklose Dobbelgebakkene. 1999(2). pp. 55-59). Na verdere opzoekingen is deze 
lokale vorser er op basis van een aantal indicaties wél van overtuigd dat Keizer 
Karel te Eeklo het levenslicht zag (zie bijv. het interview door M. VAN HULLE. ver
schenen in Taptoe. 20 oktober 1999 met als titel: Heemkundige Romano Tondar 
verstoort Gents jeesIjaar met een historische vondst: Keizer Karel is een Eeklonaar.) 

3. De bijdrage die verscheen in De Eeclonaer kadert in een reeks opeenvolgende stuk
jes die bepaalde zaken uit de geschiedenis van Eeklo willen belichten. In het stuk
je komt naast de problematiek van de geboorteplaats ook een vraag naar voor O\'t'l' 

de ontstaansgeschiedenis van Eeklo. Ook daarover heerst enige onzek('rheid. 
Enige jaren geleden voerden de Eeklose lokaal-historki en heemkundige vorSt'1'8 
daarover trouwens een felle polemiek. Toeval of niet. het was ook toen Ho Tondnt 
die de lont aan hel kl'Uitvat slak. 

4. In het licht van hel geschiedenisonderzoek lijkt dt'ze vrnng ons persoonl~jk maar 
Spielerei. Zie ook P. LAROY. Keizer Karel. Een schalkse nliter. Eeklo. 1 HHH. p.27 en 
p.170. 
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5. Deze bijdrage sluit aan bij de andere teksten in dit jaarboek die handelen over 
geschiedenisonderzoek en over vorsers in het Meetjesland. 

6. Het document. (8 bladzijden en gedateerd 8 april 1858) met de repliek is te vinden 
in de collectie Vliegende Bladen van de Universiteitsbibliotheek Gent. Hoe het daar 
verzeilde is niet helemaal duidelijk. Het is vermoedelijk wel ooit op de toenmalige 
redactie van De Eeclonaer geweest. Op het manuscript is immers met de hand vol
gende vermelding bijgeschreven: "Wel te bewaren om een nieuw artikel op Keizer 
Karel te maken in 1873. " 

7. P. VAN DE WOESTIJNE. 150 jaar. Van De Eeclonaer tot De Eecloonaar. Eeklo. 1998. 
pp.29-34. 

8. P. VAN DE WOESTIJNE & H. NOTIEBOOM. Een dichter bij ons. Karel Lodewijk 
Ledeganck (1805-1847), Eeklo. 1997, pp.228-229. 

9. Het gedicht is ook opgenomen in de recente publicatie M. VAN HULLE (ed.). Karel 
Lodewyck Ledeganek. Leven en werk, Eeklo. 1996. pp.249-252. 

10. Alle nu geciteerde of geparafraseerde stukken komen uit de hoger vermelde bij
drage in De Eeclonaer van 4 april 1858. 

11. Alle nu geciteerde of geparafraseerde stukken komen uit het hoger vermelde 
manuscript dat zich bevindt in de collectie Vliegende Bladen van de 
Universiteitsbibliotheek Gent. 

12. Over het waterrecht te Damme en het reglement van tol en navigatie op het Zwin 
(1858). de Heydenzee (1854). de rol van kol. Ledel in de strijd rond de Belgische 
onafhankelijkheid (1858). de Oostburgse kerkelijke toestand in de 16de eeuw 
(1863), herinneringen aan de tiendaagse veldtocht (1858). Een prachtige schets 
van deze figuur vindt men terug in de bijdrage van H.A.J. MAASSEN. Mr. J. Egberts 
Risseeuw: een strfjdbaar Zeeuwsvlaming uit de Romantiek in: Zeeuws Tijdschrift. 
1984, 34(2). pp.57-60. Over zijn afkomst en enkele tijdgenoten waar hij omgang 
mee had. is een en ander terug te vinden in LH.J. POISSONNIER, Het album ami
corum van Mr. Johannes Egberts Risseeuw (1789-1869), notaris en advocaat te 
Oostburg in: Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. 1994. 
22. pp.131-152. Met dank aan de Zeeuwse Bibliotheek. 

13. H.A.J. MAASSEN. Op.cit., p.58. 
14. HAJ. MAASSEN. Op.cit., p.60. 
15. Een glimp van dit leven is ook terug te vinden in P. LAROY. Aan de wieg van de 

Vlamnsche Beweeg ing. De Geschiedenis van het Willemsfonds in Eeklo en het 
Meetjesland. Gent-Eeklo. 1993. pp.1-15. 
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De Lembeekse schepenen 
tijdens de 18de eeuw: 
een sociaal-economische 
verkenning 

Roger BUYCK 

Het sociaal-economisch onderzoek van de 18de-eeuwse schepenen 
te Lembeke berust in hoofdzaak op vier soorten archivalia, met name de 
staten van goed, de ommestellinglijsten, de resolutieboeken en de 
parochieregisters. 

Een staat van goed is sinds de laatste dertig jaar dé archiefbron bij 
uitstek om aan stambomen meer kleur en inhoud te geven. Niet enkel 
genealogen maar ook historici maakten en maken van deze bron dank
baar gebruik. Jarenlang onderzoek én verwerking van staten van goed 
hebben ons geleerd dat de aanvankelijke definitie ..... uitvoerige boedel
beschryving van steTjhuizen te Gent, waar minderjarigen, d. w.z. wezen, 
als erfgenamen voorkwamen ... "1 zeker meer moet worden genuanceerd. 
Uiteraard werd in het geval van minderjarige kinderen een staat van goed 
opgemaakt, doch ook bij het overlijden van vrijgezellen2 , minderjarige 
dochters3 en kinderloze huwelijken4 werden te Lembeke af en toe staten 
van goed geregistreerd. 

Hoe interessant deze archiefbron voor het voorliggend onderzoek ook 
was, toch blijft een dergelijke momentopname in het leven van deze per
sonen weinig relevant, zolang deze gegevens niet beoordeeld worden bin
nen het kader van de 18de-eeuwse Lembeekse leefgemeenschap. Een 
klakkeloos verwerken van al de beschikbare staten van goed bleek geen 
adequate methode, want op een totaal van 570 staten van goed die tij
dens de periode 1700-1795 te Lembeke in auditie kwamen, waren er 127 
afkomstig van personen die uit Lembeke waren weggetrokken. Het feit 
dat de overledene keurbroeder aI -zuster van Lembeke was - ongeacht de 
woonplaats van zijn of haar overlijden - had voor gevolg dat hun staat van 
goed niet voor de wet van hun laatste woonplaats, doch wel voor de sche
penen van Lcmheke moest worden verleden. 
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Tabel 1 
KEURBROEDERS EN -ZUSTERS DIE IN ANDERE LOKALITEITEN OVERLEDEN5 

Adegem 
Assenede 
Bassevelde 
Brugge 
Eeklo 
Ertvelde 
Evergem 
Heusden 
Kaprijke 
Maldegem 
Middelburg (in Vlaanderen) 
Oosteeklo 
Oostkerke 
Oostwinkel 
Ronsele 
Sint-Jan-in-Eremo 
Sint-Laureins 
Sint -Margriete 
Sleidinge 
Waterland -Oudeman 
Watervliet 
Zomergem 

3 
1 
5 
1 

16 
1 
2 
1 

34 
1 
4 
9 
1 
9 
1 
5 

14 
1 
7 
2 
6 
3 

Deze juridische implicatie wijzigt echter niets aan de vaststelling 
dat deze keurbroeders en/ of -zusters geen deel uitmaakten van de leef. 
gemeenschap binnen de prochie ende heerlychede van Lembeke. W~ 
beperkten ons dan ook tot de 443 staten van goed die daadwerkelij~ 
betrekking hadden op gezinnen van en woonachtig te Lembeke. 

Vanzelfsprekend was niei voor elke Lembeekse schepen een dergelijk~ 
bron voorhanden. Om deze lacune althans gedeeltelijk op te vullen, 
maakten wij gebruik van de jaarlijkse ommestellinglijsten. Deze nscal~ 
bron is niettegenstaande haar beperkte informatie toch een ideaal werk· 
instrument. Niet alleen verschaft zij ons inzicht in de omvang van hel 
door de landbouwers gebruikte areaal: ook voor neringdoenden. hande· 
laars en ambtenaren krijgen wij een globale taxatie op basis van d~ 
"ges tae thede. neirynghe ende negotiatie" 6. Een tienjaarlijkse doorlichtin~ 
van al de Lembeekse belastingbetalers sielde ons in staat het economisch 
en sociaal niveau van de schepenen in een Juister perspectief te plaatsen, 

Alhoewel Neelemans reeds op het einde van de 19de eeuw een lijst ww 
de schepenen publiceerde7 • - en zich hit'rbij blijkbaar baset"'rde op dt' 
wetsvernieuwingen zoals die in de resoltttieboeken werden genokt'rd . 
hield hij geen rekening met overlijdens ti.1dl'l\S de uitoefening W\11 11\111 
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mandaat. Dit had voor gevolg dat eventuele tussentijdse benoemingen 
van plaatsvervangers niet aan bod kwamen. Een nauwgezette lectuur van 
de wetsverslagen uit de 18de eeuw vervolledigt dan ook de sporadische 
hiaten in diens lijst van de Lembeekse schepenen8 . 

Niettegenstaande de al met al toch ruime informatie door de reeds 
genoemde archivalia bleef de identificatie van sommige schepenen toch 
problematisch. Enkel een gezinsreconstructie aan de hand van de 
parochieregisters kon hier een oplossing bieden. Vanzelfsprekend is een 
combinatie van de hierboven vermelde bronnen een noodzakelijke voor
waarde voor een exact beeld van al deze personalia. 

Zoals uit bijlage 1 blijkt, waren er tijdens de 18de eeuw te Lembeke 
78 verschillende schepenen. Bij sommige schepenen was de uitverkiezing 
tot het schepenambt een soort familietraditie; bij een relatief groot aan
tal vormde de familiale binding een niet te verwaarlozen factor, terwijl een 
vrij beperkt aantal schepenen even plots van het politieke toneel ver
dween als ze er gekomen was. Rekening houdend met de resultaten van 
vroegere studies in verband met het schepenambt te Eeklo en te Kaprijke 
was het dan ook aangewezen om de situatie te Lembeke hiermee te ver
gelijken. 

1. DE LEMBEEKSE SCHEPENEN OP BASIS VAN DE STATEN VAN GOED 

Voor 39 schepenen waren naargelang van het individu één of meer 
staten van goed beschikbaar. Hierbij was een duidelijk onderscheid 
merkbaar naargelang deze werden opgemaakt naar aanleiding van het 
overlijden van de vrouw, dan wel van de schepen zelf. In het laatste geval 
ging het overlijden immers meestal gepaard met een openbare venditie 
van het roerend goed, waarbij de griffier zich tevreden stelde met de ver
melding van het totaalbedrag van de verkochte goederen. Op deze wijze 
hebben wij het raden naar de samenstelling van bij voorbeeld de veesta
pel, het landbouwalaam, vaatwerk en dergelijke meer. Toch waren vol
doende staten van goed beschikbaar om daaruit een algemene trend te 
kunnen afleiden voor het geheel van de groep wethouders. 

Voor een onderlinge vergelijking maakten wij gebruik van het 
totaalbedrag van de activa, de hoeveelheid eigen landbouwareaal, de vee
stapel en het bedrag aan contante penningen. 

1. 1 HET TOTMLBEDHAG VAN DE ACTIVA 

Hoe eenzijdig en onvolledig een evaluatie op basis van de activa ook 
mag lijken, toch geeft ze een beter inzicht in de economische situatie van 
het gezin, dan wanneer alleen maar rekening zou worden gehouden met 
het saldo van activa en passiva. Laatstgenoemde bedragen werden 
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immers sterk beïnvloed door de wezen penningen die nog moesten worden 
vereffend na de dood van een eerste, tweede, ... huwelijkspartner. 

De activa waren grosso modo samengesteld uit de in ponden gro
ten uitgedrukte waarde van de inboedel van het huis, de schuur, de stal
len, de houtwas en de "seule ende saef' in het geval van een schepen
landbouwer of in de waarde van de winkel en winkelwaren wanneer de 
schepen thuishoorde in de secundaire of tertiaire sector. Naargelang van 
het individu kwamen hierbij ook nog de "renten" en "baetelicke inschul
den" die de activa - uitzonderlijk - sterk konden verhogen. Voornamelijk 
bij schepenen-landbouwers speelde het eigen landbouwbezit een belang
rijke rol; toch werd hierbij niet de waarde maar wel de in gemet en roe
den uitgedrukte oppervlakte aangeduid. Vanzelfsprekend beïnvloedde dit 
laatste element zeer sterk het reëel actief van het gezin. 

Tabel 2 
ACTIVA VAN DE STATEN VAN GOED VAN LEMBEEKSE SCHEPENEN 

Naam Jaartal Bedrag 

Betsens Adriaen fs Jaecques 1733 314. 18. O. lb.gr. 
Boelens Geraard fs Pieter 1742 329. 4. 8. 6 

1755 507. 4.10. 

Boelens Jacobus fs Geraard 1781 1150. 8. 1. 
Cathelyn Jooris fs Jan 1733 390. 15. 9. 9 
Cathelyn Jooris fs Laureyns 1783 407. 81. 8. 10 
Cathelyn Pieter fs Jooris 1758 487. 5. O. 

1771 1121. 4. 3. 3 
Colpaert Geraard 1750 272. 13. 2. 
De Coeyere Christoffel fs Joos 1729 533. 16. 5. 
De Oecker Joos fs Jan 1738 413. 12. 4. 
De Rycke Jan fs Franchois 1729 665. 3. 8. 
De Rycke Joannes fs Jans 1764 509. 7. 6. 
De Sutter Jooris fs Anthone 1722 426. 1. 6. 

1732 ? 

De Sutter Jan fs Anthone 1724 302. 9. 3. 
Ohanens Pieter fs Gabriël 1713 1041. 13. 4. 
Ohanens Pieter fs Joannes 1786 1070. 19.10. 
Ohaenens Pieter fs Jooris 1707 393. 2. 7. 
Ohaese Jan fs Jans 1700 193. 4.10. 

1741 408. 6. 7. 6 

Ohaese Lieven fs Jacobus 1759 540. 8. 3. 
1765 1205. 15. 7. 

Dhaese Pieter t's Jan 1710 1 1 1. 14. O. 

j()~ 
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Dhuyvetter Jan 1746 293. 3. O. 
1751 overleden te Kaprijke 

Goethals J oannes fs Jan 1762 827. 12. 3. 4. 
1770 815. 14. 1. 

Goole Pieter Josephus fs Josephi 1783 875. 9. 9. 6. 
Monnaers Gabriël 1739 350. 0.11. 6 

1758 379. 16. 2. 
1777 overleden te Sleidinge 

Rogiers Christoffel 1709 200. 1. 8. 
1715 233. 4. 8. 
1722 201. 10. O. 

Standaert Bauduyn 1729 544. 1. 8. 
Standaert Joannes fs Jan 1759 2596. 2. 9. 
Standaert Jooris fs Pieter 1715 2997. 15. 7. 6 
Stockman Joannes fs Jan 1763 621. 12. 7. 
Stockman Joannes fs Lieven 1750 120l. 5. 6. 6 
Usdé Pieter 1728 180. 7. O. 6 

1730 108. 9. O. 

Van Acker Guilliaeme 1710 1063. 10. 2. 
Van der Leck Jan 1708 391. 15.11. 6 
Van Ooteghem Pieter fs Pieter 1717 659. 5. 9. 
Van Overtvelt Jaecques fs Vincent 1715 246. 12. 4. 
Van Poecke Joseph 1731 255. 13. 2. 
Van Waes Jooris fs Pieter 1701 297. 17. 5. 

1710 362. 11. 8. 

Van Zele Christoffel fs Jaecques 1729 429. 2. 4. 
1735 321. 17.10. 

Van Zele Pieter 1724 520. 17.11. 
Van Zele Pieter fs J ooris 1738 1223. 8.11. 8 

1750 1465. 13. 2. 6 

Deze activa-bedragen werden uiteraard door heel wat factoren 
beïnvloed. Om slechts de meest voor de hand liggende te noemen: de al 
dan niet gunstige conjunctuur tijdens de periode die aan het overlijden 
voorafging. de leeftijd van de schepen. de al dan niet economisch gunsti
ge keuze van een nieuwe huwelijkspartner bij het aangaan van een twee
de. derde .... huwelijk, de aangroei van het onroerend goed naar aanlei
ding van erfenissen en dergelijke meer. Aangezien al deze factoren in alle 
staten van goed een analoge rol speelden, was het dan ook aangewezen 
de'ze activa-bedragen te situeren tegen de achtergrond van de activa
bedragen van alle Lembeekse staten van goed. 
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Tabel 3 
CATEGORIEËN VAN ACTIVA-BEDRAGEN BINNEN DE LEMBEEKSE LEEFGEMEENSCHAP 

Categorie Aantal Percentage Aantal activa-
bedragen van 
Lembeekse 
schepenen 

o tot 50Ib.gr. 103 23,2 % geen 

51 tot 100 lb. gr. 108 24,3 % geen 

101 tot 150 lb. gr. 48 10,8 % 2 

151 tot 200 lb. gr. 40 9,0% 2 

201 tot 300 lb. gr. 43 9,9% 8 

301 tot 400 lb. gr. 32 7,2% 10 

401 tot 500 lb. gr. 21 4,7% 6 

501 tot 1000 lb. gr. 32 7,2% 12 

1001 tot 2000 lb. gr. 14 3,1 % 9 

meer dan 2000 lb. gr. 2 0,47 % 2 

Totaal 443 51 

Bekijken we de hierboven staande tabel. dan blijkt zeer duidelijk dat 
bijna 60 % van de bevolking nooit voor een schepenambt in aanmerking 
kwam. Anderzijds is het opvallend dat bij de activa boven de 500 ponden 
groten op een totaal van 48 staten van goed (32 + 14 + 2) er 23 afkom
stig waren van schepengezinnen. Voornamelijk bij schepenen-landbou
wers werden de activa sterk beïnvloed door de waarde van de landbouw
gewassen, de bemesting van de gronden en de houtwas. Als voorbeeld 
kozen wij de staat van goed van Joannes Standaert fs Jan die op 24 
december 1758 overleed9 . Alleen voor de Ackerprijs kwamen we b~j hem 
reeds aan een totaal van 467.10.8 ponden groten, 

"Aclc('rprUs .. 

Item de som111C van tllien ponden viii schel/iln[Jhell [11: 0(1('1' den prUs l'<Hl 

400 roeden naerbaete van loq/lont l/!!t coorcn ende 350 roerit'Tl ;'.('111(' e11 
zaet cooren gesaetJt in aertappel enrie hoepel' lont I'crbclt'rt met (11'('(' (lOt" 

I l>-J 
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ren polder asschen midtsgaeders taillie van VIIljaeren al op een stuck ach
ter dhofstede gelegen. dus 10.8.6 

Item de somme van seven ponden iii schellfjnghen iiii gr. over den prijs van 
twee hondert roeden wortel ende aertappel lant de naerbaete van vier 
mudden seepasschen, ten jaere 1 758 op 400 roeden haverlant gestrofjt 
met het labeur ende scheuten van eenjaer; al op een stuck oost daer aen
gelegen dus 7.3.4 

Item de somme van derthien ponden groten over den prijs van 250 roeden 
loof mette naeroette op een stuck sufjt het voorgaende stuck ende op het 
gonne noort daer tefjnden 300 roeden zeule en zaet cooren gesaefjt in wor
teUlant daer opgestrofjt twee voeren asschen mette taillie van vier jaeren 
op de selve twee stuckx dus 13.0.0 

Item de somme van derthien ponden x schellfjnghen iiii groten over den 
prijs van 291 roeden zeule en saet cooren in vlasschaert lant verbetert met 
8 voeren mesch op het stuck ontrent het voorgaende ende op het stuck oost 
daer aen 400 roeden seule en zaet naercooren ende verbetert met hoen
dermesch mette scheuten van twee jaeren op de selve twee stuckx dus 

13.10.4 

Item de somme van negenthien ponden ses schellfjnghen viii groten over 
den prijs van de naerbaete van haverlant met ses pont claeversaet ende 
een alf gemet begonnen labeur, twee hondert vYftigh roeden naerbaete van 
coorenlant met twee hondert vYftigh roeden naerbaete van vlaschlant met 
claeversaet midtsgaeders taillie van acht en 9 jaeren op twee stuckx gele
gen achter het abeelken, dus 19.6.8 

Item de somme van v!1f ponden drij schellfjnghen iiii groten over den prijs 
van de naerbaete van strooasschen gestrojt op claevers mette taillie van 
negenjaeren op een stuck gelegen achter Kolpaerts lant, dus 5.3.4 

Item de somme van derthien ponden IIlI schellfjnghen viii groten over den 
prijs van 675 roeden loojlant ufjt cooren op een stuck oost aende hofstede, 
ende op het stuck genaemt voor moefjens 300 roeden vlaschlant loof daer 
uijt, het loof daerop staende mette taillie van drij ende vier jaeren op de 
selve twee stuckx dus 13.4.8 

Item de somme van negen ponden ses schelliunghen groten over den prijs 
van 400 roeden zeule en saet cooren gesaefjt in boucqufjtlant het selve ten 
voorleden jaere 1758 bestroijt mei 4 mudden seepasschen ende het coo
ren verbetert met 20 tonnen hoendermesch ende 6 voeren stroijmesch ende 
overgotten met 12 tonnen haele ende scheuten van eenjaer al op een stuck 
gelegen inden meulenhoeck dus 9.6.0 

Prijs baULie aen het selve stuck ter somme van vi schellijnghen acht groo
ten, dus 0.6.8 
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Item de somme van vierenveertigh ponden sesthien schellynghen VUl 

grooten over den prijs van de tailUe van negenjaeren op vier stucken Zant 
genaemt den biesen bilck gelegen noort aende Vrombautstraete midtsgae
ders naerbaete van vier voeren polderasschen met de weirde van een bail
lie, dus 44.16.8 

Item de somme van negenentwintig ponden x schellynghen vi gr. over den 
prijs van de naerbaete van neghen voeren mesch in boucquytlant vanden 
oosten inne op den Cathelaeracker op twee stuckx ende op het derde stuck 
zeule en saet cooren sonder overschotten gesaeyt in boucquytstoppel daer 
inne geploeght drij voeren Eecloots mesch ende 20 tonnen hoendermesch 
groot 400 roeden mette taillie van ses jaeren op de selve drij stuckx dus 

29.10.6 

Item de somme van vilfendertigh ponden vi schellynghen iiii gr. over den 
prijs vande naerbaete van coorenlant met naerbaete van boucquytlant met 
claeversaet ende taillie van seven jaeren al op drij stuckx lant het een 
nevens het ander gelegen zuyt aende Vrombautstraete met de weirde van 
eene baillie, dus 35.6.4 

Item de somme van veerthien ponden xvii schellynghen iiii gr. over den prijs 
van een gemet seule en saet cooren in boucquyt stoppel. sonder overschot
ten ende gevet met seven voeren mesch ende overgoten met haele met 700 
roeden hevenvette ende 150 roeden loof met taillie van ses jaeren al op het 
spletstuck noort aende de voormelde partye gelegen met de weirde van 
Baillie aende selve partye dus 14.1 7.4 

Item de somme van vierendertigh ponden iiii schellynghen gr. over den Prijs 
van 15 mudden seepasschen . ses gemeten begonnen labeur met den 
hautwasch al op twee stuc1cx lant gelegen noort teynden het voorgaende 
dus 34.4.0 

Item de somme van vier ponden vW1 hien scl1ellynghen gr. over den Prijs 
van een gemet braec1doof. wat labeur mette taillie van haute al op een 
stuck lant noort aen hel voorgaende gelegen dus 4.15.0 

Item de somme van veertigh ponden .xiii schellUnghen iiii gr. over den Prijs 
vande naerbaete van twee mudden stroyasschen ten tloorledenjacn> 1758 
op claevers gestroijt mette taillie van negen jaeren op pier stllcken lam 
nevens elcanderen gelegen west aen het voorgaende. dus 40.13.4 

Item de somme van tweeenderUgh ponden iiii schell!inglwn (,iii gr. O(ler den 
prijs van twee gemeten seull? en saet coorell met de nacrl>aetc (l(ul st's 

mudden seepasschen ten poorledenjaere 1758 ten bOl/cqll!jtlaTlde gt'stmfil 
ende nu cooren verbetert met Iweeentwintigli (l(x'ren mcsch (ail/ic (l(ul t't'/I 

ende thienjaeren, al op vier stlldex lanl ne(lt'T1s ckandcrcll gdt'!Jt'n ZI/Ut 
aende VrombcuLlslraete, dus ~l2..s.8 

I tit j 
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Item de somme van elf ponden thien schellfjnghen viii gr. over den prfjs 
vande naerbaete van twaelf voeren mesch ten voorleden jaere ten bouc
qufjt 400 roeden begonnen labeure. twee draefjboomen ende taillie van vil! 
jaeren al op twee stuc1cx lant gelegen nevens elcanderen west de voorga-
ende partfje ende zufjt aende voorn. Vrombautstraete. dus 11.10.8 

Item de somme van sesthien ponden thien schellfjnghen gr. over den prfjs 
van 200 roeden seule en saet cooren in volle mesch 250 roeden alfve vette 
van haverlant mette taillie van vil! jaeren al op vier stuckx lant gelegen 
t'een tefjnden het ander noort het voorgaende dus 16.10.0 

Item de somme van thien ponden gr. over den prfjs van 500 roeden loof de 
naervette van looflant ende scheuten van drij jaeren op een stuck lant 
gelegen noort het voorgaende dus 10.0.0 

Item de somme van vYfthien ponden drfj schellfjnghen vier gr. over den prfjs 
van 550 roeden zeule en saet cooren in volle mesch mette naerbaete van 
ses mudden seepasschen ende scheuten van twee jaeren op twee stuckx 
lant gelegen noort tefjnden het voorgaende. dus 15.3.4 

Item de somme van twintigh ponden ix schellfjnghen iiii gr. over den prijs 
van twee gemeten en alf zeule en saet cooren in volle mesch 200 roeden 
labeur met twee veuren met naerbaete van hoendermesch. scheuten van 
twee jaeren ende draefjboomen al op een stuck lant noort aen het voor
gaende gelegen dus 20.9.4 

Item de somme van vYfthien ponden iiii schellfjnghen gr. over den prfjs van 
700 roeden seule en saet naercooren ende alsnu gestrofjt midtsgaeders 
scheuten van drij jaeren. al op drfj stuckx lants gelegen zufjt het 
voor-gaende dus 15.4.0 

Item de somme van sesthien ponden iii schellfjnghen iiii gr. over den prfjs 
van 500 roeden zeule en saet cooren in volle mesch. midtsgaeders taillie 
van vier jaeren op twee stuckx lants gelegen zufjt het voorgaende dus 

16.3.4 

Item de somme van twaelJ ponden ses schellfjnghen acht gr. over den prfjs 
van 500 roeden seule en saet cooren in volle mesch op het stuck gelegen 
in het Coeystraetien mette taillie van sevenjaeren op het selve stuck dus 

12.6.8 

Item de somme van ses ponden negen schellfjnghen iiii gr. over den prijs 
van 200 roeden zeule en zaet cooren gesaefjt in boucqufjdtstoppel mette 
naerbaete van twee mudden en alf seepasschen ten voorleden jaere daer 
opgestroyt ende verbetert met 20 tonnen hoendermesch ende scheuten van 
een Jaer al op het landt genaemt den kerckenbosch ende het gonne gele
gen in den Westacker; dus 6.9.4 

U;7 
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Voorts de somme van thien ponden sesthien schellgnghen vüi gr. over den 
prijs vande taillie op de twee traegelstucken ende ses jaeren taillie van 
neghenjaeren op een stuck gelegen in de meirschen dies de dry andere 
jaeren competeren aen pieter Boelens midtsgaeders scheuten van eenjaer 
in vier jaeren taillie op een andere partge lant, dies de dry andere jaeren 
taillie commen aenden voormelden Boelens als vooren dus 15.16.8" 

Economische zwaargewichten bleken voornamelijk te vinden bij de 
schepenen-landbouwers: Joannes Standaert fs Jan en Jooris Standaert 
fs Pieter spanden hierbij de kroon, terwijl ook Guilliaeme Van Acker en 
Pieter Van Zele fs J ooris boven de 1000 ponden groten scoorden. 

1.2 EIGEN LANDBOUWAREAAL 

Heel wat schepenen -landbouwers waren gebruikers van groot
grondbedrijven waarbij de oppervlakte varieerde van plus minus 40 tot 
90 gemet land. Waar het in Kaprijke en Eeklo meestal ging om bedrijven 
van geestelijke instellingen 10, lag de situatie te Lembeke wel enigszins 
anders. Veelal waren daar de schepenen pachter van adellijke heren 11, 

rijke burgers l2 of goed bemiddelde dorpsgenoten I3 . Een dergelijke gang 
van zaken betekende nochtans niet dat zij verstoken waren van eigen 
gronden. Uit de staten van goed leerden we dat heel wat schepenen prat 
mochten gaan op een behoorlijk groot eigen landbouwbezit. 

Tabel 4 
GRONDBEZIT VAN DE SCHEPENEN-LANDBOUWERS 

Naam van de schepen 

Betssens Adriaen fs Jacques 
Boelens Geraard fs Pieter 
Boelens Jacobus fs Geraard 
Cathelyn Jooris fs Laureyns 
Cathelyn Pieter fs Jooris 
Colpaert Geraard 
De Coeyere Christoffel fs Joos 
De Deckere Joos fs Jan 
De Rycke Jan fs Franchois 
De Rycke Jan fs Jan 
De Sutter Jan 
De Sutter Jooris fs Anthone 

Dhanens Pieter fs Gabriël 

Dhanens Pieter fs Joannes 

Dhmlens Pieter fs Jooris cl'oucle 

lfiH 

Hoeveelheid eigen gronden 

14 gemet 120 roeden land 
13 gemet 283 roeden land 
12 gemet 208 roeden land 
30 gemet 13 roeden land 
67 gemet 21 roeden land 
13 gemet 280 roeden land 

123 gemet 187 roeden land 
32 gemet 182 roeden land 
38 gemet 209 roeden land 
20 gemet 25 roeden land 
33 gemet land 
33 gemet 275 roeden land 

27 gemet 61 ro('den land 
4 gemet 150 roeden heide 
5 gemet 175 roeden bos 

52 gemet 284 roeden land 
74 gem('t "heide bosch (,11de londf' 
19 gt'met 298 roeden lnnd 
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Dhaese Jan fs Jan 

Dhaese Lieven fs Jacobus 
Dhuyvetter Jan 
Goethals Joannes fs Jan 
Goole Pieter Josephus 
Monnaers Gabriël 
Standaert Bauduyn 
Standaert Joannes fs Jan 
Standaert Jooris fs Pieter 

Van Acker Guilliaeme 

Van Ooteghem Pieter fs Pieter 

Van Overtvelt Jaecques fs Vincent 
Van Poecke Joseph 
Van Waes J ooris fs Pieter 
Van Zele Christoffel fs Jacques 
Van Zele Pieter 
Van Zele Pi eter fs J ooris 

1.3 De veestapel 

13 gemet 207 roeden land 
I gemet heibos 

66 gemet 290 roeden land 
13 gemet 200 roeden land 
10 gemet 251 roeden land 
33 gemet 290 roeden land 
19 gemet 246 roeden land 
24 gemet 53 roeden land 
31 gemet 71 roeden land 

186 gemet 186 roeden land 
16 gemet meers 

116 gemet 100 roeden land 
I gemet bos 

60 gemet 14 roeden land 
2 gemet 240 roeden meers 

30 gemet 209 roeden land 
11 gemet 160 roeden land 

2 gemet 200 roeden land 
32 gemet 250 roeden land 

2 gemet 200 roeden land 
25 gemet 100 roeden land 

Wie over een groot areaal beschikte, kon zich uiteraard een in ver
houding grote veestapel permitteren. "Groot" is natuurlijk een relatief 
begrip. Tijdens de 18de eeuw was een bezit van 4 paarden een uitzonde
ring; een tiental koeien was evenzeer voor weinigen weggelegd. terwijl een 
drietal varkens meestal het maximum was. Niet enkel het aantal dieren 
was hierbij van belang; voornamelijk hun leeftijd was bij de waardebepa
ling doorslaggevend. 

In de staten van goed werd de veestapel nu eens afzonderlijk ver
meld, dan weer samen met een gedeelte van landbouwwerktuigen geëva
lueerd, zodat een loutere vergelijking van geldelijke bedragen was uitge
sloten. Wij beperkten ons dan ook tot een inventarisatie van het aantal 
dieren per categorie. 

Tabel 5 
VEESTAPEL VAN DE SCHEPENEN-LANDBOUWERS (*) 

Naam van de Pa Ko Ru Vaar Ka Var Bi SchiL 
schepen 

Betssens Adriaen 3 7 2 3 4 

Boelens Geraard 2 5 1 1 2 3 

16Y 
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Boelens Jacobus fs Geraard - 6 3 2 

Cathelyn Jooris fs Jan geen vermelding wegens 'ven di tie' 

Cathelyn Jooris fs Laureyns geen vermelding 

Cathelyn Jooris fs Jooris 3 7 2 1 5 

Colpaert Geraard 2 4 1 2 

De Coeyere Christoffel fs Joos 
3 6 3 1 2 2 5 

De Decker Joos fs Jan 2 5 2 1 2 

De Rycke Jan fs Franchois 2 7 1 2 2 2 

De Rycke Jan fs Jan 2 6 1 1 2 

De Sutter Jooris fs Anthone 3 7 5 

De Sutter Jan 1 5 

Dhanens Pieter fs Gabriël 2 9 2 3 

Dhanens Pieter fs Joannes 2 5 1 1 2 

Dhanens Pieter fs Jooris d'oude 
1 4 1 2 2 

Dhaese Jan 3 8 2 2 

Dhaese Jan fs Jan 2 3 3 

Dhaese Lieven fs Jacobus 2 6 2 2 

Dh uyvetter Jan 2 4 1 2 

Goethals Joannes fs Jan 3 7 2 2 2 4 

Goole Pieter Josephus 2 6 1 2 3 

Monnaers Gabriël 2 6 2 2 3 

Standaert Bauduyn 2 10 2 2 

Standaert Joannes l's Jan 3 9 5 2 

Standaert Jooris l's Pieter 3 7 4 3 1-11 

Van Acker Guilliame 3 6 3 2 3 5 145 

17U 
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Van Ooteghem Pieter fs Pieter 
2 8 1 2 

Van Overtvelt Jaecques 2 5 3 2 

Van Poecke Joseph 2 7 1 1 2 

Van Waes Jooris fs Pieter 2 3 3 2 1 2 

Van Zele Christoffel fs Jacques 
2 6 3 2 

Van Zele Pieter 2 7 2 2 3 

Van Zele Pieter fs Jooris 2 7 5 3 3 3 

(*) (Pa = paarden, Ko= koeien, Ru= runderen, Vaar= vaarzen, Ka= kalve-
ren, Var= varkens, Bi=biggen, Sch/L= schapen/lammeren) 

Zoals hierboven reeds opgemerkt, treffen we bij het merendeel van 
de landbouwbedrijven 2 à 3 werkpaarden aan. Dit was trouwens de alge
mene regel. Ook voor Kaprijke en Eeklo was tijdens de 18de eeuw deze 
situatie identiek. Wel noteerden we voor Eeklo een uitzondering waar 
schepen Charles de Vreese over vier paarden beschikte 14. 
Het koeienbestand biedt een normale situatie met als topeigenaars 
Bauduyn en Joannes Standaert fs Jan die respectievelijk 10 en 9 koeien 
bezaten. Ook hier gaf de situatie te Eeklo een hogere score met schepen 
Jooris Geernaert die niet minder dan 13 koeien liet registreren 15. 
In de kolom van Schapen/Lammeren komen slechts twee schepenen aan 
bod. Daarmee vertegenwoordigen zij 50 % van de landbouwers die de 
schapenteelt beoefenden. Op basis van de tienjaarlijkse analyses van de 
ommestellinglijsten waren dit afstammelingen van de families Cathelyn, 
Dhanens, Betssens, Standaert en Van Acker. Bij nader toezien waren 7 
van de in totaal 13 verschillende schapenboeren schepen en/of burge
meester van Lembeke. 

1.4 CONTANTE PENNINGEN 

De beschikbare contanten op het ogenblik van het overlijden geven 
in heel wat gevallen weinig houvast als barometer voor de economische 
positie. Vooreerst is er het onderscheid tussen de schepenen-landbou
wers en de schepenen uit de secundaire en tertiaire sector. Zo was bij een 
Winkelier - omwille van zijn beroep - de kans groot dat een relatief aan
ZienliJk bedrag aan contante penningen beschikbaar was. Bij een land
bouwer kon een toevallige verkoop van een partij landbouwproducten 
/",orgen voor een hoog bedrag aan baar geld, doch in heel wat gevallen 
werden de beschikbare contanten aangewend om de kleine en meest 
dringende schulden te delgen. Zo vernemen we uit de staat van goed van 
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Marie Francoise Wauters fa Pieter, echtgenote van schepen Pieter 
Cathelyn fs J ooris dat : ..... Den hauder declareert dat hij met de contante 
penningen vanden sterjhuyse als vercoopynghe hiervooren vermelt heeft 
betaelt alle de schulden soo van pachten, doodtschulden als handere vlie
gende lasten ... "16. 

2. DE LEMBEEKSE SCHEPENEN OP BASIS VAN DE OMMESTELLINGEN 

Zoals reeds vermeld in de inleiding, zijn de ommestellingen een ide
aal werkinstrument voor een globale idee over de economische situatie 
van de lokale gemeenschap. Toch moet hierbij een duidelijk onderscheid 
worden gemaakt tussen enerzijds diegenen die de landbouw beoefenden 
en anderzijds de procentueel eerder geringe groep van neringdoenden en 
handelaars. 

Naargelang van de financiële noden werd elk jaar door de schepe
nen bepaald hoe hoog de aanslagvoet per gemet gebruikte grond moest 
zijn. Eenmaal dit bedrag vastgelegd, werden een viertal pointers of set
ters aangeduid die het grondgebruik van elk gezin moesten noteren en op 
basis daarvan werd de te betalen belasting berekend. Wanneer dit werk 
gedaan was, werden deze taxatiegegevens door de griffier neergeschreven 
op een lijst - de zogenaamde ommestellinglijst - die de belastingplichtige 
bevolking per wijk of straat rangschikte. 

Neringdoenden en handelaars werden op een aparte wijze 
getaxeerd; de begrippen neirynghe en negotiatie zijn hiervoor een duide
lijke aanwijzing. Toch werden deze taxatienormen af en toe nog aange
vuld met een belasting op het ghewin en op de ghestaethede. Hierbij werd 
onmiddellijk een concreet bedrag aan belastingen genoteerd. dat naarge
lang van het individu varieerde van enkele groten Vlaams tot uitzonder
lijk één pond groten. Pas door vergelijking van beide hierboven besproken 
belastingsystemen wordt het duidelijk dat de landbouwers de grootste 
last torsten. 
Volledigheidshalve moet hier worden opgemerkt dat de belasting op de 
ghestaethede zich niet beperkte tot de beoefenaars van nijverheid en han
del. Ook de landbouwers kregen dikwijls een bijkomende belasting; op de 
ghestaeihede opgelegd. Alhoewel deze voor een landbouwer nooit groter 
was dan zes schellingen groten, is de gradatie in deze bijkomende belas
ting een interessante aanwijzing voor het sociaal-economisch aanzien 
van het individu binnen de lokale gemeenschap. 

2.1 EVALUATIE VAN DE SCHEPENEN-LANDBOUWERS OP BASIS VAN liET GRONDGE

BRUIK 

Aangezien een Jaarlijkse analyse van de ommestellingltjsten weinig rele
vant is. beperkten wij ons onderzoek tot min of meer tien.1anrIUkst' door
sneden. waarbij wij de grondgebruikers indeelden volgens onderstaande 
tabel 
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Tabel 6 
GRONDGEBRUIKERS TE LEMBEKE TIJDENS DE 18DE EEUW 

Jaar < 1 gemet 1 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 gemet 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

1700 33 77 33 21 13 5 3 2 

1711 24 80 31 16 12 7 4 3 

1721 58 77 31 17 4 9 6 4 

1731 54 76 35 14 7 6 5 5 

1741 64 69 35 14 5 9 6 3 

1750 70 66 30 17 4 8 7 4 

1760 69 78 26 16 6 7 7 3 

1770 84 72 38 14 3 8 6 4 

1782 117 77 33 15 7 9 7 2 

Waar situeerden zich de schepenen binnen dit algemeen kader? 
Rekening houdend met het tienjaarlijks karakter van de hierboven ver
melde cijfergegevens was het aangewezen als referentie het jaar te kiezen 
dat zich het dichtst bij het eerste ambtsjaar van elke schepen situeerde; 
op deze wijze was immers voor iedereen het vertrekpunt gelijk. 

Tabel 7 
TAXATIE VAN DE SCHEPENEN-LANDBOUWERS OP BASIS VAN DE OMMESTELLINGEN 

Naam Referentie
jaar 

Baecke Jan 1750 
Basselé Jan fs J ooris 1 721 
Betssens Adriaen 1 72 1 
Boelens Geraard fs Pieler 1731 
Boelens Jacobus 1760 
Cathelyn Jan fs Jooris 1731 
Cathelyn .Jooris fs Jan 1711 
Cathelyn Jooris fs Laureyns 

1760 

Grond
gebruik 

24 gemet 
13 gemet 224 r 
59 gemet 149 r 
53 gemet 235 r 
43 gemet 5 r 
42 gemet 10 r 
40 gemet 272 r 

39 gemet 245 r 

Ghestaethede 

3 sch. 6 gr. 
o sch. 10 gr. 
2 sch. gr. 
2 sch. gr. 
3 sch. 6 gr. 
3 sch. gr. 
3 sch. 6 gr. 

4 sch. gr. 
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Cathelyn Pieter fs Jooris 1750 40 gemet 169 r 5 seh. gr. 
Colpaert Geraard 1741 27 gemet 24 r 2 seh. gr. 
De Coeyere Christoffel fs Joos 

1711 9 gemet 49 r 4 seh. gr. 
De Coeyere Joos 1700 13 gemet 290 r 
De Deckere Bernard 1782 13 gemet 89 r 2 seh. 9 gr. 
De Deckere Joos fs Jan 1731 24 gemet 244 r 4 seh. gr. 
De Langhe Jan Baptist 1770 36 gemet 99 r 5 seh. gr. 
De Lauwe Jan 1711 32 gemet 17 r 1 seh. gr. 
De Neve Jan fs Andries 1741 40 gemet 253 r 3 seh. gr. 
De Ryeke Jan fs Franchois 1711 21 gemet 230 r 2 seh. gr. 
De Ryeke Joannes fs Jan 1760 36 gemet 99 r 3 seh. gr. 
De Sutter Jan fs Symoen 1721 14 gemet 125 r ? 
De Sutter Joannes fs Jooris 1 731 31 gemet 215 r 2 seh. gr. 
De Sutter Jooris fs Anthone1711 29 gemet 277 r 1 seh. 9 gr. 
De Wulf Gabriël fs Jan 1700 70 gemet 180 r 
Dhanens Gabriël 1700 79 gemet 276 r 
Dhanens Gabriël fs Pieter 1721 55 gemet 168 r 3 seh. 6 gr. 
Dhanens Jan fs Jan 1782 2 gemet 47 r 3 seh. 6 gr. 
Dhanens Jan fs Pieter 1741 53 gemet 136 r 4 seh. gr. 
Dhanens Pieter fs Gabriël 1711 41 gemet 42 r 2 seh. 6 gr. 
Dhanens Pieter fs Jan 1770 35 gemet 295 r 6 seh. gr. 
Dhaese Jan 1711 34 gemet 126 r 2 seh. gr. 
Dhaese Lieven fs Jacobus 1741 46 gemet 192 r 2 seh. 6 gr. 
Dhaese Pieter fs Jan 1700 8 gemet 78 r 
Dhuyvetter Jan 1721 25 gemet 136 r o seh. 8 gr. 
Goethals Jan 1721 36 gemet 66 r 2 seh. gr. 
Goethals Jan fs Jan 1770 34 gemet 200 r 4 seh. gr, 
Goole Pieter 1782 28 gemet 170 r 4 seh. 3 gr. 
Heyndriek Jan 1741 40 gemet 253 r 3 seh. gr. 
Heyndriek Pieter 1750 37 gemet 75 r 3 seh. gr. 
Matthijs Cornelis 1731 47 gemet 2 18 r 3 seh. gr. 
Monnaers Gabriël 1760 35 gemet 118 r 3 seh. gr. 
Reyniers Pieter 1760 41 gemet 268 r 4 seh. gr. 
Roegiers Christoffel 1700 28 gemet 204 r 
Standaert Bauduyn 1711 31 gemet 265 r 1 seh. 4 gr. 
Standaert Cornelis 1700 21 gemet 219 r 
Standaert Jan fs Jan 1741 21 gemet 117 r 3 seh.~. 
Standaert Jan fs Jooris 1741 71 gemet 45 r 4 seh. ~r. 
Standaert Joannes 1711 49 gemet 37 r 2 seh. gr, 
Standaert Jooris fs Pieter 1711 94 gemet 143 r 5 seh. gr, 
Standaert Lieven fs Jan 1782 47 gemet 105 r 4 Sd1. g.l', 

Van Acker Guilliaeme 1700 44 gemet 123 r 3 seh, g1'. 

Van Acker Jacobus 1731 44 ~el11et 203 r ? 
Van Ooteghem Pieter 1721 31 gemet 2 12 r 1 8eh, 6 g1', 

Van Overtvelt Jacobus 1711 31 gemet 1 17 r 1 Heh ..... g1', 

Van Overtvelt Pieter 1760 30 gemet 235 r 2 seh, (-) g1', 

Van Poeeke Joseph 1731 16 ~t'mt't 273 r 1 ~wh. 6 g1'. 
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Van Waes Jan 1721 17 gemet 284 r o sch. 8 gr. 
Van Waes Jooris 1700 9 gemet 253 r 
Van Zele Christoffel 1721 38 gemet 147 r 3 sch. gr. 
Van Zele Joannes 1741 24 gemet 73 r 4 sch. gr. 
Van Zele Jooris Franchois 1741 42 gemet 249 r 2 sch. 6 gr. 
Van Zele Pieter 1711 9 gemet 253 r 1 sch. 6 gr. 

Reeds bij een eerste oogopslag is het duidelijk dat de schepenen-land
bouwers overwegend uitbater waren van een middelgroot-tot groot
grondbedrijf. Gesitueerd binnen tabel 6: "Grondgebruikers te Lembeke 
tijdens de 18de eeuw". ziet de spreiding er zo uit: 

(a) : nihil 
(h): 1 

(c): 4 
(d): 6 

(e): 12 
(f): 19 

(g): 11 
(h) : 8 

2.2 EvALUATIE VAN DE SCHEPENEN OP BASIS VAN DE "GHESTAETHEDE, NEIRYNGHE 

ENDE NEGOTIATIE" 

Zoals hoger reeds vermeld, bleef de belasting op de ghestaethede 
niet beperkt tot de niet-landbouwers; ook de agrarische gemeenschap 
werd hierop voor een belangrijk aandeel getaxeerd. Met de hieronder 
staande tabel kunnen we niet enkel de schepenen situeren binnen het 
kader van hun leefgemeenschap; ook meer algemene tendenzen zoals 
demografische evolutie en conjunctuurverloop weerspiegelen zich in de 
cijfergegevens. 

Tabel 8 
TIENJAARLIJKSE DOORSNEDE VAN DE BELASTINGPLICHTIGEN OP GHESTAETHEDE 

Jaar geen 

1711 81 

1721 100 

1731 78 

1741 79 

1750 75 

1760 69 

1770 112 

1782 130 

< 1 

sch. 

61 

65 

45 

47 

25 

36 

24 

1-2 

sch. 

35 

20 

46 

39 

35 

45 

51 

52 

2-3 
sch. 

6 

9 

18 

24 

31 

29 

24 

17 

3-4 

sch. 

7 

5 

12 

13 

24 

14 

13 

37 

4-5 
sch. 

4 

10 

7 

6 

6 

13 

3 

6 

5-6 s; 6 Totaal 
sch. sch. 

2 2 198 

209 

206 

208 

4 9 209 

6 3 215 

20 10 233 

3 1 270 
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Een bijna continue toename van het aantal getaxeerden - van 198 
in 1711 naar 270 in 1782 - wijst ook in Lembeke, zoals trouwens in 
geheel West-Europa 17, op een demografische groei. Daarnaast illustreert 
het aantal niet-belastingbetalers de politiek-economische situatie tijdens 
de 18de eeuw. Zo zijn de cijfergegevens voor 1711 en 1721 (respectieve
lijk 40 % en 47 %) een duidelijke aanwijzing voor de gevolgen van de 
Spaanse Successieoorlog (1700-1713). Eenmaal het ergste leed geleden. 
kwam een heropleving die zich uitte in de dalende trend tot 1760. Heel 
wat studies in verband met de armendis tijdens de 18de eeuw beklemto
nen - vanaf de jaren zeventig - de stijgende armoede bij de laagste klas
sen van de bevolking. Het is dus blijkbaar niet toevallig dat we voor de 
jaren 1770 en 1782 telkens met een percentage van 48 % worden gecon
fronteerd. 

Willen we de schepenen situeren binnen hun leefwereld, dan moe
ten ze beoordeeld worden binnen hun eigen tijdsverband. Hiertoe rang
schikten wij de schepenen niet langer in alfabetische, maar wel in chro
nologische volgorde op basis van hun eerste ambtsbekleding. 

Tabel 9 
TAXATIE VAN DE SCHEPENEN OP BASIS VAN DE GHESTAETHEDE 

Naam Beroep 

De Wulf Gabriel fs Jan landbouwer 
Dhanens Pieter fs Gabriël 
Standaert Jooris fs Pieter 
Van Acker Guilliaeme 
Cathelyn Jooris fs Jan 
De Coeyere Christoffel fs Joos 
De Coeyere Joos 
De Lannoy Guilliaeme ? 
De Lauwe Jan landbouwer 
De Rycke Jan fs Franchois 
De Sutter Jan fs Symoen 
Dhanens Gabriel fs Pieter 
Dhanens Pieter fs Gabriël 
Dhaese Jan 
Roegiers Christoffel 
Standaert Bauduyn 
Standaert Cornelis 
Standaert Joannes 
Basselé Jan fs Jooris 
Betssens Adriaen 
Boelens Geraard fs Pleter 
Claeys Lieven ? 

J 71; 

Jaar 

1700 
1700 
1700 
1700 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
171 1 
1721 
1721 
1721 
1721 

Taxatie 

3 sch. groten 
3 seh. 6 groten 
4 seh. groten 

3 seh. groten 
1 seh. groten 
2 seh. groten 
2 seh. groten 
3 seh. groten 
2 seh. 6 g1"oten 
2 seh. groten 
1 seh. g'roten 
1 seh. 4 ~iI"oten 
1 seh. 9 groten 
2 seh. g1:oten 
o seh. 10g1"oten 
2 seh. groten 
1 8('h. 2 g1"otl'n 
1 8ch. ~rotl'n 
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De Sutter Jooris fs Anthone landbouwer 1721 2 sch. groten 
Usdé Pieter smid 1721 8 sch.groten (*) 

Van Ooteghem Pieter fs Pieter landbouwer 1721 1 sch. 6 groten 
Van Overtvelt Jacobus .. 1721 1 sch. groten 
Van Vooren Gabriel ? 1721 1 sch. groten 
Van Zele Christoffel landbouwer 1721 3 sch. groten 
Van Zele Pieter 1721 1 sch. groten 
Cathelyn Jan fs Jooris 1731 3 sch. groten 
De Decker Joos fs Jan 1731 4 sch. groten 
De Wulf Jan ? 1731 1 sch. groten 
Dhuyvetter Jan landbouwer 1731 2 sch. groten 
Goethals Jan fs Arnaut 1731 2 sch. groten 
Matthijs Cornelis 1731 3 sch. groten 
Speeckaert Pieter 1731 ? 
Van Assche Jan ? 1731 2 sch. 6 groten 
Van Poecke Joseph landbouwer 1731 1 sch. 6 groten 
Van Waes Jan 1731 1 sch. groten 
Colpaert Geraard 1741 2 sch. groten 
De Neve Jan fs Andries 1741 3 sch. groten 
De Sutter Joannes fs Jooris 1741 2 sch. groten 
Heyndrick Jan 1741 3 sch. groten 
Monnaers Gabriel 1741 ? 
Standaert Jan fs Jan 1741 3 sch. groten 
Standaert Jan fs Jooris 1741 4 sch. groten 
Van Zele Joannes 1741 4 sch. groten 
Baecke Jan 1750 3 sch. 6 groten 
Betssens J ooris ? 1750 ? 
Cathelyn Pieter fs Jooris landbouwer 1750 5 sch. groten 
Dhanens Jan fs Pieter 1750 6 sch. groten 
Dhaese Lieven fs Jacobus 1750 4 sch. 6 groten 
Heyndrick Pieter 1750 3 sch. groten 
Stockman Jan fs Lieven winkelier 1750 13 sch.4 groten 
Van Bruijssel Pieter ? 1750 3 sch. 6 groten 
Van Zele Jooris Franchois landbouwer 1750 4 sch. 6 groten 
Boelens Jacobus 1760 3 sch. 6 groten 
Cathelyn Jooris fs Laureyns 1760 4 sch. groten 
De Rycke Joannes 1760 3 sch. groten 
Reyniers Pieter 1760 4 sch. groten 
Stockman Jan fs Jan kruidenier 1760 7 sch. groten 
De Langhe Jan Baptist landbouwer 1770 5 sch. groten 
Goethals Jan fs Jan 1770 4 sch. groten 
Van Overtvelt Pieter 1770 5 sch. groten 
Oe Decker Bernard 1782 2 sch. 9 groten 
Dhanens Jan fs Jan 1782 3 sch. 6 groten 
Ohanens Pieter 1782 5 sch. 3 groten 
Goole Pleter 1782 4 sch. 3 groten 
Standaert Lieven fs Jan 1782 4 sch. groten 
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Van Assche Jan Franchois 
Van Moffaert Jan Franchois 
Van Zele J ooris 

? 
? 
? 

1782 
1782 
1782 

3 sch. 6 groten 
? 
o sch. 9 groten 

(*) Dit bedrag is het totaal van zijn belasting op de "ghestaethede" en 
"negotiatie" . 

Niet enkel bij de minder gegoeden doch ook bij de schepenen is 
eenzelfde trend aanwezig. Onmiskenbaar is het onderscheid tussen de 
taxatie tijdens de periodes 1700-1731 en 1750-1770. Ook bij de gegoe
den - en daartoe behoorden zeker de schepenen - manifesteerde zich de 
invloed van de tijdsomstandigheden in een lagere/hogere taxatie. 

Wij beklemtoonden reeds dat de schepenen in sterke mate tot de 
agrarische sector behoorden. Voor diegenen die hierop een uitzondering 
maakten, was - bij ontstentenis van een staat van goed - het precies 
beroep moeilijk te achterhalen. In de ommestellinglijsten werden zij 
getaxeerd op hun nering of hun handel. Talrijk waren ze niet, maar ook 
hier weer behoorden zij, binnen de groep van de neringdoenden en han
delaars, tot de meer gegoede klasse. 

Over geheel de 18de eeuw beschouwd, was het aantal neringdoen
den eerder klein; slechts een tiental gezinnen kwamen bij de 10-jaarlijk
se doorlichtingen hiervoor in aanmerking. Bij nader toezien bleken 
slechts drie personen het schepenambt te hebben bekleed: Daneel 
Verloock en Pieter Usdé tijdens de periode 1700-1730 en Joannes 
Stockman fs Jan tijdens het interval 1760-1780. 

Bij de taxatie op de negotiatie was - naargelang van het tijdstip -
het aantal negocianten sterk aan schommelingen onderhevig. In 1711 
werden 12 gezinnen op negotiatie belast: tien jaar later was dit aantal 
verdubbeld, doch in 1731 viel dit cijfer terug op 6 om tijdens de tweede 
helft van de 18de eeuw definitief te verdwijnen. Vermoedelijk was het 
onderscheid tussen neirynghe en negotiatie in de praktijk niet zo groot. 
want de hierboven genoemde schepenen - Piet er Usdé en Jan Stockman 
fs Jan - werden nu eens op neirynghe en dan weer op negotiatie 
getaxeerd 18. 

3. SCHEPENAMBT EN FAMILIALE BINDING 

Uit vroeger gepubliceerde bijdragen in verband met het sC'hepenambt te 
Eeklo 19 en te Kaprijke20 bleek reeds overduidelUk dat eC'onomisC'h gegoe
de families het schepenambt tijdens de 18de eeuw voor ziC'h en hun naza
ten bijna monopoliseerden. Was dit ook het geval te Lembeke? Rt'eds bU 
een eerste oogopslag levert bijlage IA ons het venllot'den dat wij hier mt't 
eenzelfde fenomeen te maken krijgen. Een gedetailleerd onderzoek "HIl 

een aantal schepenen zal dit overduiclt'li.1k illustn'rt'n. 
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3.1 DE SCHEPENEN CATHELYN 

Tijdens de 18de eeuw namen vier afstammelingen van het geslacht 
Cathelyn op de schepenbank plaats. Drie van hen volgden mekaar in 
lijnrechte linie op. Dit waren in chronologische volgorde: Jooris Cathelyn 
fs Jan, Joannes Cathelyn fs Jooris en Pieter Cathelyn fs Joannes. 
Jooris Cathelyn fs Jan huwde een eerste maal met Petronella van 
Overtvelt fa Vincent21 . Het zou een kortstondig samenzijn worden, want 
reeds op 10 oktober 1702 zei ze haar gezin voor altijd vaarwel. Toch zou 
haar eerstgeborene, Joannes genaamd en geboren op 26 augustus 1699, 
vanaf 1725 de schepenfunctie uitoefenen. 
Een tweede huwelijk met Petronella de Causmaecker was een langer 
leven beschoren. Vanaf 1703 tot 1724 werden twaalf kinderen geboren22; 
het tweede in de rij, Petrus genaamd, zou vanaf 1745 eveneens vier 
ambtstermijnen als wethouder fungeren. 

3.2 DE SCHEPENEN DE SUTIER 

Toen Symoen De Sutter in 1670 overleed, mocht hij terugblikken 
op een gezin waarbinnen acht kinderen werden geboren23 . Twee van zijn 
telgen, met name Joannes en Antonius, werden al dan niet rechtstreeks 
met het schepenambt geconfronteerd. 
Joannes bleef zijn gehele leven vrijgezel en werd vijfmaal tot wethouder 
verkozen24. Het gezin van Anthone telde evenals dat van zijn vader acht 
kinderen25. Anthone was zelf nooit kandidaat voor het schepenambt; 
twee van zijn zonen waren dit echter wel. Zijn eerstgeborene, Joannes, 
werd viermaal tot deze functie uitverkoren26, terwijl zijn broer, Jooris, bij 
zijn overlijden op 25 maart 1731 reeds zeven ambtstermijnen achter de 
rug had. 

3.3 DE SCHEPENEN DHAENENS 

Niet minder belangrijk was de familie Dhanens die tijdens de 18de 
eeuw met vijf schepenen was vertegenwoordigd. Drie van hen hoorden 
thuis in een ·vader-zoon-opvolging'. 
Joannes Dhanens was op 21 december 1731 gehuwd met Angelina 
Pieters die hem zeven kinderen zou baren27. Petrus Joannes - kortweg 
Pieter genaamd - was slechts één ambtstermijn in functie, al was het dan 
ook een termijn van vier jaar28. 

Pieter was op eerder vroege leeftijd het huwelijksbootje ingestapt. aange
zien hij pas 23 jaar oud was bij de geboorte van zijn eerste kind. Ook zijn 
vrouw. Joanna Francisca Gillis, telde evenveel jaren. Het zou een vrucht
baar huwelijk worden, want in de periode 1757-1773 zagen 14 kinderen 
het levenslicht29. Toch was de vreugde er niet onvermengd, want zes 
kinderen stierven op zeer jeugdige leeftijd30. 
Zijn broer. Joannes Franciscus, - in de bronnen vermeld als JanJs Jan -
was op 1 februari 1769 gehuwd met Petronilla Cornelia Dhaese, wiens 
vader. Lieven Dhaese. reeds in 1745 een wethoudersfunctie bekleedde . 
. Jan fs Jan mocht prat gaan op twee vijQarige ambtstermijnen31 . 
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De hierboven behandelde families mochten zich gelukkig prijzen 
telkens drie schepenen te tellen in een opvolging van vader op w(o)n(en). 
Meestal echter beperkte deze relatie zich tot een eenmalig gebeuren, wals 
verder zal blijken. 

3.4 DE SCHEPENEN BETSENS 

Adriaen Betssens fs Jacobus huwde op 4 mei 1703 met Joanna 
Boelens fa Pieter. Naar de trend van de tijd werd het ook bij hen een 
kroostrijk gezin. Elf kinderen bracht zijn vrouw ter wereld, maar toen zij 
op 10 april 1731 haar laatste adem uitblies, waren vier van haar kinde
ren haar reeds in de dood voorafgegaan32 . Tijdens de periode 1716-1733 
mocht Adriaen drie ambtstermijnen als schepen en nog eens twee als 
burgemeester zetelen. 
Zijn zoon Jooris zou de voetstappen van zijn vader drukken, het weze dan 
heel wat minder lang. Tijdens zijn kortstondig bestaan - bij zijn overlij
den op 28 mei 1764 was hij pas 44 jaar oud - huwde hij een eerste maal 
met Marie Anne Mattheeus die hem vier kinderen baarde33. Na haar 
dood hertrouwde hij met Theresia Verwilst bij wie hij nog drie kinderen 
verwekte34. 

3.5 DE SCHEPENEN BOELENS 

Geraard Boelens startte in 1715 - als eerste van die naam tijdens 
de 18de eeuw - zijn carrière als schepen. Na een eerder groot interval 
werd hij in 1733 opnieuw als schepen opgeroepen, om tenslotte als bur
gemeester zijn politieke loopbaan te beëindigen in 174535. Geraard 
Boelens fs Pieter was gehuwd met Anna Marie Betssens fa Jacobus die 
hem tijdens zijn huwelijk tien kinderen baarde36. Toen zijn vrouw op 6 
augustus 1741 overleed, mocht hij zich gelukkig prijzen dat slechts drie 
van zijn kinderen reeds waren overleden. met name Judocus. Maria 
Jacoba en Joanna Maria37. 
Niet de oudste zoon. Pieter. doch wel zijn twee jongere broer. Jacobus. 
zou als schepen de voetstappen van zijn vader drukken. met een eenma
lige ambtstermijn van 1758 tot 1760. 

3.6 DE SCHEPENEN DE RYCKE 

Jan de Rycke fs Franchois liet zich op 16 juli 1707 in de echt ver
binden met Marie Roegiers fa Adriaen. zelf reeds weduwe van Jooris 
Standaert. Als laatste in een reeks van acht kinderen38 zou Jan op vol
wassen leeftijd zijn vader als schepen opvolgen. 
Vader De Rycke maakte tijdens de periode 1711-1728 zevenmaal deel uit 
van de magistraat en mocht zich van 28 oktober 1722 tot 13 november 
1723 burgemeester noemen. 

Jan de Rycke fs Jan trad op 1 februari 1746 in het huwelUk met 
Carolina Van Zele fa Christoffel. Christoffel Van Ze-1e en Jan de HyC'kt' l's 
Franchois waren gedurende drie ambtstermUnen C'Oqfrater in weltt'. Het 
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hoeft dan ook niet te veIWonderen dat voor Jan de Rycke fs Jan eveneens 
een schepenzetel wachtte. Naar het voorbeeld van zijn vader werden in 
zijn gezin eveneens acht kinderen geboren39. Aan deze reeks werd bru
taal een einde gesteld door zijn overlijden op 23 november 1763; hij was 
pas 42 jaar oud. Dit verklaart wellicht ook zijn eenjarige ambtstermijn 
van 19/09/1758 - 26/08/1760. 

3.7 DE SCHEPENEN DE WULF 

De familie De Wulf was tijdens de 17de en 18de eeuw in Lembeke 
ruim vertegenwoordigd. Zo troffen we in de ommestellinglijst voor het jaar 
1647 acht belastingplichtige inwoners aan met deze naam. Op basis van 
hun landgebruik waren ze zeker geen uitbaters van een middelgroot, laat 
staan van een grootgrondbedrijf. Met de jaren kwam hierin nochtans een 
wijziging. 

Toen op 11 november 1692 de wet werd vernieuwd, bekleedde 
Gabriël De Wulf fs Jan de plaats van eerste schepen40. Acht jaar later 
deed hij voorgoed zijn intrede binnen de selecte groep van de wethouders. 
Waar hij op 16 november 1700 nog de derde schepenzetel bekleedde, 
mocht hij bij de eerstvolgende wetsvernieuwing van 7 februari 1702 als 
burgemeester de vergadering voorzitten. VeIWonderlijk was dit zeker niet, 
want samen met zijn echtgenote Judoca Van Overtvelt fa Jaecques baat
te hij in de straet van Lembeke naer Caprycke (de huidige Vaart straat) een 
bedrijf uit van 70 gemet 180 roeden41 . Gehuwd op 18 juni 1666 werd zijn 
gezin verrijkt met vijf kinderen42 . Het tweede in de rij, Joannes genaamd, 
zou evenals zijn vader, maar dan wel tijdens de jaren dertig van de 18de 
eeuw, de functie van schepen bekleden. Op 3 mei getrouwd met Anna 
Van Vooren, telde dit gezin zeven kinderen43. 

3.8 DE SCHEPENEN GOETHALS 

Joannes Goethals huwde op 28 juli 1723 met Judoca Van Hee. 
Hun huwelijk werd gezegend met vier zonen44. Precies één jaar na de 
geboorte van zijn laatste telg startte zijn politieke loopbaan die zich met 
een paar intervals zou rekken tot 176245. Reeds op 16 oktober 1759 ont
viel hem zijn eerste echtgenote, die exact één jaar later zou opgevolgd 
worden door Cornelia Van Waes fa Jan, zelf een nog jonge weduwe van 
Pieter Dhanens. Het geluk zat hem blijkbaar niet mee, want op 31 augus
tus 1761 overleed Cornelia, nauwelijks 35 jaar oud. Joannes waagde zich 
niet meer aan een derde verbintenis en overleed als weduwnaar op 25 
januari 1768; hij was toen 77 jaar. 

Zijn zoon Joannes was op 20 november 1762 gehuwd met Joanna 
Maria Cathelyn, een dochter van wijlen schepen Joannes Cathelyn. Een 
lang samenzijn was voor hen niet weggelegd; twee jaar na de geboorte van 
haar derde kind46 overleed ze op 29 juli 1769. Haar zus, Anna Maria 
Cornella nam als tweede echtgenote haar plaats in en zou met Joannes 
fs .Jan nog aan 7-even kinderen het leven schenken47. Evenals zijn vader 
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bekleedde Joannes vijf ambtstermijnen als schepen van Lembeke en dit 
nog wel ononderbroken van 1762 tot 1789. 

3.9 DE SCHEPENEN STANDAERT 

De naam Standaert was - zeker tijdens de 18de eeuw - een begrip 
dat samen met Lembeke in één adem werd vernoemd. Met niet minder 
dan zeven vertegenwoordigers in de magistraat spande deze landbou
wersfamilie inderdaad de kroon. Eigenaardig genoeg viel een lijnrechte 
opvolging van vader op zoon minder sterk uit dan verwacht. 

Een eerste stamvader was Jan Standaert die reeds tijdens de 17de 
eeuw als schepen zetelde48 en wiens zoon Bauduyn het voorbeeld van 
zijn vader zou volgen49. Bauduyns broer, Joannes genaamd, oefende zelf 
nooit een schepenfunctie uit, doch had een zoon Joannes die een een
malige ambtstermijn zou waarnemen van 9 februari 1741 tot 18 augus
tus 1745. 

Een tweede stamvader was Pieter Standaert die op 6 oktober 1647 
in het huwelijksbootje stapte met Joanna Goethals. In dit gezin werd op 
30 januari 1655 een Jooris geboren die op volwassen leeftijd Lembeke 
mee zou helpen besturen50 . Deze laatste trouwde op 4 juli 1682 met 
Maria De Langhe die het leven schonk aan negen telgen5l . Als laatste in 
de rij werd een Joannes geboren die tijdens de jaren dertig en vijftig twee 
ambtstermijnen zou waarnemen52 . Uit diens vroeg'tijdig huwelijk met 
Martina De Decker werd op 23 november 1741 een zoon. Livinus. gebo
ren die met zijn twee ambtstermijnen53 de reeks van de schepenen 
Standaert te Lembeke zou afsluiten. 

3.10 DE SCHEPENEN VAN ACKER 

Guillaeme Van Acker trad op 17 mei 1681 in het huwelijk met 
Joanna De Decker. Voor deze laatste was dit zeker niet haar eerste ver
bintenis want bij haar overlijden op 2 mei 1710 maakten nog twee kin
deren uit haar eerste huwelijk met Pieter Standaert fs Jan aanspraak op 
hun aandeel in de moederlijke wezenpenningen54. Zeven kinderen h'wa
men tijdens de periode 1682-1693 het gezin vergroten55. Pas bij het 
begin van de 18de eeuw startte Guillaemes loopbaan als schepen van 
Lembeke. Tijdens het interval 1700-1717 nam hij deel aan vier ambts
termijnen; voor de laatste vervulde hij trouwens de functie van bur~e
meester. Toen hij op 5 mei 1723 overleed, was zijn enige zoon. Jacobus. 
reeds 31 jaar en gehuwd met Joanna Catharina de Vos. Met twee ambts
termijnen als schepen besloot deze zijn politieke carrière op 7 november 
1730. 

3.11 DE SCHEPENEN VAN Ovr<:KlVl<:LT 

Jacobus Van Overtvelt was een tijd- en zelfs kort l'en nmbtsgt'noot 
van de hierboven besproken Guillneme Van Aeker. VerIlHlt'dl'lijk rond 
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1723 gehuwd met Catharina Verlee, werden in dit gezin zes kinderen 
geboren56. Zelf viermaal voor de schepenfunctie opgeroepen, zou zijn 
zoon Pieter eveneens de voetsporen van zijn vader drukken; met drie 
ambtstermijnen was Pieter 16 jaar lang politiek actief. 

3.12 DE SCHEPENEN VAN ZELE 

Christoffel Van Zele fs Jacobus was op 26 april 1713 gehuwd met 
Anna Standaert fa Jooris. Haar vader had tijdens het eerste decennium 
van de 18de eeuw twee ambtstermijnen als burgemeester waargenomen 
en het was dus zeker niet abnormaal dat zijn schoonzoon tot vijfmaal toe 
als wethouder werd aangeduid57. Als ouder van 9 kinderen - van wie er 
drie zeer jong zouden overlijden - baatte hij een landbouwbedrijf uit in de 
Capryckstraete dat in 1731, vier jaar vóór z~n overlijden op 18 januari 
1735, nog 44 gemet 262 roeden groot was 8. Zijn oudste telg, Jooris 
Franciscus, zou niet enkel het werk op het bedrijf overnemen, maar even
zeer - zij het dan ook maar voor één enkele ambtstermijn - als wethou
der fungeren59. 

4. BEGRAFENISCERMONIEEL EN SOCIALE POSITIE 

Uit wat voorafgaat, blijkt reeds voldoende dat het schepenambt 
werd voorbehouden voor een kleine bovenlaag van de maatschappij. 
Onderling waren er tussen de schepenen wel variaties in beroep en bezit, 
doch wanneer het ogenblik van de uitvaart was aangebroken, liet men 
aan de buitenwereld zien dat de aanspreektitel Eersaeme op concrete 
gronden rustte. 
Naargelang van het tijdstip of van de persoonlijke ijver van de toenma
lige pastoor kregen we in de overlijdensakten niet enkel de naam en de 
leeftijd van de overledene, doch ook de vermelding met welk een soort 
lijkdienst hij of zij naar de laatste rustplaats was gebracht. In grote lijnen 
kwam dit neer op een begrafenis met een hoge, middelbare of lage dienst. 
Voor diegenen bij wie deze vermelding werd genoteerd, zag het resultaat 
er zo uit: 

"OI/kio summo" (Hoge dienst) 

Betssens Adriaen (1745) Dhanens Jan fs Jan (1780) 
Boelens Geraard fs Pieter (1755) Dhanens Pieter fs Jan ( 1785) 
Cathelyn Jan fs Jooris (1759) Dhaese Jan fs Jan (1740) 
Cathelyn Jooris fs Jan (1731) Goethals Jan (1768) 
Cathelyn Jooris fs Laureyns (1782) Goole Pieter (1794) 
Cathelyn Pieter fs Jooris (1770) Speeckaert Pieter (1734) 
De Coeyere Christoffel fs Joos (1729) Standaert Jan fs Jan (1758) 
De Decker .J oos fs Jan (1738) Standaert Jan fs Jooris (1773) 
De Lannoy Gullliaeme (I721) Standaert Jooris fs Pieter (1715) 
De Neve Joannes fs Andrles (1789) Stockman Jan fs Lieven (1774) 
De Rycke Jan fs Franchois (1729) Van Acker Gullliaeme (1723) 
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De Rycke Jan fs Jan 
De Sutter Jooris fs Anthone 

Dhanens Gabriël fs Pieter 

(1763) 
(1731) 

( 1753) 

"Officio medio" (Middelbare dienst) 

Betssens Jooris fs Adriaen (1764) 
De Sutter Jan fs Anthone (1742) 
Roegiers Christoffel fs Christoffel 

(1722) 

"Officio simplice" (Lage dienst) 

De Wulf Jan 
Van Assche Jan fs Gillis 
Van Zele Pieter 

BESLUIT 

(1741) 
(1734) 
(1760) 

Van Poecke Joseph (1730) 
Van Zele Christoffel fs Jacobus 

(1735) 
Van Zele Jooris fs Franchois 

(1774) 

Usdé Pieter 
Van Vooren Gabriël 
Verloock Daneel 

(1729) 
(1734) 
(1729) 

In voorliggende bijdrage werd gepoogd een beeld op te hangen van 
de sociaal-economische situatie van de Lembeekse schepenen die tijdens 
de 18de eeuw één of meer mandaten uitoefenden. Zowel uit de staten van 
goed als uit de ommestellinglij sten kon worden afgeleid dat de schepenen 
normaliter behoorden tot de bovenlaag van de lokale gemeenschap. 
Kenmerkend in dit verband was de familiale band tussen het merendeel 
van deze wethouders. Rijk trouwde met rijk: wie arm was. bleef meestal 
ook arm. 
Rijkdom en respect gingen toen. veel sterker dan vandaag. hand in hand. 
Namen van schepenen werden in de bronnen gewoonlijk vooratgegaan 
door de Eersaeme ; ook de lijkdienst was een aanwijzing voor een al dan 
niet aanwezige kapitaalkracht. 

De resultaten van deze sociaal-economische analyse bleken eens te 
meer in de lijn te liggen van analoge doorlichtingen voor Eeklo en 
Kaprijke. Waar in laatstgenoemde lokaliteiten het aandeel stedel!jke en 
landelijke schepenen bijna fifty-tlfty was. vertoonde de situatie te 
Lembeke een overwegend landelijk karakter. De verklarin~ hit'rvoor lig1 
voor de hand: Eeklo en Kaprijke waren beide middeleeuwse steden: alleen 
Kaprijke haalde tijdens de Franse overheersin~ niet de bevolkin~snorm 
om haar titel van stad te behouden. I...embeke was vóór 1626 een enclave 
van Eeklo en zou pas vanaf dat jaar als een zelrstnndi~(' prochie blijven 
bestaan. 
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NOTEN 

1. H. COPPEJANS-DESMEDT, Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij te Gent 
in de XVIIIe eeuw, Verhandelingen Kon. Vl. Akad. voor Wet., Lett. en Schone 
Kunsten van België, Klasse der Lett., jaargang XIV, nr. 17, Brussel, 1952, p. 3-4; 
R. BUYCK, De magistraat van Eeklo. Bijdrage tot de sociaal-economische geschie
denis van de 18de eeuw, Gemeentekrediet van België, Historische uitgaven, nr. 63, 
1982, p. 173. 

2. RAG, Fonds Lembeke, nr. 148 f' 124-142 VO : Jaecques Usdé, jongman. 
3. RAG, Fonds Lembeke, nr. 150 f' 13-20: Tanneken de Taeye, jonge dochter; nr. 157 

f' 205-209 yO : Catharina Poppe fa Bernaert, minderjarige dochter; nr. 152 f' 259 
yO- 262 yO : Laureyns de Roeck w ••• sijnde ghestorvenjonghman sonder lichaeme
lycke hoirs achter te laeten ... ". 

4. RAG, Fonds Lembeke, nr. 150 f' 101 VO - 107 VO : Marie Herpelinck w ••• sonder licha

melycke hoirs achter te laeten ... ". 
5. Voor nominatieve gegevens, zie bijlage 2. 
6. MGestaethede" : algemene indruk van het bemiddeld zijn; Wneirynge" : nering, 

ambacht, beroep in de secundaire sector uitgeoefend; "negotiatie" : handel. 
7. E. NEELEMANS, Tijdrekenkundige naemlijst der baljuws, greffwrs, tresoriers, bur

gemeesters en schepenen der stede, keure en vrijhede van Eecloo en parochie van 
Lembeke van den jare 1249 tot 1 796 benevens die der kommissarissen door den 
vorst benoemd ter jaerlijksche vernieuwing van het magistraet alsmede de oor
spronkelijke zegel der stad Eecloo en de zegels der schepenen van Eecloo en 
Lembeke. Gent-Eecloo, 1865. 

8. Op 12 december 1726 werd Bauduyn Standaert door de heer van Lembeke als 
derde schepen aangeduid. Blijkbaar kwam deze uitverkiezing hem niet gelegen. 
want op 4 januari 1727 noteerde de griffier dat hij w ••• hem ten voornoemden daeg
he heeft gheexcuseert van te dienen voor schepene ende gherefuseert te doen den 
voorenstaenden eedt..." (RAG. Fonds Lembeke, nr. 5). Bij missive van 7 januari 
1727 werd in zijn plaats Jan de Suttere aangesteld die op 8 januari de eed afleg
de (RAG, Fonds Lembeke, nr. 5 f. 259). Toen Jooris de Sutter tijdens de maand juni 
1731 overleed - zijn ambtstermijn eindigde in normale omstandigheden slechts in 
1733 - nam Jan Goethals diens plaats in na zijn eedaflegging op 25 juni 1731 
(RAG, Fonds Lembeke, nr. 6). 

9. RAG, Fonds Lembeke, nr. 155 f' 102vo. 
10. R. BUYCK, De magistraat van Eeklo .... p. 83-88; IDEM, De Kaprijkse schepenen tij

dens de 18de eeuw: een demografISche en socio-economische verkenning, in: A.M., 
jb. nr. 43(1992), p. 163-165. 

11. Zo was Joannes Standaert pachter van de heer van Aveschoot en betaalde hiervoor 
jaarlijks 10 ponden groten Vlaams. 

12. Joseph van Poecke was pachter van raadsheer Du Laury te Gent; Jooris Cathelyn 
fs Jan was pachter van "mijn heere Hoobroeck" uit Gent; Pieter van Zele mocht 
zich pachter noemen van N. Marchand uit Waasmunster. Pachters van geestelijke 
instellingen kwamen te Lembeke - In vergelijking met de situatie te Eeklo en te 
Kaprijke - heel wat minder aan hun trekken. Zo waren Jan LIppens fs Christoffel, 
Jan van de WoesUjne fs Nlclaeys en Jooris van Vooren fs Daneel pachter van de 
abdij van Oosteeklo, doch bekleedden nooit het schepenambt: enkel Bauduyn 
Standaert mocht zich pachter én schepen noemen. 

13. Heel wat schepenen hadden pachtgronden van dorpsgenoten of familieleden In 
gebruik. Zo betaalde Jooris de Sutter fs Anthone jaarlijks 18.6.4 ponden groten als 
pachtsom aan Comelis Standaert; Gabrlel Monnaers was pachter van raadsheer 
Ou Laury, .Joannes Standaert, Jacobus Huyghe (Kaprijke) en het Sint
Jacobushospltaal te Gent; Jan Ohuyvetter betaalde In totaal 19.2.4 ponden groten 
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pacht aan vijf verschillende eigenaars: Jan Dhanens. Jan de Sutter. wed. Jan de 
Causmaecker. Lieven Standaert en Andries Basselé. 

14. R. BUYCK. De magistraat van Eeklo ...• p. 320. 
15. R. BUYCK. De magistraat van Eeklo ...• p. 320. 
16. RAG, Fonds Lembeke, nr. 1551" 102vo. 
17. A COSEMANS, De bevolking van Brabant in de XVIlde en XVIIIde eeuw. 

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Brussel. 1939; D. DALLE. De bevolking 
van Veurne-Amacht in de 17de en de 18de eeuw (Verhandelingen van de 
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wet.. Lett. en Sch. Kunsten van België. Klasse 
der Letteren, XXV. nr. 49). Brussel. 1963; J. DE BROUWER. Demografische evolu
tie van het Land van Aalst 1570-1800 (Pro Civitate. Historische Uitgaven. reeks in 
_8°. XVIII), Brussel, 1968; P. DEPREZ, The Demographic Development of Flanders 
in the Eighteenth Century. in: Population in History.Essays in Historical 
Demography, Londen. 1965. p. 608-630; J.A FABER e.a .. Population changes and 
economic developments in the Netherlands: a historical survey. in: AAG .. 
Bijdragen. XII (1965), p. 47-113; D.V. GLASS. Population and Population 
Movements in England and Wales, 1700 to 1850 , in: Population in History. Londen. 
1965. p. 221-246; A LEFEBVRE-TEILLARD. La population de Dale au XVIIIe siè
de. Etude d'histoire économique et sociale. Parijs. 1969; G.J. MENTINK en A.M. 
VAN DER WOUDE. De demografISche ontwikkeling te Rotterdam en Cool in de 17e 
en 18e eeuw. Een methodisch en analyserend onderzoek van de retroacta van de 
burgerlijke stand van Rotterdam en Cool. Rotterdam. 1965; G. HECTORS. Een his
torisch-demografische studie van een Kempense plattelandsgemeenschap. 
Kalmthout op het einde van het Ancien Régime (1678-1828). Pro Civitate. reeks in -
8°. nr. 52(1979); P. DEPREZ., Het Gentse bevolkingscijfer in de tweede helft van de 
18e eeuw, in Hand. Maatsch. Gesch. en Oudh. te Gent. n.r .. deel Xl (1957). p. 177-
195. 

18. RAG. Fonds Lembeke, nrs. 54 en 58. 
19. Zie noot 10. 
20. R. BUYCK. De Kaprijkse schepenen tijdens de 18de eeuw: een demografische en 

socio-economische verkenning. in AM .. jb. nr. 43(1992). 
21. Dit huwelijk had plaats op 23 april 1697. (Alle vermeldingen I.v.m. geboorten. 

huwelijken en overlijdens zijn gebaseerd op de microfilms van de originele 
parochieregisters in het Rijksarchief van Beveren) 

22. Dit waren: Catharina (°18/12/1703). Petrus (°5/02/1706). Liv1nus 
(°24/08/1708), Joanna Theresia (°18/12/1709). Jooris (°30/03/1711). PetronelIa 
Theresia (°30/11/1713), Elisabeth Theresia (°28/04/1715). PetronelIa Theresia 
(°10/02/1717), Livina Maria (°3/03/1718). Adriaen (°3/10/1719), Anna Maria 
(°6/02/1723) en Livinus DominiClIS (°19/06/1724). 

23. Dit waren: Joannes (gedoopt 8/09/1641), El1sabeth (gedoopt 2/03/1644). 
Antonius (°26/02/1647). Catharina (°26/07/1650). Joanna (°12/09/1654). 
Joorijne (°21/07/1657). Jacobus n2/02/ 1661) en Jacoba (3/08/1664). 

24. D. DE SUTTER. Geschiedenis van de familie De Sutter. Een stam \lit u'mlx'kt' mil 

circa 1600 tot heden. Eeklo. 1978. 209 p.; zie ook bijlage IA 
25. Anthone De Sutter was gehuwd met Livina Teerlinek. Hun gezin telde acht kinde

ren: Joannes (°23/06/1675), SinlOn (°13/03/1677). Livinus (Livina ?) 

(°30/03/1678). Judoca (°15/04/1679). Jooris ("4/11/1681). Joorls ("4/11/1682), 
Joanna (°20/11/1685) en Petronella (°1/12/1687). 

26. Zie bijlage IA. 
27. Deze waren: Petrus Joannes (°7/02/1734). Marln Cnthnrinn ("2/07 / 17~H), 

Carolina (°14/11/1739). Jan Baptist (°31/03/1745), Jonnnt's F'ranclsl'u$ 
(°24/02/1747). Pet ronelIa Theresla (°27/03/ 17 ·W) t'n Jonnnn Cnt hnrhH\ 
(°23/04/1753). 
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28. Zie bijlage IA. 
29. In dit gezin werden volgende kinderen geboren: Carolina (°21/04/1757), Peironella 

(01/12/1758 - +9/02/1765). Joanna Maria (°21/07/1760). Angelina 
(°18/03/1762- +8/02/1765), Livinus (°29/06/1763). Joannes (°16/09/1764-
+22/11/1764), Petronella Theresia (°14/02/1766 - + 13/06/1766). Francisca 
(°28/12/1767- +15/01/1768), Petronella Theresia (°2/01/1770- +10/10/1771), 
Ange1a (°3/03/1771), Jan Baptist (°14/02/1772). Petrus Bernardus 
(013/11/1773), Ange1a (°3/02/1775) en Vincent n2/05/1777). 

30. Zie voetnoot 29. 
31. Zie bijlage IA. 
32. Dit waren: Jacobus (°15/03/1704). Joanna Maria (16/11/1706). Petrus 

(°4/08/1709- +4/01/1719). Joannes (°23/03/1712). Elisabeth n5/04/1714). 
Judoca (°5/04/1716). Livina Maria (°6/02/1719). Jooris (°8/04/1720). Barbara 
(°4/12/1722- +18/08/1731) en Petronella (°25/06/1725- +27/03/1727). 

33. Judocus (°26/07/1747- +23/05/1753). PetronelIa Carola (°18/02/1750). Maria 
Livina (°6/06/1752) en Jacobus Franciscus (°12/09/1757). 

34. Dit waren: Jacoba Theresia (°25/07/1759). Jan Baptist (°23/02/1761) en Maria 
Catharina (°3/04/1763). 

35. Zie bijlage IA. 
36. Dit waren: Maria Jacoba (°21/09/1712). Petrus (°21/07/1714). Jacobus 

(°11/06/1716). Elisabeth (°26/12/1718), Joanna Maria (°4/08/1721). Judocus 
(°8/12/1723), Maria Livina (°3/04/1725). Benedictus (°17/11/1728). Jan Baptist 
(°12/04/1731) en Joanna Livina (°4/03/1735). 

37. RAG, Fonds Lembeke, nr. 153 f. 274vo-282. 
38. Dit waren: Franciscus (°17/01/1709). Joanna (0 ?/1711). Anna Maria 

(°18/01/1713), Judoca (°8/09/1715). PetronelIa Theresia COl/05/1717). Maria 
(°14/04/1720) en Joannes (°30/09/1721). 

39. Dit waren: Jooris (°19/06/1747), Livinus Franciscus (°21/06/1750- +2/02/1751). 
Maria Judoca (°14/01/1752). Anna Jacoba (°31/12/1753- +15/04/1757), Joanna 
Maria (°3/06/1756- +22/07/1756). Livina Maria (°15/01/1758). Joanna 
Catharina COl4/01/1760) en Angela (°26/04/1762). 

40. RAG, Fonds Lembeke, nr. 4 p. 66v. 
41. RAG, Fonds Lembeke, nr. 54 : ommestellingliJst van het Jaar 1700. 
42. Dit waren: Catharina (°13/08/1667). Joannes (°01/04/1670). Jacobus 

("26/09/1672). Franciscus (°18/02/1675) en Joanna (°24/02/1678). 
43. Dit waren: Joanna (0l6/02/1724). Jooris (028/11/1725), Joannes n5/03/1727), 

Anna Maria Catharina (°02/04/1729). Elisabeth (°26/03/1731). Angelina 
(°30/09/1733) en Carolus (°12/02/1736). 

44. Dit waren achtereenvolgens : Jooris (°13/09/1724). Joannes (030/12/1725), 
Franciscus (°15/03/1728) en Jacobus Benedic1us (°20/06/1730). 

45. Zie bijlage IA. 
46. Zij baarde drie dochters: PetronelIa Theresia (°07/1 1/1763), Catharina Petronilla 

(°12/06/1765) en Maria Jacoba (°16/05/1767). 
47. Dit waren: Petronilla Theresia (005/04/1772), Carola n0/1I/1773), Joanna 

Livina ("21/11/1774). Jan Baptist (°28/10/1775). Isabella Theresia 
(°15/09/1777), Maria ("20/11/1779) en Franclsca (°04/03/1782). 

48. RAG, Fonds Lembeke, nr. 145 f. 212 : u ... in syn leven schepene ... ". 
49. Zie bijlage IA. 
50. Zie bijlage IA. 
51. Dit waren: PetronelIa (°02/09/1684). Jacobus (°10/01/1686). Joanna 

(°16/04/1688), Livinus (°11/01/1690), Anna (°11/02/1692). Jooris 
(°11/03/1694). Pleter (°03/05/1696). Pleter (°26/12/1698) en Joannes 
("22/09/1701 J. 
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52. Zie bijlage IA. 
53. Zie bijlage IA. 
54. RAG. Fonds Lembeke, nr. 149 f. 15v. 
55. Dit waren: Livyne (°22/02/1682), Anna Maria (°23/02/1684). Isabella 

(°31/09/1686), Martina (°06/01/1689), Jacobus (°31/05/1691) en Petronella 
(°30/05/1693); volgens RAG. Fonds Lembeke. nr. 149 f. 15v. was er nog een meer
derjarige dochter, Joanna genaamd. van wie wij echter geen geboorteakte konden 
terugvinden. 

56. Dit waren: Arnoldus (015/07/1717). Joannes Franciscus (°02/08/1719). Petrus 
roI5/12/1724}. Anna Catharina (°25/03/1726), Maria Jacoba (°25/07/1729) en 
Petrus (14/02/1733). 

57. Zie bijlage IA. 
58. Zie RAG. Fonds Lembeke, nr. 28 : ommestellingliJst van het jaar 1731. 
59. Zie bijlage IA. 

BIJLAGEN 

IA. 
ALFABETISCHE LIJST VAN DE LEMBEEKSE WETHOUDERS (1700-1795) POLmEK 

ASPECT 

Naam Beroep Ambtstermijnen Functie 

Baecke Jan landbouwer 18/08/1745 - 14/12/1750 S 
14/12/1750 - 19/06/1753 S 
19/06/1753 - 19/06/1756 S 
19/06/1756 - 19/09/1758 S 
26/08/1760 - 17/08/1762 S 
17/08/1762 - 11/10/1766 S 
11/10/1766 - 07/06/1774 S 

Basselé Jan fs Jooris landbouwer 28/03/1715 - 18/01/1716 S 
08/04/1717 - 25/04/1719 S 
28/1 0/1722 - 13/ 11 /1 723 S 

Betssens Adriaen landbouwer 18/01/1716 - 08/04/1717 S 
08/04/1717 - 25/04/1719 S 
02/09/1721 - 28/10/1722 S 
17/01/1728 - 07/11/1730 B 
07/11/1730 - 02/11/1733 B 

Betssens Jooris ? 19/06/1753 - 19/09/1756 S 

Boelens Geraard fs Piet er 
landbouwer 28/03/1715- 18/01/1716 S 

02/11/1733 - 20/06/1736 S 
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20/09/1739 - 09/02/1741 S 
09/02/1741 - 18/08/1745 B 

Boelens Jacobus landbouwer 19/09/1758 - 26/08/1760 S 

Cathelyn Jan fs Jooris landbouwer 22/11/1725 - 12/12/1726 S 
12/12/1726 - 17/01/1728 S 
20/06/1736 - 20/09/1739 S 
19/06/1753 - 19/09/1756 S 

Cathelyn Jooris fs Jan landbouwer 23/09/1711 - 12/05/1713 S 
12/05/1713 - 28/03/1715 S 
07/11/1730 - 17/12/1731(+) S 

Cathelyn Jooris fs Laureyns 
landbouwer 26/08/1760 - 17/08/1762 S 

17/08/1762 - 11/10/1766 S 
11/10/1766 - 07/06/1774 S 

Cathelyn Pieter fs Jooris landbouwer 18/08/1745 - 14/12/1750 S 
14/12/1750 - 19/06/1753 S 
19/09/1756 - 19/09/1758 S 
26/08/1760 - 17/08/1762 B 

Claeys Lieven landbouwer 25/04/1719 - 24/05/1720 S 

Colpaert Geraard landbouwer 20/06/1736 - 20/09/1739 S 
20/09/1739 - 09/02/1741 S 
09/02/1741 - 18/08/1745 S 

De Coeyere Christoffel fs Joos 
landbouwer 08/04/1710 - 23/09/1711 S 

23/09/1711 - 12/05/1713 S 

De Coeyere Joos landbouwer 17/11/ 1704 - 06/11 / 1 706 S 
06/11/1706 - 08/04/1710 S 

De Decker Bernardus landbouwer 08/10/1778 - 24/11/1783 S 

De Decker Joos fs Jan landbouwer 07/11/1730 - 02/11 / 1 733 S 
02/11 /1733 - 20/06/1736 S 

De Langhe Jan Baptist landbouwer 11/10/1766 - 07/06/1774 S 

De Lannoy Guilliaeme ? 06/11/1706 - 08/04/1710 S 
18/01/1716 - 08/04/1717 S 
08/04/1717 - 25/04/1719 S 
25/04/1719 - 24/05/1720 B 

De Lauwe Jan landbouwer 07/02/1702 - 17/11/1704 S 
08/04/1710 - 23/09/1711 S 
23/09/1711 - 12/05/1713 S 
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De Neve Jan fs Andries landbouwer 09/02/1741 - 18/08/1745 S 

De Rycke Jan fs Franchois 
landbouwer 23/09/1711 - 12/05/1713 S 

12/05/1713 - 28/03/1715 S 
25/04/1719 - 24/05/1720 S 
24/05/1720 - 02/09/1721 S 
02/09/1721 - 28/10/1722 S 
28/10/1722 - 13/11/1723 B 
21/11/1724 - 22/11/1725 S 
12/12/1726 - 17/01/1728 S 

De Rycke Joannes landbouwer 19/09/1758 - 26/08/1760 S 

De Sutter Jan fs Symoen 
landbouwer 07/02/1702 - 17/11/1704 S 

17/11/1704 - 06/11/1706 S 

De Sutter Jan fs Anthone landbouwer 25/04/1719 - 24/05/1720 S 
28/10/1722 - 13/11/1723 S 
13/11/1723 - 21/11/1724 S 
08/01/1727 - 17/01/1728 S 

De Sutter Joannes fs Jooris 
landbouwer 02/11/1733 - 20/06/1736 S 

20/09/1739 - 09/02/1741 S 
09/02/1741 - 18/08/1745 S 
18/08/1745 - 14/12/1750 S 
19/09/1758 - 26/08/1760 S 
11/10/1766 - 07/06/1774 S 
07/06/1774 - 08/10/1778 S 

De Sutter Jooris fs Anthone 
landbouwer 12/05/1713 - 28/03/1715 S 

28/03/1715 - 18/01/1716 S 
18/01/1716 - 08/04/1717 S 
02/09/1721 - 28/ 10/ 1 722 S 
22/11/1725 - 12/12/1726 S 
17/01/1728 - 07/11/1730 S 
07/11/1730 - 25/03/1731 (+) S 

De Wulf Gabriël fs Jan landbouwer 16/11/1700 - 07/02/1702 S 
07/02/1702 - 17/11/1704 B 
17/11/1704 - 06/11/1706 S 
08/04/1710 - 23/09/1711 S 
23/09/1711 - 12/05/1713 S 

De Wulf Jan landbouwer 07/11/1730 - 02/1 1/1733 S 
02/11/1733 - 20/06/1736 S 

Dhanens Gabriël landbouwer 16/11/1700 - 07/02/1702 B 
07/02/1702 - 17/11/1704 S 
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Dhanens Gabriël fs Pieter 
landbouwer 18/01 / 1 716 - 08/04/1 71 7 S 

25/04/1719 - 24/05/1720 S 
24/05/1720 - 02/09/1721 S 
28/10/1722 - 13/11/1723 S 
13/11 /1 723 - 21 /11 / 1724 S 
21/11/1724 - 22/11/1725 B 
20/06/1736 - 20/09/1739 B 

Dhanens Jan landbouwer 18/08/1745 - 14/12/1750 B 
19/06/1753 - 19/09/1756 B 
19/09/1756 - 19/09/1758 B 
19/09/1758 - 26/08/1760 B 
17/08/1762 - 11/10/1766 B 

Dhanens Jan fs Jan landbouwer 08/10/1778 - 24/11/1783 S 
24/11/1783 - 02/12/1789 S 

Dhanens Pieter fs Jan landbouwer 07/06/1774 - 08/10/1778 S 

Dhanens Pieter fs Gabriël 
landbouwer 06/11/1706 - 08/04/1710 S 

Dhaese Jan landbouwer 08/04/1710 - 23/09/1711 S 
23/09/1711 - 12/05/1713 S 
12/05/1713 - 28/03/1715 B 
28/03/1715 - 18/01/1716 S 
08/04/1717 - 25/04/1719 B 
24/05/1720 - 02/09/1721 B 
02/09/1721 - 28/10/1722 S 
13/11/1723 - 21/ 11 / 1724 B 
22/11/1725 - 12/12/1726 B 
12/12/1726 - 17/01/1728 B 
20/06/1736 - 20/09/1739 S 
20/09/1739 - 11/07/1740 (+) B 

Dhaese Lieven fs Jacobus 
landbouwer 18/08/1745 - 14/12/1750 S 

Dhaese Pieter fs Jan landbouwer 16/11/1700 - 07/02/1702 S 
07/02/1702 - 17/11/1704 S 
17/11/1704 - 06/11/1706 S 
06/11/1706 - 08/04/1710 S 

Dhuyvetter Jan landbouwer 13/11 /1 723 - 21/11/ 1724 S 
21/11/1724 - 22/11/ 1725 S 
22/11/1725 - 12/12/1726 S 
07/11/1730 - 02/11/1733 S 
20/06/1736 - 20/09/1739 S 
20/09/1739 - 09/02/1741 S 
09/02/1741 - 18/08/1745 S 
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Goethals Jan landbouwer 25/06/1731 - 02/11/1733 S 
02/11/1733 - 20/06/1736 S 
14/12/1750 - 19/06/1753 S 
19/09/1756 - 19/09/1758 S 
19/09/1758 - 26/08/1760 S 
26/08/1760 - 17/08/1762 S 

Goethals Jan fs Jan landbouwer 17/08/1762 - 11/10/1766 S 
11/10/1766 - 07/06/1774 S 
07/06/1774 - 08/10/1778 S 
08/10/1778 - 24/11/1783 S 
24/11/1783 - 02/12/1789 S 

Goole Pieter landbouwer 08/10/1778 - 24/11/1783 S 
24/11/1783 - 02/12/1789 S 

Heyndrick Jan landbouwer 20/09/1739 - 09/02/1741 S 

Heyndrick Pieter landbouwer 19/06/1753 - 19/09/1756 S 
19/09/1756 - 19/09/1758 S 

Matthijs Cornelis landbouwer 07/11/1730 - 02/11/1733 S 
02/11/1733 - 20/06/1736 B 

Monnaers Gabriël landbouwer 20/06/1736 - 20/09/1739 S 
20/09/1739 - 09/02/1741 S 
26/08/1760 - 17/08/1762 S 

Reyniers Pieter landbouwer 19/09/1756 - 19/09/1758 S 
19/09/1758 - 26/08/1760 S 
26/08/1760 - 17/08/1762 S 

Roegiers Christoffel landbouwer 06/11/1706 - 08/04/1710 S 
12/05/1713 - 28/03/1715 S 

Speeckaert Pieter ? 22/11/1725 - 12/12/1726 S 
17/01/1728 - 07/11/1730 S 

Standaert Bauduyn landbouwer 23/09/1711 - 12/05/1713 S 
28/03/1715 - 18/01/1716 S 
08/04/1717 - 25/04/1719 S 
25/04/1719 - 24/05/1720 S 

Standaeri Cornelis landbouwer 08/04/1710 - 23/09/1711 S 

Siandaert Jan fs Jan landbouwer 09/02/1741 - 18/08/1745 S 

Standaert Jan l's Jooris landbouwer 20/06/1736 - 20/09/1739 S 
14/12/1750 - lH/06/1753 B 
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Standaert Joannes landbouwer 08/04/1710 - 23/09/1711 S 
12/05/1713 - 28/03/1715 S 
24/05/1720 - 02/09/1721 S 
02/09/1721 - 28/10/1722 S 
13/11 /1 723 - 21/11 /1 724 S 
21/11/1724 - 22/11 /1725 S 

Standaert JooIis fs Pieterlandbouwer 16/11/1700 - 07/02/1702 S 
07/02/1702 - 17/11/1704 B 
08/04/1710 - 23/09/1711 B 

Standaert Lieven fs Jan landbouwer 07/06/1774 - 08/10/1778 S 
24/11/1783 - 02/12/1789 S 

Stockman Jan fs Jan kruidenier 19/09/1756 - 19/09/1758 S 
19/09/1758 - 26/08/1760 S 
26/08/1760 - 17/08/1762 S 
17/08/1762 - 11/10/1766 S 
11/10/1766 - 07/06/1774 B 
07/06/1774 - 08/10/1778 B 
09/01/1779 - 24/11/1783 B 
24/11/1783 - 02/12/1789 B 

Stockman Jan fs Lieven winkelier 18/08/1745 - 14/12/1750 S 
14/12/1750 - 19/06/1753 S 
19/06/1753 - 19/09/1756 S 

Usdé Pieter smid 24/05/1720 - 02/09/1721 S 

Van Acker Guilliame landbouwer 16/11/1700 - 07/02/1702 S 
06/11/1706 - 08/04/1710 S 
28/03/1715 - 18/01/1716 S 
18/0 I/I 716 - 08/04/1717 B 

Van Acker Jacobus landbouwer 28/10/1722 - 13/11/1723 S 
17/01/1728 - 07/11/1730 S 

Van Assche Jan ? 13/11 /1 723 - 21 /11/1724 S 
17/01/1728 - 07/11/1730 S 

Van Assche Jan Franchois 
? 24/11/1783 - 02/12/1789 S 

Van BruiJssel Pieter ? 14/12/1750 - 19/06/1753 S 

Van der Leck Jan ? 16/11/1700 - 07/02/1702 S 
07/02/1702 - 17/11/1704 S 
17/1 1 /1 704 - 06/11/1706 S 

Van Moffaert Jan Franchols 
? 08/10/1778 - 31/10/1783 S 
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Van Ooteghem Pieter landbouwer 24/05/1720 - 02/09/1721 S 
21/11/1724 - 22/11/1725 S 

Van Overtvelt Jacobus landbouwer 28/03/1715 - 18/01/1716 S 
08/04/1717 - 25/04/1719 S 
13/11 /1 723 - 2 1 /11 /1 724 S 
21/11/1724 - 22/11/1725 S 

Van Overtvelt Pieter landbouwer 17/08/1762 - 11/10/1766 S 
11/10/1766 - 07/06/1774 S 
07/06/1774 - 08/10/1778 S 

Van Poecke Joseph landbouwer 17/01/1728 - 30/10/1730 (+) S 

Van Vooren Gabriël ? 18/01/1716 - 08/04/1717 S 
08/04/1717 - 25/04/1719 S 
28/10/1722 - 13/11/1723 S 
21/11/1724 - 22/11/1725 S 
22/11/1725 - 12/12/1726 S 
12/12/1726 - 17/01/1728 S 

Van Waes Jan landbouwer 12/12/1726 - 17/01/1728 S 

Van Waes Jooris ? 17/11/1704 - 06/11/1706 S 
06/11/1706 - 08/04/1710 S 

Van Zele Christoffel landbouwer 18/01 /1 716 - 08/04/1 71 7 S 
25/04/1719 - 24/05/1720 S 
28/10/1722 - 13/11/1723 S 
22/11/1725 - 12/12/1726 S 
12/12/1726 - 17/01/1728 S 

Van Zele Joannes landbouwer 09/02/1741 - 18/08/1745 S 
14/12/1750 - 19/06/1753 S 
19/06/1753 - 19/09/1756 S 

Van Zele J ooris ? 07/06/1774 - 08/10/1778 S 
08/1 0/1778 - 24/11/1783 S 
24/11/1783 - 02/12/1789 S 

Van Zele Jooris Franchois 
landbouwer 18/08/1745 - 14/12/1750 S 

Van Zele Pieter landbouwer 12/05/1713 - 28/03/1715 S 
02/09/1721 - 28/1 0/1722 S 

Verloock Daneel ? 24/05/1720 - 02/0H/ 1721 s 
17/01/ 172A - 07/11/1730 S 
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DE LEMBEEKSE SCHEPENEN TIJDENS DE 18DE EEUW: EEN SOCIAAL-ECONOMISCHE VERKENNING 

2. 
KEURBROEDERS EN -ZUSTERS VAN LEMBEKE DIE IN ANDERE LOKALITEITEN OVER

LEDEN (*) 

Lokaliteit Overledene Datum Referte 
overlijden 

Adegem Joannes Franciscus Gryp 14/12/1729 nr. 151 f' 246 
Marie Cath. Poppe fa Bernard 12/08/1763 nr. 156 f' 42 
Jan Dhaese fs Pieter 05/11/1771 nr. 157 f' 28 

Assenede Jan Francies Verloock fs Jan 30/08/1777 nr. 157 f' 198 

Bassevelde Jan de Zuttere fs Jan ? nr. 154 f'213 v. 
Adriaen Rogiers fs Jan 26/10/1752 nr. 154 f' 270 
Pieternelle Deusardeyn fa 

Guilliaeme 25/03/1753 nr. 155 f' 11 
Adriaen Lantsheere fs Jan 14/02/1767 nr. 156 f' 118 
Anne Carolina van Waes 02/11/1787 nr. 159 f' 149 

fa Jan 
Brugge Anne Angeline Gryp 10/01/1777 nr. 157 f' 183 

Eeklo Jaecques de Wulf 29/04/1714 nr. 149 f' 275 v. 
Jan Poppe 22/03/1717 nr. 150 f' 25 v. 
Petronelle de Bleeckere okt. 1729 nr. 151 f' 263 
fa Lieven 
Joanna Van Waes fa Pieter 03/06/1728 nr. 151 f' 286 
Elisabeth de Rycke fa 19/06/1733 nr. 152 f' 162 

Guilliaeme 
Judocus Poppe fs Jan 23/10/1746 nr. 154 f' 82 
Marie Van Vooren fa Jan 13/08/1748 nr. 154 f' 129 v. 
Pieternelle Pacqué 08/03/1749 nr. 154 f' 149 
Pieternelle de Walsche fa 03/05/1755 nr. 155 f' 43 

Cornelis 
Anne Marie Geirnaert fa Pieter 02/01/1756 nr. 155 f' 57 
Marianne Matheeus fa Pieter 25/02/1757 nr. 155 f' 91 v. 
Joanna Theresia de Taeye 17/02/1773 nr. 157 f' 54 

fa Pieter 
Livinus de Doncker fs Lieven 15/05/1781 nr. 158 f' 64 v. 
Pieter Dhaese fs Jacobi 14/11/1783 nr. 158 f' 192 
J oannes de Donckere fs 02/04/1785 nr. 158 f' 225 v. 

Livinus 

Ertvelde Hieronymus de Coninck fs 24/11/1774 nr. 157 f' 109 
Denijs 

Evergem Judocus Moens fs Lieven april 1765 nr. 156 f' 75 v. 
Anna Catherina Bauwens 19/01/1789 nr. 159 f' 178 v. 

fa Pieter 

Heusden Franchois Fordeyn fs Guilliaeme31/03/1778 nr. 158 f' 1 
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Kaprijke Cornelis Buyck 17/03/1706 nr. 148 f' 28 v. 
Haeranota Van Vooren 08/06/1710 nr. 149 f' 6 v. 
Pieter Dhaese d'oude 04/06/1723 nr. 150 f' 298 
Lieven Heyman fs Pieter 08/09/1724 nr. 150 f' 346 v. 
Pieter Boelens 22/04/1725 nr. 151 f' 13 
Joanna Geirnaert fa Pieter 29/03/1727 nr. 151 f' 93 
Jacobus Dhaese fs Pieter 24/05/1734 nr. 152 f' 186 v. 
Pieter de Schrijver fs 17/06/1733 nr. 152 f' 159 

Guilliaeme 
Christoffel Roegiers 10/07/1740 nr. 153 f' 105 v. 
Gabriel Cauwels 08/06/1742 nr. 153 f' 264 v. 
Pieter Bequaert 28/07/1746 nr. 154 f' 63 v. 
Livinus Duyvetter fs Jan 08/09/1746 nr. 154 f' 79 
Joanne Lippens 04/09/1747 nr. 154 f' 120 v. 
Jan Dhuyvetter 22/09/1751 nr. 154 f' 252 v. 
Jacobus Cathelyn fs Laureyns 16/04/1754 nr. 155 f' 22 
Maria Waytiens fa Guilliame 05/05/1754 nr. 155 f' 63 v. 
Lieven Standaert fs Jooris 01/11/1754 nr. 155 f' 109 
Joannes de Taeye fs Jan 26/04/1763 nr. 155 f' 245 
Jacobus Betssens fs Gabriel 29/11/1763 nr. 156 f' 1 
Jan Roegies fs Christoffel 22/05/1764 nr. 156 f' 16 v. 
Catharina Van Overtvelt fa 13/06/1767 nr. 156 f' 121 

Jacques 
J ooris Martens fs Cornelis febr. 1775 nr. 157 f' 106 
Jacobus Van Quakebeke fs 03/05/1778 nr. 157 f' 215 v. 

Pieter 
Joanne de Coninck fa 16/05/1778 nr. 157 f' 225 v. 

Francies 
Judocus de Keuckelaere fs juni 1779 nr. 157 f' 242 

Francies 
Cornelis Betssens fs Pieter okt. 1780 nr. 158 f' 70 
Pieter de Neve fs Joannes 15/07/1782 nr. 158 f' 113 v. 
Marie Cathelyn fa Laureyns 09/04/1784 nr. 159 f' 1 
Pieter de Baets fs Cornelis 20/04/1785 nr. 159 f' 28 v. 
Laureyns Cathelyn fs Laureyns22/04/1785 nr. 159 f' 33 v. 
Joanne de Coninck fa Carel 16/03/1787 nr. 159 f' 104 
J ooris Martens 30/12/1787 nr. 159 f' 127 v. 
Jooris Van Vooren fs Pieter 22/03/1787 nr. 159 f' 141 
Judocus Walbroeck fs Jooris 01/12/1788 nr. 159 f' 175 
Anne Marie Beirens fa Adriaen 05/03/1789 nr. 159 f' 197\'" 
Joanne Pieternelle de Regghe 19/03/1793 nr. 160 r lOol 

fa Pieter 

Maldegem Catharina Schepman fa 11/01/1767 nr. 156 r 138 
Cornelis 

Middelburg Joanne Schaepman fa Jan 21/07/1749 nr. 1 54 t'\' 235vo 

Anne Marie van Simay fa Jan 28/03/1750 nr. 154 1'\' 23~l\'0 
Jan Dhanens fs Lieven 13/06/1770 nr. 156 I'"' 226 
Anne Marie Termotc fa Jucob 04/09/1762 nr. 156 t" 21ll'\'" 
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Oosteeklo Pietronelle van Verdeghem 02/09/1702 nr. 147 f" 284 
Andries Poppe fs Jans ? nr. 147 f" 301 
Pieter Gryp okt. 1703 nr. 147 f" 323 
Jan Bets 05/06/1703 nr. 147 f" 327vo 
Joos Verweire juli 1705 nr. 148 f" 73 Vo 
Guilliaeme Gryp fs Guilliaeme 21/09/1780 nr. 158 f" 29 

Oostkerke Philippe Boelens fs Pieter 28/12/1712 nr. 151 f" 217 

Oostwinkel Joanne Judoca de Geeter 08/05/1750 nr. 154 f" 226vo 
fa Jan 

Joanne Versluys fa Pieter 13/11/1756 nr. 155 f" 83 Vo 
Jan Franchois Poppe fs 31/01/1765 nr. 156 f" 44 Vo 

Bernard 
Lieven Poppe fs Andries 03/04/1773 nr. 157 f" 81 
Bernard Poppe fs Andries 22/12/1774 nr. 157 f" 1l6vo 
Catharina Poppe fa Bernard sept. 1777 nr. 157 f" 205 
Pieternelle Isabelle Poppe fa 28/08/1779 nr. 158 f" 94 Vo 

Bernard 
Joanne Theresia Roels fa 18/01/1782 nr. 158 f" 98 

Leopold 
Caroline Poppe fa Bernard 19/04/1783 nr. 158 f" 162 

Ronsele Magdalene Vermeulen fa 01/07/1741 nr. 153 f" 223vo 
Adriaen 

Sint-Jan-in-Eremo 
Pieter van Sleeuhaeghen 07/06/1700 nr. 147 f" 127 
Marie de Keyser 1705 nr. 148 f" 241 
Anne Cornelia de Wispelaere juni 1747 nr. 154 f" 99 Vo 
Joorijntien Oaebeloose 08/12/1761 nr. 155 f" 201 
Angeline de Somer 04/01/1770 nr. 156 f" 176 

St-Laureins Elisabeth Temmerman fa 26/03/1698 nr. 147 f" 40 
Jaecques 

Christoffel Gryp sept. 1701 nr. 147 f" 246vo 
Pieter Bets ? nr. 149 f" 167 
Gillijneken Clays fa Franchois 10/02/1731 nr. 152 f" 42 Vo 
Pieter Gryp fs Christoffel 17/12/1740 nr. 153 f" 180vo 
Judoca Hoose fa Gillis 14/10/1747 nr. 154 f" 1 08vo 
Jan Coppens fs Arnaut 15/08/1748 nr. 154 f" 134 
Marie de Windt fa Jan 30/05/1751 nr. 154 f" 245vo 
Jooris Roegiers fs Christoffel 12/05/1759 nr. 155 f" 141 
Judocus Cauwels fs Gabriel 09/11/1761 nr. 155 f" 194 
Anna Catherina Schutyser 20/12/1761 nr. 155 f" 206vo 
Marie Bernarda 22/05/1766 nr. 156 f" 85 
van den Broecke 
Jooris de Neve okt. 1772 nr. 157 f" 16 
Joannes Cauwels fs Joseph 04/03/1787 nr. 159 f" 1 14vo 

Slnt-MargrieteFranchols van de Wattyne 13/08/1755 nr. 155 f" 54 
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Sleidinge Jan Boelens fs Pieter 09/08/1712 
Marie de Smedt fa Jooris 04/10/1727 
Anna J oanna Ackaert april 1737 
Gabriel Monnaers fs Andries juni 1777 
Joannes Schauwvliege fs 16/09/1781 

Lieven 
Maria Barbara Monnaers fa 1786 

Gabriel 
Pieter Jacobus Standaert fs 10/10/1786 

Joannes 

Waterland -Oudeman 

Watervliet 

Zomergem 

Jacobus Tergo fs Jan 09/11/1776 

Christina Burghgraeve 12/05/1742 
J oanna Rondas fa J ooris 27/07/1749 
Lieven van Waes fs Joseph 15/04/1760 
Judocus Cauwels fs Joos 07/05/1765 
Jan Baptist Dhuyvetter fs 28/02/1784 

Jooris 
Petronella de Langhe fa Jooris 31/12/1783 

Livyne Cornu fa Anthone 31/03/ 1746 
Angeline Standaert fa Vincent 03/04/1784 

nr. 149 f' 151 
nr. 152 f' 1 
nr. 153 f' 4 
nr. 157 f' 174 
nr. 158 f' 185 

nr. 159 f' 77 

nr. 159 f' 80 VO 

nr. 157 f' 187 

nr. 153 f' 258v" 
nr. 154 f' 175VO 
nr. 155 f' 163v .'O 

nr. 156 f' 72 VO 
nr. 159 f' 59 

nr. 159 f' 217vo 

nr. 154 f' 124vo 
nr. 158 f' 243 

(*) De in referte vermelde nummers bevinden zich in RAG. Fonds 
Lembeke. 
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Tussen Eeklo en Australië : 
Dokter Charles Louis Waldack 

Erik DE SMET 

In 1988 schreven we in het genealogisch tijdschrift De Eik over de 
19de eeuwse dokter Charles Louis Waldack 1. Toen sloten we af met de 
open vraag : wat is er van die eigenzinnige, of was het eigenwijze, ge
neesheer aan de andere kant van de wereld geworden ? 
Berustende in een oud Australies gezegde "dat de eene helft van de 
wereld niet weet hoe de andere leeft"2 hadden we, onbevredigd, het dos
sier Waldack afgesloten. 
En toch bleef er iets knagen. De levensloop van die man intrigeerde ons 
dermate, er bleven nog zoveel onbeantwoorde vragen, dat we, zij het met 
wisselende intensiviteit, de draad weer opnamen. 
We wisten dat het geen gemakelijke taak zou worden. Trouwens de kans 
op succes lag grotendeels in handen van anderen. Met geduld en volhar
ding gingen we er tegenaan: het werd een zoektocht die enkele jaren 
duurde, maar de vrucht was ons inziens bevredigend. Vandaar dat onze 
twaalf jaar oude bijdrage uiteindelijk een slot krijgt. Om de levenswandel 
van dokter Waldack in Australië in de juiste context te plaatsen, werd het 
essentiële uit het eerste deel beknopt in deze bijdrage herwerkt. 

CHARLES LOUIS EN ZIJN TIJD 

Charles Louis Waldack werd op 22 mei 1809 in Lovendegem, onder 
Frans bestuur, geboren als zoon van Francies en van Maria Jacoba De 
Witte. Hij was dus een echte Meetjeslander. 
Onder de Nederlanders ging de jonge Waldack in Leuven studeren aan de 
pas heropende universiteit. Willem I had het onderwijs alhier, o.a. door 
de wet van 16 september 1816 die de oprichting van drie universiteiten, 
namelijk Leuven, Gent en Luik regelde. nieuwe impulsen gegeven3 . 
Tevens bekrachtigde de overheid tussen 1816 en 1830 een hele reeks 
wetten die de verbetering van de geneeskunde voorstonden. 
Wanneer Charles zijn universitaire studies aanving. zat de geneeskunde 
danig in de lift. Deze uitzonderlijke belangstelling van overheidswege voor 
de geneeskunde was het gevolg van een nijpend tekort aan academisch 
geschoolde dokters. Een drastische inhaalbeweging leek het enige alter-
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Dr. Charles Louis Waldack ? Volgens nazaten van Charle komen de typi eh 
Waldack -trekken duidelijk tot uiting. Zelf hebb n w twilfels dienaangaand . 
Volgens ons is het niet uitgesloten dat h tom nJoto van dokter Hippolit De Zutt r 
gaat d ie eveneens in de Kerks traat praktis rd (1 60-1 94). 

natief om de heersende malaise weg te werken. V< r 
niet dat onder Frans bewind alle universiteiten 
gemaakt waardoor de bezetters binnen de kor t k 
teem uitholden. Het ontstane va uum werd dan m ar i 
gezondheidsoJficieren. 

Deze weinig geschoold nez rs, di 
om in het leger n op h t platt land t pr kt! r 
gewin al snel uit naar de grot s d n . Z 

medis h geschoold dokt r in n w rk n 
bedreigd n. 
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TuSSEN EEKLO EN A USTRALl e : D OKTER CHARLES LoUIS WALDACK 

Toen Charles op 20 maart 1833 te Leuven de titel van doctor in de 
geneeskunde verwierf, waren nog weinig gezondheidsofficieren en chirur
gijns actief. Desondanks zou hij in Eeklo, in de persoon van chirurgijn 
Taminiau, met een dergelijk Ancien régimeproduct geconfronteerd wor
den. 
Waldack was medisch gevormd in een tijd waar de wetgeving op de 
geneeskunde op volle toeren draaide. Een basiswet van 27 mei 1831 die 
de vrijheid van onderwijs vastlegde, wat ondermeer inhield dat elkeen 
zich voor een universitaire examencommissie mocht aanmelden zonder 
voorafgaande studies aan een universiteit of provinciale school, had wei
nig impact op de studies van Charel, daar hij universiteitsstudent was. 
Een andere ingrijpende wet was deze van 27 september 1835, die de uni
versiteiten verbood nog zelf diploma's uit te reiken; ook hier ontsnapte 
Waldack de dans, daar hij inmiddels het diploma op zak had . 

DOKTER WALDACK VESTIGT ZICH IN EEKLO 

Eeklo was voor dokter Waldack zeker geen onbekend terrein. Dat 
hij in het hartje van het Meetjesland een praktijk opzette, is niet zo toe
vallig. De stad verkeerde op dit ogenblik in een uiterst gunstige situatie 
om hier van start te gaan : een behoorlijke populatie, geen overaanbod 

De Kerkstraal van zuid naar noord, met rechts de woningen van dr. Charles 
Waldack. 
(Popp-plan, sectLe E nr. 683. 684. 685. 686a, b en cl. (Verzameling S. De Roo) 
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van medisch geschoolde geneesheren en op 4 februari 1832 was dr. med. 
Jacobus De Schepper overleden zonder dat diens plaats was ingevuld. 

Op 27 april 1833 werd dr. Waldack te Eeklo in de Kerkstraat inge
schreven, in de woning (nu tandarts mevr. Bonte-De Keyser) waar voor
dien dokter Antoine De Bast had gepraktiseerd. Charles was een bui
tenbeentje voor zijn tijd. Toen hij zich als jonge, ongehuwde arts te Eeklo 
nestelde, bracht hij de 24-jarige van Diksmuide afkomstige Sophie 
Therese Wyllie mee. De vrij conservatieve burgerij zal wel eventjes de 
wenkbrauwen hebben gefronst. Gezien de begoede Eeklonaars de poten
tiële patiënten waren, leek het aangewezen hen niet voor het hoofd te sto
ten ! Op 10 september 1833 trouwde het paar te Diksmuide. De toe
komst zag er rooskleurig uit. 

EEN GEWAARDEERD DOKTER 

Charles had de praktijk en daarmee ook een deel van het cliënteel 
van dr. De Bast overgenomen en sprokkelde patiënten van de in 1832 
overleden dr. De Schepper. 
Op dit ogenblik huisvestte Eeklo nog slechts dokter Romain Maroy en 
chirurgijn Jean Alexander Taminiau. Eerstgenoemde was de dokter van 
de burgerij, de heelmeester trad op voor het werkvolk en de behoeftigen. 
Daar Maroy ook politieke ambities koesterde, telde hij ook tegenstanders 
en die pikte de jonge Waldack op. Een gunstiger klimaat kon een starter 
moeilijk dromen ! 

Komt daarbij dat we hem zeker vanaf 1835 als actief corresponde
rend lid van de prestigieuze Société de Médecine de Gand aantroffen, wat 
ongetwijfeld ook te Eeklo weerklank vond en zijn ster nog sneller liet rij
zen. Uit zijn publicaties blijkt duidelijk dat hij een man met visie was. In 
1847 bracht hij met zijn bijdrage over de inf1uenza-epidemie een dialoog 
op gang die stof deed opwaaien4 . Wel kreeg hij van collega's het verwijt 
voorbijgestreefde behandelingen met hand en tand te blijven verdedigen. 
Zeker is dat hij nooit van zijn overtuiging afweek en tot geen compromis
sen bereid was, een karaktertrek die hem nog lelijk parten zou spelen. 

Zijn gedragspatroon was trouwens oorolaak dat hij het nooit goed 
kon stellen met het stads- en armbestuur. zelfs niet met zijn Eeklose col
lega's. Vandaar dat de stedelijke instanties hem slechts sporadisch 
opdrachten toekenden. 
Op 30 maart 1836 werd Waldack aangetrokken om de graad van krank
zinnigheid van Jan Van Hecke vast te leggen. In 1838 onder.locht hij hem 
nogmaals en noemde Jan toen een "stille krankzinnige". waardoor hU te 
Eeklo kon uitbesteed worden5. 
Op 17 januari 1838 ontving Waldack 34 frank uit de stadskns voor een 
wel zeer ongewone overeenkomst : hij was tijdelijk ingehuurd voor de 
behandeling van één behoeftige patiënt. Vanaf 15 .lult 1837 stnrttc 
Charles een vooraf vastgelegde. vier maand durende, behandeling van 
het verzweerde been van Piet er Standacrt6 . 
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Stnet van honoraria van dr. Waldack voor tussenkomsten in stadsdienst. Blijkt dat 
een huisbezoek 3 frank bedroeg. te vergelijken met drie daglonen van een doorsne
de arbeider. 

(SAE. modern. nr. 667. Bewijsstukken van de Rekeningen: d.d. 27 sept. 1839) 

Daarna viel de samenwerking met het stadsbestuur en het Wel
dadigheidsbureel weg. 
Enkel op cruciale momenten, wanneer het water de stad aan de mond 
stond, werd beroep op Waldack gedaan. In 1846, tijdens de tyfus-epide
mie, haalde men hem terug om als adviseur op te treden in de strijd tegen 
deze moordende gesel. Waldack had naar eigen zeggen 83 gevallen 
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behandeld waarvan slechts één met dodelijke afloop. Daartegenover stel
de hij dat Taminiau, de armendokter, onder de meer dan 200 behandel
de besmettingsgevallen met een hoog sterftecijfer had af te rekenen. 
Hiermee wou Charles zijn kunnen illustreren tegenover Taminiau, die 
zeker geen vriend was. Heel eerlijk speelde hij het spel niet, want er werd 
niet vermeld dat de patiënten van deze laatste bijna uitsluitend behoefti
gen waren en sowieso een kwetsbare groep uitmaakten. 

WELSTAND 

Een gelukkige samenloop van omstandigheden en een gedreven 
beroepsijver maakten dat het gezin financieel snel tot de toplaag van de 
Eeklose bevolking behoorde. 
Reeds in 1838 was Charles eigenaar van de woning in de Kerkstraat en 
plande hij ingrijpende bouwwerken. Respectievelijk op 14 februari en 26 
mei van dat jaar vroeg hij een bouwvergunning aan voor twee woonhui
zen met poort en voor een derde woning juist ernaast. 
Op vijftien jaar bouwde het gezin te Eeklo een aanzienlijk patrimonium 
op : zeven huizen, talrijke bossen en landbouwgronden. in totaal 13 ha 
42 a 20 ca, te situeren in de Kerkstraat, te Balgerhoeke. Galgenakker. 
Broeken, Oostveld-, Pokmoer-, en Schaperijakker7 . 
Uit een verkoop, in 1850, bleek dat het gezin ook nog over 6 ha 34a eigen
dom beschikte te Adegem, Maldegem en Oostwinkel. 

EEN TEGENPOOL 

Reeds eerder hebben we gewezen op de verstoorde relatie tussen de 
dokter en de officiële stadsorganen. Zekere signalen wijzen erop dat ze 
hem weliswaar een goed geneesheer vonden. -dit blijkt ondermeer tijdens 
epidemiën waarbij steevast beroep op zijn kennis werd gedaan- maar 
vooral was hij een ambetante moeial. Vandaar dat men, indien mogelijk. 
van zijn diensten geen gebruik maakte. Deze voorL:ichtige benadering ten 
spijt, kwamen de Eeklose besturen nog regelmatig met Charles in aan
varing. Een greep uit de veelvuldige confrontaties. 

Van collega's had Waldack geen hoge dunk. laat staan van de oude 
chirurgijn Alexander Taminiau, die voor de armen instond en van wiens 
werk hij vaak brandhout maakte. Op 1 december 1839 beschuldigde 
Charles, in een brief aan het schepencollege, de armendokter van zwart' 
beroepsfouten. Hij zou bij Désiré Helslander een verkeerde diagnose heb
ben gesteld en geld bestemd voor de noodlijdenden voor eigen doeleinden 
hebben aangewendB. De vrij beperkte kennis van Taminiau was binnen 
het college zeker bekend. maar van de doelgroep van de chirurgijn lag het 
niet bepaald wakker. Het was nog een genezer die rfjstll'otcT; gnl!lswott'r 
en ameldonk als medicatie aanwendde. manr bij d(' nr111(' b('volking 
genoot hij vertrouwen9 . Dat hij geld van de gemeenschap uit geldgt'win. 
zou aangewend hebben. was een zware aantijging wanrnfHl gt't'n gdoot 
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werd gehecht. In al de voorbije jaren dat Alexander in stadsdienst werk
te waren nooit verdenkingen gerezen. Trouwens, nu hij oud was en op 
het punt stond om af te haken, leek het erop dat hij steun van het 
Weldadigheidsbureel zou kunnen gebruiken. 
De armmeesters beschuldigde hij regelmatig van favoritisme en uitte 
ongezouten zijn mening over de slechte werking van de instelling. In 
1846 nam hij het op voor een patiënt die, voor het bekomen van steun, 
van het kastje naar de muur werd gestuurd. Ook hiervoor ging de dokter 
de confrontatie niet uit de weg! Philippe Vanden Broecke, die aan een 
ongeneeslijke ziekte leed, was door de armmeesters van de bedelingslijst 
geschrapt. Waldack nam het op voor zijn patiënt en spuwde in een venij
nige brief zijn gal uit over de verziekte werking van de instelling, niet vol
ledig ten onrechte. Deze brief had alvast voor gevolg dat op 22 april een 
doorlichting plaatsgreep. Daarbij bleek dat bij de wekelijkse bedelingen 
wel degelijk onregelmatigheden plaatsvonden en dat de toegekende finan
ciële steun niet steeds de juiste bestemming kreeg. Maar bij het geval 
Vanden Broecke werden geen inbreuken vastgesteld. Wie dacht dat daar
mee de kous af was, had het mis voor ... Het was pas de start van een 
maandenlange polemiek, waarbij uiteindelijk zowat heel Eeklo betrokken 
raakte en die lang daarna nog sporen zou nalaten. Om een lange zaak 
kort te houden, hebben we getracht om de stemming in beide kampen, 
na jarenlang geruzie, voor elk in één citaat samen te vatten. Het armbe
stuur hekelde het ongecontroleerde karakter van dr. Waldack, dat vol
gens hen genoegzaam gekend is "om niet te gelooven dat die verwijtselen 
ten opzichte van eigen vinding zijn en hij toch iets moet uit het hoofd zoe
ken om zijne driften te voldoen" ; terwijl Waldack het Weldadigheidsbureel 
eerder sarcastisch in zijn hemd trachtte te zetten met "Ofwel zijn het de 
armmeesters, of de armen die zich met onwaarheden inlaten ... maar, daer 
ons armbestuer, zeer deftig, wel en voortreffelijk is, en zodanig wel inge
richt en bestiert word. dat het op geen punten iets meer te erlangen laet: 
dat in tegendeel alle de klachten der armen. maer aeneengeschaekelde 
valsche en onechte uitvindingen zijn. die noch grond noch waerheid voor 
oorsprong kennen en gevolgendlijk dat het teenemael onnoodig zij. dat men 
nae de klachten der zoo gezegde noodlijdende nog luisteren" 10. 

Dat Charles vlug naar de pen greep om zijn ongenoegen te uitten, 
is duidelijk. Zelfs om persoonlijke zaken durfde hij de integriteit van het 
stadsbestuur in vraag stellen. Zo verweet hij het College geen belangstel
ling aan de dag te leggen voor de noden van de ingezetenen. Een eerdere 
klacht was vermoedelijk naar de prullenmand verwezen, en dat zinde 
onze dokter niet! In een tweede, ironische brief vroeg Charles zich af als 
het stadsbestuur zoveel klachten te verwerken had dat de zijne nog niet 
aan bod was geweest? Nochtans schatte hij de zijne hoog in: Waldack 
merkte op dat de Kerk- en Vrombautstraat er erbarmelijk bijlagen en voor 
onbekenden die 's nachts deze wegen gebruikten een potentieel gevaar 
inhielden. Nu, wanneer we de schouwingen van ons toenmalig wegennet 
bekijken lag heel de stad er niet smetteloos bij. Waarom net die twee 
dienden aangepakt had eerder iets te maken met de woonst van de dok
ter. Hij woonde in de Kerkstraat en wou het netjes voor zijn deur 11. 
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FAMILIALE PUINHOOP 

Familiaal kreeg het gezin het zwaar te verduren. Hoe goed het hen 
financieel voor de wind ging, hoe slechter het familiaal leven. De gevrees
de kindersterfte, die normaliter wordt toegeschreven aan een gebrekkige 
hygiëne, slechte voeding of/en onwetendheid sloeg ook in het dokters
gezin toe. Meteen rijst de vraag of bij voornoemde oorzaken geen andere 
indicatoren dienen gevoegd om de hoge sterftecoëfficiënt te verklaren? 
Waarschijnlijk grijpt men te snel naar deze meest voor de hand liggende 
factoren om de abnormale sterfte onder jonge kinderen te verklaren. 
Van de vier kinderen te Eeklo geboren, overleden er twee in de wieg ter
wijl de twee overige op respectievelijk 25 en 31-jarige leeftijd stierven: 
- Jules Desiré werd op 20 juni 1834 geboren. Studeerde o.a. aan het col

lege te Eeklo, werd klerk bij de griffie en trouwde op 21 september 1864 
te Gent met Victoria Antonia Standaert, de weduwe van Carolus De 
Meulemeester. Amper een jaar later, op 8 april 1865, overleed hij te 
Gent l2 . 

- Victor Antonius zag op 16 augustus 1835 het levenslicht, maar stierf 9 
maand later op 18 mei 1836. 

- Vitalis Carolus de derde zoon uit het gezin werd op 2 mei 1837 op de 
wereld gezet, was dichter-journalist met een klein oeuvre. maar met 
een al even kort leven. Hij was pas 25. toen hij te Gent op 2 januari 
1863 overleed. 

- Emma Sophia. het enige dochtertje. leefde amper 5 maand: geboren op 
18 november 1840 en overleden op 30 april 1841 13. 

Het is niet uit te sluiten dat samen met het vroeg1.ijdig overlijden 
van het tweede kind. ook bij Charles de veer knakte. 
Dat hij een moeilijk karakter had staat buiten kijf. maar toch ... het was 
pas rond 1840 dat hij niet alleen met God en alleman. maar in de eerste 
plaats met zichzelf in conflict kwam. 
Waldack kampte met een drankprobleem. werd intolerant en agressief. 
kortom een te mijden man. 
De ergste slachtoffers waren de gezinsleden. Tijdens de veertiger jaren 
escaleerde het gedrag van de dokter van kwaad naar erger. In 1849 dreig
de zijn huwelijk op de klippen te lopen. Was het in een ultieme poging om 
het nieuwe impulsen te geven dat het gezin op 26 juli Eeklo verliet om 
zich te Watervliet te vestigen. of was het eerder een vlucht uit schaam
te?14 Het blijft een open vraag. Indien de eerste hypothese Juist is. dan 
mislukte het opzet alvast. Nog in de eerste helft van 1850 ging het echt
paar Waldack-Wyllie uit mekaar. 

Echtscheidingen worden vaak op het scherp van de snede uitge
vochten. ook hier werd geen albreuk aan gedaan. Wat voorafging aan de 
verkoop van de gemeenschappelijk goederen tnrt t"lke verbeelding. 
Op donderdag 4 juli 1850 kwam een deel van de bt"zittingen onder de 
veilhamer. Wat zich toen afspeelde is in De EcclooTlaer in geuren t'n kleu
ren weergegeven. Niet te verwonderen als we weten dat Charles ook met 
de uitgever van dit plaatselijk weekblad op vnet vnn oorlog lt't'fdt'. 
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Doodsbr~r van zoon Jules. Vader Charles verbleef toen reeds in het verre Australië. 
(verz. F. Waldack) 
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De openbare verkoop, die plaatsvond in 't Hotel Den Gouden Leeuw, 
gebeurde van rechtswege. Charles had zich, zonder resultaat evenwel, 
verzet tegen de verkoop. Voorbereid op onlusten was een deel van het 
politiekorps in de zaal aanwezig. Van bij de aanvang schopte onze dokter 
keet. Toen bleek dat hij, uitzinnig van woede, daarbij nog gewapend was, 
werd de commissaris van politie ingeschakeld. Vrij vlug kon de wandel
stok, waarin een degen was verwerkt, bemachtigd worden. Moeilijker was 
het om het schietvuertuig te bemachtigen. Wanneer sussende woorden 
vruchteloos bleken, werd Waldack door de agenten overmeesterd en 
bleek dat hij twee geladen pistolen bij zich droeg. Het was vier uur in de 
namiddag toen de commissaris met de agenten O'Hulsters en 
Vandenbulcke de dokter tussen een haag van toegesnelde Eeklonaars 
naar de gevangenis bracht l5 . 

Op 17 december 1850 werd de echtscheiding uitgesproken. Meteen 
verloor Charles aanspraak op de gemeenschappelijke bezittingen. Langs 
de regionale pers om werd het Meetjesland van het arrest op de hoogte 
gebracht. Respectievelijk in januari en juli 1851 liet Sophie Wyllie, die op 
dit ogenblik terug te Eeklo verbleef, uitspraken van het hof, ten nadele 
van haar man in De Eecloonaer opnemen l6. Op 17 januari 1851 was 
Charles nog steeds te Watervliet gedomicilieerd, daarna moet hij kort
stondig te Sleidinge hebben verbleven. Of hij er daadwerkelijk nog ver
toefde wanneer op 28 juli, te Lembeke in de herberg De Zwaen. de ver
koop van 23 loten onroerend bezit plaatsvond, is onwaarschijnlijk. 
Vermoedelijk vertoefde hij toen reeds bij onze tegenvoeters of stevende er 
via een lange omzwerming althans op af. 
Wat ons sterkt in de overtuiging dat hij België vóór 28 juli 1851 verlaten 
had, is de onwetendheid over het verloop van de verkoop, wat blijkt uit 
een brief van 1867 waarin hij schrijft: "Ik wens eh eenig nieuws te weten 
of mijn huijsen al verkogt zijn of niet en wat goed ik daer in Eecloo nog 
hebbe . .. "17. De eerste officiële signalen van zijn verblijf in Australië date
ren van 1864. Volgens de Australische krant The Bendigo Advertiser van 
1882 zou Charles omstreeks 1857 er neergestreken zijn. Hoe dan ook, de 
vijftiger jaren blijven een zwart gat in de biografie van Charles Waldack. 

Handtekening van dl: Charles Louis Wa/daek (SAE. 1l1odt'/"Il. TH: -l-l7: 1 dt"t" 18~lm, 
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Na zijn vlucht uit het Meetjesland blies hij geenszins alle bruggen 
achter zich op. In datzelfde 1867 legde dokter Waldack nog een leven
dige belangstelling aan de dag voor zijn Eeklose kennissenkring: 
groeten waren er voor de kloosterzusters, de superior van het College, de 
clerus, de families Temmerman, Steyaert, Dhuijvetter, Martens, Dauwe, 
Neelemans, Commergo, Van Waesberghe, Lippens, Verbiest, Rijffranck, 
Goethals, Van de Putte, Van Damme, Eueraert, Van Hoorebeke, 
Meulemeester, de weduwe Kloeckaert, Bruggeman, Van de Woestijne en 
zijn gewezen boswachter Steyaert ... kortom een topje van de elite. 

Lieten de herinneringen aan zijn vrienden Charles niet los, even
min de problemen! Er rustte hier nog een te delgen schuld op zijn schou
ders en in verband met het erfenisrecht van de inmiddels overleden 
Sophie Wyllie, vocht hij de wettelijkheid van het huwelijk van zijn in 1865 
overleden zoon Jules aan. 

WALDACK IN AUSTRALIË 

Wanneer Charles in Australië precies voet aan wal zette is niet dui
delijk. In oktober 1864 kreeg hij, onder licentienummer 456, toelating om 
de geneeskunde te beoefenen en tot 1882 kwam hij ononderbroken voor 
in het Medïcal Register of Victoria 18. Dat hij al die jaren te Sandhurst 19 

zou gepraktiseerd hebben is, gezien zijn levenswandel aldaar, weinig 
waarschijnlijk. Met zijn vertrek uit België had hij duidelijk gemikt op een 
nieuw leven, een start met een schone lei. Helaas, de voornaamste oor
zaak van al zijn miserie ten onzent nam hij met zich mee ... namelijk de 
liefde voor de fles! 

Aan de hand van enkele Australische krantenberichten die na zijn 
overlijden verschenen, waren we in staat de levenswandel van Charles bij 
benadering te reconstrueren. Volgens mondelinge bronnen (opgetekend 
in 1882) zou Waldack zich omstreeks 1857 in Sandhurst gesetteld heb
ben, waar hij meteen een praktijk opzette. Indien dit juist is, heeft hij 
enkele jaren onwettig de geneeskunde beoefend, daar hij slechts in 1864 
in de Orde werd opgenomen. Op dit ogenblik had de goudkoorts de stad 
in haar greep, de bevolking groeide snel aan en in het zog van de mijn
werkers verschenen avonturiers van allerlei slag. Een betere vestigings
plaats was voor een wildvreemde dokter niet denkbaar en gezien de grote 
mobiliteit zal de controle er niet groot zijn geweest. 
Trouwens, jarenlang wordt de vaste verblijfplaats van Charles niet opge
geven. Pas in 1867 troffen we het voor het eerst aan: "WALDACK C.M.D. 
& Surgeon; Whitte HUls, Port Phillip, Victorian Directories, Sandhurst"20. 

Charles inteweerde schijnbaar snel en verwierf bij de plaatselijke 
bevolking op korte termijn enige faam. In The Bendigo Evening News had 
men het over de wonderbare ingrepen van de dokter. bij de behandeling 
van kankers21 . Zijn collega's dokters hielden er een andere mening op 
na en beJl'.orgden hem in The Australian Medical Journal en de Bendigo 
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The Bendigo Wine Region 's wineries and vineyards baast aproud 
h istory of producing top-quality wines. 

Dat Bendigo haar faam niet alleen heeft te danken aan de goldrush die in 1854 op 
gang kwam mag heden blijken. Onder de vele Europ se wijnbouwer zaten er ook 
met wijnkennis. Het uitstekende klimaat en de liefde voor de wijn lagen aan de 
basis van het huidig handelsmerk van de regio. 

Advertiser in 1872 enkele onaangename kritieken. Zijn swpTising ingr -
pen werden niet bijzonder op prijs gesteld, Ze b schuld den dokt r 
Charles van kwakzalverij. omdat hij adverteerde voor d v rkoop van 
kruiden tegen genezing van "kankers. tering. reuma. Jicht. iati . og n 
oren, lever; nieren, milt en huidaandoeningen". Voor on uIt ti 
rekende hij 10 shilling. voor een s hriftelijk b handel1n 1 pnd. D 
raadplegin~en vonden plaats in de Bridge-str t van 7 ot 10 van 1 
tot 21 uur 2. 
Het was evident dat medi i afstand nam n van dez 
waardoor hij zich moeilijker kon profil r n n t lijk in 
waartse spiraal ter eht kwam. Aan publi r 11 kw h I 
omstandigheden ni t m r to 23. 
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Mdbouroe qu.dlftcd eharl.taol do not oojoya monopoly of adverll81ng 
tbcir .. oederful poWen., as _iteeu tbe foUowing picce of mountel,&nki6m 
I"ued by a S&odbul"lt medicai man on the Register: .. Dr. Oh ... Wa.1dock, 
M.D .. po&seMetl .. diploma .. itb tbe bigbest di.tindioD, hu cured io Europe 
&Dd bere In AUlltrah&, .ad cured dAlly .. lI kind. of di.seaMS; c&ncen, COD· 

IUmplion rheumdlam. gout, IClsUca. ey~. (' .. n, liver, kidDey. Ipleen ... ad 
.kin dllle~, espec1ally eradlcatf'8 tbe lIypbllil, (reth. old. or bereditar}' i 
dipbtberia, .. nd all "hat ma, happen to tbc humau frame. f'urgative 
vegetable pUlli. Soft .lId lure e)'e water. A liquor &J.!aiotlt mosquitooa .. nd 

f:!,~rO~e:I~~ObU:r:.tiDr~~~~~gq~~tbl;~u~~O~lr:::~oou~ !~eo:~~~'~:u!~: 
cured without operlltions or palaful applian«8. Coolultation fee, 10&. ; by 
letter, .EI: bnme yiaitofj trom 10a. up.,rds, lood by agreement. Oreat 
conlideraüon taken for the .. ork!ng dasses. And all (emale complalllb anti 
thoee of children. Consllltation bou~ Irom Reven to ten in th6 wOrDing, 
lood Irllm lix te nice aL nioll:ht. 8&ndhurst, Brt.!ge.!lrect, betwixt Mr. Cuoroy·. 
Hotel. lood Mr. SaY'~r'l Bn:wery."-&ndi90 A.h'f'Tli,", Noyeruber 30. 

~::~d-t~~ 
s.uuday IDonûD - ~t!!.~ , ___ ol &.ha" day.~ m trA ho.pltal 
.ben11 bJ6re t.d,. o'doek lhe ..me 
o"hL Tbe doctor, .. bo ..... boot 
iIO ,~ol 1IPo. and ~ld • diploma 
(rum IN Uainmty or u., .. cam. to 
Beadigo .boa' ~ ,e.n I~. On bil 
aninl b. immediatel, Commt'oced 
practiee .... medica1 1DUl, lad i, ia 
rTpOfU1l elfet-Wd Kme .000dnful ctJ'et 
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Collage van enkele krantenberichten verschenen na het overlijden van Charles 
Waldack. 

Het scenario dat we te Eeklo zagen, dreigde zich te herhalen: een 
relatief snel succes en het creëren van conflictsituaties met een vlucht 
naar de drank als gevolg. 
De eerste jaren van zijn verblijf te Sandhurst waren blijkbaar zonder noe
menswaardige moeilijkheden verlopen. Wat nu aan de basis lag van de 
conflictsituatie 1s niet dUideliJk. maar ook hier kwam hiJ met Jan en klein 
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Pierken in aanvaring. Meervoudige veroordelingen. ondermeer wegens 
bedrog. dronkenschap. wangedrag en oproerigheid stapelden zich op. 
Charles werd opgepakt als zwerver en zou maanden onder collocatie wor
den geplaatst. 
De veroordeling wegens bedrog dateerde van 30 augustus 1866. Waldack 
had de vrouw van een zekere Pickles te Ironbark gedurende drie maan
den behandeld waarvoor hij 85f: 13s 6d vorderde. Teveel naar de zin van 
de man en prompt kwam het tot een proces. Uit het dokters boek bleek 
dat er 67 concultaties hadden plaatsgevonden aan 19uinea, maar meer
dere aangerekende medicijnen kwamen er niet in voor. Wegens bedrog 
werd Charles veroordeeld tot één dag opsluiting en moest hij zijn reken
werk herrnaken met 5 s. per visite24. 

In het bijzonder wegens zijn drankprobleem geraakte Waldack snel 
aan lager wal. Te Eeklo was zijn benarde situatie inmiddels bekend en 
ontving hij van enkele bevriende families een geringe fmanciële steun. 
Het was evenwel boter aan de galg. want van zodra Charles geld ontving 
spendeerde hij het aan drank. Uiteindelijk kwam Waldack onder voogdij 
van politieagent-sergeant Webb. die het geld voor hem beheerde. Charles 
was zo diep gevallen. dat hij de meest elementaire menselijke waarden 
overboord gooide. Het blijft koffiedik kijken wat die man zo ver dreef! 
Terwijl hij in stinkende lompen gehuld rondliep. verpandde hij de nieuwe 
kleren die Webb aankocht. Deze was zo ontgoocheld door Charles gedrag. 
dat hij van het voogdijschap afzag. Over het gebeuren rapporteerde hij 
onthutst: "But the Foolisch old man would not wear the clothesI". 

Toen Charles van de armenzorg afhankelijk werd. ging het snel 
bergaf met hem. Hij had zelfs geen dak boven het hoofd meer! Uiteindelijk 
kwam hij bij de weduwe Bridget Dillon terecht. zelf een armlastige met 
een ziekelijke 16-jarige dochter. Polly (in een andere publicatie wordt ze 
Marry genoemd). Het gezin bezat op een stukje staatsgrond in de 
Mundystreet. juist naast de spoorweg. twee barakken. in één daanran 
vond Waldack een onderkomen. Wanneer in juni 1882 de vrouw ziek viel. 
werd ook Charles aan zijn lot overgelaten. Aanvankelijk bezorgden buren 
hem nog wat voedsel, maar al vlug bleef ook dit achtenvege. Ofschoon 
begin juli 1882 geen van de drie paupers de laatste week was opgemerkt. 
wekte dit bij de buren aanvankelijk geen argwaan. Zelfs toen op Vlijdag
nacht 7 juli een stervende Waldack. kruipend tot bU buurman Batten 
geraakte en om hulp smeekte. bleef de bede zonder gevolg. Pas de vol
gende morgen om 5 uur ging de zoon polshoogte nemen. Achter de geslo
ten deur hoorde hij gekreun. Vrouw Batten forceerde samen met buur 
Hughes de deur en vonden moeder en dochter op de grond. Beiden 
waren ondervoed en zatten letterlijk onder het ongedierte. Hoewel om 5 
uur alarm was geslagen. verscheen de hulp pas 4 uur later. Een inder
haast bijgehaalde priester ontfermde zich over de weduwe. \Vnnneer dok
ter Baumgartner en agent Glavin verschenen. blies dt' 74-.1nrig<:' vrouw 
juist de laatste adem uit. Polly werd naar het zi<:,k("nhuis ov<:'rgebnH'ht. 
Tijdens een daaropvolgende huiszoeking trof men ("<:'11 weinig bnkblot'l11. 
en tot ieders verbazing. 3 pond 10 shilling nnn. In (ie nlgdl'gen barak. 
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gevuld met brandhout, lag een oude, vervuilde en sterk verzwakte man 
onder een hoop lompen, die later dokter Waldack bleek te zijn. Op dit 
ogenblik was hij niet meer in staat om te praten. Zieltogend bracht men 
Charles naar het Bendigo Gold District Hospital waar hij diezelfde dag 
om 23 u 45 overleed. Uit de lijkschouwing bleek dat de 79-jarige Charles 
Waldack op 8 juli 1882 was overleden tengevolge van een longontste
king25. 
Bijna alle bronnen vermelden 8 juli als overlijdensdatum. Enkel het offi
cieel afschrift van het overlijden, overgemaakt aan de gemeente Sleidinge 
vermeldt 9 juli 1882 en als doodsoorzaak: bronchitis en uitputting26. 
Dat Charles te Sandhurst geen alledaagse sterveling was, getuigen de 
publicaties rond zijn figuur bij zijn overlijden. Het waren trouwens deze 
artikels die ons toelieten de levensloop van de ex-Eeklonaar in het verre 
Australië te volgen27. 
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Sevens en niemand anders 
De lijst Gerechtigheid in het 
arrondissement Gent-Eeklo 
( 1921) 

Peter LAROY 

Na de Eerste Wereldoorlog duurde het een tijdje voor het maat
schappelijk leven zich herstelde. Dit vertaalde zich ook op het politieke 
vlak. Het was moeilijk om stabiele regeringen te vormen. De derde naoor
logse regering onder leiding van Carton de Wiart (20 november 1920-20 
november 1921) leek aanvankelijk goed op weg om een aantal heikele 
punten op te lossen. Toch bleken de verschillen in deze tripartiteregering 
op termijn onoverkomelijk; de regering hield het juist één jaar uit. Nieuwe 
verkiezingen werden uitgeschreven. De partijen bespeelden hun favo
riete thema's. De katholieken streefden naar stabiliteit. De liberalen trok
ken nog steeds van leer tegen een verandering van het statuut van de 
Gentse universiteit. De socialisten tenslotte maakten van de verkorting 
van de diensttijd een prioritair programmapunt. 

En zoals bij elke verkiezing het geval is, mengden zich naast de tra
ditionele partijen ook kleinere groeperingen in de strijd. In 1921 was in 
het arrondissement Gent-Eeklo een van die belangrijkste splintergroepe
ringen de lijst Gerechtigheid. Alfons Sevens uit Gent trok de kop en stel
de Lambert Van Crombrugge uit Ledeberg op de derde plaats. Verder 
stonden ook een zekere CyrilIe Gelaude en Maurits Buysse uit Aalter op 
deze lijst met nummer zeven. August Van Lantschoot uit Bellem maakte 
het rijtje vol. Het komt ons als bijzonder merkwaardig voor dat dit drietal 
uit Aalter /Bellem op de lijst Gerechtigheid verzeilde. 

Het feit roept meteen een aantal vragen op. Hoe belandden zij in de 
grote polftiek? Het tijdperk waarbij een politiek mandaat voorbehouden 
was aan de notabelen lag nog niet veraf. Waarom trokken zij mee met 
Alfons Sevens? Dit was Immers een figuur die al heel wat politieke water
tjes doonr,wommen had. Waren deze personen verkleefd aan een ideolo
~e? Scheurlljsten kenmerken zich immers meestal eerder omdat zij tegen 
dan voor lets zijn. liet lfjkt ons derhalve de moeite waard om enkele 
beschouwingen te maken bij de lijst Gerechligheid. Bij het totstandkomen 
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van deze bijdrage bleek bovendien dat Gerechtigheid volledig verdwenen 
was in de nevelen der tijd. Zelfs familieleden van de betrokkenen horen 
vaak met verbazing over het politiek engagement van hun (voor)ouders l . 

EEN FUTIEL MENSCHJE 

Wie de ideologische stromingen van kort na de Eerste Wereldoorlog 
onderzoekt, wordt vooral geconfronteerd met de vele afscheuringen van 
de traditionele partijen. De motieven van de oprichters van deze politieke 
groeperingen waren niet altijd eenduidig. Persoonlijke motieven en ideo
logische twisten gingen meestal hand in hand. Dit is zonder twijfel ook 
het geval met wat we zouden kunnen noemen de Gents-Aalterse lijst 
Gerechtigheid. Bezieler van de lijst was Alfons Sevens, die zoals al aange
geven met dit politiek engagement niet aan zijn proefstuk toe was. 
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DE UJST GERECHTIGHEID IN HET ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO (1921) 

Geboren in 1877 als zoon van de ondeIWijzer, letterkundige en cul
tureel-flamingant Theodoor Sevens, trad hij al vroeg in de voetsporen van 
zijn vader. Alfons haalde eveneens het ondeIWijzersdiploma, genoot enige 
bekendheid met zijn literair werk (o.a. de roman Schoolmeester) en gold 
zeker voor de Eerste Wereldoorlog als een hevig Vlaamsgezinde. Een van 
zijn wapenfeiten op dat vlak was bijvoorbeeld zijn medewerking aan de 
Kommissie ter vervlaamsching der Gentsche Hogeschool. Maar toen kwam 
de oorlog. Het kamp der Vlaamsgezinden werd verscheurd. De strijd tus
sen activisten en passivisten laaide op. Sevens belandde in het laatste 
kamp. Hij wees samenwerking met de Duitse bezetter met het oog op het 
realiseren van Vlaamse eisen volledig af. In 1915 leverde die houding 
Sevens een deportatie op naar Duitsland. Alfons Sevens raakte verbit
terd. Op het proces tegen August Borms bleek voor het eerst de breuk: 
Sevens zette zich radicaal af tegen een van Vlaanderens meest vooraan
staande activisten. Zijn vroegere medestanders namen hem dit bijzonder 
kwalijk en vanaf dan werd hij ideologisch gezien een eenzaat2 . 
Bij de verkiezingen van 1919 was Sevens bezieler en kandidaat van de 
Vaderlandsche Party. Hij stond op de vierde plaats van een lijst getrok
ken door een zekere Masson. Het programma van deze partij was bijzon
der uitgebreid en sprak een breed publiek aan: vaderlandslievend, tegen 
woekeraars, voor de middenstanders en voor de kleine man, tegen de 
landverraders, enz. Deze mengelmoes kende geen succes: na de verkie
zingen viel de lijst uiteen. In 1921 besloot Sevens het maar alleen te doen. 
Tot op de dag van vandaag blijft de hamvraag waar hij zijn kandidaten 
heeft opgeraapt. Zelf was hij voornamelijk actief in het Gentse. Hoe kwam 
hij dan in Bellem en Aalter terecht, bij mensen zonder al te veel politieke 
ervaring? 

Dat laatste is misschien minder van toepassing op August Van 
Lantschoot uit Bellem. De man werd door Sevens in zijn blad De Witte 
Kaproen omschreven als "kristen democraat van in zyn jeugd. Wierp met 
de laatste gemeenteverkiezingen de autocratie te Bellem omver"3. Van 
Lantschoot had inderdaad bij de gemeenteraadsverkiezingen van datzelf
de jaar een overwinning behaald. Bellem, dat op bestuurlijk vlak lange 
tijd werd gedomineerd door de inwoners van zijn kasteel. kwam na de 
Eerste Wereldoorlog duidelijk in een meer democratisch vaarwater 
terecht4 . Van Lantschoot was er populair en zou misschien wat lande
lijke stemmen kunnen halen. Nog voor de eeuwwisseling gold Van 
Lantschoot als een medestander van de daensist Hector Plancquaert. De 
Bellemnaar organiseerde een groep getrouwen rondom zich. Bij de inhul
diging van een nieuw vaandel van de Vlaamsch-Christene Volkspartij te 
Zomergem zou Bellem met meer dan 100 man aanwezig zijn geweest. Net 
mals 7.Á)veel andere figuren uit de daenststische/plancquaertistische 
beweging ging Van Lantschoot door als een zeer eigenzinnig man. Uit 
getuigenissen bleek dat hij zijn politieke voorkeur graag onderstreepte 
met zijn vestimentaire verschiJning: de Bellemse politicus kleedde zich op 
bijzondere dagen graag In het groen. Zijn beroep als vellensnijder bracht 
hem bovendien op de landelijke gemeente met heel wat mensen in con
t.act. Maar hij was ook In de streek geen onbekende figuur. Rond 1897 
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trad hij herhaaldelijk als spreker op bij daensistische meetings in de 
schaduw van Hector Plancquaert5 . 

Misschien was dit wel de enige valabele kandidaat op de lijst naast 
Sevens zelf. Want wat te denken van de kandidatuur van CyrilIe Gelaude? 
In de kiespropaganda is hij telkens terug te vinden met de voornaam 
CyrilIe. Uit enkele vraaggesprekken blijkt wel dat hij veeleer werd aange
sproken met zijn tweede naam Adile. Interessant in het licht van dit poli
tiek engagement is wel dat deze man familie was van flamingant Flor 
Grammens (Grammens' moeder heette Emma Gelaude en was een zus 
van CyrilIe Adile). Gelaude werd omschreven als landbouwer, herbergier 
en oud-strijder. Drie sociale karaktertrekken die voor Sevens niet geheel 
onbelangrijk waren. Verder valt over hem te lezen: "Binnen op 2 oogst 
1914 als piot bij het 3e linie regiment, 1 e divisie. 7 jrontstrepen. Gansch 
den oorlog jrontsoldaat. Terug bij vrouwen kinderen den 13 October 
1918." Met deze kandidaat mikte Sevens op de gewone man. Zoals 
Gelaude waren er toen velen. Ook hier is evenwel onduidelijk waar 
Sevens die Gelaude heeft opgepikt. Is het via Van Lantschoot gegaan (de 
familie Gelaude woonde een tijdje te Bellem)? Of was de Aalternaar mis
schien actief in de kringen van herbergiers (een verbond van herbergiers 
had in 1919 Sevens reeds gesteund)6? 

Een andere kandidaat was Maurits Buysse. een handelaar uit 
Aalter. Sevens had zo meteen een middenstander op de lijst. Veel belang
rijker was evenwel dat Buysse een oorlogsverminkte was: "Binnen op 28 
juli 1914. Piot bij het 22e linie. Eerste slag te Hauthem St. -Marguerite. Van 
de 1800 soldaten uit Gent vertrokken, bleven er nog 222 over. Daarna de 
IJzerslag en de bloedgrachten. Door schrapnell getroffen te Caeskerke. op 
16 oogst 1916."7. Net als hier blijft de vraag hoe Sevens in contact is 
gekomen met een man zoals er duizenden rondliepen. Was het in kringen 
van oudstrijders of vaderlandslievenden? In diezelfde categorie hoort ove
rigens ook de Ledebergenaar Lambert Van Crombrugge thuis. Hij stond 
voor de opgeëiste arbeiders. Ook dat was een categorie die op Sevens cle
mentie kon rekenen. Maar het lijkt er sterk op dat Sevens vooral zijn 
stemmen wilde halen op het platteland. De stem van de werkman en van 
de eenvoudige landarbeider woog zeer zwaar door. 
Het spreekt voor zich dat met deze nobele onbekenden het succes van de 
lijst nauwelijks te garanderen viel. De politieke tegenstanders maakten 
zich daarom - niet geheel onterecht - nogal lustig over Sevens' nieuwe 
politieke demarche. Vooral de socialisten hielden zich niet in wanneer het 
erop aankwam de lijst Gerechtigheid te bekladden. Sevens zelf omschreef 
men als het "Gentsch Napoleonlje" of nog als "eenJiltiel mensc11/e". Ztjn 
kandidaten waren voor hen bijzonder onbeduidend. Een mooi voorbeeld 
is het interview met socialistisch volksvertegenwoordiger Cnudde en par
tij secretaris Verschraegen dat naar aanleiding van de verkiezingen ver
scheen in VoonLit. Op de vraag wat er te verwachten viel vnn de lUst 
Sevens kwam volgend antwoord: "Voor wat dat betr~/l wil ik de woorden 
van Anseele herhalen: 'Hij he~{t niemand l'oo" hem. niemand nel'en.s hem 
en niemand achter hem' "8. 
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LIJST DER DRAAIERS 

Maar Sevens bleef in zijn mensen geloven. Zij waren immers "sym
bool van al wat plicht deed in de oorlog, tegen vuile politieke lijsten, waar 
oorlogswoekeraars mekaar vinden". En nogmaals onderstreepte hij de 
evenwichtigheid van zijn kandidaten. Er was immers een oorlogsver
minkte ("Al is hij van Jantje Prolo niet gekend, zijn verminkt lichaam is 
daar om voor hem te spreken"), een oudstrijder ("Zijn drie jrontstrepen 
getuigen dat hij in de oorlog wat anders deed dan meiskes uit Lousberg 
halen "), een opgeëiste ("Die wat anders deed dan de Gentsche werklieden 
uitschelden in Vooruit""), een politieke gevangene ("die zijn pen gebruikte 
( ... ) om de Duitschers aan te vallen in de plaats van dejaitistische artikels 
te schrijven") en een democraat ("die zich tijdens de oorlog niet rijk stool in 
comiteiten en die na den oorlog zijn dorp van de kasteeldwang verloste"). 
Sevens eindige zijn repliek met vuur: "Onbekenden! De Duitschers wis
ten dat al die onbekenden hun vijand waren. En de treffelijke menschen 
zullen Zondag bewijzen dat zij van die goed gekende vaderlanders hou
den"9. Alfons Sevens, idealist en koppig als hij was, bleef geloven in zijn 
medestanders uit Aalter, Bellem en Ledeberg. 

Met het oog op wat meer bekendheid richtte de lijst Gerechtigheid 
een aantal meetings in. Enerzijds probeerde Sevens zijn oude aanhang in 
het Gentse opnieuw te ronselen. Er vonden bijeenkomsten plaats in Eke, 
Drongen en Nazareth. In het Meetjesland anderzijds waren er gepland te 
Oosteeklo (6 november 1921, vermoedelijk niet doorgegaan), te 
Knesselare (6 november 1921 uitgesteld. opnieuw aangekondigd voor 13 
november 1921 bij Prosper Scheyvinck, Maldegemsche Steenweg) en te 
Aalter ('s Morgens, na de hoogmis te AeLter. aan de statie, bij den heer 
Dierickx). Commentaar achteraf voor deze laatste meeting: "niettegen
staande het later uur een talrijk, uitgelezen en zeer aandachtig publiek"10. 

De meest geanimeerde bijeenkomsten waren volgens Sevens' eigen 
berichtgeving die te Ursel en te Bellem. In Ursel streek Sevens neer op 13 
november, na de hoogmis. Zoals dat wel vaker het geval was in perioden 
van politieke drukte, stond Sevens er niet alleen. De Frontpartij had net 
die dag uitgekozen om de plattelandsgemeente te bezoeken. Ook het ont
luikend Vlaams-nationalisme probeerde immers stemmen te ronselen op 
het platteland 11. Het was niet de Vlaams-nationalistische voorman Maes, 
maar wel Coussens. Uit Sevens geschriften blijkt dat hij deze concurren
tie maar matig kon appreciëren: "De zoogezegde Frontpariij strijdt niet 
voor de rechten van het Vlaamsche volk, maar voor de ineerherstelling der 
activisten". De aanwezigen zullen dan ook kunnen rekenen hebben op 
een vlammend betoog vanwege Sevens. In zijn blad De Witte Kaproen 
voegde hij daar nog volgende bemerking aan toe: "Coussens was verge-
7..eld door een vrouwelijke propagandiste van Maldegem. wier huis bij den 
wapen$liL<;tand uitgebrand werd, niettegenstaande zij drie broeders aan 'i 
front ha.d. Men verzekerde ons dal op de plaats waar nu hei Vlaamsch 
leeuwken aL<; borstspelI prtJkL, er lalrtJke Duilsche soldalenkoppen van hen 
vermoeienissen ha.dden uitgerust. Bah! Zoogezegde Fronlpart[j. Bah! 
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Coussen. hoe vies. mensch! Maar ja. van een mensch die in 't zwart geze
ten heeft als Coussens en die kap over haag wierp is alles te verstaan. "12. 
In Bellem ging het er dan toch iets gemoedelijker aan toe. De bijeenkomst 
ging oorspronkelijk door bij Karel Verhaeghe. "Hoeks ken Pauwelsbosch". 
De meeting in dit lokaal werd echter verboden. "Maar de trouwe vriend 
Lootens was aanwezig en in 't gebuurte kregen we een van zijn herbergen. 
als meetingzaal. De herberg stampvol. de nevenzaal van 't zelfde en volk 
tot op straat, .. zo schreef Sevens achteraf. Sevens en Van Lantschoot 
voerden het woord. Op deze bijeenkomst zou ook Standaert uit 
Waarschoot zijn steun hebben betuigd aan de lijst Gerechtigheid. Deze 
man stond eveneens bekend als een aanhanger van de daensistische 
gedachte 13. 

Het mag nu reeds duidelijk zijn dat het programma van de lijst 
Gerechtigheid stond voor een amalgaam van eisen die zo kenschetsend 
zijn voor iedere protestlijst. Sevens richtte zich in de eerste plaats naar 
de gewone man: de oudstrijders. de oorlogsweduwen, invaliden, opgeëis
ten. politieke gevangen, oorlogsslachtoffers, enz. Daarmee viste hij voor 
een stuk in het water van de socialistische partij. Precies daarom scho
ten zij met scherp op Gerechtigheid. Een ander belangrijk punt was het 
verzet tegen de oorlogswoekeraars. Sevens, zelf getekend door een poli
tieke desillusie en door zijn Duitse gevangenschap. kon maar moeilijk 
verkroppen dat enkelingen zich hadden verrijkt op de ellende van de 
bevolking. In zijn blad De Witte Kaproen had Sevens trouwens al enkele 
onthullingen gedaan op dat vlak. 

Een ander belangrijk punt was de vaderlandsliefde. Sevens bes
treed heftig de vroegere medestanders uit de Vlaamse Beweging die in het 
activisme waren beland. Een deel van hen vond zich nu tenlg in de 
Frontpartij. Het was niet anders dan een "lijst der draaiers", zo meende 
hij 14. Er was evenwel een complexer gegeven. De vroegere christen-demo
cratie (daensisten en plancquaertisten) was na de oorlog ook uiteenge
slagen. Sommige voormannen sloten aan bij de katholieke partij, ande
ren zochten aansluiting bij de ontluikende Vlaams-nationalistische 
kernen. In het arrondissement Gent-Eeklo was de situatie niet zo uitge
sproken als bijvoorbeeld in Aalst. Sevens vond dat hij en niemand anders 
kon terugvallen op die erfenis: "In 't an'ondissement Gent hebben de oud
ste strijders der kristen democraten zich nooit aan het spelleken der zooge
zegde Frontpartlj laten beet nemen. Mannen als Edward Standaert, sche
pen te Somerghem en Aug. Van Landschoot. schepen te Bellem, hebben 
nooit hun hand in de hand van een Maes willen leggen." Verder wees 
Sevens erop dat hij de christen-democraten altijd had verdedigd. "Al de 
kristen democraten van 't arrondissement Gent-Eedoo zullen dus llOQr de 
lijst Gerechtigheid stemmen met een voorkeurstem uit te brengen achter 
den naam van Aug, Van Lantschoot ". Hij ondertekende het stuk zelf met 
"een kristen democraat van de eerste lire", In 1914 had Sevells inderdaad 
de tweede plaats bekleed op een daensistische lUst. Vnn Lnntsl'hoot t'n 
Standaert hadden nog voor eeuwwisseling de dut.'l1sistel1 vel"\'llt'gd. Ligt 
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hier misschien de werkelijke betekenis van de lijst Gerechtigheid en moe
ten we het als een mislukte recuperatiepoging van de christen-democra
tie op het Meetjeslandse platteland beschouwen?15 

Een vergelijking van enkele kiespamfletten en van de strijdstukken 
in de kranten leert dat men niet al te veel woorden vuilmaakte aan de lijst 
Gerechtigheid. Katholieken, liberalen en socialisten lieten niet na er op te 
hameren dat stemmen voor een dergelijke partij een verloren stem was. 
Naast Gerechtigheid kwamen in Gent-Eeklo ook nog een Belgisch-natio
nalistische partij op, een afgescheurde liberale lijst Help U Zelve en de 
Frontpartij . Bij de vorige verkiezing was die er overigens nog in geslaagd 
om een verkozene naar het parlement te sturen. Bijna alle commentaren 
haalden nu de berekeningswijzen aan om toch maar aan te tonen dat de 
kleine partijen geen schijn van kans hadden. Zoals reeds aangehaald 
waren het vooral de socialisten die met scherp schoten naar Sevens. Ze 
zagen met lede ogen aan hoe hij actief werd op het platteland. De man
nen van Aalter mochten dan wel onbekend zijn, het waren duidelijk men
sen uit het volk. Als zij stemmen zouden halen, dan zouden die vooral 
afgeroomd worden van het socialistisch potentieel. Bovendien leek net nu 
een doorbraak mogelijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van datzelfde 
jaar kende de socialistische partij te Aalter immers één verkozene, bijna 
twee. Er was een propagandac1ub met 45 leden, een syndicaat met 35 
leden, de Bond Moyson was actief (85 leden) en men telde enkele abon
nementen op Vooruit 1 6. Het zou jammer zijn dat een gek als Sevens daar 
nu roet in het eten kwam strooien, zo redeneerde men in Gent. 

Maar dat deed hij niet. De nobele onbekenden konden de lijst 
Gerechtigheid niet overeind houden. Sevens maakte overigens van in het 
begin een strategische fout. Zijn kandidaten konden logischerwijs het 
best scoren in de kantons Zomergem en Nevele. Maar deze twee lande
lijke afdelingen vormden samen nog geen tiende van het totaal aantal kie
zers in het arrondissement Gent-Eeklo! Zelfs al zouden ze het daar bij
zonder goed doen, dan nog was dit verwaarloosbaar. 

De afloop van deze verkiezingen was wat objectieve waarnemers zo 
hadden kunnen voorspellen: de lijst Sevens ging af als een gieter. Zijn 
Vaderlandse Party was in 1919 nog goed voor ruim 3000 stemmen. Nu 
haalden Sevens en zijn companen maar iets meer dan 1400 stemmen. 
Sevens zelf kreeg de grootste klappen. In Gent verloor de lijst bijna 1000 
stemmen. Alleen in de gebieden waar de kandidaten uit afkomstig waren, 
boekte de partij winst. In Zomergem slaagde de lijst erin ruim de helft 
meer stemmen te krijgen; in Nevele was dit zelfs bijna 90% meer dan bij 
de vorige verkiezingen. In absolute cijfers betekende dit echter nog niets. 
In het kanton Nevele bleef men met 4,63% nog steeds de op één na klein
ste partij. In Zomergem kon men met 3,34% toch nog andere scheurpar
tijen achter zich houden. In de steden Gent en Eeklo scoorde de lijst hele
maal slecht, in de buitenkantons kon Gerechtigheid maar een of twee 
lijsten achter zich houden. 
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DE UJST GERECHTIGHEID IN HET ARRONDISSEMEI'IT GEI'IT-EEKLO (1921) 

De ontgoocheling was bijzonder groot bij Sevens en zijn kandida
ten. De publicatie van het weekblad De Witte Kaproen werd enkele weken 
na de verkiezingen gestaakt. Een teken aan de wand. Een week na de ver
kiezingen blokletterde Sevens "Onze strijd is ten einde". Na een opsom
ming van zijn idealen en gevolgde strategie kwam hij tot de kern van de 
zaak: "Ook de strijd voor Gerechtigheid is dus uitgestreden. Hij eindigt met 
een volledige nederlaag. "17 De plaatselijke kandidaten Van Lantschoot, 
Buysse en Gelaude bekeken dit blijkbaar met gemengde gevoelens. Voor 
Bellemnaar Van Lantschoot betekende het slechts een zijsprong in een 
politieke carrière die zich vooral in het eigen dorp afspeelde. Gelaude ver
dween uit de plaatselijke politiek. Buysse verscheen kortstondig opnieuw 
na de Tweede Wereldoorlog in de Aalterse gemeentepolitiek. 

CONCLUSIE 

De lijst Gerechtigheid kleurde dus kortstondig het politieke leven in het 
arrondissement Gent-Eeklo. Ze dreef vooral op de kracht van de idealist 
Sevens. Was het dan al de bedoeling om de oude daensistische kernen te 
recupereren, dan slaagde de lijst daar zeker niet in. Het komt ons voor 
dat enkele dwarsliggers en idealisten elkaar per toeval hebben gevonden 
en hoopten met hun politieke inspanningen maatschappelijke verande
ringen te bereiken. De realiteit kwam hard aan ... 

NOTEN 

1. Onze aandacht werd vooral getrokken door het feit dat drie mensen uit het huIdi
ge Groot-Aalter op een lijst stonden die probeerde nationale vertegenwoordiging te 
halen. Behalve de figuur van August Van Lantschoot ging het om onbekenden. Wat 
betreft CyrtIle Gelaude verwees men steeds naar Adlel Gelaude (bevestigd in ver
schillende vraaggesprekken). Die genoot wel bekendheid maar enige politieke acti
viteit kon niemand zich nog herinneren. Familieleden van Maurits Buysse hadden 
nooit iets gehoord van dit politiek engagement en reageerden met ongeloof. Waren 
deze personen er misschien tegen wil en dank bijgesleurd? In elk geval een aantal 
mysteries die ook nu en waarschijnlijk nooit zullen opgelost raken. Mochten er 
toch nog lezers zijn die meer weten in dit verband. kunnen zij steeds contact opne
men met de auteur. In elk geval dank aan F. Bastiaen die bij de eindredactie van 
dit jaarboek nog enkele zaken kon aanvullen. 

2. Zie hierover D. VANACKER in Nationaal Biografisch Woordenboek. Brussel. 
1985(11). pp.714-718 en R. DE SCHRYVER in Nieuwe Encyclopedie van de 
Vlaamse Beweging. Tielt. 1998. pp.2737-2738. 

3. De WUle Kaproen. 13 november 1921. 
4. Zie voor deze verkiezingen en vooral voor het merkwaardig verloop ervan F. BAS

TJAEN. D. DE REUCK. 1. HOSTE & L. STOCKMAN. Geschiedenis van Bellem. 
Aal ter. 1994. p.439. 

5. De auteur van dit stuk hoopt binnen afzienbare tijd een aparte bijdrage te kunnen 
wijden aan de invloed van het daensismejplancquaertisme in het Meetjesland. De 
bronverwijzing voor deze passage zal daar terug te vinden zijn. Een eerste bouw
steen Is Intussen verschenen in Het Land van de Woestyne. 1999(2) onder de titel 
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"Vind ons een bos oJ een lokaal en wij komen af. Beschouwingen bij de rol van daen
sisten in de Aalterse arbeidersbeweging." 

6. De Witte Kaproen, 20 november 1921. Adile (Cyrille) Gelaude is voor de oudere 
generatie Aalternaars geen onbekende. Hij hield lange tijd herberg in de 
Stationsstraat. Hij had een zoon en een dochter (deze was getrouwd met Florimond 
Vandendriessche). Zie F. GELAUDE, Stamboom Gelaude, Ruiselede. 1989. In de 
rand kan misschien nog worden opgemerkt dat ook Edward De Vliegher. echtge
noot van Maria-Mathilde Gelaude. nog actief was geweest in de Bellemse gemeen
tepolitiek (F. BASTlAEN. e.a., Op.dt .. p.438). 

7. De Witte Kaproen, 13 november 1921. De oorlogsverminkte Buysse stond bij de 
Aalternaars bekend als "Poot" Buysse omwille van de verwondingen aan zijn been. 
De handelaar woonde in het begin van de St.-Maria-Aalterstraat. dicht bij het sta
tion. 

8. Vooruit. 19 november 1921. 
9. De Witte Kaproen, 20 november 1921. 

10. De Witte Kaproen, passim. 
11. L.VANDEWEYER. "Boudewijn Maes als Vlaams-nationalistisch politicus in het 

arrondissement Gent-Eeklo 1918-1933" in: Wetenschappelijke Tijdingen. 1990(4). 
p.230-245. 

12. De Witte Kaproen. 20 november 1921. 
13. De Witte Kaproen, 6 november 1921. 
14. De Witte Kaproen, 13 november 1921. 
15. Zie noot 4. 
16. Vooruit. 19-20 december 1921. 
17. De Witte Kaproen, 27 november 1921. 

2.10 



Veronica's Kruis in Lotenhulle 
Moord, legende en mysterie 

Filip BASTIAEN 

Over Veronica's kruis op de grens van Bellem en Lotenhulle werden 
de voorbije 25 jaar minstens vijf artikel(tje)s gepubliceerd 1. Daarnaast 
werd het kruis minstens tweemaal opgenomen in overzichten van veld
kruisen2 . 
In één lijn samengevat, komt het neer op een legende die zich afspeelt in 
de Franse tijd en die teruggaat op feiten, waarbij het Lootse meisje 
Veronica Verduere de hoofdrol speelt. Deze echte Veronica zou in 1738 
vermoord zijn door de vlaskopers Miklos en Wagenaere. 
Sedert het eerste artikel verschenen er niet echt nieuwe feiten. 
Vermoedelijk gebeurde er door de onderscheiden heemkundigen ook geen 
bijkomend onderzoek inzake de legende en de echte Veronica. Enkele 
latere bijdragen hadden wel de verdienste wat meer klaarheid te brengen 
inzake aanverwante materies, zoals bv. de pastorie van Lotenhulle, of ze 
brachten varianten van het verhaal aan. Dat Cyriel Buysse in zijn roman 
Het recht van de sterkste (1893) naar het kruis verwijst, maakt ook dui
delijk dat het kruis en de verhalen errond in een wijdse omgeving waren 
bekend. 

Eén zaak bleef me echter jaren intrigeren. Waarom neemt iemand 
of een dorpsgemeenschap het initiatief om voor een zogezegd vreemd 
meisje vermoord in Lotenhulle een kruis op te richten? Genoot ze dan 
wveel aanzien? Het lijkt me logischer te denken dat men dit doet voor een 
eigen inwoonster, waarvan de deugden bekend waren. Een vreemd meis
je zou toch eerder verdacht worden van losbandigheid, dat zelf de ver
krachting en de eruit voortvloeiende moord uitlokte? Meteen rees dan bij 
mij ook de vraag of er niet meer gegevens voorhanden waren over de 
moord. 

Uit de bestaande artikels zijn enkele feiten duidelijk. Vooreerst 
bestaat er een (memorte-)kruis waar ten tweede een legende is aan ver
bonden die ten derde gelinkt wordt aan Veronica Verduere. We togen in 
verschillende stappen op zoek om één en ander te controleren, en stukje 
bij stukje verkregen we een nieuwe puzzel, via nieuw bronnenonderzoek 
en enkele hypotheses. Toch kan er nog geen sprake zijn van volledigheid. 
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1. HET KRUIS 

Veronica's kruis is een groot veldkruis tussen enkele linden aan de 
rand van een bos in Lotenhulle. De wegen (Prinsenstraat en 
Hansbekestraat) aan het kruispunt op zowat 200m leiden naar Bellem en 
Hansbeke. De afstand naar de grens van Aalter is nog korter. 
De Potter en Broeckaert vermelden in hun Geschiedenis van Bellem3 dat 
er naar het getuigenis van ouderlingen oudtijds, aan een lindeboom mid
den de Bellemse bossen, een beeltenis van de H.Veronica hing. Men 
sprak dan ook van Veronica's kruis. Hun datering is echter weinig con
creet en de verleden tijd laat uitschijnen dat er op dat ogenblik niets 
stond. Maar wanneer zou het dan (her)opgericht zijn? Vermoedelijk 
namen ze geen kijkje ter plaatse. Hun bron was o.a. of enkel een werkje 
van Jules Huyttens. Hij vermeldt het kruispunt in het bos en de beelte
nis. Hij voegt eraan toe dat de beeltenis "par sa vétusté" getuigt van de 
ouderdom van de bedevaart4 . L. De Roo heeft het zelfs over "Veronica's 
kruis ... Door de eeuwen heen ..... 5 , terwijl C. Lootens vermeldt dat het 
kruis zou opgericht zijn kort na de moord in 17386 . Luc Stockman heeft, 
in het kader van de op stapel staande Geschiedenis van Lotenhulle, in het 
oud archief en het kerkarchief hierover niets gevonden. Ook Jozef Van de 
Moortel, specialist bij uitstek inzake het Lootse grondgebruik en de 
bezitsstructuur, vond in zijn bronnen, waaronder de landboeken, geen 
aanwijzingen LV.m. het kruis. Hij ontdekte wel een zeer merkwaardig 
toponiem in de omgeving: doodt ww. Het toponiem dateert van 1639 en 
dus van een flink stuk voor de moord op Veronica Verduere. Het is te 
situeren langs de Bollestraat, een eindje weg van de Steenbossen. 

Kaartmateriaal biedt ons toch enige houvast. 

Op de kaart van Loys de Bersaques7 (1627) is de plaats waar het 
kruis zich zou kunnen bevinden - in de veronderstelling dat er al één zou 
staan - ingenomen door de legende. Deze kaart maakt ons dan ook niet 
veel wijzer. 
Op een kaart uit 1687 met het gebied tussen het kanaal Gent-Brugge en 
de dorpen Aalter, Bellem, Hansbeke en Lotenhulle is geen enkel knlis 
aangeduid. Deze kaart werd vervaardigd op verzoek van de baron van 
Bellem door de landmeter Van Bouchaute8 . De betrouwbaarheid l~jkt ons 
niet zo groot. Een andere interessante kaart uit de 17de eeuw bleek 
spoorloos9 . 
Op de kaart van de Ferraris (omstreeks 1775) zijn meerdere kruisen te 
zien, één alvast ongeveer aan het kruispunt van de huidige locatie van 
Veronica's kruis. Volgens de reeds aangehaalde Cyriel Lootens kreeg het 
kruis pas zijn huidige plaats na het verdwijnen van de Steenbossen 10. 
Die naam leeft trouwens nog voort als toponiem voor enkele landerijen in 
de nabijheid. Die verplaatsing l~jkt trouwens ook aannemeltjk volgens dt' 
korte nota bij de gepubliceerde legende van 1879 (Zit' vt'rder). De autt'ur 
heeft het alvast over bossen die in landertjt'll werden hers('hapen. 
Eventuele verplaatsing is mijns inziens get'n reden om aan te nemen dnt 
het niet om Veronica's kruis gaat. In diezelfde 011114('\,inl4 sihlt'lTll zich dt' 
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PI LI P B ASTIAEN 

Het nieuwe /cnLis in 1931 cv; rz. Mar Ua d'Ho r • 

Hollaertsbossen, We willen z hi r v rm ld n. md t di n m 1 t n 
opduikt (zie ook kaart). 
Ook uit de Frans tijd zijn r 
ving stond. Er is e n kj in 
jaar XIII. Daarin ta t tw n 
Loocruysse of na r Loo-Cruy 
ech ter t v r enz Ivi n m t h 



VERONICA'S KRuIs IN LoTENHULLE - MOORD, LEGENDE EN MYSTERIE 

(aan de huidige ambachtelijke zone; Lobulckstraat), Dit valt af te leiden 
uit vergelijking met het oudere landboek l2 . 
Op de atlas van het Franse kadaster l3 , opgemaakt in 1811, is een per
ceel opgedeeld, zij het met de natte vinger. Het afgesneden stukje kan 
overeenstemmen qua vorm en ligging met het lapje grond waarop 
Veronica's kruis staat. 

Het hedendaags kadaster gewaagt nooit van een kruis op het lapje 
grond. Het (gehele) perceel staat steeds als bos omschreven. In 1834 was 
het eigendom van de Brusselse rentenier Van Volden. Omstreeks 1850 
kwamen meerdere percelen bos aldaar in handen van de bewoners van 
het groot kasteel van Bellem: eerst de douarière De Naeyere, nadien 
vrouw Frederic de Kerchove - De Naeyere en omstreeks 1900 baron 
Eugène de Kerchove d'Exaerde l4 . 
De familie Martens, van wie opeenvolgende generaties jachtwachters 
waren van de familie de Kerchove (d'Exaerde). stond in voor het onder
houd. René Martens was ook betrokken bij de oprichting van een nieuw 
kruis in 1931. Het oude (oorspronkelijke?) kruis was helemaal vermolmd. 
Het nieuwe kwam er door toedoen van de meermaals genoemde adellijke 
familie. Het werk gebeurde grotendeels door Bellemse ambachtslui: de 
schrijnwerker Domien Mijnsberghe en de loodgieter Jules De Clercq. Het 
huidige kruis werd in 1980 geplaatst onder impuls van de Aalterse heem
kundige kring Arthur Verhoustraete en opnieuw met steun van de familie 
de Kerchove d'Exaerde 15. 

2. DE LEGENDE VAN VERONICA'S KRUIS 

De vroegere auteurs hebben het allemaal over een legende, een 
volksverhaal of de volkse versie van een waar gebeurd feit. Cyriel Lootens 
vermeldde ook het bestaan van een boekje met als titel Veronica's kruis, 
eene ware geschiedenis. In 1985 vermeldden Alfons Ryserhove en 
Romano Tondat ook deze brochure l6 , terwijl Arthur Verhoustraete voor 
1950 er vaag iets over had opgevangen 17. Eén of andere koster van 
Hansbeke zou er lang geleden iets over hebben geschreven. Hij en ande
ren hadden nog niet kunnen ontdekken wàt en wààr. Het betreft een bro
chure van Leonard Bocquaert, (her)uitgegeven in 1931 door de Bellemse 
drukkerij August Van Lantschoot en Zonen 18. Op het eerste gezicht lijkt 
het dat niet alle in noot 1 en 2 vermelde auteurs het boekje te zien kre
gen en dat ze hun artikeltje schreven op basis van mondelinge overleve
ring. Dit klinkt logisch en wordt volgens mij bevestigd door de vaststel
ling dat enkelen bepaalde elementen niet opnamen. 
Voor de korte inhoud baseren wij ons op de gepubliceerde legende van 
Leonard Bocquaert uit 1879, gedrukt bij 1. Vanderpoorten in Gent (zie 
ook 4.3). 

De Veronica van de legende was een eenentwintigjarig weesmeisje 
dat als dienstmeid bij de Bellemse pastoor woonde. Het verhaal speelde 
zich af in 1793, de aanloop naar een nieuwe Franse bezetting van onze 
gewesten. De oude pastoor kwam te weten dat Franse soldaten door 
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Bellem zouden trekken en dat het veiliger was alles van waarde weg te 
bergen. Aldus besloot hij zijn waardevolle zaken bij zijn collega van 
Lotenhulle in veiligheid te brengen. Hij deed voor deze geheime zending 
een beroep. op zijn meid/huishoudster Veronica. Haar verloofde Eduard, 
de zoon van de bakker, zou haar op de tocht door de bossen vergezellen 
en haar zonodig verdedigen. 's Namiddags, om twee uur, vertrokken ze 
via het achterpoortje, zodat niemand hen zag. De stemming onderweg 
was bedrukt. Dit kwam niet doordat het meisje niet wou huwen wlang 
de pastoor leefde, maar doordat Veronica een bang voorgevoel had. Ze 
vreesde dat ze nooit samen het geluk zouden beleven. 
Plots hoorden ze geritsel tussen de bladeren en in een mum van tijd lag 
Eduard aan handen en voeten gebonden door Franse soldaten. Ze duw
den hem eveneens een prop in de mond. Veronica gilde en viel bewuste
loos . Voor alle veiligheid bonden de soldaten haar ook vast. Toen de over-

Voorblad van d broc/1U/ van n in 1 7 . 
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valiers het pakje openden, kwam Veronica weer bij bewustzijn, De solda
ten waren in vervoering met het goud en het geld. Ze beschouwden de 
vangst als een compensatie voor hun achterstallige soldij. Na de verde
ling doorzochten ze ook de kleren van hun slachtoffers, doch tevergeefs. 
Hun honger was echter nog niet gestild en ze sleurden het jonge meisje 
in het bos. Eduard moest dit met lede ogen aanzien en besefte maar al te 
goed wat de snoodaards met zijn verloofde uitrichtten. Na de verkrach
ting sleurden ze haar terug bij hem. De soldaten beraadslaagden 
opnieuw en namen Veronica weer mee in het bos. Kort daarna hoorde de 
jongen een ijselijke kreet. Zijn Veronica werd met een degen het hart 
doorboord. Hij stortte bewusteloos neer. Hij werd een hele tijd nadien van 
zijn touwen verlost. door ... een Franse officier. Intussen hield een afde
ling Franse soldaten lelijk huis in Bellem zelf, waarbij ook de kerk niet 
werd gespaard. 
Tegen de avond togen twee dorpelingen, op verzoek van de pastoor, op 
zoek naar Veronica en haar verloofde. Veronica werd pas enkele dagen 
later, na de aftocht van de Franse soldaten, begraven. Eduard overleefde 
evenmin dit verschrikkelijke voorval: hij overleed aan het einde van de 
begrafenis. Het werd ook de oude pastoor te veel. In zijn laatste wilsbe
schikking bepaalde hij dat op de plaats van de moord "een kruis ter eeu
wige nagedachtenis zou worden opgericht! ... ". 

Roger Defruyt, die zijn gegevens haalde bij Cyriel Lootens, wees ook 
op het bestaan van een variant. Daarbij was het de meid van de pastoor 
van Lotenhulle die de boodschap naar Bellem moest verrichten 19. 

Volgens de laatste auteur wordt ook de parochie Hansbeke in het verhaal 
betrokken in een aflevering van het godsdienstig tijdschrift Kruis en 
Liefde. Ook volgens Arthur Verhoustraete werd er verteld dat het kruis 
werd opgericht ter nagedachtenis van de pastoorsmeid van Hansbeke. Zij 
was - al dan niet in de Franse tijd - op de vlucht met het H. Sacrament 
naar Lotenhulle en werd door bandieten overvallen en vermoord20. 

3. HET LOT VAN VERONICA VERDUERE 

3.1. WIE WAS VERONICA? 

K Anno 1738, 24 may, sepulla est VeronicaJudoci verduere, etatis cir
citer 26 annorum, qui miserabiliter occisa est in Sylva lapidea. 
J. De Schuyjfelaere, pastor". 

De meeste aangehaalde auteurs zijn het over één punt eens: het 
vermoorde meisje op wie de legende teruggaat, was Veronica Verduere. 
Enkel Alfons Ryserhove zocht een Veronica overleden in 1793 en het tes
tament van de pastoor, zonder resultaat. Het lijkt er op dat ze ook (bijna) 
allen - los van elkaar! - de begrafenisakte lazen. Daarbij duiken reeds de 
eerste fouten op. Eén auteur las als begrafenisdatum 27 mei (en in ver
taling 26 mei) waar het 24 mei 1738 moet zijn, wat slechts een detail is. 
De vier auteurs hebben het ook allemaal over Veronica Judoca Verduere. 
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Maar dit staat helemaal niet in de begrafenisakte. Er staat Veronicajudo
ei, of dus Veronica dochter van Judocus (Joos). Aangezien dat we daar
enboven weten dat ze ongeveer 26 jaar was, moet dit iets beter toelaten 
haar geboorte te vinden. 

Zowel Defruyt als Lootens schreven dat ze tevergeefs zochten naar 
andere vermeldingen van de familienaam Verduere. Beiden besloten eruit 
dat Veronica een vreemdelinge (niet -afkomstig van Lotenhulle of Bellem) 
moet zijn geweest. Ze zagen daarbij de eenvoudige genealogische regel dat 
men zich niet blind mag staren op de (huidige) schrijfwijze van een naam 
over het hoofd. Afwijkende schrijfwijzen en afwijkingen inzake klank of 
gelijkluidendheid zijn uitermate van belang. Zelfs vertalingen (Le Grand -
De Groote) zijn verre van uitgesloten21 . Als vorser mag je dus niets zon
dermeer afwijzen. Bijgevolg kan men een naam met de letter V misschien 
terugvinden bij de F. Verduere doet bijvoorbeeld denken aan Frodure. En 
die familienaam bleek in Lotenhulle wel in gebruik. Later vonden we trou
wens een bevestiging in het procesbundel en een publicatie22. In 
Lotenhulle werden 10 kinderen geboren met de naam Frodure en 14 als 
Froidure, waaronder onze Veronica. 

Veronica VerduerejFroidure werd hoogstwaarschijnlijk op 12 janu
ari 1712 geboren (de doopmaand is niet vermeld, dit is zo tot maart)23. 
Ze was de dochter van Joos en Barbara De Puyt. Haar ouders huwden in 
Lotenhulle op 15 januari 1702 (als Froidure). Uit ons beperkt onderzoek 
kunnen we afleiden dat haar grootvader Adriaan heette. 
Net zoals in de legende werd Veronica vroegtijdig een weeskind. Haar 
moeder overleed reeds in oktober 1719. Veronica was toen zeven jaar 
oud. Vader Joos zou zijn dochter een hele tijd overleven. Hij werd op 15 
juli 1754 in Lotenhulle begraven, 79 jaar oud (toen als Frodure inge
schreven). 

Op basis van deze gegevens kunnen we veronderstellen dat er nor
maliter na het overlijden van haar moeder een staat van goed zou zijn 
opgemaakt. In de beschikbare inventarissen24 vonden we echter geen 
aanwijzingen. 

In vergelijking met de vroegere publicaties weten we dus al iets 
meer. Bestaat er ook iets meer over de moord? 

3.2. DE MOORD, DE WEERKLANK EN HET PROCES 

De begrafenisakte verstrekt ons - vrij logisch - weini~ informatie. 
We weten enkel dat de 26-jarige Veronica vermoord werd in de 
Steenbossen. Via mondelinge overlevering weten we ook dat het mo~eUjks 
om een roof- of lustmoord ging (alle auteurs). geplee~d door Miklos en 
Wagenaere (enkel bij De Roo en Strobbe). Dit laatste element en het 
bestaan van de legende wijzen erop dat die gebeurtenis een enorme weer
klank moet gehad hebben. Zouden er dan geen sporen meer vnn 
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bestaan? Het geluk schuilt soms in een klein hoekje. Door een artikel 
over de kornuiten van Jan de Lichte botsten we op de rechtszaak25. 

Uit de talrijke getuigenverhoren26 blijkt inderdaad dat de zaak een 
buitengewone weerklank had. We kunnen er zelfs uit afleiden dat deze 
moord maandenlang het gespreksonderwerp bij uitstek was. De getuigen 
kwamen van kilometers ver uit de omtrek, uit Ursel, Landegem enz. 
De beschuldigden waren Jan Micquelot (ook Michelot, Micalot enz.) en 
François De Waeghenaire (en varianten). Uit het vonnissenregister blijkt 
dat ze heel wat misdrijven in het Meetjesland op hun kerfstok hadden, 
o.a. het bouleren (het Franse bouler kan misschien geïnterpreteerd wor
den als rollebollen) met vrouwen, de mishandeling van de Bellemse 
marktschipper Steyaert , .. De meeste aandacht bij hun veroordeling ging 
evenwel naar de moord op Veronica Frodure, 

Uit de getuigenverhoren krijgen we de indruk dat de lokale bevol
king een zeer goede kijk had op wie dit crimineel feit had gepleegd. Ze 
schroomde er zich evenmin voor er openlijk over te praten, zelfs tegen de 
verdachten. Enkele sfeerbeelden. 
Enige tijd na de feiten kwamen Jan Micquelot en gevolg in Landegem bij 
een zekere Pieter Coryn. Deze laatste sprak ronduit: "Wel hoejan durf ghy 
hier commen ghij staet op een quaet blaetien men seght dat ghy die moort 
ghedaen hebt van Veronica froidure". Dit feit werd ontkend, maar de 
beschuldigde gaf wel toe dat hij de overhandiging van het pakje had 
gezien (zie verder). 
Er is ook het getuigenis van Anne Marie Walschaert, de huisvrouw van 
Martin Vyncke, uit Ursel. Deze vrouw bevond zich in het huis van 
Petronella Craemers die aan de vrouw van Micquelot vroeg of zij het ver
moorde meisje - de maerte van baesinne Stevens - niet had gezien. Er 
volgde een ontkennend antwoord. PetronelIa vervolgde: "dat het 
voorn(oemde) meysen gheheel dierel(yck) vermoort was, dat sy den buyck 
open was ghesneden ende lagh met haere vrauwelyckheyt bloodf'. De 
vrouw van Micquelot noemde dit leugens. 

Andere getuigenissen staan directer bij ons onderzoek. Zo ver
klaarde François Ghysens, de klokluider van Lotenhulle, dat hij op 23 
mei 1738 omstreeks kwart na twee op order van de pastoor alarm moest 
kleppen: "ome de prochiaenen by een te cryghen ende te gaen soucken 
naer Veronica Fro id ure" . Hij ging met verschillende personen zoeken "inde 
bosschen. canten ende grachten tot binnen de prochie van Bellem wesen
de afgheleghen vande prochie van Lootenhulle". Pas omstreeks vijf uur 
vonden ze haar lichaam in de Hollaertsbossen. Toen en ook later hoorde 
hij dat Micquelot en De Waeghenaere publiequelyck betight werden van 
dit vreselijk feit. Het viel de inwoners ook op dat ze vroeger wekelijks kwa
men bedelen, maar sedert die dag niet meer waren gezien. 
De geruchten werden bevestigd door Appolonia Rogghe, de vrouw van 
kleermaker François Cackaert, die het lichaam ten huize van de kloklui
der aflegde. Zij bemerkte eveneens sporen van een gevecht onder de 
nagels van het slachtoffer27. 
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De Bellemse koster Joannes Joachim De Langhe verstrekte enige 
uitleg over het bewuste pakje. Omstreeks half twee op 22 mei 1738, de 
donderdag voor Sinksen, bestelde hij Veronica Verduere ongeveer "twee 
oortiens gheraspten snu!1ftoebacq in een papierken" . Daarna trok ze naar 
Lotenhulle. De weduwe Bauduin De Blieck riep haar na "ghy hebt ghe
selschap" en hij zag een vreemde man haar achternagaan. Bij de con
frontatie ter zitting dacht hij dat het mogelijks Micquelot was28. Andere 
getuigen zegden bij de confrontatie geen van de beschuldigden te her
kennen. 

Baesinne Stevens werd niet gehoord. Het proces liep namelijk tus
sen 1 juni en 19 oktober 1739. Zij overleed op 17 juli 1739, toen het pro
ces nog niet ten volle op dreef was. 

Na maandenlange ondervragingen en talrijke bezwarende getuige
nissen blijven de twee verdachten toch halsstarrig ontkennen iets met 
deze afschuwelijke zaak te maken te hebben. De zaak bleef aanslepen. tot 
de rechtbank van de Oudburg te Gent besloot zijn toevlucht te nemen tot 
de pijnbank. 
François De Waeghenaere kwam als eerste aan de beurt en bekende. Ook 
Jan Micquelot bekende na een beperkte torture aanvankelijk de moord. 
maar trok daarna die bekentenis weer in. Hij bekende uit schrik voor de 
verdere foltering. Na een nieuwe sessie in de folterkelder van het 
Gravensteen ging hij opnieuw door de knieën. 

Uit de verhoren onder tortuur kwamen details over de moord zelf 
naar voor die niet in het uiteindelijke vonnis zijn opgenomen. De moord 
was misschien niet gepland, maar gebeurde in een opwelling. De ver
dachten hadden, eens ze het meisje vasthadden. afgesproken wie haar 
het eerst zou verkrachten. Die bedenkelijke eer ging naar Micquelot. 
Maar de jonge meid verdedigde zich sterde en krabde De Waeghenaere in 
het aangezicht tot hij bloedde. Hij geraakte hierdoor zo ontstemd dat hij 
haar wurgde met haar neusdoek (snuit doek. halsdoek), terwijl zijn com
paan haar vleeschelyk beleende. Micquelot gaf toe dat hij hielp "een be tien 
toe stropen"29. 

Bij sententie van 19 oktober 1 739 worden de twee beschuldig:den 
ter dood veroordeeld30. We citeren flinke delen van de tekst. daar hij erg 
nuttig is voor de inhoud van de legende. 
Jan Micquelot had als bijnaam Jan Calot. Hij was de zoon van Jan. 28 
jaar oud en geboortig van Aaigem. Hij was gehuwd met Catherine De 
Groote, die weduwe was van Jacob Cottenberg:he. François De 
Waeghenaere werd ook wel eens François Van Machelen genoemd. naar 
zijn geboortedorp. Hij bleek slechts 19 à 20 .laar oud te z~jn en zoon van 
Lauwerijn. Beiden tekenden telkens hun verklaringen met een krl1i~jt' of 
een variant erop. 

Zeer interessant voor ons onderzoek is dl' besdlI'Uving W\l1 de mis
daad in het vonnis: .. UL(ieden) bt'!)de soo [lerTe hebt l'crw>orTIert I ... / t' soe-
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men te vagabonderen ten platten lande ende dat ghylieden beyde op den 
2~n meye vanden voorledenjaere 1738 gheweest synde donderdaeghs 
voor den hooghtydt van Sincxen. des naermiddaghs cortel(ick) naer den 
twee uren. synde binnen de prochie van bellem, ontrent het kerckhoJ, ende 
ghesien hebbende dat den coster van het selve Bellem was ghevende een 
pacx:ken aen veronica ftnidure ghewesen dienstmaerte van wylent de 
baesinne Stevens. binnen Lootenhulle, ende meynende dat het een pacx
ken met ghelt was hebt ghy jan micquelot voorenghehauden haer op te 
volg hen, te vermoorden ende het selve pacxken af te nemen ende naer 
Raeminghe t'saemen gheresolveert hebben(de) sulcx te doen hebt ghylie
den t'saemen de voornoemde Veronicafroidure. wederkeerende naer het 
selve Lootenhulle. opghevolght lancxst den voetwegh ende by haer ghe
commen synde ontrent de soa ghenaemde steenbosschen. hebt ghylieden 
haer aen het lyJ ghevat ende ghetrocken inden Bosch ghy jan micquelot 
haer vattende by den rock. ende ghy franco is de Waegheneere by den hals 
ende haer ter aerden hebbende ghesmeten. hebt ghy jan micquelot de 
selve Veronica Jroidure schandaleuselyck ende met ghewelt ghevioleert 
ende vercracht. als 00 boven het criem van vrauwecracht begaende oock 
het gonne van overspel. gheduerende ghy francais de Waegheneire om 
sulcx te beter te connen volbracht worden. haer met den seyden neus
doeck. die sy was hebbende aen haeren hals. waert vaste haudende. soa 
daenigh dat sy teenemael was buyten staet van haere vercrachtinghe te 
beletten, hebt ghy haer met den selven neusdoeck de kele toegheworght 
het welcke ghy jan mickelot hebbende helpen voltrecken midtsgaders 
beyde aen haer met eenen stock ghegeven verscheyde slaeghen op haere 
handen ende knien. waernaer ghylieden van haer Lichaem hebt ghetroc
ken haeren opperrock van bruyne maeryten stoffe. ende haer schanda
leuselyck bloot gheleyt hebbende. ende vreedelyck mishandelt. met eenen 
stock in haere schaemele part yen. haeren sonen hoet van achter tot voor
en ghekeert over haer aensight. ende als 00 doodt laetende ligghen. syt ghy 
lieden t'saemen van daer vertrocken. mededraeghende den selven haren 
rock den welcken ghylieden seght gheleyt t'hebben in eenen audtstruyck 
ontrent den voetwegh van Nevel naer Landeghem. ende daer ontrent van 
elckanderen ghescheyden synde. syt ghy jan micquelot ghegaen naer de 
selve prochie van Landeghem ende ghy francais de waegheneire naer de 
gonne van Sommerghem ...... 

Daarna volgt een opsomming van een hele reeks andere misdaden 
en de veroordeling en strafmaat: .. '" wysen ende condempneren 
uw(edele) jan micquelot ende uw(edele) francais de Waegheneire naer de 
plaetse palibulaire ghevoerl ie worden op eenen waeghen midts de imprac
ticabiliieyl van daer naerloe op eene hurde ghesleepl te worden ende al 
daer op een schavot ghebrachl ende gheleghl op een dweers haut door den 
scherprechter levendigh gheraeybraekt ende daer naer ghewoelt te wor
den tol daller de doodt naer volghl. midtsgaders uw beyde doode lichae
men elck op een ral ler voors(eid)e plaeise patibulaire te worden gheleyt, 
confisquerende len proJflJtle vande mqj(esiei)l alle uwe goederen soa leen
en aL<; er:!iJe lmmeubele ende meubele ...... 
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4. LEGENDE VERSUS WERKELIJKHEID 

4.1 CONFRONTATIE 

Uit de confrontatie tussen de materiële elementen inzake het kruis 
en de legende van Veronica's kruis wordt duidelijk dat de oprichting van 
het kruis geen uitstaans heeft met de legende. De datum klopt geenszins. 
De reden van de oprichting is weliswaar niet bekend uit schriftelijke 
bronnen. Maar het lijkt vrij aannemelijk dat dit gebeurde naar aanleiding 
van een speciale gebeurtenis, temeer daar het weinig waarschijnlijk is dat 
Veronica's kruis oorspronkelijk een grenskruis was, gezien de ligging. 
De sleutel ligt misschien bij Veronica Verduere, ondanks Leonard 
Bocquaert zijn predicaat eene ware geschiedenis voor zijn verhaal en dat 
hij hoegenaamd niet verwijst naar de moord op Veronica Verduere. Die 
hypothese stemt dan overeen met de mondelinge informatie verzameld 
door de vroegere auteurs. 

Er zijn in elk geval gelijkenissen te bespeuren tussen de legende en 
het feitenrelaas van de moord op Veronica Verduere. Bepaalde elementen 
zijn identisch en te toevallig om uit de lucht te zijn gegrepen. Het kader 
zelf - en deels de entourage via de verloofde - is flink aangepast. We plaat
sen één en ander op een rijtje in volgend overzicht. 

ELEMENTEN MOORD VERONICA VERDUERE LEGENDE 

tijdstip 1738 1793 
22 mei mooi weer 
omstreeks 2 uur omstreeks 2 uur 

protagonist meid Lotenhulle pastoorsmeid Bellem 
Veronica Veronica 
weeskind wees 

plaats gebeuren SteenbossenjHollaertsbossen de bossen tussen 
tussen Bellem en Lotenhulle Bellem en Lotenhulle 

boodschap pakje brengen naar pakje brengen naar 
Lotenhulle Lotenhulle 

pakje gekregen koster Bellem pastoor Bellem 
van 
vertrekpunt omtrent het kerkhof Bellem pastorie Bellem 
metgezel Eduard 
reisweg voetweg zandweg 
feiten verkrachting verkrachting 

wurging en mishandeling vermoord met degen 
met stok 

moordenaars Micquelot en De Waeghenaere Franse soldaten 
zoektocht op vraag pastoor Lotenhulle op venmek pastoor 

Bellem 

Uit deze opsomming blijkt dllldel~1k dut l1C:'t enige. p:rott' verschil in 
het verhaal schuilt In de verplaatsing in de t~1d. Dnnman gekoppeld zUn 
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ook de moordenaars aangepast. Wat de details betreft, is er slechts één 
echt verschil te vinden: de verloofde Eduard. In de parochieregisters van 
Lotenhulle en Bellem is er (echter) geen overledene aan te treffen die voor 
echte verloofde kan doorgaan. 
Zijn er redenen of feiten voor die aanpassingen? 

4.2 ANDERE DRAMATISCHE GEBEURTENISSEN 

Cyriel Lootens en ook Roger Defruyt halen nog een ander verhaal 
aan dat mogelijks invloed had op het tot stand komen van de legende. 
Elementen uit beide gebeurtenissen zouden dooreen zijn gehaspeld, wat 
niet uitgesloten is. Uit hun beider artikel blijkt echter niet dat de tweede 
gebeurtenis bekend was via overlevering. 
Dit tweede voorval vernamen ze uit het verslag over 1906 van pastoor 
Roegiers31 . De pastoor heeft het daarin over een brief van de Tieltse 
stadsarchivaris. Deze deelde erin mee dat eind 1700, begin 1800 de tante 
en meter van zijn moeder bij de Bellemse pastoor woonde. Een zekere 
zondag, tijdens de hoogmis, werd ze er overvallen door zwartgemaakte 
mannen, die door de omwalling waren geklommen. Na de mis vond de 
pastoor zijn meid in de kelder, tussen de tonnen, met overgesneden keel. 
Ze leefde nog en door spoedige hulp en het feit dat geen cruciale organen 
waren doorgesneden, herstelde ze. 
Een dergelijke gebeurtenis moet een diepe indruk gemaakt hebben op de 
inwoners. 

Maar wat is er van dit voorval waar? Een dergelijke ophefmakende 
overval haalde toen ook mogelijks de weinig courante kranten. Ik denk 
daarbij in de eerste plaats aan de Gazette van Gent, gezien daarin al eens 
een lokaal bericht uit de buitengemeenten verscheen, ook omdat er nog 
geen regionale weekbladen bestonden. Het leek me echter een beetje zoe
ken in het ijle door een te ruime datering (De legende is gesitueerd in 
1793, wat dus een einddatum zou kunnen zijn; zie ook 4.3). Daaren
boven duiken wel meer dergelijke verhalen op32. 
In 1796 woonde de Bellemse pastoor Van Herreweghe alleen of hooguit 
met een 68-jarige meid33. 

Op vrijdag 7 juni 1805 werden uit de kerk wel een ciborie en twee 
vergulde kelken gestolen. De dieven waren in de kerk gedrongen via een 
venster van de nieuwe sacristie34. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit geen 
uitstaans met de overval. 

4.3 ONTSTAAN EN AUTEUR VAN DE LEGENDE 

Zoals hoger meegedeeld wees Cyriel Lootens op een publicatie van 
eene ware geschiedenis uit 1931. Zelf vonden we een oudere versie, uit 
1879. Op beide brochures prijkt Leonard Bocquaert als auteur. Voorlopig 
kunnen we er enkel uit besluiten dat de legende ten laatste in 1879 zijn 
definitieve vorm en neerslag kreeg. 
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evenmin de moord. In dergelijke beperkte monografieën konden ze 
natuurlijk niet alles kwijt. De relatie tussen een lust- en roofmoord en de 
oprichting van een religieus symbool leek hen - zonder achtergrondinfor
matie - misschien ook niet echt geschikt. Of ze wisten er gewoon niets 
van af. 
Ze namen nochtans een hoofdstuk volkstraditie op. Zo vertelden ze over 
de aanwezigheid van Tempeliers in Lotenhulle36. De Marialegende van 
Bellem namen ze evenmin op, maar deze legende werd ook pas (ten vroeg
ste) in 1890 gepubliceerd. De auteur is ons - zoals gebruikelijk bij legen
des - niet bekend en we vermoeden dat deze brochure verscheen naar 
aanleiding van de herinstelling van de verering van het mirakuleus beeld 
van O.-L.-Vrouw van Jezuseik in Bellem. Dit gebeurde namelijk op 27 juli 
1890. In het Liber memorialis staat hieromtrent een verslag, aangevuld 
met een krantenknipsel. Over de brochure echter geen woord37 (zie ook 
verder). 

Het lijkt me dus een reden om aan te nemen dat de legende van na 
1864/1870 dateert. 
We vermoeden bijgevolg dat Leonard Bocquaert de legende niet gewoon 
noteerde, maar ze zelf schreef. Het onderschrift eene ware geschiedenis 
zet dit idee alleen maar kracht bij. Het wekt de illusie dat hij een en ander 
checkte, bronnen raadpleegde ... en de eventueel circulerende Jan tas ie en 
verzinsels wou bannen. Bij de lokale bevolking stond zijn verhaal toch 
bekend als een legende, want ze wisten wel beter. Vandaar ook dat de 
vroegere auteurs/heemkundigen dit als een volkse versie bestempelden. 

Gezien omstreeks 1970 nog meerdere inwoners wisten te vertellen 
dat er een zekere Veronica Verduere werd vermoord door de vlaskopers 
Miklos en Wagenaere, moet ook Leonard Bocquaert dit verhaal zo'n 100 
jaar eerder gehoord hebben. Hij hoorde hoogstwaarschijnlijk nog over 
andere gebeurtenissen. We denken aan de overval op de pastoorsmeid in 
de Franse tijd, voor zover die echt plaatshad. Er circuleerden mogelijks 
nog andere verhalen over de Beloken tijd. Tot nu vonden we weliswaar bv. 
geen sporen over het in die periode in veiligheid brengen van kerkschat
ten of andere waardevolle voorwerpen naar de Lootse pastorie. Dit 
gebouw stond een eind van de kerk en trok daardoor allicht niet direct de 
aandacht van de Franse bezetters. Dit behoort tot de mogelijkheden, 
zoals A. Strobbe verhaalt38. 

Die andere verhalen blijven dus een veronderstelling. 

Een dooreenhaspeling zou dus kunnen en bijgevolg leiden tot één 
(volks) verhaal. Daarin geloven we echter niet, daar de echte moorde
naars en het slachtoffer met naam waren bekend. In de versie van 
Leonard Bocquaert werden ze dus doelbewust doodgezwegen. Hij schreef 
dus een nieuw verhaal. We vermoeden zelfs dat hij, gezien de sterke gelij
kenissen, het processtuk zag. Of waren nog zoveel details zoals uur, 
weersomstandigheden. vertrekpunt. bekend? Of is dit puur toeval? Of lag 
dit /',0 voor de hand? Maar waarom greep hij het Sinksengebeuren niet 
aan? Op del'R- vragen zullen we vermoedelijk het antwoord nooit weten. 
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Waarom bewerkte hij de ware geschiedenis? 

We gaan ervan uit dat Leonard Bocquaert gewoon een kind van zijn 
tijd, de romantiek, was. Dit impliceerde o.a. de verheerlijking van de 
Vlaamse eigenheid, de godsdienst, de boerenkrijg en een afkeer van vroe
gere vreemde bezetters, de Fransen voorop. 
De verkrachting en (roof-)moord van een gewoon dienstmeisje paste niet 
in dit kader, maar door de oprichting van het kruis bood deze gelegenheid 
wel mogelijkheden. En de hoofdrolspeelster een verloofde geven was toch 
een mooie, romantische, vondst? Een bijkomende reden om godsdienst 
op de voorgrond te plaatsen was de nakende schoolstrijd, waarvan de 
eerste reacties reeds begin 1879 vielen te noteren39. 

Kortom, de tijd was rijp voor een stichtend verhaal met een chris
telijke glans, die er oorspronkelijk hoegenaamd niet was. Het nieuwe 
kader is mogelijks op andere verhalen en/ of feiten gebaseerd of volledig 
aan de fantasie van Bocquaert, en perfect aansluitend bij de tijdsgeest, 
ontsproten. De oprichting van andere kruisen werd ook dikwijls (soms 
ten onrechte of lichtzinnig) in de Franse tijd geplaatst4o. 
Het werd alvast een mooi geïdealiseerd verhaal, dat tevens vrij realistisch 
was. 

Wie was Leonard Bocquaert? 

Het verhaal speelt zich af in Bellem en Lotenhulle. terwijl het door 
Leonard Bocquaert aan P.F. Bullens. pastoor van Hansbeke. is opgedra
gen. Het lijkt evident de auteur daar te zoeken. In Bellem en Hansbeke is 
slechts één persoon met die naam (en schrijfwijze) te vinden. Hij werd 
geboren in Bellem op 2 februari 1859 en verhuisde met zijn ouders naar 
Hansbeke omstreeks 1870. Zijn vader overleed er op 24 juni 1874. Hijzelf 
overleed op 6 februari 1935. In Lotenhulle vonden we niemand met die 
naam. C. Lootens deelde in zijn artikel mee dat Leonard Bocquaert 
onderwijzer in Hansbeke was41 . Dit lijkt perfect: een 20-jarige onderwij
zer die in 1879. op de vooravond van de schoolstrijd, een stichtend ver
haal schrijft. 
Er kan zelfs een bevestiging gevonden worden in een lectuurrepertorium 
van omstreeks 193442. Leonard Bocquaert wordt er - zonder enige da
tum - omschreven als een onderwijzer in Hansbeek (D.-Vl.). Er waren van 
hem niet veel verhalen overgebleven. behalve St.-NiklaasQl1ond. Rozeken 
en Mietje43. 

Net rond die beroepsvermelding blijven veel vraagtekens bestaan. 
Onze Hansbeekse Leonard Bocquaert was nooit onderwijzer. Kree~ hij 
daartoe trouwens wel de kans. gezien zijn vader stierf toen hij 15 WHS. 

Zijn vader was beroepshalve bloemist en Leonard in 1880 boomkweker. 
Bij zijn huwelijk in 1883 gaf hiJ hovenier op. een stiel die hij verderzette 
na een vierjarig verbliJf in Oostakker. 
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Later was Leonard meer actief in het landbouwbedrijf, wat hij combi
neerde met het houden van winkel en brood bakken44. Er wijst dus niets 
op enige literaire aanleg. 

Er is nog de piste van de koster, maar die blijkt evenmin te klop
pen. Toch vonden we nog enkele kleinigheden over Leonard Bocquaert, 
met dien verstande dat we ons niet vastklampten aan de schrijfwijze (de 
naam van zijn vader werd soms ook als Bockaert geschreven). Zo werd in 
1876 een Leonard Bouckaert lid van de Congregatie der jongelieden van 
Hansbeke. Deze vereniging had zelf ook een koster, maar Bocquaert is als 
dusdanig niet vermeld45. 
Bij de nationale verkiezingen op 22 mei 1898 stond een zekere Leonard 
Boucquaert, landbouwer in Hansbeke, als eerste kandidaat op lijst nr. 5 
in het arrondissement Gent. Het ging om een daensistische lijst met op 
de tweede plaats de Aalsterse drukker Petrus (Pieter) Daens (broer van 
priester Daens) en als zevende kandidaat Hector Planckaert uit 
Zomergem46. Is deze Boucquaert onze Bocquaert? Het zou kunnen. 

De familie kon desondanks toch wel bogen op enige geletterdheid 
en relaties. In 1881 werd Pieter Bocquaert, een jongere broer van 
Leonard, benoemd als veldwachter. Hij werd door de gemeenteraad als 
eerste kandidaat voorgedragen, weliswaar na twee stembeurten, en 
genoot tevens de voorkeur van de arrondissementscommissaris. Uit zijn 
benoemingsdossier bleek hij zeer bekwaam te zijn in lezen, schrijven en 
zelfs Frans. Ten titel van examen moest hij een pv opstellen. Toch vrij 
eigenaardig is het feit dat Pieter Bocquaert een onderhoud vroeg met de 
gouverneur, die het laatste woord had bij de benoeming47, Mogelijks 
kwam er enig politiek favoritisme om de hoek kijken (Via de kasteelheer 
van Hansbeke?). 
Dit alles maakte de familie toch niet vooraanstaand in de Hansbeekse 
dorpsgemeenschap, maar ze stond zeker ook niet op de onderste sport 
van de sociale ladder. En ook Leonard kon bij zijn huwelijk vlot overweg 
met een pen: zijn handtekening werd in een vloeiende beweging gezet en 
misstond niet naast de handtekening van de getuige-onderwijzer Isidoor 
Alyn. 

[Je handtekening van Leonard Bocquaert misslaal niel naast deze van de onder
wfj7..er Isldoor Alyn (huwelfjksakle 1883). 
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De materiële voorwaarde, kunnen schrijven, was dus vermoedelijk aan
wezig. Dit is echter nog geen garantie dat deze Leonard Bocquaert de 
(echte) auteur is. 

Ons vervolg is hypothetisch. We beginnen met de huwelijksgetuige 
Isidoor Alyn. Hij trad wel vaker op als getuige, maar misschien was er 
toch een zekere band met Leonard Bocquaert. 
Door de schoolstrijd nam Isidoor Alyn in 1879 ontslag in de Hansbeekse 
gemeenteschool, net zoals zijn hulponderwijzer Van Gele. Na de aanne
ming van de vrije school door het gemeentebestuur in 1884, kwam hij 
terug. Er was intussen wel een personeelswissel gebeurd, want hij werd 
bijgestaan door hulponderwijzer Vuylsteke48 . Mogelijks kreeg hij in die 
tussenperiode ook nog hulp van andere, misschien niet-gediplomeerde. 
onderwijzers. En waarom dan niet Leonard Bocquaert? Als hij het verhaal 
werkelijk schreef, was hij vermoedelijk wel bekwaam en geschikt. zeker 
voor een strijdbare, katholieke school. Het blijft een veronderstelling. 
Hugo Notteboom beweert alvast dat het inschakelen van adolescenten 
met een zekere ontwikkeling als ondermeester tijdens de schoolstrijd niet 
ongebruikelijk was49. 

Er zijn nog merkwaardigheden. De brochure is, zoals reeds gezegd. 
opgedragen aan de pastoor van Hansbeke. Dit is een indicatie dat de 
auteur vermoedelijk een goede band had met de geestelijkheid. In het 
licht van het voorgaande is dit evident. Maar waarom kreeg de brochure 
dan geen weerklank? We vonden er geen letter over in het liber memo
rialis van Hansbeke, Bellem of Lotenhulle. In de door ons geconsulteerde 
katholieke weekbladen stond ook al niets, zelfs niet in de rubriek Kunst
en Letternieuws in de Gazette van Eedoo50. De brochure zal dus wel niet 
verschenen zijn naar aanleiding van een heroprichting van het kruis 
toen, na bijvoorbeeld het verdwijnen in de Franse tijd. 

Het werkje draagt evenmin een imprimatuur. 

Er rijzen nog vele vragen, maar waarop we telkens het antwoord 
schuldig (moeten) blijven. Schreef de pastoor eventueel de legende, of 
tekende hij op wat Bocquaert vertelde? 

De brochure blijft dus wat in een mysterieuze sfeer hangen. Maar 
deed en doet de auteur er wel toe? 

5. DE OPRICHTING VAN HET KRUIS EN DEVOTIE 

Op basis van onze gegevens, voornamelijk de kaart van de Ferraris 
van omstreeks 1775. nemen we aan dat het kruis in de 18de eeuw werd 
opgericht. Een speciale gebeurtenis zoals de moord op Veronica Verduere 
ware een goede aanleiding. Bestaan er ook aanwiJzingen in die zin? 

In de inleiding wezen we er reeds op dat het oIlwanrschiJnli.Jk wns 
dat een veld-jmemoriekruis zou worden opgerkht voor een vl't't'llld mds-
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je. Ons onderzoek verwees alvast dat vreemde naar het rijk der fabels. 
Het lijkt misschien even onwaarschijnlijk een vroom gedenkteken te 
plaatsen voor een gewoon meisje als een dienstmeid. Eén element in het 
proces stemt echter tot nadenken. nl. de veelvuldige vermelding baesin
ne Stevens. Daaruit kunnen we afleiden dat Veronica's werkgeefster niet 
de eerste de beste was. 

Baesinne Stevens blijkt te associëren met Pietrone11e Van 
Crombrugghe. Zij was gehuwd met Guillaume Stevens. Het echtpaar 
baatte tussen 1698 en 1739 de herberg De Drie Koningen in Lotenhulle
dorp uit51 . Dit goedbeklante etablissement was tevens het wethuis van 
de heerlijkheid het Dendermondse52 . Guillaume Stevens was vanaf juli 
1708 tot aan zijn dood in 1732 ook baljuw van deze heerlijkheid. Deze fei
ten bieden ons reeds een andere context. Daarenboven blijkt de familie 
Stevens verre van onbemiddeld volgens de staat van goed opgemaakt bij 
het overlijden van de baljuw53 . De herberg. dichtbij de nieuwe plaetse. 
was hun eigendom. Een eindje verderop naar Poeke. maar onder de baro
nie Nevele. bezaten ze een brouwerij. Daarnaast hadden ze enkele perce
len grond in Bellem en één in Poeke in hun bezit. Tot slot vermeldt de 
inventaris een hoevetje in Lotenhulle en een huis in Poeke. De inboedel 
werd zeer algemeen beschreven. Er bleek wel dat talrijke personen hun 
nog geld schuldig waren. maar die waren absoluut insolvent (een leep 
trucje?). Het ging om ruim 700 pond. De schulden voor mout, wijn, vlees, 
arbeid en domestiquen waren ongeveer even groot. In die staat is even
eens hun conjonctelyck testament uit 1727 opgenomen. Het betreft in 
feite het testament van Pietrone11e Van Crombrugghe. Dit bevestigt de 
goede financiële situatie en wijst mogelijks op haar (uitgesproken) vroom
heid. Ze wenste begraven te worden in het koor van de kerk. met de hoog
ste dienst. met dertig namissen en broodbedeling bij de uitvaart. De pas
toor mocht tevens - in vier keer - voor 100 gulden aan kleding en andere 
zaken uitdelen aan de arme kinderen en huishoudens bij wie de nood het 
hoogst was. Bij het eeuwigdurende jaargetijde mocht ook telkens een zak 
graan in brood worden gebakken. Daartoe schonk ze 200 gulden. Rijkere 
lui bepaalden wel meer dergelijke zaken. 

Die al dan niet gemeende vroomheid, gepaard met een grote finan
ciële draagkracht. ligt waarschijnlijk aan de basis van de oprichting van 
het kruis. We vermoeden namelijk dat de baesinne van Veronica Verduere 
het inititatief heeft genomen. 
Waarom? Uit vroomheid? Of als aandenken en dank aan haar dienst
meid? Of uit godvrezendheid of wroeging? 
Eén passus uit haar testament wijst mogelijks op een zeker schuldgevoel 
en zin voor restitutie. 
Bij de schenking van 100 gulden voor kleding etc. voor arme kinderen 
werd eveneens bepaald dat het eventueel kon .. in vier payementen te 
weien alleJaeren een vierde in consideratie, q[ sy wetens ofte onwetens iet 
waere ten onrechten besiltende daer van sy nochtans gheen memorie en 
heeft"· Een dergelijke clausule in een testament laat toch wel sterk ver
moeden dat haar levenswandel ten opzichte van medeburgers niet zo 
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stichtend was. Is dit niet hetzelfde als zeggen dat ze klanten en anderen 
bedroog en bestal, en aldus na haar dood iets wenste goed te maken? 
Handelde ze ook niet correct tegenover haar meid? 
Voor haar kon ze niets meer doen, tenzij misschien een kruis ter eeuwi
ge nagedachtenis (cfr. de pastoor bij L.Bocquaert) oprichten. Zoals hier
boven meegedeeld overleed Pietronelle Van Crombrugghe nog voor de ver
oordeling van de moordenaars, n1. op 17 juli 1739. Het kruis stond er 
misschien reeds of verrees er kort erna. We kunnen nog de vraag stellen 
van wie ze hiervoor steun kreeg. De grondeigenaar? De lokale schepen
bank? De Bellemse of Lootse pastoor? 

Er is nog een reden denkbaar voor de oprichting, al dan niet in 
combinatie met de vorige. Veronica's kruis heeft namelijk ook een sym
bolische betekenis. Dit was misschien niet zo bedoeld en kan vergezocht 
lijken of zijn. Lotenhulle is namelijk een H.-KIuisparochie. De Potter en 
Broeckaert hebben het in verband met Veronica's kruis (ook) over de 
plaatsnaam Sante Croos, verbasterd uit H. KIuis54. Daarenboven is 
Veronica de vrouw die tijdens de kruisweg van Christus naar Golgotha. 
diens gelaat met een zweetdoek afdroogde, waarna het (volgens de over
levering) in het doek afgebeeld bleef. Voor een dergelijke band (Veronica -
H.KIuis - Veronica's kruis) is er vooralsnog niets hard te maken. maar 
het klinkt alvast mooi en het zou vermoedelijk de geestelijkheid aange
naam (geweest) zijn. Ik vermoed dat een veldkruis in een bosrijk gebied 
alleszins op hun genegenheid kon rekenen. 
Er kan alvast één element aangebracht worden om die theorie te ont
krachten. De Potter en Broeckaert dachten dat Veronica's kruis en Santa 
Croos mogelijks dezelfde plaats waren, wat door Verhoustraete wordt 
weerlegd. Santa Croos gaat volgens hem terug op Jacobus van 
Santecroos, die volgens het landboek van Bellem veel eigendommen bezat 
in Bellem. Ze lagen geenszins in de omgeving van Veronica's kruis. De 
plaatsnaam was dus afgeleid van een persoon en had geen uitstaans met 
een vroegere kapel of beeltenis aan een boom55, De mogelijke verplaat
sing van het kruis doet dan niet terzake. 

De oprichting kan tot slot misschien ook een spontane reactie van 
de geschockeerde bevolking zijn geweest. 

Kan men over de oprichting van het kruis alleen maar gissen. over 
de devotie is al evenmin veel gekend. De Potter en Broeckaert spreken 
weliswaar over een vroegere grote volkstoeloop, alhoewel hun bron daar
van maar vaag gewaagt56. Dit verklaart eventueel wel het verder bestaan 
van bepaalde elementen uit de werkelijkheid. 
In de brochure uit 1931 staat in het nawoord dat het nieuwe kruis, zoals 
het vorige, ondanks dat het op Loots ~rondgebied stond. werd ingewijd 
door Bellemse geestelijken. Het eerste deel (inwijdin,p; nieuw kruis) lijkt 
ons goed mogelijk, maar wordt niet bevestigd door het Bellemse libt'r 
memorialis57. Waar hij de rest van de bewering (inwijding oud krUiS) 
haalt, is ons onduidelijk. Feit is wel dat de IllOord op VeronicH Verdut'rt' 
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gebeurde op het grondgebied van de parochie Lotenhulle, maar toen 
behorend tot de heerlijkheid Bellem58. 
Volgens mondelinge gegevens werden er tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zondagsmissen opgedragen. Buren en, op nabijgelegen hoeven ingekwar
tierde. Duitse soldaten woonden de erediensten bij59. Voor de oorlog en 
voor de autostrade er lag, onderhield Irma Martens het kruis. 

BESLUIT 

Door de mondelinge traditie was de moord op Veronica Verduere 
nog enigszins bekend. Het was dan ook een zeer druk besproken voorval 
omstreeks 1740. Daarnaast bleef er de herinnering door het bestaan van 
een memoriekruis. Het is echter evident dat veel ervan vervaagde. Het is 
desondanks toch opmerkelijk dat de namen van de moordenaars behoor
lijk juist waren overgeleverd. 
Het vervagen van feiten en de romantische tijdsgeest waren een ideale 
voedingsbodem voor het schrijven van een stichtend verhaal. Dit gebeur
de door Leonard Bocquaert, rond wie heel wat vraagtekens blijven 
bestaan. 
Met ons onderzoek plaatsten we de reële feiten opnieuw in de kijker en 
werd één en ander in een andere context geplaatst. De verklaring rond 
het ontstaan van de legende en de oprichting van het kruis zijn weliswaar 
hypothetisch, maar plausibel. 
Achter de legende schuilt veel werkelijkheid, een werkelijkheid die toch 
enigszins anders is dan tot nu werd aangenomen. 
Het memoriekruis, want dat is het duidelijk (volgens de overlevering), en 
alles errond blijft deels in mysterie gehuld. 

NOTEN 

1. Het eerste ons bekende artikel is van L. DE ROO, Veronica's kruis, in Het Land van 
Nevele, jg. 6 (1975), nr. 2, p. 36-37. Hij werd nagevolgd door R. DEFRUYr, Legende 
en .. , historie in verband mei "Veronika's kruis", in Land van de Woestijne, jg. 1 
(1978), nr. 2, p. 27-29 (gebaseerd op gegevens van C. Lootens). Vervolgens vonden 
we nog A. STROBBE, De oude pastorij van Lotenhulle en Veronica's kruis, in Dorp 
in de spiegel. Schetsen uit het dorpsleven van Lotenhulle en Poeke, Lotenhulle, 
1987, p. 114-117 (deels door hem herhaald in Bezoek aan het dorp tussen het lo 
en de hul en het kasteel van Poeke, Maldegem, 1998, p. 38); C. LOOTENS, Legende 
en ... historie in verband met "Veronica's kruis", in De Belle, jg. 1 (1988), nr. 3, p. 
12-14 en Chr. LOOTENS & C. LOOTENS, Cyriel Buysse en "Veronica's kruis", in 
De Belle, jg. 1 (1988), nr. 4, p. 6-7. 
Er verscheen ook een artikel In het godsdienstig tijdschrift Kruis en Ltefde. 

2. In de reeks sprokkels over Krutsen langs de weg schreef A. VERHOUSTRAETE een 
stukje over Veronica's kruis, Ons Heem. jg. 8(1950), nr. 4, p. 67. 
A. RYSERHOVE & R. TON DAT, Openluchikruisen in en om hei Meetjesland, in Ons 
Meetjesland, Jg. 18(1985), nr. 4, p. 224-255. 
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3. F. DE POTTER & J. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten der provincie 
Oost-Vlaanderen. Arrondissement Gent, deel 1. Bellem. Gent. 1864-1870. p. 25. 
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orientale, Gent, 1861, p. 78-79. 

5. L. DE ROO. a.w., p. 37. 
6. C. LOOTENS, a.w., p. 13. 
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De pastorie van Hansbeke 

Albert MARTENS 

De pastorie van Hansbeke is als historisch en waardevol monu
ment beschermd bij koninklijk besluit van 1 oktober 1981 1. 

Het huis staat op een trapeziumvormig erf aan de westkant van de 
dorpsstraat, naast en ten zuiden van de Sint-Petrus- en Pauluskerk, 
kadastraal erkend onder Nevele, 3de afdeling (Hansbeke), sectie A, 3de 
blad, nr. 1298b, huisnummer Hansbekedorp 13. 

De tuin, met breed toegangshek, is aan de straatzijde afgesloten 
door een laag muurtje en ijzeren hekkens, opgehangen tussen bakstenen 
pijlers. Aan het kerkplein en het Kerkakkerstraatje, en ook nog voor een 
deel aan de zuidelijke perceelsgrens, bestaat de afsluiting uit een hoge 
bakstenen muur met steunberen. 

Het pastoriegebouw is een asymmetrisch bakstenen dubbelhuis 
van zes traveeën en twee bouwlagen onder een geknikt en overkragend 
zadeldak bedekt met pannen. 

De naar het oosten georiënteerde façade, evenwijdig aan de dorps
straat, is een gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen, gestileerde car
touches op de borstwering en een gekornist entablement; twee kolossale 
pilasters omlijnen de middelste traveeën. 

De eerste bouwlaag heeft vijf beluikte steekboogvensters met vlak
ke gecementeerde omlijsting en arduinen onderdorpel, en een omlijste 
steekboogdeur waarboven een ossenoog met een imitatie sluitsteen en 
guirlandes. De tweede bouwlaag heeft zes steekboogvensters met dito 
omlijsting en onderdorpel. 

Aan de achtergevel bevindt zich een aanbouw van drie traveeën 
onder mank zadeldak, aan de rechtse zijgevel een aanbouwsel onder licht 
hellend lessenaardak2 . 
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Prentkaart 1937 (Verzameling A. Mart ns) 

Foto 1 75. W. uint!)n 
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Het gelijkvloers omvat een lang trappenhuis, links een ontvangka
mer en een bureau, rechts een grote eetkamer, de vouten (een oud scho
tel- en washuis) en een zijgang met toegang tot het rechtse aanbouwsel. 
Het trappenhuis, de ontvang- en eetkamer hebben fraaie stucplafonds. 
Beide kamers pronken elk met een rococo - schoorsteenboezem, even
eens versierd met stucwerk, en een marmeren schoorsteenmantel. De 
aanbouw aan de achtergevel bevat een keuken en een schotelhuis, waar
boven een tussenverdieping met twee kamers. 

In de voortuin bevinden zich restanten van een remise en een 
metalen boogvormige serre in verval. 

Onderhavige bijdrage schetst de bouwgeschiedenis van de pastorie 
die tijdens de voorbije eeuwen in verschillende bouwfasen is tot stand 
gekomen. 
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BOUWGESCHIEDENIS 

HET EERSTE "PASTOREEL HUYS" 

Volgens een oorkonde van 7 maart 1145 schonk Symon. bisschop 
van het verenigde bisdom Noyon-Doornik, het "altaar van Hansbeken aan 
Goswijn. abt van de premonstratenzerabdij van Drongen3 . Aan het bezit 
van het altaar was het recht verbonden om een priester voor te stellen. 
die dan normaal door de bisschop tot pastoor benoemd werd. De eerste 
pastoors te Hansbeke waren premonstratenzers4 . 

De eerste tot pastoor benoemde monniken woonden niet nood
zakelijk in Hansbeke. Wellicht verbleven ze in de abdij van Drongen en 
kwamen vandaar de parochie bedienen. Wanneer de pastoor voor het 
eerst in Hansbeke onderdak kreeg. is niet bekend. Men mag aannemen 
dat de groeiende (parochie)-gemeenschap binnen de kortste tijd haar 
parochieherder een woonst ter beschikking stelde. 

Volgens pastoor Jan Van Baeten bestond de pastorele competentie 
van immemoriale tyden , waerschynlyck van het begin derzelve ondermeer 
uit een pastoreel huys op een erf van omtrent 200 roeden. dat door de 
pastoor bewoond werd. Hij betaalde ook van immemoriale tijden jaarlijks 
aan de kerk een eeuwige cijns van 12 stuiver voor het gebruik van een 
kleyn hoeks ken grond. eigendom van de kerk. dat vanouds in het erf van 
de pastorie was opgenomen5 . 

In archivalia uit de 16de eeuw vindt men enkele (indirecte) verwij
zingen naar de pastorie van Hansbeke. 

Tijdens de beeldenstorm in 1566 waren er vermoedelijk te 
Hansbeke ook onregelmatigheden. Pastoor Thimotheus Van de Watere 
was gevlucht6 . Op 11 maart 1573 plunderden vrijbuiters de kerk van 
Hansbeke en vermoordden pastoor Van de Watere in zijn woning7 . 
Wellicht werd toen ook de pastorie ernstig beschadigd of vernield. Ze bleef 
immers sedertdien onbewoond. Volgens het Xe penningkohier van 1575 
liet Lieven Weyns. parochieherder vanaf 14 juni 1575. het land binnen de 
priesierage gebruiken door Willem BollickB. 

Waarschijnlijk omdat de pastorie onbewoonbaar w'os, werd de 
parochie gedurende de volgende decennia bediend door een deservitor 
(waarnemend pastoor) die in een naburige paro('hie pastoor was : 
- Pieter Truwe. pastoor te Zomergem en deservitor te Hnnsbeke (1585-

1597); 
- Joos De Schrijver. deservitor te Hansbeke in 1597: 
- Jacob Hendricx. pastoor te Lovendegem en deservitor te Hnnsbekt' 

( 1597-1604); 
- Jan Pels. pastoor te Lovendegem en deservitor te llansbeke (1604-

1609)9. 
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Uittreksel kaart J. Horenbault 1615 

~'\ 
I .-

., 

-, . 
fL~·.';:"· 
'I- ~ . ("' 

, I ~)/} '7 

t ' LV( k tt f'4('1V 
", . 

--.------------------------___ ---J 

UU/reksel kaarl .J, De lJeken.fr. J 744 

259 



ALSERT MA/HENS 

De verlaten pastoorswoning van toen staat afgebeeld op de topo
grafische kaart uit 1615 van de Gentse cartograaf Jacques Horenbault lO. 

Ze is gesitueerd ten zuiden van de kerk, aan de westkant van de shee
rensstraete, (op dezelfde plaats als de huidige pastorie). Enkele boog
scheuten ten noorden van de kerk herkent men ook het omwalde kasteel 
met aanpalend neerhof, (nu Vaartstraat 1). 

Pastoor Isaac Oerlemans, die ook deservitor te Merendree was en 
er waarschijnlijk woonde, antwoordde in 1623 op de brevis informatio sta
tus ecclesiae parochialis de Hansbeeck van de Gentse bisschop Antoon 
Triest, dat er op de parochie geen "pastoreel huys" was waarin hij kon 
wonen ll . 

Bisschop Triest die de parochie op 22 april 1624 visiteerde 12, 
sprak over de onbewoonbaarheid van de pastoorswoning met de magi
straat en de inwoners van Hansbeke. Ze beloofden hem de verlaten pas
torie te herstellen 13. 

EEN NIEUWE PASTORIE (1624) 

De komst op 25 mei 1624 van de premonstratenzermonnik Frans 
Diericx als nieuwe pastoor heeft wellicht de magistraat aangezet tot het 
houden van de gedane belofte. Nog in hetzelfde jaar bouwde Jacques Van 
der Maere (alias Vermaere), timmerman te Gent, een nieuw stenen huis 
up de priesteraige (bouwvolume 1). Men maakte er ook een nieuwe steen
put. Tijdens de bouwwerken staken enkele parochianen een handje toe: 
Nicolaes Kersse rooide twee eecken boomen, Jan Rootsaert bracht de 
boomstammen met sijnen waghen ende peerd tot up het hof van mijnheer 
den pastoorl4 . 

De bouwkosten werden gedragen door het ghemeen corpus der 
prochie dat daartoe 500 gulden vut het geit van de kercke leende. met 
expresse belofte dat de selve somme van de generaele ghemeente metten 
alder eersten aen de kercke gherembourseert zou worden. Ook de armen
dis leende een zekere geldsom. 

Bisschop Triest beschreef. tijdens zijn eerstvolgende visitatie van 
12 mei 1627. de pastorie als "zeer gerieflijk en goed uitgenIst". Ook de 
fraaie tuin bekoorde hem. In 1637. 1642. 1644. 1649 en 1654 sprak hij 
telkens lovend over de goede staat van de pastorie die h~j een "deftige 
woning" noemde 15. 

"SEKER NIEUW WERCK" (1653) 

Pastoor Diericx overleed op 12 december 1645 tijdens een epidemie 
die 80 slachtoffers maakte 16. Hij was de laatste premonstratenzer die tt' 
Hansbeke als parochieherder aangesteld werd. Vanaf 1645 benoC:'mde dt' 
Gentse bisschop er steeds seculiere priesters. Seculiere pliesters kondt'll. 
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in tegenstelling met reguliere geestelijken, over eigen geldmiddelen 
beschikken, zoals verder zal blijken. 

Pieter Swevers, baccalaureus in de godgeleerdheid en laureaat van 
het concours van 21 december 1645, werd op 9 januari 1646 als pastoor 
aangesteld. Hij liet in 1653 voor eigen rekening seker nieuw werck, dat 
niet nader omschreven wordt, aan de pastorie uitvoeren 17. Om de kosten 
van de nieuwe (bouw)werken die op 300 gulden (of 50 pond gr.) geraamd 
werden, contant te kunnen betalen, moest hij nochtans een lening aan
gaan. Hij vroeg aan bisschop Triest de toelating om het pastoreel huys 
ende (bijhorende) gronden bij het sluiten van deze lening te mogen hypo
thekeren. De bisschop gaf zijn akkoord op voorwaarde dat het geleende 
kapitaal in drie jaarlijkse schijven van 100 gulden zou worden terug
betaald 18. 

NIEUW WASHOK (1663) 

De kosten van het seker nieuw werck waren echter opgelopen tot 
72 pond gr., 24 pond gr. meer dan aanvankelijk was begroot. Bovendien 
moesten na enkele jaren herstellingswerken aan de pastorie uitgevoerd 
worden en een seker haut huyseken (sic) in steen herbouwd worden, het
geen nog eens 33 pond gr. zou kosten. Tenslotte dienden de onkosten van 
een proces tegen het capittel van doornick ten bedrage van 12 pond gr. nog 
betaald te worden. Daarom richtte pastoor Swevers in 1663 andermaal 
een verzoek tot de bisschoppelijke overheid om nogmaals een lening van 
69 pond gr. te mogen opnemen ten laste van de pastorfje. 

De Gentse bisschop gaf hem op 23 november 1663 de toelating om 
het wasehhuys te herbouwen 19. Nochtans mocht slechts 50 pond gr. op 
de pastorie bezet worden, tegen een jaarlijkse rente van 2-10-0 p.gr. naer 
rato van den penny nek twintigh (5 %). De pastoor en zijn opvolgers waren 
gehouden de geleende som om de vier jaar in schijven van 10 pond gr. 
terug te betalen20. 

PASTORIE WORIYf DEKENIJ (1681) 

Pastoor Swevers werd op 5 december 1681 tot deken van het dis
trict Deinze benoemd. Hij bleef echter als pastoor-deken te Hansbeke 
wonen. Het ambt van deken was immers niet noodzakelijk verbonden aan 
de titel parochie van het decanaat. Verkoos hij in Hansbeke te blijven 
omdat hij ook, zoals bisschop Triest, de pastorie een gerieflijke, goed uit
geruste en deftige woning vond? 

De benoeming van Francies Barresco, de eerste onderpastoor te 
Hansbeke, dateert eveneens van 1681. De kapelaan diende blijkbaar de 
pastoor-deken gedeeltelijk van het parochiaal werk te ontlasten. 

Ook de pastoors Herman Lamme (1696-1727) en van Jan Van 
Haeten (1761-1805) werden respectievelijk in 171 1 en 1792 deken van 
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het district Deinze benoemd. Ook zij verhuisden niet en bleven als pas
toor-deken te Hansbeke wonen. 

De onderpastoors van Hansbeke woonden tot in het midden van de 
1ge eeuw samen met de pastoor (deken) in de pastorie (dekenij). Dit blijkt 
onder meer uit de lijst ende declaratie van de huyshauden. emmers per
soonen daerinne bevonden. binnen de prochie van Hansbeke, opgemaakt 
bij de volkstelling van 1709: de heeren pastoor (Herman Lamme)en de 
onderpastoor (Ferdinand Colman) met Jacquemijne hemlieden dienst
maerte, 3 persoonen21 . Ook nog in 1847 woonden pastoor Pieter Bullens 
en onderpastoor Jacob Genetello samen. Tijdens verbouwingswerken aan 
de pastorie namen ze tijdelijk hun intrek in een huis aan de zogenaam
de Beestenmarkt22. 

SCHUUR EN STALLINGEN (CA. 1710) 

Tijdens zijn pastoraat (1696-1727) liet pastoor Herman Lamme 
met eigen middelen binnen de priesteragie een schuur, stallingen, een 
duyvekeete en het poortienjeghens het kerckhofbouwen. 

Na zijn overlijden te Hansbeke op 24 november 1727 sloten de erf
genamen Lamme (o.a. Herman Lamme en Jan Sutterman, neven van de 
pastoor-deken) met de pas benoemde pastoor Joannes Vanden Bossche 
op 7 januari 1728 een akkoord aangaande de prijs van de desbetreffen
de overname. 

Joannes Slo ck fs. Pieter, ghesworen lantprijser ende meester-tim
merman van style tot Hansbeke ende Landeghem. en Frans Ide gheswo
ren lantprjjser tot Hansbeke, raamden de nieuwe bouwwerken in alf ende 
staende prisije op 25 pond en 10 schellingen gr .. De waarde van de vette 
inden hof ofte lochtynck bedroeg 12 schellingen 4 gr.. Het gevraagde 
totaalbedrag van 26-2-4 p. gr. werd op 4 februari 1728 door pastoor 
Vanden Bossche aan de erven betaald. Hij overhandigde hen ook 7-13-2 
p. gr. welcke somme aen den heer Lamme noch toequaeme van sijne thiell
de van denjaere ende ougst 172723 . 

De schuur en de stallingen werden gebouwd aan de zuidelijke per
ceelsgrens van de pastorietuin. 

KELDER, VOUTE EN NIEUWE KEUKEN (CA. 1730) 

In de eerste jaren na zijn aanstelling liet pastoor JOèUllles Vand('n 
Bossche op sijnen eygenen cost in de pastorie eellell kelder bouwen ende 
daerenboven eene keldercaemer, als oock eelle niel/we kel/eken". Ook e('n 
groot deel van het dack van het pastoreel IlllyS wt'rd vernieuwd t'n 
opnieuw gedekt. De totale kostprijs van de werken bedroeg on~e\'et'r 
1500 gulden (of 250 pond gr.) 

Om bouwtechnische redenen werd de kelder vanzelfsprekend nHnst (t'l\ 

achter) het bestaande gebouw uitgeglnven. Dt' voute. dit' \wllkht nIs 
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schotel- en washuisje werd gebruikt. paalde aan de (vernieuwde) keuken. 
beide onder hetzelfde doorschietend dakschild (bouwvolume IV). 

De parochieherder omschreef de uitgevoerde werken als eene 
excessieve melioratie ende reparatie van de pastorie. waervan sfjne naer
commers oock de jouïssance sullen genieten. Hij was van mening dat voor 
deze verbetering eenige recompense niet onredelijk zou zijn. 

Dienvolgens richtte hij in 1732 een rekwest aan den hooghweer
digsten ende doorluchtigsten heer Joannes-Baptista De Smet. bisschop 
van Gent. vragende om de pastorie te willen belasten met een eeuwige 
rente. met andere woorden zijn opvolgers in de pastorie te verplichten tot 
het betalen van een jaarlijkse en eeuwige rente van twee pond gr. aan het 
armbestuur van de parochie. met de last ieder jaar op zijn sterfdag een 
gezongen jaargetijde te laten celebreren met uitdeling van brood aan de 
armen. 

De bisschop gaf op 27 juni 1732 gevolg aan het verzoekschrift en 
belastte de toekomstige pastoors" aenden Aermen van Hansbeke jaerlycx 
te betaelen de somme van twee ponden gr. met last dat den selven Aermen 
daer uyt sal doen een eeuwichjaergetfjde met de voordere lasten tot laeJ
fenïsse van suppliants ziele. Hij voorzag echter dat deze verplichting zou 
vervallen indien het pastoreel huys door brant ofte andersints merckeliJck 
beschaedigt wierde"24. 

NIEUWE ZOLDERKAMERS (1737) 

Enkele jaren later nam pastoor Vanden Bossche zich voor twee 
nieuwe solders te laten maken onder de bestaande bekapping. 

Toen het noodich bert alreede ghereedt gheprepareert lag. richtte hij 
opnieuw een verLOekschrift aan de Gentse bisschop. Hij deelde zijn inten
tie mee en verwees meteen naar de opschortende clausule van den 
appointemente van den 27en juny 1732. Hij merkte hierbij met alle 
respect op. dat de formulering 'brant ofte andersints mogelijks moeyelfjck
heyt ende contradictie saude connen veroorsaecken. door dien deselve al 
te generael saude connen opgenomen worden ende daerdoor criticquen 
sauden connen ontstaen'. Hij vroeg in de clausule duidelijk te vermelden 
dat de last "niet anders en sal commen te cesseren tens~j dat het pasto
reel huys, tsij door brant ofte door oorlog he. wierde geruineert" en niet in 
het geval de beschadiging zou voortkomen door negligentie van repara
tien. 

De bisschop was het met deze verduidelijking eens. Hij bevestigde 
op 8 november 1737 dat de clausule bij het appointement van 27 juni 
1732 in die zin moest verstaan worden25. 

In zijn testament van 17 augustus 1742 herinnerde pastoor 
Vanden Bossche aan de aggregatie (goedkeuring) van bisschop De Smet. 
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Hij stipuleerde meteen op welke wijze de jaarlijkse geldsom van 2 pond 
gr. (40 schellingen) zou moeten besteed worden: 
- tien schellingen voor het gezongen jaargetijde, hetzij vier voor de cele

brant, twee voor de assistent, twee voor de koster en twee voor de klok
kenluider; 

- twintig schellingen voor brood aan de armen; 
- de tien resterende schellingen voor het armbestuur26. 

Uit die tijd dateert de caerte jigurative van Hansbeke, gekopieerd en 
aangevuld door Joos De Deken jr. 27 Op het perceel nr. 220 ter grootte van 
210 roeden van het beloop Kercke en Voorde staat het pastoreel huys met 
aanbouwsels. De tuin paalt ten noorden aan het kerkhof, ten westen aan 
de kerkweg en de kosterij (perceel nr. 219). In het lage kerkhofmuurtje is 
een doorgang waarlangs pastoor en onderpastoor naar de kerk gingen. 
Ook parochianen kwamen over het nog niet omheinde erf van de pasto
rie via deze slop naar de kerk. 

OPBOUW VAN HET VOORHUIS (1772) 

In 1772 bekostigde pastoor Jan Van Baeten het metselen van een 
hoge bakstenen muur met toegangspoort langs de straatzijde van de pas
torietuin, die seer onvrije was van te vooren28. 

Hoewel de parochieherder slechts gehouden was het pastoreel 
huys te onderhouden van regen en wint. en van noodige reparatie liet pas
toor Van Baeten in hetzelfde jaar omvangrijke renovatiewerken aan de 
pastorie uitvoeren. 

Het voorste gedeelte van de woning, lang ontrent (55) voeten en diep 
20 voeten gendsche maete werd vanaf de begane grond met twee stagien 
(etages) nieuw gemaeckt (bouwvolume V)29. Het zadeldak van het ver
ruimde huis bestond uit twee ongelijke dakschilden: een klein vooraan. 
een groot doorschietend schild achteraan30. 

Deze bouwwerken kostten 2500 gulden en werden volledig door de 
parochieherder .. betaald in de sekerheyt zijnde van de redivuen pan zijne 
pastorije zijn leven gedurende pacifiquelijck te genieten "31. 

Ook pastoor Van Baeten verkreeg van de bisschoppeltjke overheid 
dat de pastorie (bijkomend) belast werd met een jaarlijkse rente. te beta
len aan de armendis, waarmede op zijn sterfdag een gezongen jaargettj
de voor zijn zielenrust moest opgedragen worden32• 

HERSTELLINGSWERKEN (1805-1819) 

De Zuidelijke Nederlanden werden op 1 oktober 1795 ddlnitit'f bij 
Frankrijk ingelijfd. 
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Volgens het Franse decreet van 14 oktober 1794 waren alle kerke
lijke bezittingen verbeurd verklaard. De wet van 5 september 1797 ver
plichtte de priesters de eed van haat aan het koningschap af te leggen. 
Weigeraars werden opgespoord en in hechtenis genomen. Kerken van 
onbeëdigde priesters werden in de lente van 1798 gesloten. 

Het concordaat van 15 juli 1801, gesloten tussen Napoleon en 
paus Pius VII. betekende een verademing. Op 6 juni 1802 werden de ker
ken officieel heropend. Een wet van 26 februari 1803 bepaalde dat iede
re gemeente ertoe gehouden was de pastoor te huisvesten en de pastorie 
te onderhouden33. 

Pastoor-deken Van Baeten, die weigerde de eed af te leggen, dook 
einde 1797 onder maar werd op 13 februari 1798 opgepakt en opgeslo
ten. De pastorie, die eigendom van de gemeente geworden was, bleef tij
delijk onbewoond. 

Na deze bewogen periode was de pastorie aan herstelling toe. De 
oude parochieherder kon echter rekenen op de daadwerkelijke medewer
king van zijn koster Jacob De Winter die tot maire aangesteld was. Deze 
verkreeg, bij keizerlijk decreet van 17 januari 1805, de toelating om drie 
partijen onbebouwde grond met een totale oppervlakte van 9 ha, eigen
dom van de gemeente, te verkopen en de opbrengst ervan te besteden aan 
de herstelling van kerk en pastorie34. 

Deken Van Baeten overleed op 5 februari 1805 toen het aanbeste
dingsdossier van de herstellingswerken nog in opmaak was. Twee maan
den later, op 28 maart 1805, vond in het gemeentehuis een aanbesteding 
bij prijsvermindering plaats, in aanwezigheid van maire Jacob De Winter, 
adjoint Lieven Schaubroeck en commissaires Jacques Philip Steyaert, 
Joris Maenhout en Jan-Baptiste Goethals35. De herstellingswerken, 
gesplitst in verschillende posten, werden afzonderlijk opgeroepen. De 
geraamde kostprijs gold als instelprijs. Iedere vermindering op de instel
prijs moest minstens 5 franc bedragen. Het werk werd toegewezen aan de 
minst biedende, aan de aannemer die op het ogenblik van het uitdoven 
van het tweede kaarsje aan bod was. 

De voorziene werken werden aan twee Hansbeekse ambachtslieden 
toevertrouwd, voor een totaalbedrag van 551,5 franc: 
- aan Francies Hoste, metselaar: 

reparaties aan het dak met levering van pannen, kalk en zand; 
reparaties aan de schoorstenen, fornuizen en pompen; 
reparaties aan de tuinmuren met levering van bakstenen en kalk 
verven van buitenramen en -deuren met levering van olie en verf 
aan Jan-Baptiste Van Ronslé, timmerman: 
reparaties aan het raam- en glaswerk; 
reparaties aan de binnendeuren en levering van een nieuwe deur; 
reparaties aan het koetshuis, paardenstal en schuur met levering van 
pannen, kalk en hout36. 
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Wellicht op aandringen van pastoor Jacob Godefroy, die op 20 juli 
1805 aangesteld werd, vond op 10 oktober van hetzelfde jaar in het 
gemeentehuis andermaal een openbare aanbesteding plaats37. Ze was 
vooraf aangekondigd in de Gazette van Gendt van donderdag 3 oktober 
en op zondag 6 oktober in de gemeenten Bellem, Hansbeke, Land egem , 
Merendree en Nevele afgekondigd. 

De herstellingswerken betroffen metselwerk. bezetwerk en vloer
werken die voor een totaalbedrag van 1226 franc werden toegewezen aan 
de Hansbekenaars: 
- Bernard De Schuyter 

vloerwerk in de eetkamer, keuken en kelder; 
metselwerk aan de latrine en riolering; 
reparaties aan l'oeil-de-boeuf38 

- Lieven Schaubroeck: 
metselen van een nieuwe hoge muur tussen de pastorietuin en het 
kerkhof; 
kleine herstellingen rondom het huis. 

In de volgende decennia werden op kosten van de gemeente nog 
enkele onderhouds- en herstellingswerken verricht, onder andere het 
schilderen van de deuren met olieverf en witten van het interieur39 , 
plaatsen van een nieuwe pomp40, herstellen van vensters en deuren door 
Jan-Baptiste Van Ronslé41 . 

RENOVATIEWERKEN (1823-1841) 

Bij zijn aanstelling op 17 september 1822 bestempelde pastoor 
Albert Charle de pastorie als zeer vervallen. Werd bij het gemeentebe
stuur vergeefs aangeklopt? In ieder geval stak de nieuwe parochieherder 
zelf de handen uit de mouwen. Hij liet tijdens zijn pastoraat verscheide
ne herstellings- en renovatiewerken uitvoeren. die deels door de kerk
fabriek maar grotendeels door hemzelf bekostigd werden42. 

In 1823 plaatste Pieter Joos. loodgieter uit Nevele. nieuwe zinken 
(bak)goten en blikken (hang)goten. Antoni Tamagni en Jan-Baptiste 
Sertino. glazenmakers te Nevele, leverden en (her)loodden talrijke ven
sterruiten. Louis De Winter, timmerman te Hansbeke, herstelde en her
schilderde de keukendeur en een aantal kozijnen. Lieven Van Ooteghem. 
metselaar te Hansbeke, en zijn helper Hendrik Vande Voorde, metselden 
aan de hautstal. Jan-Baptiste Van Overbeke, handelaar te Hansbeke. 
leverde bakstenen en kalk. 

In hetzelfde jaar werden van de slaapkamer boven de keuken twee 
kamers gemaakt. op de voutekamer werd een nieuw raamkozijn 
geplaatst, het oud vertrek afgebroken en nieuw heropgebouwd. De gert'
cupereerde bakstenen werden vermetseld aan den peerdenstal en het 
asschenkot en aan een steenen vloer gelegd I'an het nieuw vertrek tot aan 
de keuken. Men metselde ook nog een regenbak. 
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In 1826 werd de kelder vergroot, de voute(kamer) naer evenredig
heid van den kelder vermeerderd en al onder één dak gebracht (bouw
volume VI). 

Louis De Winter herstelde in 1828 het dak van de pastorie. Antoni 
Tamagni leverde vier glazen pannen. 

In 1829 metselde Lieven Van Ooteghem op de zuidelijke perceels
grens eenen muur (en kolenremise) in plaetse van eene slechte ende spa
ense haege, waarbij 12.400 stenen en 31 zakken kalk verwerkt werden. 
Joris De Vré, chirurgijn te Hansbeke die eygenaer van den zuydkantwas, 
contribueerde in de bouwkosten van de muur voor een bedrag van 65,30 
frank met recht van op sfjnen kant er boomen tegen te plaetsen. In het
zelfde jaar dreigde de bestaande tuinmuur aan de straatkant omver te 
vallen. Het gemeentebestuur liet de muur heropbouwen onder voor
waarde dat het kerkbestuur de helft van de kosten zou dragen. Nog in 
1829 plaatsten de kinderen Hautekeete een nieuwe pomp in de pastorie 
en werden aan het dak andermaal herstellingen verricht. 

In de jaren 1832-1833 werden aan en in de pastorie opnieuw ver
schillende herstellingswerken uitgevoerd: bezet- en vloerwerk door Lieven 
Van Ooteghem, vervangen van twee raamkozijnen op de voutekamer door 
Jacob Viaene, plaatsen van een nieuw slagvenster in het schotelhuis door 
Celestien Poppe, herstellen van de kroonlijst, plaatsen van nieuwe ruiten 
in de eetkamer door Antoni en Pieter Tamagni, witten van de kamers en 
schilderen van deuren en ramen door Eduard De Winter. 

In 1841 tenslotte plaatste men een nieuwe toegangspoort en ni eu -
we luiken aan de vensters van de eetkamer. 

De totale kosten van al deze renovatie- en herstellingswerken 
bedroegen 2618.83 fr. Pastoor Charle betaalde daarvan 1391,72 fr. 
(53.1 %), de kerkfabriek 1003,08 fr. (38,3 %), de gemeente 158,73 fr. 
(6.1 %) en chirurgijn De Vré 65,3 fr. (2,5 %). 

OPBOUW VAN HET ACHTERHUIS (1847) 

Op 2 juli 1844 werd Pieter-Frans Bullens tot pastoor aangesteld. 
Zoals in de voorbije jaren was het gemeentebestuur, wegens de benarde 
toestand van de gemeentekas, niet gehaast aan de pastorie de nodige 
werken te laten uitvoeren. Vandaar dat de nieuwe parochieherder nog in 
hetzelfde jaar op eigen kosten de keuken liet veranderen en plafonneren 
en de kelderkamer in twee afzonderlijke kamers verdelen43. 

Toch werd, wellicht op aandringen van de pastoor, een aanbeste
dingsdossier voor renovatie van de pastorie klaargestoomd. De renovatie
werken bestonden erin het achterste gedeelte van het huis gedeeltelijk af 
te breken en met twee bouwlagen, zoals het voorste gedeelte, te herbou-
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wen (bouwvolume VII). Men raamde de totale kostprijs van de werken 
welgeteld op 4294, 68 fr. 

Om schot in de zaak te krijgen, en rekening houdend met de pre
caire toestand van de gemeentekas, besloot het kerkbestuur, in vergade
ring op 11 juni 1846, in de bouwkosten tot 1500 fr. te willen bijdragen. 
Reeds twee dagen later, op 13 juni, vergaderde de gemeenteraad. De 
raadsleden, beseffende dat de werken in feite door de gemeente moesten 
gedragen worden, aanvaardden met dank het aanbod van de kerkfabriek, 
vroegen aan staat en provincie een gezamenlijke subsidie van 2000 fr. en 
stemden in met een gemeentelijke toelage van 400 fr. Bovendien zou het 
vervoer van de bouwmaterialen van de Brugse vaart naar het dorp door 
de gemeente betaald worden. Dit vervoer dat ongeveer 300 fr. kostte, zou 
aan bekwame inwoners overgelaten worden om hen tijdelijk werk te ver
schaffen44. 

Na advies te hebben ingewonnen bij de arrondissementscommis
saris Bte de Moerman d'Harlebeke en bij hoofdingenieur Moltens van 
Bruggen en Wegen, gaf de provincieraad op 10 juni 1847 de toelating tot 
de aanbesteding over te gaan. Een provinciale toelage van 500 fr. was 
reeds op 26 december 1846 in de begroting ingeschreven en een staats
subsidie van 500 fr. bij K.B. van 11 juni 1847 toegekend45. 

Pastoor Bullens vreesde echter dat bij de afbraak van het te her
bouwen achterhuis enige schade zou kunnen berokkend worden aan het 
voorste gedeelte van het pastoriegebouw. "Om de uyt te voeren werken 
aen de pastorij met alle de omzichtigheid en voorzorg die zy vereysschen 
te doen uytvoeren" verzocht hij het gemeentebestuur, per brief van 20 
juni 1847, "gemagtigd te worden om de werken in regie te mogen uitwer
ken tzijner risque en perykeZ", met andere woorden, hij vroeg machtiging 
om de werken volgens (de voorwaarden van het )ontwerpplan, bestek en 
lastenkohier, voor eigen rekening en risico te mogen laten uitvoeren door 
een particuliere aannemer naar eigen keuze. Hij stelde wel als enige voor
waarde dat de toegekende toelagen van staat. provincie en gemeente ten 
bedrage van 1400 fr. aan hem zouden overgemaakt worden, maar ver
bond zich daarentegen "afstand te doen van eventueel andere regten tot 
aanvraag voor meerdere subsidies". De pastoor had daarbij ook de bedoe
ling, zoals het gemeentebestuur in verband met het transport van de 
bouwmaterialen, om aldus werk te verschaffen aan werklieden van de 
gemeente, hetgeen inhield dat hij van zins was de bouwwerken aan een 
aannemer uit Hansbeke toe te vertrouwen. 

De gemeenteraadsleden keurden op 21 juni 1847 het voorstel ~oed 
en vroegen aan de provinciale overheid hun besluit te beknwhtigen-l6 • 
Maar het provinciebestuur deelde op 23 juli 1847 mede dat er, volgens 
het decreet van 30 december 1809, een openbare aanbesteding mOt'st 
gehouden worden om aanspraak te kunnen makell op subsidies. Tt'\'ens 
werd geïnformeerd naar de nnanciering van dl' bouwwerken-Ho 
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Mogelijks werd alsdan een zogenaamde beperkte aanbesteding 
gehouden. waarbij een beperkt aantal. wellicht plaatselijke aannemers 
verzocht werden hun inschrijvingsprijs tegen een bepaalde datum en uur 
te overhandigen. 

Burgemeester Jan-Baptiste Van Overbeke stuurde op 3 augustus 
1847 aan de Gentse arrondissementscommissaris het proces-verbaal van 
de aanbesteding. Hij merkte hierbij op dat de laagste inschrijving, inge
volge de concurrerende prijzen van twee Hansbeekse timmerlieden, 1800 
fr. lager was dan de geraamde kostprijs, zodat de overheidssubsidie (1400 
fr.) en de bijdrage van de kerkfabriek (1500 fr.) volstonden om alle kosten 
te vereffenen. 

De bestendige deputatie gaf op 7 augustus 1847 de toelating om de 
werken aan te vatten. Ze begonnen op 10 augustus en waren in decem
ber voltooid. 

Volgens zijn aantekenboek48 van de jaren 1830-1850 leverde Jan
Baptiste Van Overbeke, handelaar in bouwmaterialen te Hansbeke, tij
dens de maanden augustus, september en oktober 1847 allerlei materia
len aan een zekere P. Meire, aannemer te Hansbeke (onder meer 
scheldesteen, pannen, vorstpannen en zakken kalk). Deze leveringen 
laten vermoeden dat Meire de renovatiewerken aan de pastorie uitvoerde. 

Pastoor Bullens vermeldde dat de bouwwerken toch meer dan vier 
duyzend twee honderd francs gekost hebben, dat de overheid (staat, pro
vincie en gemeente) 1400 fr. aan subsidies uitkeerde, dat de kerkfabriek 
1000 fr. gaf en dat het tekort door hem werd bijgelegd49. 

Twee jaar later moesten de oude schuur en de stallingen dringend 
hersteld worden. Bij gebrek aan gemeentefondsen werd de herstelling 
uitgesteld. De pastoor was evenwel bereid tussen te komen als bewijs van 
genegenheid aan de gemeente hetgeen door de raadsleden in de zitting 
van 14 juli 1849 dankbaar werd aanvaard50. Nog in dezelfde zomer wer
den de oude stallingen en bergruimten afgebroken en eene schoone remi
gie met arcaden op dezelfde plaats gebouwd51 . 

Omstreeks 1855 maakte kanunnik Jan-Baptiste Lavaut een pot
loodtekening van de Sint-Petrus- en Pauluskerk. Op de achtergrond her
kent men de pastorie, een dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadel
dak, en de hoge bakstenen omheiningmuur met poortje tussen 
pastorietuin en kerkhof. 

AANBOUWSELS (VÓÓR 1862, VÓÓR 1883) 

Een kadastrale metIngschets uit 1862 en de Popp-kaart uit 1864 
geven de contouren van het pastoriegebouw (met aanbouw aan de ach
tergevel) en van de remise langs de zuidelijke perceelsgrens. Volgens Popp 

26D 



ALBERT MAIHENS 

Potloodtekening J.B. Lavaut. ca 1855. 

Uttl,l'ek I kaart P.. 'Pp. 1 4. 
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behoren de percelen sectie A, nrs. 1295 (tuin), 1296 (tuin), 1297 (weide) 
en 1298 (woning en remise) tot de pres by tère. De percelen hebben een 
gezamenlijke oppervlakte van 22 a 30 ca en worden in de bijhorende leg
ger vermeld onder artikel 81 als eigendom van de gemeente. 

Over de aanbouw van drie traveeën onder mank zadeldak aan de 
achtergevel van de pastorie zijn geen verdere gegevens gevonden. Hij kan 
uiteraard pas na het optrekken van het achterste gedeelte van het huis 
gebouwd zijn, dus tussen 1847 en 1862 (bouwvolume VIII). 

Over het aanbouwsel onder lessenaardak aan de noordelijke zijge
vel is evenmin informatie te vinden. Het komt niet voor op de Popp-kaart, 
wel op een kadastrale metingschets uit 1883, en werd dus tussen 1864 
en 1883 gebouwd (bouwvolume IX). Ook de serre in de voortuin langs de 
kerkhofmuur dateert uit dezelfde periode. 

DICHTMAKEN VAN DE KELDERS (1887) 

Hippoliet De Herde, die op 13 juli 1887 als nieuwe pastoor aange
steld werd, vestigde binnen de kortste keren de aandacht van de gemeen
telijke overheid op de gebreken van de pastorie, met name op het insij
pelende water in de kelder. De gemeenteraad stelde op 3 augustus een 
bekwaam persoon aan om de aard van de kosten van de nodige herstel
lingen te bepalen52 . Op zijn advies werden de kelders gecementeerd 
onder schrijtelfjke waarborg van duurzaamheid53. 

OORLOGSSCHADE (1918) 

Tijdens de beschieting van het dorp van 20 oktober tot 2 november 
1918 door Duitse artillerie van op de oostzijde van de Schipdonkse vaart 
leed de pastorie nogal wat schade. Alfons De Ruyck maakte het bestek 
van de uit te voeren herstellingen54. 

In 1928 werd de versleten plankenvloer in de eetkamer door een 
plaveisel van cementstenen vervangen55. 

NIEUWE OMHEINING AAN DE STRAATZIJDE (1933) 

Het Bestuur der wegen van de provincie Oost-Vlaanderen moder
niseerde in 1933 de doortocht van rijksweg 337 in de dorpskom van 
Hansbeke. De breedte van de rijweg werd op 7 meter gebracht en aan 
beide zijden van de rijbaan werden voetpaden VOOï.lien. Een circa 2 meter 
brede strook aan de straatzijde van de pastorietuin werd ontei~~nd te,gen 
35 fr. per vierkante meter, voor een totaalbedrag van 3515 fr. 56 

De oude omheiningmuur aan de dorpsstraat werd gt'sloopt en door 
een nieuwe afsluiting vervangen. Enkele hoogstnmmtgt" bOlllen in de tuin 
werden gerooid en openbaar verkol'ht 57. De Gt"ntst' nIThite<'1 Mnmits 
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Stasino ontwierp de nieuwe omheining. De gevelmuur van de stallingen 
werd afgebroken en op de nieuwe rooilijn herbouwd58. 

In 1934 liet pastoor Willem Van de Putte de Sint-Vincentiusconfre
rie beschikken over het aanbouwsel onder lessenaardak, rechts van de 
pastorie. Aannemer Leon Verthriest richtte het bijgebouwtje in tot volks
boekerij die op 4 februari 1935 opengesteld werd59. 

OORLOGSSCHADE (1940, 1944) 

Op zondagmorgen 26 mei 1940, om zes uur, wierp een Duitse bom
menwerper enkele projectielen in de buurt van het station. Een bom viel 
in de tuin van de pastorie op een tiental meter van de woning. Alle ruiten 
van het huis gingen aan diggelen, stallingen en bomen werden erg 
beschadigd60. 

Op dinsdag 5 september 1944, om half twee in de namiddag kwam 
onverwacht nog een colonne Duitse soldaten op aftocht door de dorps
straat gereden, nadat daags tevoren Poolse tanks tot aan het station van 
Hansbeke op verkenning geweest waren. Opgewonden soldaten mitrail
leerden de Belgische en de Engelse vlag die door pastoor Van de Putte 
aan het hekken van de pastorie waren opgehangen. De soldaten wierpen 
ook een viertal handgranaten naar de gevel van het pastoriegebouw waar
door vele ruiten aan stukken vlogen61 . 

BLUSWATERRESERVOIR (1952) 

In 1952 werd in de pastorietuin een waterreservoir aangelegd om 
het dorp bestendig te voorzien van bluswater in geval van brand62. 
Ingenieur-architect Flory Claeys uit Drongen, urbanist van de gemeente. 
maakte het ontwerp63. De aanbesteding vond plaats op zaterdag 12 juli 
1952 in het gemeentehuis. Vijf aannemers dienden een offerte in: Walt er 
Devreux (Gent), Kamiel De Pickere (Adegem), Raymond De Pickere (Ade
gem), Morthier-Mattheeuws (Vosselare) en Leon Verthriest (Hansbeke). 
Het schepencollege vertrouwde de werken toe aan aannemer Verthriest 
als laagste aanbieder voor de prijs van 152.898 fr. De bouwkosten wer
den integraal door de gemeente gedragen64. 

LEEGSTAND (1979-?) 

In 1978 contracteerde de kerkfabriek. aangesteld als opdrachtge
vend bestuur, architect Jozef De Coninck uit Eeklo en het technisch stu
diebureau C. Maertens uit Adegem. Ze stelden een aanbestedingsdosster 
samen voor onderhouds- en herstellingswerken aan de pastorie. installa
tie van een centrale velwarming en vernieuwing van de elekt rische lei
dingen. 

Op I december 1979 ging pastoor Maurits De Coninck om ~ezond
heidsredenen op rust. In afwachting van de herstelling van dt' pnstorh.' 
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Prentkaart J 975. (Verzam eling A. M arlen s) 

nam de nieuwe parochieherder, Ma rcel De Cock , zijn intrek in de oude 
kapelanij, die toen door Anna en Madeleine De Cocker werd bewoond. Hij 
kreeg er de b eschikking over een bureel, een onlvangkamer en een s laap
kamer. Maar de voorzien e h erstellingswerken raakten op de lange baan . 
De pastorie bleef sedertdien onbewoond en verkrotte bij gebrek aan 
onderhoud . Omstreeks 1990 werden de oude stallingen a fgebroken 
omdal d afloop van h el regenwater sch ade berokkende aan de ernaast 
In 1976 g bouwde apoth eek . 

Moment I wordt werk gemaak t van de r stauratie van h et 
b s h rmde pastori g bouw. gem nt N v 1 s t lde a r hiteet Walter 
Haelvo t uit Nevel aan om n r s tauralledossi r samen t stell n . 
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NABESCHOUWINGEN 

De pastoors van Hansbeke beschikten van immemoriale tijden over 
een pastoreel huys. De oudste verwijzingen naar de pastorie dateren ech
ter pas van medio 16e eeuw. In 1573 beschadigden vrijbuiters het huis 
dat nadien gedurende decennia onbewoonbaar was en leegstond. 

In 1624 werd op de oude priesteragie ten zuiden van de kerk een 
nieuwe stenen woning gebouwd. Door uitbreidingen en verbouwingen in 
de loop der eeuwen kwam het huidige pastoriegebouw tot stand. 

Bijgaande schema's (een plan met contourlijnen en een opstand 
van de zuidelijke gevel) verduidelijken op welke wijze de verschillende 
bouwvolumes chronologisch verwezenlijkt werden: 
- eerste woning, bouwvolume I, 1624; 
- waarschijnlijk aangebouwde keuken, bouwvolume Il, 1653; 
- washuis, waarschijnlijk bouwvolume III; 1663; 
- stallingen, schuur en duivenkeet aan de zuidelijke perceelsgrens, tus-

sen 1696 en 1727; 
- kelder en kelderkamer, bouwvolume IV, 1730; 
- tuinmuur met toegangspoort aan de straatzijde, 1772; 
- tweede bouwlaag van het voorhuis onder nieuwe bekapping, bouwvolu-

me V, 1772; 
- tuinmuur langs het kerkhof, 1805; 
- uitbreiding van kelder en voute, bouwvolume VI, 1826; 
- tuinmuur aan de zuidelijke perceelsgrens, 1829; 
- tweede bouwlaag van het achterhuis onder nieuw zadeldak, bouwvolu-

me VII, 1847; 
- nieuwe remise en stallingen, 1849; 
- aanbouw aan achtergevel, bouwvolume VIII, vóór 1862; 
- aanbouwsel tegen de noordelijke gevel, bouwvolume IX, vóór 1883; 
- serre in de voortuin, vóór 1883; 
- nieuwe metalen omheining met toegangshek aan de straatzijde, 1933. 

Uit de studie blijkt ook dat de gemeenschap weliswaar in een niet 
onaanzienlijke mate heeft bijgedragen tot de bouw, het onderhoud en de 
herstelling van de pastorie, maar vooral dat de belangrijkste renovatie
werken bekostigd werden door een aantal (bemiddelde) pastoors, zowel 
tijdens als na het Ancien Régime. 
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Toneelleven in Ursel 

JozefVANDEVEIRE en Arnold BOGHAERT 

In 1973 verscheen in Appeltjes van het Meetjesland een rykelyk 
geïllustreerd artikel over Oud Ursel1. Daarin lezen we o.a. : "Het wordt 
hoog tyd om de geschiedenis van het toneel in Ursel eens grondig uit de 
doeken te doen". Een oproep om een stuJge cultuurgeschiedenis in een 
Oost-Vlaamse plattelandsgemeente voor het nageslacht te bewaren. Maar 
tot nog toe was dat nog altyd niet gebeurd. Toch is het hoogdringend 
geworden. De mensen in Ursel die nog iets over de toneelvoorstellingen in 
de jaren twintig en dertig weten te vertellen oJ die zelf meegespeeld heb
ben in de periode na de Tweede Wereldoorlog, zyn byna allemaal in de 
tachtig oJ ouder. Geschreven en gedrukte documenten over het toneelleven 
in Ursel zyn schaars en moeilyk te vinden. Veel is verloren gegaan: na 
gebruik achteloos weggeworpen oJ by boedelverdelingen gewoon vernie
tigd. 
Daarom hebben beide auteurs al het materiaal byeengebracht dat ze zelf 
bewaard hebben oJ uit andere bronnen konden verzamelen, en het tot een 
overzichtelyk artikel verwerkt. Dat daarbY leemten zyn blyven bestaan, is 
helaas onvermydelyk. 

Gerard Vandeveire was destYds de dryvende kracht uit de tweede perio
de van "Vreugd in Deugd". Hy was tegelyk acteur en regisseur. Zyn vader 
en enkele Jamilieleden waren actieJ in de eerste periode van dezelfde ver
eniging. Veel programma's en documenten uit die tyd heeft hy bewaard. 
Zijn zoon, Jozef Vandeveire, heeJt een groot deel van die documenten en 
zijn vaders notities in dit artikel verwerkt. 

Arnold Boghaert was voorzitter van de "Sinte-Ursula-Gezellen" en tevens 
acteur in dezelfde groep. Ook hij heeJt heel wat documenten uit de naoor
logse periode bewaard, alsook het kasboek van de vereniging. Bovendien 
heeJt hij tal van gegevens uit de mond van nog levende oJ onlangs over
leden spelers opgetekend. 

Het spelen van een situatie, een belevenis zit de mens in het 
bloed. Vertellen en een verhaal uitbeelden vinden we overal ter wereld, in 

:2HI 



JOZEF VANDEVElRE EN ARNOLD BOGHAERT 

alle tijden en alle culturen. Het toneelspel in de engere zin (dialogen, 
woord en wederwoord) had al in de Griekse en Romeinse Oudheid een 
hoog peil bereikt. Daarvan getuigen de aangrijpende antieke tragedies die 
nog altijd hele generaties kunnen boeien. Later, in de Middeleeuwen, dui
ken ook bij ons spelen op. Aanvankelijk als een dialogeren van passie-, 
paas- en kerstverhalen, later als mysterie- en mirakelspelen, daarnaast 
ook in wereldlijke vormen als abele spelen en kluchten. Maar het zijn 
vooral de rederijkers geweest die bij ons het toneelspel hebben gepopula
riseerd. 

De rederijkers zijn waarschijnlijk ontstaan uit geestelijke broe
derschappen die kerkelijke feesten opluisterden, misschien ook uit 
wereldlijke genootschappen. Aanvankelijk hadden ze een drieledige func
tie: welsprekendheid beoefenen, gedichten maken en voordragen, toneel
stukken schrijven en opvoeren. Ze waren verenigd in kamers van retori
ca en gestructureerd naar het model van de gilden. Aan het hoofd stond 
een hoofdman, bijgestaan door een of meer dekens. Hun beschermheer 
(wij zouden nu zeggen: hun sponsor) noemden ze keizer of prins. Van hem 
werd geldelijke steun en dorstlessende drank verwacht en het refrein van 
hun gedichten werd aan hem opgedragen. Verder hadden ze ook een pen
ningmeester, een vaandrig, een cnape of bode die de uitnodigingen aan de 
andere kamers moest bezorgen, en vooral een factor. die de stukken 
schreef en de opvoeringen leidde. Ten slotte ook een nar, want er moest 
bij tijd en wijle voor leute gezorgd worden. Verder hadden ze ook een bla
zoen of wapenschild en een wapenspreuk. 

Eigenlijk waren de rederijkerskamers in de eerste plaats gezellig
heidsverenigingen en vaak werd er meer gedronken en feest gevierd dan 
kunst geproduceerd. Vandaar de zegswijze: Rederijkers kannenkijkers. In 
de Nederlanden hebben ze een grote sociale rol gespeeld en het toneel
leven lange tijd beheerst. Er werden geregeld wedstrijden uitgeschreven 
met een bepaald thema. in Brabant vaak landjuwelen genoemd. Het 
waren grootse feesten die begonnen met een optocht of intrede waarin 
alle deelnemende kamers opstapten en die aanleiding gaf tot weids ver
toon. Vooral in de steden en grotere plaatsen werden dergelijke wedstrij
den gehouden. Maar ook op het platteland werden (weliswaar bescheide
ner) vertoningen georganiseerd. 

Nog tot diep in de achttiende eeuw waren de rederijkerskamers 
bij ons actief. Dat blijkt o.a. uit hun talloze argumenten. Dat waren kun
stig opgebouwde uitnodigingen aan de andere kamers, tevens program
ma's met de inhoud van het stuk en meestal ook met de namen van de 
spelers. Die argumenten waren vaak opgebouwd met ingewikkelde letter
en cijfercombinaties. chronogrammen. acrostichons. anagranunen. enz.2 

Veel Gentse drukkers hadden zich daarin gespecialiseerd. In pakken van 
honderden en zelfs duizenden gingen de mgumenten naar de rederiJ
kerskamers in de wijde omtrek. 
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REDERIJKERS IN URSEL 

Hoe en wanneer in Ursel een rederijkerskamer tot stand kwam, 
weten we niet. De Potter & Broeckaert3 beweren dat er in dat dorp een 
kruisboogschuttersgilde bestond en dat daar in het begin van de 15de 
eeuw een landjuweel of schietspel werd gehouden, waarop de Sint
Jorisbroeders uit Brugge een vergulde zilveren kroes wonnen. 
Onwaarschijnlijk is dat niet, want Ursel was toen een belangrijke pleis
terplaats tussen Gent en Brugge en de graaf van Vlaanderen hield er 
geregeld parlement (onderhandelingen, besprekingen) met zijn onder
danen op het hof van Wessegem, het latere Koningsgoed4 . Maar of die 
gilde toen al een rederijkerskamer was en de wedstrijd een landjuweel, 
valt zeer te betwijfelen. 

Verder vermelden ze dat er in de tweede helft van de achttiende 
eeuw in Ursel een bloeiende rederijkerskamer bestond, waarvan ze ech
ter de naam niet noemen. Wel zeggen ze dat er in 1763 niet minder dan 
1500 argumenten voor een toneelopvoering werden gedrukt en in 1766 
zelfs 1600 stuks5 . Maar dat is dan ook alles wat we daarover vernemen. 
Dat er van die argumenten niets is overgebleven, hoeft ons niet te ver
wonderen. Zoals ook nu veel programma's in de papiermand of de haard 
terechtkomen, zal het in de 18de eeuw niet anders geweest zijn. 

Toch zijn we nog iets op het spoor gekomen. In de rubriek 
Verdienstelijke personen in Ursel geboren noemen De Potter & 
Broeckaert3 een zekere Karel Jozef Frans (in feite Charles-Joseph
François) De Grave, schrijver van het curieuze en praktisch onvindbare 
werk République des Champs Elysées. De man was op 23 oktober 1731 
in Ursel geboren als zoon van de toenmalige griffier Jan de Grave en 
Regina Verstraete. Hij studeerde in Leuven wijsbegeerte, rechten en oude 
talen, werd in de Oostenrijkse tijd lid van de Raad van Vlaanderen en tij
dens de Franse bezetting lid van de Raad der Ouden, trok zich later uit 
het openbare leven terug en reisde naar Parijs waar hij zich geheel aan 
de studie van de geschiedenis wijdde. Hij stierf in 18056 . 

Deze man nu verbleefin de zomer op een lustgoed in Sint-Denijs
Westrem, een dorp nabij Gent waar in die tijd o.a. de rederijkerskamer De 
Loojbloeme (nu De Loojblomme) actief was. En die speelde in 1775 een 
droevig en bItjeindig treurspel "De ondergang der weireld. ende het laet
ste oordeel afgebeeld in de christelijke standvastigheyd van Elias en 
Enoch. onder de dwingelandye van den boozen Antechrist"7. Op het eer
ste gezicht is er geen enkel verband met Ursel, ware het niet dat in het 
persoonlijke archief van Gerard Vandeveire datzelfde Antichrist-stuk in 
handschrift bewaard is. Zijn voorouders waren verwant met de griffiers 
van Ursel tijdens het Ancien Régime en hebben van hen heel wat docu
menten uit de 18de eeuw geërfd. Daaronder ook een boek met o.a. de 
tekst van dat toneelstuk. Kan het door die De Grave geschreven zijn? Het 
is niet onmogelijk, maar daar zijn geen onweerlegbare bewijzen voor. In 
elk geval is het geschrift niet hetzelfde als dat van De Grave, van wie brie-
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ven bewaard zijn. De met de hand geschreven tekst is opgetekend door 
een zekere Petrus Gillis, een verwant van de voornoemde De Grave. 
Wellicht is het spel in Ursel door de lokale rederijkerskamer opgevoerd, 
maar ook dat is niet direct aan te tonen. Dit - of een dergelijk - Antichrist
spel is nl. in de tweede helft van de 18de eeuw ook op andere plaatsen 
opgevoerd: in Petegem (1757), Ronse (1757), Ekkergem (1762), Ophasselt 
(1769), Galmaarden (1768) en Asper (1777), zoals uit bewaarde argu
menten is gebleken8 . De naam van het stuk is wel telkens lichtjes anders 
geformuleerd. 

Het onderwerp moet wel al vrij oud zijn. In het Feestalbum opge
dragen aan prof. dr. J. Vercoullie9 schreef dr. Jan Gessier een bijdrage 
over Fragmenten van een Limburgsch Antichrist-spel uit de XVe eeuw, dat 
hij in Luik ontdekt had. Daarin komen eveneens de figuren van Elias en 
Enoch voor, maar ook een aantal andere personages die in het 18de
eeuwse stuk niet meer opduiken. Heeft De Grave het in zijn studenten
tijd of kort daarna herschreven en is het in die meer moderne vorm door 
de 18de-eeuwse rederijkerskamers opgevoerd? Het zal wel altijd een open 
vraag blijven. 

SOCIAAL-CULTURELE TOESTAND IN URSEL IN DE 19DE EN HET 
BEGIN VAN DE 20STE EEUW 

Het Vlaamse platteland had het in de 19de eeuw erg moeilijk. De 
sociale welvaart lag in Ursel - wellicht meer nog dan in andere dorpen -
aan de zeer lage kant. Er was geen industrie, de bodem was mager en vrij 
onvruchtbaar. Bijna de helft van de gemeente was bebost met dennen, 
d.w.z. met hout van geringe kwaliteit. De andere helft was niet veel beter. 
Dat deel van de bevolking dat van de landbouw leefde, had het kwaad. 
Maar ook de anderen hadden het moeilijk. De huisnijverheid was voor 
een groot deel verdwenen. Arbeiders vonden een baan bij enkele min of 
meer gegoede boeren, maar de meesten verdienden hun brood buiten de 
gemeente en dan meestal in mensonwaardige omstandigheden. Dat wil 
zeggen dagelijks naar de textielfabrieken in Eeklo (10 km) of Gent (20 
km), eerst te voet, later voor enkelen ook per fiets. Als ze in ploegen werk
ten, betekende dat: 's nachts, door weer en wind naar hun werk over 
slechte wegen (de weg naar Zomergem was tot halfweg in de 20ste eeuw 
berucht), zwoegen voor een hongerloon in een vaak ongezond milieu, 
doodmoe thuiskomen, zeker geen tijd of lust voor enige vorm van cultuur. 
Men was al blij, als men de eindjes aan mekaar kon knopen. Geld om de 
kinderen naar school te laten gaan, was er niet. Een abonnement op een 
krant was ook al uitgesloten. Veel inwoners waren trouwens analfabeet 
of konden met moeite lezen en schrijven. Alleen een beperkt aantal gezin
nen kocht tegen het einde van de eeuw het weekblad 't Getrouwe 
Maldeghem. veelal om praktische redenen (marktprijzen van landbouw
producten en vee, verkopingen, etc.). 

Er bestond In die tijd ook geen schoolplicht, maar er waren wel 
twee lagere scholen, één voor meisjes (met twee kleuterklassen en drie 
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klassen basisonderwijs), een voor jongens (met twee klassen basisonder
wijs). Veel leerlingen bleven na verloop van tijd weg, meestal omdat ze 
thuis op de hoeve moesten helpen. Sommigen kwamen alleen in de win
ter naar school, anderen helemaal niet. Zij die de volledige cyclus van de 
lagere school beëindigden, waren vooral kinderen van min of meer gegoe
de burgers en landbouwers. Een klein deel ervan ging dan naar het 
secundair onderwijs, enkele zeldzamen mochten hogere studies aanvan
gen. Dat waren dan meestal toekomstige priesters. Universiteitsstuden
ten waren heel grote uitzonderingen. 

Was het aantal uit Ursel afkomstige priesters in die tijd uiterst 
klein, de vrije beroepen bleken nog veel beperkter. In een artikel van 
Gerard Vandeveire, dat hij helaas nooit kon afwerken, schrijft hij: MVóór 
1914 kende ik maar één geneesheer. die van Ursel ajkomstig was. nl. dI: 
Emiel De Pauw, en maar vier priesters: Romaan De Pauw, Renaat De 
Pauwen Amaat De Pauw (3 broers-boerenzonen), alsook Achiel Van Hecke. 
die allen vóór of tijdens de Eerste Wereldoorlog waren afgestudeerd. 
Verder was er vóór 1914 maar één hulponderwijzer die uit Ursel ajkomstig 
was. De onderwijzeressen waren niet-gediplomeerde kloosterzusters en de 
enige onderwijzeres met een erkend diploma kwam dan nog van buiten de 
gemeente. 
Voor het overige waren er twee priesters, een pastoor en een onderpastoor. 
werkte er één huisarts en fungeerde er één notaris. Behalve deze laatste 
waren alle anderen "immigranten". 

Daarnaast was er een tweede groep die twee. drie of vier jaar 
secundair onderwijs volgde. De meisjes werden meestal naar een kost
school gezonden om er wat Frans te leren en een betere - lees: verfranste 
- opvoeding te krijgen. Frans spreken stond niet alleen chic. maar was in 
die tijd zo goed als onmisbaar om hogerop te komen. Van dat Frans bleef 
bij die plattelandsmeisjes na enkele jaren gewoonlijk niet veel meer over. 
behalve een troosteloze taalverwarring die - bij gebrek aan een stevige 
basis in het moedertaalonderwijs - in hun geest was ontstaan. 

Dat was de situatie in een boerendorp, een cultureel klimaat dat 
hemelsbreed verschilde van wat we nu kennen. In de meeste kleinere 
plattelandsgemeenten was de situatie niet veel anders. Maar zonder 
inzicht in die sociaal-culturele woestijn is wat volgt ook niet te be!4rijpen. 

EERSTE SPOREN VAN TONEEL 

Over het toneelleven te Ursel in de 19de eeuw ziJn we biJzonder 
slecht ingelicht. Of de Urselse rederijkerskamer in de Franse tUd is blij
ven bestaan, weten we niet. Waarschijnlijk verdween ze. zoals zo"eel 
andere instituten uit de voorbije eeuwen. We hebbell ook !4t't'll HanwiJzin
gen over enig toneelleven in die tijd. 

2R6 



I 
I 
I 
I 

~ 
~ 

1 

TONEELLEVEN IN URSEL 

KATHOLIEKE JONGENSSCHOOL, TE URSEL, 1881. 

PROGRAMMA 
DE~ f 

}) R IJ S D E ELI N G 
VASTGESTELD OP 8 SEPTEMBER 

O. L. VROU'lVE GEBOORTE 

om 3 1/2 ure 'a namiddags. 

j" EI'III' tiO!)I'. 

ffttl~ 
:!" De beste stiel van de wereld, ('\I"I'n5vr.::~,."'~ __ 
,," De speel vaart. (lIolllölllrl'.) ./ ~.: :-:' ~ 

.l -...... , ':f' 

I" De 4 bekeerde 8chooldulkers. (T~.:·OII ('i. :':.1~(' 
~If~·lt,. .., 

:~, De arme man. (lIolllalll'(',) ~~ 

11" Et'1I Jdlll'hlji'. 

ju 'K ga mij beteren. ('\II I '('III'I'I'"al-..) 

Ku ECII S1'11110CII. 

I,., De bekoring. (1JI'i,'~owlI~.) 

10" Be Prij,;d('dill~. 

t I. ZIJ Eullen haar niet hebben. (Schoullit'll.) 

P. VAN LANTSCHOOT. 
Ol'llltll WIJl1:1I. 

N. B. Uil Plogral1llllu t1iclIl lOl UilllUOtligillg. 

UI' kl<l5Sl'lI Ilt'rJH'gillllcu dclt Maallllaj! ~,." (klover. UIII 
ij UI'(' 's fII0q.:I'1I6. Mi~ \:tll 1\('11 11. n('f'sl. 

•• J./ •• ..,_/"'...,.~ ....... """"""" ... ~v.,.,,,, ..... ,, "- " . ...,.''''''"'''''' ...•. __ '''' ... _~ 

H'UII!!', nr. V.n~t""'rKloft.llu" .. QI. 
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Het oudste gedrukte document over de opvoering van toneelstuk
jes in Ursel is een programma van de prijsuitdeling in de Katholieke 
Jongensschool op 8 september 1881, in volle schoolstrijd. 
Na de verkiezingen op 11 juni 1878 was er een liberaal ministerie 
gevormd. Een wet bepaalde dat iedere gemeente een officiële school 
moest hebben. Daar mocht alleen buiten of na de lesuren godsdienston
derricht gegeven worden. Uit onvrede met die regeling besloten de 
Belgische bisschoppen op 16 juni 1878 dat er in iedere parochie een 
katholieke lagere school moest komen. Zij rekenden daarbij op de toewij
ding en de mildheid van de gelovigen. Op 31 januari 1879 namen de bis
schoppen opnieuw het woord en besloten hun herderlijke brief met een 
gebed dat de gelovigen nog lang zouden herhalen: Van de school zonder 
God en de meesters zonder geloof, verlos ons, Heer! 

Zo werd ook in Ursel met het door de gelovigen ingezamelde geld 
al in 1879 in de Kapelstraat een vrfje school gebouwd, met daarnaast een 
bescheiden woning voor de onderwijzer. De (enige) onderwijzer in die 
school, Pieter Van Lantschoot. liet in 1881 dat programma van de prfjs
deeling drukken. Het bevat een aantal liederen en als nrs. 4 en 6 twee 
toneelstukjes. Tekenend voor de sfeer van die tijd is het nr. 11: MZy zul
len haar niet hebben. de schoone ziel van 't kind". 
Uit de rangen van de kinderen die toen gezongen en gespeeld hebben. 
kwamen de leden van de toneelkring Vreugd in Deugd. die waarschijnlijk 
op het einde van de 19de eeuw werd opgericht. en van de zangmaat
schappij Sint-Cecilia. 
In de armoedige lokalen van die school heeft die toneelbond later nog 
stukken opgevoerd. De spelers beschikten maar over primitieve midde
len; zo hadden ze als verlichting slechts enkele lampes belges. Maar zij 
oogstten altijd veel succes. 

Die vrije school van toen heeft daarna nog verscheidene andere 
bestemmingen gehad. Toen in 1922 op de aangenomen jongensschool in 
de Katerhoek een verdieping werd bijgebouwd. werden drie klassen tijde
lijk in dat voormalige schoolgebouw ondergebracht. Later hebben er nog 
twee gezinnen gewoond. In de jaren '50 werd er elke week een tllm 
gedraaid en nu en dan ook toneel gespeeld. En toen in 1968 de kerk 
grondig hersteld moest worden. deed de oude toneelzaal dienst als nood
kerk. 

Verder zijn er over het toneelleven op het einde van de 19de eeuw 
nog een paar getuigenissen bekend. Gaston Romballt herinnerde zich dat 
in de herberg van zijn ouders (Kamiel Rombaut. ~eboren in 1868) vöór 
1903 eens een toneelgroep is opgetreden met o.a. een soort passiespel. 
Hij wist echter niet meer of het een Urselse of een vreemde g'roep was. Die 
herberg heette In den Groenen Boomgaard en la~ vooraan in de 
Aberdaanstraat (nu RozestraatJ, rechts als lllen naar ZOl11ergt"l11 tOt' gaat. 
De opvoering gebeurde in de gelagzaal: het k\t't'dlokaal wns een kldn 
kamertje achter de verbruikzaal. 
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Ursel 

Rechts de oude vrije jongensschool. van 1903 toL 1909 gebrui/ct voor d e opvoerin -
gen van MVreugd in Deugd". na d e Tweede WereLdoorLog oole voor die van de recen
tere toneeLverenigingen. Links ervan heL huis voor d e onderwijzer en helemaaL links 
d e veUenJabriek van de firma H. Enke uit EekLo. 

Leontine GilLis (geboren in 1891) wist met zekerheid dat in de 
bovenzaal van de herberg van haar ouders (August Gillis) een groep 
toneelspelers uit Ursel ten minste één keer een toneelfeest heeft georga
niseerd. Wat er gespeeld werd, herinnerde ze zich niet meer. Die herberg 
droeg geen naam, maar lag op het dorpsplein (de Plaatse), aan de west
kant in het midden, dus links als men naar de kerk toe gaat. 

VREUGD IN DEUGD TOT AAN DE EERSTE WERELDOORLOG 

Toch was in het sociaal-economisch achtergestelde Ursel niet alle 
streven naar ontwikkeling afwezig. Althans op het einde van de eeuw dui 
ken sporen daarvan op. Een van die uitingen waren ongetwijfeld de acti
viteiten van de toneelbond Vreugd in Deugd en van de zangvereniging 
SinL-Cecilia. eze laaiste naam vinden we in de programma's van de 

neelbond zelden of nooit v rm ld . Hoewel zingen en toneelspelen theo
rel h en praktts h t.we vers h1llende kunst.vormen zijn. treffen we toch 
b ide op die programmabladen aan. Beo fende Vreugd in Deugd beide of 
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TOONEEL .. & ZANgFEE~T 
ep krJnda8 iJ: Jebruari en 9O[aanda8 5 Jebruari n106, 

IN HET LOKAAL DER VOORMALIGE VRIJE SCHOOL, 

TE~ VOf)IWEELE VA~ DE BEHOEFTIGEX DEH GK\IEE~TE. 

~." Q) ffi C9 ... ~ 
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KAREL. :\Iorgans' zoon. R. B. It.;.;'; 

K .G. '.' 
A. R. 

3. TWEE LEUGENAARS, TU'cespl'(I(fk //Iel :all.Q, door B. D. Z. 1'1/ JlICH. V. 
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... .' -
5. DE KAPPERSGASTEN, /flimi,q tooIlee! door 6 pl'l'son,>n. 

6. IN DE WAR, Blijspel in I bedrijf. 
P~f<.SOl"~J'I: 

.\LBERT FY:-;.\~D. w.rklui~kulldi!l •. )lICH. Y. I,·~.I YROl;",r: I'r:ETr:R~. 
..: .. I'.,. J.\~. "Jn kllorht. 11. O. z. ";' I'Ol.ITlJ::.\liE~T, 

HE~Rl KW.\RTELS. kle.rmnkcr. I ::: I ~A~TJK It'crl""~,,,n hIj 1' ... 10 ..... 
\'rieoll \'nn .\lhert. Tu. G. I.' UAKKERSûA~T. O. C .• 

, ,I'EETERS .• rh"cllmnker. 11. T. '~I IIAROX \'A~ Wl~~.:"Bl·Rti. A. )1. 

.' ,v,§Ie piano j:tl bespeell:t luorl:tc~ l:toornl" (!.tug, tbn ~;urc, 
DEUREN OPEN OM 3 URE. BEGIN OM 3 ' • URE STIPT. 

PRIJZEN OER PLAATSEN: 
Voorbehoudene 2 fr, Eerste 1,50 fr, Tweede 1 fr, Derde 0,50 fr . 

• V. H. - D" kl/I/ripli /'001' 1'0ol'belwfI(lelll' plaatSt'll /'11 die 1'<111 I.!JO li·. II/II('I(I/"I.;/r

/ial/l,llt'lIrriclI I'lIIir den ZIlIIt!It.'l /IIidd"g, "ij .1eG. LLYJlEl'EllIR; "nt/at 
!marl,'n ~ijll Ie u,'ko/lle/l "ij HOS. Tl"TGAT t'lI .4CU. j-.LYJlf:.TEIRE. 

DIT PROGRAMMA DIENT TOT UITNOODIGING, 
~. ~ameus het BeMt1l1l1' Viln tlell TOOlltlt:llkl'illg: ~ 

. -..... 

'----------_._~-~-------- ---------- --_._-- ---- -- .- -----
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TONEELLEVEN IN URSEL 

werkten twee aparte verenigingen intens samen? We weten het niet met 
zekerheid. Maar vóór de Eerste Wereldoorlog werden de toneelopvoerin
gen geregeld met zang opgeluisterd en zo'n optreden heette gewoonlijk 
Tooneel- en zangfeest. 

Vanaf 1902 zijn de programma's bewaard. Tussen 1902 tot 1908 
wordt de koorzang waarmee het feest altijd begint, als Koor door de zang
afdeling vermeld; van 1909 tot 1914 echter heet het Koor door de zang
maatschappij, wat meer aan een aparte vereniging doet denken of althans 
op een grotere scheiding wijst. 
In elk geval stellen we vast dat het zangkoor afzonderlijk optreedt op zon
dag 23 augustus 1908 op de Luisterrijke feestelijkheden die ter gelegen
heid van de plechtige installatie van zijne majesteit Pierlala bij zijn aan
komst in de Katerhoek op touw gezet worden. Het programma vermeldt 
inderdaad: 

3. Uitvoering van het feestlied als hulde aan zijne majesteit door de 
zangmaatschappij Sint -Cecilia. 

En in de Orde van den stoet komt na de muziekmaatschappij Sint-Jooris 
van Eeklo: 

2. De zangmaatschappij St Cecilia, afwisselend vroolijke marschen spe
lende en vreugdeliederen zingende. 

Alleen dat laatste slaat natuurlijk op de zangmaatschappij Sint-Cecilia. 
De marsen waren voor de Eeklose vereniging. 
Het jaar nadien, op 29 augustus 1909, wordt de verjaardag van de 
troonsbeklimming van Pierlala gevierd. Op het programma staat dan o.a.: 

2. Om 4 ure 's namiddags, optocht naar den Hoek van de muziekmaat
schappij van Adegem en de zangmaatschappij Ste Cecilia van Ursel. 
5. Gedurende de omreis zullen de muzikanten hunne schoonste arias 
en de zangers hunne puikste liederen laten hooren. 

En in de Orde van den stoet luidt het: 
2. De zangmaatschappij van Ursel. 

Dat alles wijst erop dat het Sint-Ceciliakoor op dat moment wel eng met 
Vreugd in Deugd samenwerkte, maar feitelijk een afzonderlijke vereniging 
met een eigen organisatie geworden was. Uit de programma's valt ook af 
te leiden dat de scheiding waarschijnlijk in het jaar 1908 heeft plaatsge
vonden. 

Er is nog iets. De koorzang waarmee elk toneelfeest werd ingezet. 
heette aanvankelijk Kermisfeest, De Dageraad, De Nachtwacht. enz. koor 
door de zangafdeling. Vanaf 1909 wordt dat Kermisdans, De Nacht, enz. 
koor door de Zangmaatschappij, wat er weer op wijst dat het hier nu om 
een afzonderlijke vereniging gaat. Die zangmaatschappij werd later Sint
CecUia gedoopt en kreeg in 1914 een kleurige vlag, die achteraf echter 
nooit meer gebruikt werd 10. De zangers werden geleid door koster-druk
ker Eugeen Van Laere. Zij zongen ook op het doksaal. Daar hanteerde 
Alfred Verstraete het dirigeerstokje. 

Hoc dan ook. Vreugd in Deugd was een toneelgezelschap dat vol
gens beweringen van enkele spelers (die int ussen al lang overleden zijn) 
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Luisterrijk TOO:\'EEL &: ZANGFEEST 
GEGEVEN DOOR DE TOONEEL $., ZANGMAATSCHAPPIJ • VRELJGD IN DEUGD» 

0.1 Zoruh,~ 10 U(·(·(>I11"'·.· d! ZOlldnJ,r I' U"('("mb"r 1911 
2V' ~ IN REl' LOKAAL DER MA.A.T3CRAPPIJ (ZAAL VAN Hn GEYElNTtRüIS ) 2V' 2V' 

---~ ,-.?, ..... _---

~ Sf'EllWIJZER, ~ 
1. DE BRUILOFT OP' T DORP, koor door de Zangmaatschappij. 
2. HET HUIS VAN DEN BEELDHOUWER, drama in één bedrijf. 

Pt:RSONEN: . 
PJazzi:-regent G. D. C. Prins Ca~lo. R. rio .\t. De Bt-cldho~wcr AI·F. V. Jemnimo (zijn loon) T. O. 

, Antonio K" G. pdrurdo A . • \\. Roovcrs Isle jager A ... '" . 2Jc jager J. O. JJ~~r:). R~J\"crs. 

( Het atuk .p~elt, omstreeks bet Jaar '1715 In het bOloh niet' ,.ér van Flore~ei" .óor het huis nu dn bHldhollftr. ) 

3. DE EERSTE DAG VAN HET JAAR, luimige t~eespraak door M. V. en B. D. Z. 
4. BAKKER en SLACHTER, kluohtige tweezang d90r R. D. Z. en A. 111. 

~~ TIEN MiNUTEN RUST. :~ 
5. MIJNHEER IS OP REIS! blijspel met zang in één bedrijf. 

PI-_RSONF.N:. . 
Vun Wilffdhchn. kIlSlcdhc,'r, ti D. C. Hit·lOnYI1lIl:'. k(':li~('nkn('C'ht, R. [J. Z. fil'l. hn\t"nitr T, 0-

r"lip knl.!tsJe:r ;\1. \'. W.1nnl'S 1."lIIlh'81. hOt.'f, H. 1>. Z. 

6. ZACHT ONTSLIEP DE LIEVE KLEINE, roa:ance te ~in~en door 
7. DE DORPSREVOLUTIE, klu.chtspel in één bsdr:ji. 

pr-:I~SO!\:E~: .... 
'81HI:-; HI~kkt'rs. ht·rhe.-rg-Icr. R. 1>. l . .Io>;lt'iin Pl·ndi.rl1 fr:1II5ki~on n. 11 Z. 01111\' man. \\tdl!'r \.,nJos~fln T. 
Dt! Burgemct!sll'C, A. 1\\. MnntC'n. M. V. Ko, MOD. V. Flnpl'(". H. T. Sc\'cn, J D. K .'brt~n, A. l\" 

.I:In. I. U. Onlws. T .• \\. OOt'rt"T1. 

EENE OMHALING ZAL GEDAAN Vl(l!·W~.N f~N VOORDEELE DER BEHlIEITIGEN. 
~ 0: Deuncrn WGI'Jcn b~I"CJr~ J.,.,ec/" 1''''''\(0 hDttriO" .f I. cl •• t). \ . 

Deuren open 0111 :l IIrc - Ile~in <1111 3 I :l ure zeer stipt. 
...... PRIJZEN D/:"R PI.AATSt.'N: ••••• : 

Voorbehoudene plaats 2 fl'. 1'" pll\ats 1 fr. 2 d. plaats 0, 50 fr. 
Kllarrtrn Zljll v"rkrljgl>aar hij H.l:vtgat. Em. 0,'. \/I/.I"<,r, AI/g. \ fllldt'l',';rt'. 1l1 .. <1<l1t aan d~ :aal. 

::j: :~: DEZE SPELWIJlER DIENT TOT UlTKOODIGIKG. ::': :;: 
-----. HIiT BESTL'l'R: ~-< . 

D~ SCHRIJVER. 
• ~~llAlli. $, \!)R'1uJhr. 

DE VOORZITTER. 
~ d\~n ~I"ët.. •• ~ • 



Honoré Tytgat 
(1837-1918) 

August Vandeveire 
(1855-1929) 

TONEELLEVEN IN URSEL 

Aifons Vandeveire 
(1857-1933) 

Een paar leden van de eerste generatie spelers van "Vreugd in Deugd" 

tussen de jaren 1880 en 1890 gesticht moet zijn. Eigenlijk hebben we 
geen exacte gegevens over het ontstaan ervan. Het kan even goed om
streeks de eeuwwende gebeurd zijn. Over de periode tot 1900 vonden we 
geen geschreven of gedrukte documenten. De vereniging bestond alleen 
uit mannen en oudere jongens uit de kleine burgerij , alsook uit nering
doenden en ambachtslieden. Uit mondelinge getuigenissen weten we ook 
dat hun eerste opvoeringen in een herbergzaaltje hebben plaatsgevonden. 
Of dat onder de naam Vreugd in Deugd is gebeurd, is niet zeker. 
Waarschijnlijk was dat wel het geval. Grepen er aanvankelijk jaarlijks 
opvoeringen plaats? We weten het al evenmin. Het weekblad 't Getrouwe 
Maldeghem, dat nu en dan wat nieuws over Ursel brengt, vermeldt niets 
over toneelopvoeringen, ook niet over die tussen 1902 en 1914, waarvan 
de programma's bewaard zijn. 

Wat was hun doel? Kunst, liefhebberij, amusement? Fondsen ver
zamelen tot steun van behoeftigen (er waren er genoeg in die tijd)? 
Misschien speelde het allemaal mee. De naam verwijst ernaar: vermaak 
in eeT en deugd en een klein beetje kunst brengen. Al moet je die kunst 
met een grote korrel zout nemen. 

Over de toenmalige prestaties van de spelers schrijft Gerard 
Vandeveire in zijn onafgewerkt artikel: "Gedurende die periode hebben 
wfJ inderdaad mensen bezig gezien die kónden toneelspeLen. Laten we 
daarbfJ niet vergeLen dat ze noch de ontwikkeling, noch de taaLvaardig
heid, noch de opleiding hadden die men nu van hen zou verLangen. We 
hebben enkele van die spelers ook na de Eerste WereldoorLog, in de perio-
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Jaarlijk~ch TOO~EEL & ZA:\GFEEST 
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0 •• Zemel .. ;:; II .Janm ... i ~~ Zondn;:; I~ .'anmu"i UU ... 
In hel lokaal der .'v1aatsehappij "Zaal van hel Gemeentehuis " .....• ••.... 

~~I SPELWIJZER; ~ 

DE NACHT, koor deor de zangmaa~schappij, 

2 . GARCIA MORENO, !raurspel in drij bedrijven (speelt te Quito, hoofdstad der 
republiek van Ecuadol', Zuid Ame:ika. in 18i5. ) 

Her 1,1< bedrijf ,;;:>eel! in eene kamer der pre.:identswoning, 
Hel 2"' bedrijf, ren huize \'an Polaneo, ad\'okaal. 
Hel 3"' bedrijf, zooals in het eerste, 

GARe.>. .\\OREXO, IHöiuel1t. 
GMlIIIEL. 7.ijl1 z,.r.n 
,\IAR Iï:'\EZ. a"jud.,at \'nl1 .\kreno 
LEO:'-l. minister 
SAUZ.-\R. id. 
HERRERA. id. 
EE:'-I K.-\POR.\,\L. 

ei, D. I:, 
ti \', 

R, D. Z, 
.;, D. i\, 

IH.li. 
ALFII. \'. 

L. '.: . 

PERSO:>:E:>: : 

POLA:'\cn ad\'fk"t, ,'njmetee',ur ALf ,\\. 
RCLLO. 1,l1l'cht hij PI~I;tOl~O .I. ti 
i?~ ro, I,npitcin I\. <J, 
IJIEliO .. tige\'"nrdigdeder \TijmetseIartj ~ltCH.\·. 
C' 111:'\1:.10. \TIend \'Jn Pnl.nco A. \', 0, 
.\XOP,~[)ë, id, 1\, \' 

/0 .HI.VU7 EX ReST. 

~ 3 

~ 4 
~ 

NAAR DEN CONGO, luimig tooneel door 

EEN EI VOOR VIER MAN, blijs~el in 1 bedrijf. 
P,:RSONE:-i : 

B. D. Z, Mich. V, en H. T, 

r JA;\! ûIETEBIE~. brouwer :5 LOLïS ST.\ALBA:-:D. 

.\IICH, \'. 
R. D. Z, 
J. D. K. 

SIS PAX:'\EKOEI\. ~.o;t uit Je herberg' 
• het cl \'o,n \'oge!stntis • B. D. Z, 

EEN XOTARIS. TH. Û, 

7-~~.,.' GCSTAAF KLOP.\IA:'\S. Kruidenier 

~I' Gedurenje de tussehenbedrijven. zullen er erns:i~e en kluchtliederen gezongen worden. t EE:'-IE O.'v1HALlNG Z.-\L GëDAAN WQ~JE:'-I TE;": VOORJEELE DER BEHOEFTIGEN. 
-: ~~ ~ De damen worden bel"fd vtrJocht hllDDt ho.dln &f ti dotO 

-~;; Deuren open 011/ 3 ure - Bt'gill VIII 3 I :! stipt, 
":5 
êJ:;' PRIJZEN DER PL-\ATSE~: 

,':" Eerste plaats, 2 fr. T,veede pI. 1 fr. Derde pI. 0, 50 fr . 
• ">:! 
~ 
~~~' 

Kaarten lijn \'cr:,rijghaM hl) H. rylqat, Em. De :-Iu)'tor. Allg. \'andc\'""o, Jlsook "iln dcn in~.,n~ dcr laaI. 

li~' Dm spelwijm diEl\~ tot ~itl\oodiging, ,!i~' 

.;~~ ~ ~~.:. uc Sc~ri;~cr. 
c.::J EM. DE MUYTER. 

~ 
-Gi 

@2!1 t" ..... ';:=v.~:r~.--::~~.~~ 
~ ::==:.!..~~~,.:. :...:"::'::':';:"'~..b.,,::~ 

HET 3:::STLTR . 

Druk. \',n L".re, Crse\. 

Je \.'00": ner . 
B VA" LIERDE. 

,,-
-'"'" ":: . ....:;--

L-----_------- J 
29·1 



TONEELLEVEN IN URSEL 

de 1919-1922. op de planken aan het werk gezien. Met inachtneming van 
de genoemde beperkingen moeten we bekennen dat ze het uitstekend 
deden. Daar waren mensen bij die door hun spel iedereen konden ontroe
ren. anderen die de zaal konden doen schaterlachen. zonder plat of grof te 
worden". 

En over de taal van de spelers schrijft hij: 
MAlgemeen Nederlands was in die tijd op het platteland onbekend. De dra
ma's werden in een dialectisch getinte, vrij schoolse taal gespeeld. Maar in 
de kluchten lieten de spelers al de kleurigheid van hun streektaal de vrije 
loop. Een van mijn ooms heeft me nog verteld dat in het stuk "De koning 
komt" een tekst voorkwam. waarin gewezen werd op het gebrek aan 
onderhoud van het gemeentehuis. Het was er vuil en de spinnenwebben 
hingen aan de muren. Daarvan maakten ze dan: "Het is daar al bescheten 
en bespogen en de kuiels hangen aan de muren". Lachsucces verzekerd!" 

Het repertoire in die eerste periode van Vreugd in Deugd was ook 
niet bepaald hoogstaand. Het stoelde op het aloude recept: een lach en 
een traan. Of liever omgekeerd: eerst een pakkend drama, daarna een 
blijspel en/ of een dolle klucht om de emotie weg te spoelen. Het grootste 
deel van het programma werd niet zozeer door het treurspel ingenomen, 
maar wel door een mix van blijspel, klucht, kluchtig zangspel, gelardeerd 
met boertige tweespraken en afgewisseld met zang door solisten en het 
koor. Ook tussen de bedrijven door werden ernstige en kluchtige liederen 
gezongen. 

In het hiernavolgende overzicht vindt u de speeldata, de titel, de 
aard van het stuk. het aantal bedrijven en de naam van de auteur voor 
zover die vermeld wordt. 

6&8.4.1902 

22 & 24.2.1903 

14& 16.2.1904 

5 & 7.3.1905 

4 & 5.2.1906 

27 & 28.1.1907 

De oudste zoon, een dronkaard, treurspel [IJ (H. 
Van Duyse) 
De koning komt, blijspel [1 J (J. Wytinck) 
Vergiffenis, treurspel [1 J (G. De Lattin) 
Mijnheer heeft d'influenza, blijspel [1 J (J. Wytinck) 
Vaughan in 't dorp, kluchtspel met zang [IJ 
De boeren van OoIen, kluchtspel [3J 
't Luilekkerland en 't land van Kazand, operetje [IJ 
De antiquair, kluchtspel [1 J 

De gerechtigheid eens vaders, treurspel [1 J 

Jocrisse de vondeling, kluchtspel [1 J 

In de tramstatie, boertig spel [1 J 

Het communiekantje, treurspel [1 J 

Een neef uit Amerika, blijspel [1] 
In de war, blijspel [1] 
Betrouwen, drama [1] (J. De Waegenaere) 
Een bakker per velo, blijspel [1] (H.A.) 
I let laatste oordeel. blijspel [11 (A.C.) 
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16 & 17.2.1908 

31.1 & 2.2.1909 

30.1 & 2.2.1910 

11 & 18.12.1910 

10 & 17.12.1911 

22 & 29.12.1912 

11 & 18.1.1914 

De wees, drama (2) (J. Geertsen) 
Twee honden aan één been, kluchtige driespraak 
met zang [1] (P. Van Gavere) 
Zoo doof als een kwakkel, kluchtspel met zang [1] 
(F. Vincx) 
Gefopt, boertig spel met zang [1] (P. Van Gavere) 
Vergeef ons onze schulden, treurspel [I] 
De spotvogels, kluchtspel [1] 
Het testament, blijspel [I] 
Naar Congoland, kluchtig zangspel (2) 
Schuldig, treurspel [1] 
De bende van Sabas, blijspel [1] 
Smidje Smee, kluchtig zangspel [3] 
Het prinskensfeest, middeneeuwsch kindertooneel 
Broeder Jacob, drama [1] (L. Lievevrouw-Coopman) 
't Is zeker, z'is betooverd, tooneelklucht [1] 
De schoenlapper van Den Haag, klucht [3] 
Het herdersfeest in het dorp, kindertooneel met 
zang 
Het huis van den beeldhouwer, drama [1] 
Mijnheer is op reis, blijspel met zang [1] 
De dorpsrevolutie, kluchtspel [1] 
Hugh Scott of de lichttoren van Eddistone, tooneel
spel [3] (J. Albert) 
Koekeloerekoe, blijspel [1] 
De wijnproevers, vierstemmig zangspel 
Wel gekomen! Wanneer gaat ge naar huis? blijspel 
[ 1] 
Garcia Moreno, treurspel [3] 
Naar den Congo, luimig tooneel [1] 
Eén ei voor vier man. blijspel [1] 

De opbrengst van alle toneel- en zangfeesten was bestemd voor 
de armen van de gemeente. Van 1909 af werd met dat doel ook een col
lecte tijdens de voorstelling gehouden. 
Alle opvoeringen begonnen om 15.30 uur en op het programmablad (ook 
spelwijzer genoemd) werd soms uitdrukkelijk vermeld dat het feest zou 
beëindigd zijn vóór het vertrek der laatste trams in alle richtingen (Gent. 
Brugge, Aalter en Eeklo). 

De toegangsprijzen bedroegen 

- in 1902-1904: 
voorbehouden: 
eerste rang: 
tweede rang: 

- in 1905-1910: 
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voorbehouden: 
eerste rang: 

1.50 fr. 
1.00 fr. 
0.50 fr. 

2.00 fr. 
1,50 fr. 



tweede rang: 
derde rang: 

- van dec. 1910 tot 1914: 
voorbehouden: 
tweede rang: 
derde rang: 

1,00 fr. 
0,50 fr. 

2,00 fr. 
1,00 fr. 
0,50 fr. 
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Het toenmalige bestuur van Vreugd in Deugd was als volgt 
samengesteld: 
- erevoorzitters: E.H. Pastoor Roegiers & burgemeester Theophiel 

Roelandts, 
- voorzitter: Benjamin Van Lierde, 
- bestuursleden: Honoré Tytgat, Emiel De Keyser, Camiel Van Hecke, 

Henri Bruggheman, Eugeen Van Laere (dirigent van het koor), Emiel De 
Muyter (schrijver-schatbewaarder) en August Vandeveire (toneel
bestuurder). 

Pastoor Roegiers was de animator van de bond. 

De lievelingsacteurs van het publiek waren vooral Baziel de 
Zutter (zijn verschijning op het toneel alleen al bracht de mensen aan het 
lachen), Alfons Maenhout, Alfred en Victor Verstraete, Karel, Jules en 
Theophiel Gillis. 
Bij elk toneelstuk werden de optredende personages vermeld, maar de 
spelers (en ook de zangers van de muzikale nummertjes) werden alleen 
met hun voorletters aangeduid. Daar Gerard Vandeveire en zijn vader al 
die mensen persoonlijk gekend hebben, was het hun mogelijk na te gaan, 
welke personen achter die initialen schuilgingen, welk beroep ze uitoe
fenden en hoe oud ze waren, althans voor de meesten onder hen. U vindt 
ze in bijlage 1 met daarbij de jaren waarin ze meegespeeld of opgetreden 
hebben. 

EEN TONEELZAAL VOOR URSEL 

Bij zijn ontstaan speelde Vreugd in Deugd in een herberg. 
Daarna, alleszins in 1902, had de vertoning plaats in de zaal van het 
klooster. In feite was dat een klein zaaltje dat gevormd werd door de hou
ten schutting tussen twee klaslokalen weg te nemen. Later is die houten 
schutting door een muur vervangen. Achter dat zaaltje bevond zich nog 
een derde klaslokaal dat als aankleed- en schminkruimte werd gebruikt. 
Die klassen lagen rechts van de speelplaats langs de Hendelstraat, vroe
ger de weg naar Maldegem. De afmetingen van beide klassen samen: 
ca.14 bij 7 m. Alles bijeen ca. 100 m2 . 
Het volgende jaar al heeft het feest plaats in het lokaal van de voormalige 
vrfje school in de Kapelstraat. Dat gebouw werd ook in die tijd aan de 
firma H. Enke uit Eeklo verhuurd, die het als magazijn voor haar vellen
fabriek gebruikte. Vóór de voorstelling moest het telkens leeggemaakt 
worden. Daar speelde men tot 1909. 
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Ursel 

·//llri.l'. IJ /tll//ijl/lei. :!!I :I . A 11111'1'J'!Je11 

H et oude gemeentehuis op de Plaatse. Links op d e langsgevel : Secretary -
Gemeentehuis - Afspanning - Tramstatie. Rechts op de zygevel : In 't huis van 
Commune logeert men. 

Vanaf 1910 hebben de opvo ringen plaat in het lokaal van de 
maatschappy, de bovenzaal van het G meent huis. De eigenaar, d h er 
Benjamin Van Lierde, liet het oude gebouw, waarin toen al het em n 
tehuis ondergebracht was, afbreken n verving h t door een voor die tijd 
(1909) omvangrijk blok van twee v rdiepingen, een uni urn in Ur el. In 
dat nieuwe gebouw werden een drietal lokalen aan het gem ent b tuur 
verhuurd, ten noorden daarvan kwam een winkel en op d ho k wa 
een herberg ondergebracht. Over een smalle houten trap b r ikt m n d 
eerste verdieping, waar een zaaltje plaats bood voor fe st- n r uwm 
tijden. Via een tweede krakende hout n trap n m n ar d 
verdieping, waar een toneelzaal over d hele opp rvlakt van h 
was ingericht. Dat was het loleaal der maatschappg. 

Men kwam die zaal acht raan binnen n 1 
naar voren, waar op kosten van d ton lbond n b p 
was opgetimmerd, m t n paar t I ton 1 eh rm 
stonden twee rijen stoelen voor d notab I n n r 
den plaatsen. Daara ht r had m nnI t 
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Maison Communale. 
Ursel - Gemeentehuis. 

Het nieuwe gemeentehuis. Op de gelijkvloerse verdieping van rechts naar links het 
café (afspanning) . de lokalen van het gemeentehuis met vooraan het secretariaat en 
daarachter d e raadzaal. Op de eerste verdieping ruimten voor vergaderingen, fees t
en rouwmaaUijden en d ergelijke. Op d e tweede verdieping d e toneelzaal. Uiterst 
links het oude schepenhuis waar Gerard Vandeveire geboren is. 

telkens een paar decimeters hoger waren, en achteraan nog twee platfor
men van ongelijke hoogte, waarop losse banken en stoelen konden 
geplaatst worden. Die opgaande schikking had tot gevolg dat men overal 
het podium goed kon zien en het gebeuren bijna ongehinderd kon volgen. 
Bovendien had het zaaltje een uitstekende akoestiek. Als alle plaatsen 
bezet waren, bood het ruimte aan zowat 350 man. Maar dan zat men op 
de banken wel heel dicht tegen elkaàr. Voor de verwarming werden kolen
kachels gebruikt. 

In het licht van de huidige veiligheidsvoorschriften was het een 
levensgevaarlijke zaal: er was geen nooduitgang en alles was in hout, ook 
de vloer. Bij een brand zouden velen omgekomen zijn. Maar voor een lan
delijk dorp met zo goed als geen openbare lokalen was het een innovatie 
en een ongehoorde weelde. 

De eigenaar. de heer Benjamin Van Lierde, had de zaal wel ter 
beschikking van de toneelbond gesteld, maar die moest zelf voor alle 
noodzakelijke uitrusting instaan. ook voor de bouw van het podium en de 
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toeschouwersplaatsen. Vreugd in Deugd had het hout voor de toneelzaal 
en het podium besteld bij de drie toenmalige timmerlieden. August 
Cornelis. Henri Saelens en Theophiel Vandeveire. Totale kosten: 172.92 
fr. De som werd voldaan op 11 februari 1911. waarschijnlijk voor een deel 
met de opbrengst van de twee opvoeringen van 11 & 18 december 1910. 

Volledigheidshalve moeten we daaraan toevoegen dat alle verga
deringen van eender welke aard. alle toneelopvoeringen van gelijk welke 
groep door de eigenaar werden toegelaten en door de toneelkring moes
ten geduld worden. zonder dat die daarvoor een vergoeding kreeg. Dat gaf 
later wel eens aanleiding tot wrijvingen. als het ging om activiteiten die 
door vreemde groepen georganiseerd werden en het vet van de soep kwa
men wegsnoepen voor de neus van Vreugd in Deugd. dat alle kosten voor 
toneelmateriaal voor zijn rekening had genomen. Ook met de pastoor 
boterde het niet altijd. Ofwel vond hij de stukken niet braaf genoeg. ofwel 
wou hij de zaal voor een of ander boerinnenfeest ter beschikking krijgen 
op dagen die al door Vreugd in Deugd waren gereserveerd. 

Intussen was die zaal toch een waardevolle infrastructuur. niet 
alleen voor de toneelkring. maar ook voor alle culturele manifestaties van 
enige omvang. Het zaaltje op de eerste verdieping leende zich bovendien 
uitstekend voor het houden van voordrachten. lessen en vergaderingen, 
die beter in kleinere ruimten konden belegd worden. In sommige omstan
digheden kon men zelfs op beide verdiepingen iets organiseren, zonder 
dat de ene de andere echt hoefde te storen. In de halve eeuw dat ze door 
de Urselse gemeenschap is gebruikt. hebben er honderden activiteiten 
plaatsgevonden. Wel werd vaak op de programma's uitdrukkelijk vermeld 
dat het streng verboden was. in de zaal te roken. En dat was maar goed 
ook. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw aan verscheidene 
eigenaars verkocht. De zalen op de eerste en tweede verdieping werden 
door muren gesplitst. bij drie verschillende woonhuizen gevoegd en tot 
slaapkamers en andere vertrekken verbouwd, Dat was een streep door de 
rekening van de toneelbonden. Ze kwamen weer in de oude vr!je jon
gensschool terecht. die ondertussen tot patronage (patronaatszaal) van de 
katholieke verenigingen was verbouwd. Maar toen was Vreugd in Deugd 
letterlijk en figuurlijk al lang van de planken verdwenen en waren an
dere toneelverenigingen in de plaats gekomen. 

"VREUGD IN DEUGD" NA DE EERSTE WERELDOORLOG 

De Grote Oorlog vormde een breuk in de traditie 0111 jaarlijks een 
toneel- en zangfeest te organiseren. De Duitse overheid was erte~en en 
enkele van de spelers waren ook niet beschikbaar. Maar al de eerste win
ter na de wapenstilstand. op 2 en 9 februari 1919. was er weer een voor
stelling volgens het vertrouwde recept onder de titel Luisterr!jk TooTlt'd
en Zang/eest. Wel werden van nu af aan de nnl1lt'll van de spt'lers voluit 
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vermeld. Hetzelfde jaar was er al een tweede programma met een wat 
hoger peil, o.a. met een spel van Willem Putman. Vreugd in Deugd werk
te verder mee met het Katholiek Vlaamsch Verbond en trad op tijdens het 
eerste ll-Julif~est in 1920. Op 10 en 17 juli 1921, in het kader van de 
Sporenfeesten, organiseerde het weer een Tooneel- en Zang/eest en op 19 
en 26 februari 1922 een Kunstavond. Onder de vlag van dat Ka tholiek 
Vlaamsch Verbond werkte het opnieuw mee aan h et Guldensporenfeest 
op 16 juli 1922. 

Elk jaar was er een toneelfeest. De kwaliteit werd beter en er wer
den ook moderner en degelijker stukken opgevoerd. Dat valt duidelijk af 
te lezen uit het repertoire tot 1930. Achtereenvolgens data van opvoering, 
titel en aard van het stuk, aantal bedrijven, auteur. (Op de cursieve data 
valt telkens het GuldensporenJeest). 

2 & 9 .2.1919 

26.10 & 9.11.1919 

11.7. 1920 
10&1 7 .7 .1921 

De hand van God, drama [3] (Robrecht Buyse) 
Rommelaar en Bommelaar, blijspel [1] (René 
Vermandere) 
De klokken die jubelen, spel van den oorlog [IJ (W. 
Putman) 
Het spreekuur van den dokter, kluchtspel [IJ 
De droom der krijgsgevangen en, vaderlandsche 
frats [1 J (E.H. Cuppens) 
Onze Mina [2] 
Een s lachtoffer, drama [IJ (Mod. Vliebergh) 
In duël met den korporaal, klucht m et zang [IJ (T. 
Van Ha uwermeiren) 
Lena van d en watermolen, blijspel [IJ (Th. 
Lathouwers) 

Gerard Vandeueire (1898-1986) 
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19 & 26.2.1922 

16.7.1922 

4 & 11.2.1923 

15.7.1923 

17 & 24.2.1924 

1 & 8.2 .1925 

28.2 & 7.3.1926 

Booze driften, drama [3J (Lodewijk Schelt jens) 
Piet en Pauwel Kwakkels, luimige tweespraak [I] 
(Julius Wytinck) 
De kwaal van Willem Reuzel, blijspel [IJ (Jac. 
Ballings) 
Knepen en streken van Scapyn, blijspel [3J (naar 
Molière) 
Miskend, tooneelspel [4J (J . Van de Griendt) 
Eene Jodenstreek, blijspel [2] (M. Lefèvre) 
Eene kleine vergissing, kluchtspel [I] (B . 
Schumann) 
Brandstichter Teun, drama [1] (Piet Van Assche) 
Niet of graag, blijspel [IJ (Andersen) 
De vrek, blijspel [3] (naar Molière) 
De koopman van Venetië, tooneelspel [1] (naar 
Shakespeare) 
De dwaze Jansen , blijspel [3] (naar Molière) 
Zeelui , spel van de zee [3J (J. Drost & G. Stel) 
't Gelukskantoor of Samson en Most in de premie
leening, blijspel [2] (Geeraard Nielen) 



25 & 27.3.1927 

15.1.1928 

18.3.1928 
9.12.1928 

2.3.1930 

TONEELLEVEN IN URSEL 

Een huwelijk per telefoon, comédie [1] 
De klucht van de gestrafte met den koorde, mira
kelstuk [3] (Wies Moens naar Henri Ghéon) 
De klucht van de gestrafte met den koorde, mira
kelstuk [3] 
Jim de schrijver, detectievenspel [4] 
Jozef in Dothan, tooneelspel [3] (Joost Van den 
Vondel) 
Majoor Hoogveen, blijspel [1] (Lod. Schelt jens) 
Papa z'n politiek, blijspel [1] (Edmond Gondinet) 
Knepen en streken van Scapyn, blijspel [3] (naar 
Molière) 

Animator van al die activiteiten was Gerard Vandeveire, de latere 
gemeentesecretaris, een welbespraakt en gedreven man, overtuigd 
Vlaming, een idealist in hart en nieren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
had hij in Ursel al een studentenbond gesticht, de Rodenbachvrienden. 

TELEURSTELLING EN 

Er werd met enthousiasme gerepeteerd en gespeeld. Ook in ande
re dorpen trad Vreugd in Deugd op. Maar het was niet altijd zonneschijn. 
Een paar van die stukken (Boze Driften en Jozef in Dothan) werden ook 
opgevoerd in het kader van regionale of provinciale wedstrijden en gaven 
aanleiding tot betwistingen en felle discussies. 

Boze driften werd opgevoerd in Aalter op 30 december 1923. De 
Aalterse afdeling van het Katholiek Vlaamsch Verbond organiseerde er 
een toneelwedstrijd en nodigde de toneelverenigingen uit de buurt daar
op uit. Knesselare, Ruiselede, Sint-Pieters-Veld en Ursel deden mee. Om 
de maand zou elke kring een stuk voor het voetlicht brengen. Het regle
ment moet echter voor betwistingen vatbaar geweest zijn, want op 27 
oktober, twee maanden voor de opvoering, kreeg Vreugd in Deugd een 
ongewone brief: 

Het bestuur van het K. V. V. '" heeft, ten einde beknibbeling en teleur
steUing bij de deelnemende kringen te vermijden, tot volgende maat
regelen besloten: 
1 ° De eerste prijs alleen wordt uitgeroepen en toegekend (200 fr.). 
2° De andere kringen worden geplaatst ex aequo en ontvangen een ver
goeding van 100 fr. elk. 
3° Twee prijzen worden toegekend aan de twee beste spelers. 
4° De andere voorwaarden en voordeelen u bekend blijven bestaan. 

Vreugd in Deugd had het blijkbaar niet getroffen met de keuze 
van het stuk. In het verslagboek van de kring lezen we: "Ondanks het 
geweldig succes dat we ie boeken kregen op den dag der vertooning zelve, 
en ondanks de zeer verzorgde opvoering (bekendmaking van de Jury in het 
algemeen verslag), hadden we een groole teleurstelling. We werden name-
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Tooneelkring «VREUGD IN DEUGD» te URSEL. 
=====:-

Opvoering van 

··HOOZE 

Drama in 3 bedrijven door Lod. Scheltjeni. 
Te AALTEH den 30 December 1923. 

CO~NEN, smid. 
JAN, zijn oudste zoon. 
WILM. zijn jongste zoon. 
De GROOTVADER. 

PERSONEN: 

I 

i 

~ 
Boer THEUNIS. 

Drie boeren. 
Twee werklieden. 

Handeling in Vlaamsch-BeIEii!. 

INHOUD: 

Dit stuk geeft, op pakkende wijze, de treurife ge schiedenis weêr van smid Coenen' 
een man. die zijne hoogste plichten als eChtg~noot en vader vergeet 

In plaats van in te gaan op de teedere vermaningen van zijn vrouw, mishandelde hij 
haar, komt in vinnige ruzie met zijn oudsten Zoon Jan, brengt armoede in huis. kortom 
zet het huishouden overhoop, en wordt ten slotte de schuld van den dood zijner 
vrouw. 

Dit overlijden schijnt Coenen nochtans tot betere gevoelens gebracht te hebben.
Een jaar nadien, echter, lekt het uit dat hij nog loopt bij de vrouw, die hem in het ver
derf stortte, en dat hij haar wil trouwen.- Wanneer Jan dit verneemt, lualt deze boer 
Theunis, die aan zijn vader geld leende, over om de schuld te eischen met geweld 
en te doen overgllan tot aanslaging en verkoop van zijn goed. Dit hesluit evenmin al~ 
een laatste goedgemeende raadgeving van zijn jovialen vriend, boer Theunis, kunnen 
den koppigen smid van zijn huwelijksplan doen afzien. 

Doch als alles uit het huis is weggedragen en, als met Jan ook de grootvader en ook 
Wnm, de jongste zoon, dien hij het meest van allen nog Iiefhlld, op het punt zijn er 
voor goed uit te trekken, wordt de ontroering den smid ti: machtig; hij krijgt 'n beroer
te, bekent schuld en vraagt zijne kinderen om vergiffenis. 

1-1-1-1-1 -I-I -I-I -I -I -I -I-I-i -1-1-1-1-1-1-1-1 

Ursel, drukkerij Boghaert & Verstraete. 
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lijk uit den prijskamp gesloten. of, volgens de jury hare meening konden 
we niet in aanmerking komen voor den eersten prijs. omdat "Booze Driften" 
een spel was van drift en niet aan te bevelen was voor katholieke tooneel
kringen. Een lid van onzen kring. de heer Hilaire Verstraete, bekwam den 
derden prijs als beste speler in de rol van grootvader. Eene eervolle ver
melding werd gedaan aan onzen bestuurder, den Heer Geert Vandeveire". 

De kring liet het er niet bij zitten en zond een lange protestbrief 
aan de juryleden. We citeren een paar fragmenten: "De stemming die men 
verwekken wilde. was: Het stuk is onzedelijk. Men heeft dat niet vlakweg 
gezegd. doch men heeft gezegd dat men ons stuk had uitgesloten. omdat 
Booze Driften is een spel van drift en wel de meest booze onder de booze, 
omdat het geene de minste zede les bevat ... kortom. omdat het volkomen 
ongeschikt was voor katholiek tooneel". 

Die argumentatie klopte niet met de bespreking in Ons 
Nederlandsch Tooneelrepertorium. waar het stuk de letter G krijgt. d.W.Z. 
geschikt. Het standpunt van de beoordelaars luidde daar als volgt: "Wij 
menen dat kunst veredeling op 't oog moet houden. Geen veredeling ach
ten wij als katholieken mogelijk, indien godsdienst of zedeleer worden 
neergehaald of miskend ... Zelfs wanneer schrijvers te goeder trouw 
afbreuk doen aan waarheden of gevoelens welke ons heilig zijn, moeten 
wij onze mensen uit gewetensplicht waarschuwen met een 0". 

Verder werd in de brief verwezen naar enkele beoordelingen: 
* Tooneelgids. 3e jaargang nr.l, blz.l3. 
Booze Driften. Scheltjens is een onzer beste tooneelschrijvers ... Zyn per
sonen ... spreken geen styve, onnatuurlyke, langgerekte tooneeltaal 
maar de dagelyksche taal van 't werkelyk leven. Coenen die zijn booze 
drift voor 'n slechte vrouw niet bedwingt, foltert zyn goede vrouw dood. 
maakt zyn twee zoons ongelukkig en brengt zyn smidse de dieperik in. 
Gods straffe blilft niet uit. .. Dit drama ... zal alleszins 'n goede indruk 
maken mits de soms te ruwe taal wat afte schaven. rF. Crols, priester). 
* Tooneelgids, ge jaargang nr.l, blz.2. 
Booze Driften is zelfs te rekenen by de verdienstelijkste werken van 
Scheltjens. Er worden ware karakters in uitgebeeld, de handeling is 
vlottend. stygend en uitermate ingrijpend. de taal is volksch. het dialoog 
kernachtig en de zede les zal in onze dagen van zedenbederf overal 
vruchten dragen. rA. Gillé). 

Het bestuur wees er verder op dat het stuk het jaar tevoren 
bekroond werd door een katholieke jury in een wedstrijd tussen katho
lieke gilden. En omwille van dat stuk, waarover zoveel goeds wordt gezegd 
door katholieke priesters "werden we uit de prijskamp gesloten. durft men 
het aan, in het publiek vóór 300 à 400 personen ... én onzen tooneelkring 
én allen die er deel van uiLmaken, te veroordeelen en te compromitteeren ". 

Herman Vanoverbeke, secretaris van de Jury, repliceerde daarop 
In een vrij lange brief, waaruit we het volgende lichten: "Vreugd in Deugd 



JOZEF VANDEVElRE EN ARNOLD BOGHAERT 

TOONEELKRING 
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URSBL 
Aangf'!!iloff'n hij A. K. V. T. 

Op Z:endag 16 Januar,t 19Z6 
Eenige Opvoeting van . 
" De klucht van 

Oe Gestrafte met den Koorde tt 

rraeht1~ m,Q'dern Uirakelstuk. 1n S bedrijven" 
na,ar he,t Fr.ansoh van Henri Ghéon 

Boor Wlt~ M~tN~, 

JI~t .... ze \'f'1·'001l1 .. .,.- dfW' o .. z~ 1ooll.'t'lkrln,:; Ult',h' In ((t'Dl 

I.rovloehtlell 1 OOIU'.'I\\'" tl~.11·1.J d. 

Heer RAF AEL VAN HULSE 
de in de streek alom gunstig gekende deklamator zal zijne medewerking verieenen 
en het publiek v-ergasten op enkele zijner beste deklamatiestukken. 

Alle tooneelliefhebbers uit den omtrek zullen dus zeker dien avond te Ursel willen 
zijn! ! ! 

Begln om half S un 

I?rijzender pltt~tsen,: 5 f~m 4, frl 3 fr~ 
Einde \'0 ar hit ver.trek, der laa,tsts trams. 

-
Urael, drukkerij Michel Verstraote & Zoon. 
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werd niet buiten den prijskamp gesloten en vooral niet om de strekking 
van het stuk Booze Driften. Vreugd in Deugd werd buiten aanmerking voor 
den eersten prijs gesteld om het onderwerp dat in het werk behandeld 
wordt en dat door de meerderheid der jury ongeschikt wordt geacht om in 
goed-braaf, geloovige buitenkringen op volksontwikkelings- of verede
lingsavonden te worden te berde gebracht. Er is geen spraak ... het stuk 
onzedelijk te heeten noch stemming te maken tegen Deugd in Vreugd (sic), 
noch de tooneelgilde te willen compromitteeren . .. " 

De jury was het dus niet eens met de keuze van het stuk. Daarna 
- als doekje voor het bloeden - werd nog verwezen naar De Strydbroeders 
uit Knesselare, die ook al teleurgesteld waren omdat hun stuk (Scapin, 
van Molière) zo weinig punten kreeg voor de keuze van het genre. Het was 
nl. het enige blijspel in de wedstrijd. 

Als je nu het stuk van Schelt jens leest en het vergelijkt met wat 
heden ten dage op de planken komt, vraag je je af: Wat zou die jury van 
toen nu wel doen? Driekwart van de stukken afkeuren? 

Een tweede teleurstelling had te maken met de opvoering van 
Jozef in Dothan in Aalst. De provincie Oost-Vlaanderen wou de toneelliej
hebbers kringen stimuleren en organiseerde in 1927-1928 federatietor
nooien en het volgende seizoen een bekerwedstrijd. Vreugd in Deugd was 
aangesloten bij het A.K.V.T. (Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelver
bond) en werd geklasseerd in de 1 e reeks (86 tot 100 punten). Het had 
De klucht van de gestrafte met den koorde van Henri Ghèon gespeeld en 
daarmee de eerste prijs behaald. Volgens het reglement moést het nu ook 
deelnemen aan de bekerwedstrijd 1928-1929, die door de Koninklijke 
Rederijkerskamer De Catharinisten in Aalst werd georganiseerd. Er 
waren wel een paar voorwaarden aan verbonden: elke opvoering mocht 
niet langer dan een uur duren en het werk moest een geheel vormen. Je 
mocht dus geen bedrijven of essentiële onderdelen schrappen. 

Vreugd in Deugd mikte hoog en koos Jozef in Dothan van Vondel. 
Maar eind augustus maakte de toneelcommissie het bestuur erop attent 
dat ze eraan twijfelde of het gekozen stuk op één uur gespeeld zou kun
nen worden zonder zware verminkingen die het geheel zouden schaden. 
De kring mocht gerust een ander stuk kiezen. Maar Ursel bleef bij zijn 
keuze. 
Natuurlijk is het niet mogelijk de hele Jozef in Dolhan zonder coupures 
op één uur op de planken te brengen. Maar wie het stuk kent, weet ook 
dat er veel lyrische en beschrijvende elementen in voorkomen die een 
vlotte toneelactie beperken. In de kern echter is het werk van Vondel een 
sterk dramatisch gegeven. Om dus aan de bepalingen van het reglement 
te voldoen, werden o.a. de reien geschrapt en een deel van de tekst inge
kort. 
Op 9 september 1928 was er een feestelijke bijeenkomst in Aalst, waar
op o.a. de volgorde van de opvoeringen bij loting werd bepaald. Ursel 
moest op 18 november spelen. 
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Cp Zondag 9 December 1925. 

Eenige Opvoering van 
" JQzef • Dothan In " 

.'U 

" Majoor Hoogveen" 
hlijSI't'1 In • I ... d.-ij" duo." I.otlt'" ij k S("ht'l'j.'ns. 

')e alhl.'," ;,=, ... U !!i CI;,=,' h .. lu'ud.'·· .Jazz-lIand.~ ,au ~omt'!';,=,·t'lll 
oude." h-jdinJl; 'lUl .U' .l. Ut' ."'00.' ht'('rf zij .. t' IUt'd(-" ~'l'Itlllg 

,'e."zel~t'.'d. 

De opvoering geschiedt ten bate van de openbare bibliotheek of boekerij welke 
denzelfden dag, ZtHHhlJ:.'. f) U.'c".'mh.'I· H.~S. voor he~ plubliek de eerste 
maal open is van 1/210 tot 1'212 uur 's voonuiddags. Zij zal VRn dan af, alle Zonda
gen, gedurende dezelfde uren toegankelijk zijn! 

Alleman steune dus het feest! Steunt Gij het feest, Gij steunt uw boekerij! 

~l~ Dauxsl.1 ap.sn cm 4 uur ~~1~ ~~ Begin om half S uur. ~} 

PrijzenJ der p],aatsen: 5 fr. • 11 fr. ~ 3 fr. 

Einde voor het vertrek der laatste Trams. 
Drukk, v ~rstraote & Zo-on, Uno!. 
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Maar het snoeien in Vondels tekst bleek niet in goede aarde te 
zijn gevallen. Sommige juryleden vonden het een heiligschennis. Het ver
slag van de heren was onverbiddelijk. 
"De vermelding dal in Vondels "Jozef in Dothan" de reizangen ongenadig 
werden geschrapt. dat alle schijn-lange alleen- en samenspraken onge
nadig gesnoeid werden. zoodanig dat het werk met zijn 1500 verzen tot 
ongeveer de helft werd gebracht en de opvoering van "Jozef in Dothan" die 
in normaal tempo gespeeld en met den noodigen eerbied voor den geijkten 
tekst zoowat drie uur duurt. nu opgevoerd werd in nog geen zestig minu
ten ... zegt bladen vol én voor den kunstsmaak van den regisseur van 
"Vreugd in Deugd" uit Ursel. én mede voor zijn grenzelooze vermetelheid. 
Ware het niet dat de opvoering van dien verminkten "Jozef in Dothan" ons 
in hooge mate heeft getroffen door haar naieveteit, door de grappige en 
hoekige armen- en beenenbewegingen der personages, door hun lwstelfjke 
grime, hun leuke manier van verzen opzeggen. hun clowneske opvatting 
van het gekozen werk; ware ·t niet dat we hebben vastgesteld. dat alle 
spelers, zonder uitzondering. voorbeeldig rolvast waren en daardoor onze 
bewondering afdwongen voor hun verbazend geheugen. we zouden onze 
beoordeeling over deze beurtoplreding hebben samengevat in één zin: "kan 
niet in aanmerking komen voor een BEKERwedstrijd". 

Dat tweeslachtige oordeel heeft niet belet dat Vreugd in Deugd het 
stuk nog verscheidene keren met succes heeft opgevoerd, ook in andere 
dorpen o.a. in Evergem-Rabot. Want er zat wel vaart in (en zeker ook een 
stukje parodie op de plechtstatige Vondel). 

Uit de periode na 1930 zijn ons geen opvoeringen van VretLgd in 
Deugd meer bekend. Waarschijnlijk was de groep uiteengevallen. Enkele 
actieve spelers waren naar andere gemeenten verhuisd en sommigen 
konden om beroepsredenen niet meer meewerken. 

NA 1930 

Wel kwamen groepen uit naburige gemeenten en zelfs van buiten 
de streek in het dorp stukken opvoeren, o.a. Lembeke met Dolle Hans en 
Visserseer, De Welgezinden uit Eeklo met Seppl, enz. Verder ook een rei
zend toneelgezelschap met melodramatische draken, zoals Alleen op de 
wereld en Genoveva van Brabant. Voor de Urselse mensen was dat een 
welkome verpozing, vooral in de wintermaanden als er al niet zoveel te 
doen was en het seizoen van cIe kermissen nog niet was aangebroken. 
Men ging dan naar 't concert (spreek uit: tkësèr), zoals cIat in cIe volks
memd heette en daarmee was uitsluitend een toneelopvoering bedoekl. 

Ondert ussen werd ook cIoor andere Urselse groepen toneel 
gespeeld. o.a. door de Katholieke V/awn..<;c!1c Meisjes. Aanvankelijk heet
te de groep Mei.'?Jes/ooneelhoTld Ursel. Namens het best uur schreef 
Germalne De Muyter op 4 november 1927 een brie/" aan VrclIgd in Deugd 
met het vco"oek om vermindering van de kosten voor het gebruik van de 
tOJl(~eJb(~n(Jdlgdheden (125 fr. per voorstellillg). 



JOZEF VANDEVElRE EN ARNOLD BOGHAERT 

ië ~ ~ 
I V ~:~"nte ~ u.s;: ," I1 

~IIII~ LUISTERRIJK ~I ~ 
m LIEFDADIGHEIDSFEEST [I 

~ gegeven door de ....... 

~ KATHOLIEKE" VLAAMSCHE MEISJESBOND 

op de boveoual van 't Gemeentehuis 

Op Zondag 2 Februari 1930 

Prijun du Plaatun ! 

Voor~houde:n 6 fr. - I' Rang -1 fr. - 2' Rang 3 fr. 

Kaarten toe bekomen bi' de: lroen. 

11 

O .. "n open I. 4 Ir,. SOldq. I. 4 112 110 zeel sllpl 11 

"" - '" .. ", ,u """ ,- ~ 
tluLl llirh \'r,",ul~-'1oo" U ... I 

.~.""' •• " •• "" •••• """"llf' ••• 
RolvordediDg • OM 7 KIND 

Mevr. LucJe: He:lmttS-Van Be-rge:n 

Anme:. haar dochtrrtjr. 10 jaar. 
Mevr. Agn~ Raddsma-Van Bergen. 

1.0. Pauw 
G. Van Cam.,. 

hlUlr ge:hu.wde: zrute:r. C Versttaete: 

PI •• 12 jaar I M. 0. MOOQd 
Min. 10 jaar clochtrrtje~ van Mn1r. Agnês. I. Ot Batu 

Mevr. Wed. Ven Bu~n--Van Orlllftn 
moeder van Lade. Agnt.J en NorII. Mutha Muneboot 

Nora VaQ Strgen. 20 jaar. 
zuster van Lucie: en Agnis. Man." Muucboot 

Juffrouw Konings. crerpJttgste:r. M. Saey 
Fn:u~ Van Velttn. G. Or Bact!l 

M~vr. Rita Hoogland-H~lmtu. 
schoonzustu van Lncir. 

Mathild~. 16 jaar. dochtrr pan foo". Rita. 

N~ny. kindujulfTouw bij M. ~. 
Koosjc'. Ic.amermei$je bij M. l.JM:ie. 

Mejuffer Verst~h. 

L.na 
T ruw I jongr dames. 

M. Sa.,. 
I. Va. Oeyu .. 

M.Ncyriuck. 
E. NCytiDCk 

E. Ve:rstraMe 

A. N<yrind 
A. Or Pauw 

Rolvord.diag • EEN VOOR VIER 

Albe"' ••. \ 
Marle K rutg;hool lurlingrn 
Antonie 

Prandsca. onderwijzerrs. 

Anna. huishoudster bij Francisea. 

Maria Musschoot 
I. De Pauw 

G. 0. Baets 
Martba Musschoot 

............................................... 

"Mag ik u voorstellen het huren der schermen en meubelen op 75 ft. per 
opvoering te brengen. Zekerlijk is dit gering in vergelijking met hetgeen gij 
vraagt aan vreemden, doch onze missie krans steunt uitsluitend op de 
opbrengst van deze beide opvoeringen". 
Wanneer er gespeeld werd en wat er op het programma stond, hebben wij 
nog niet kunnen ontdekken. En al evenmin of het veroloek werd ingewil
ligd. 

Van de actrices leven er nog een drietal: Godelieve Van Campe 
herinnerde zich niet veel meer, maar ze declameerde zonder haperen de 
verzen van Rodenbach die op de achterkant van het programma stonden. 
lrène De Pauw (hoofdrolspeelster, nu 94 jaar). een levendige vrouw met 
een scherp geheugen, bracht een getrouw verslag uit: "Zondag 2jebl1wri 
1930 werd door de Katholieke Vlaamsche Meisjesbond in de bovenzaal 
van het gemeentehuis een lieJdadigheidsJeest georganiseerd. Er zouden 
twee stukken opgevoerd worden: "Om ·t kind", een jèuHiliedrama in vier 
bedrijven door pater Adrianus, gevolgd door znng en declarnntie. En om de 
ontroering weg te spoelen "Eén voor vier", een bl!lspd in één bedrW: Dt' 
opbrengst was bestemd voor broeder Van den Bossche, die nnnr Kongo 
ging vertrekken. Maar de opvoering verliep niet pnll een leien dn/o;le. 1\</('11 
moest rekening houden met de toenmalige pnstoo/: E.ll. Emit'l UI1/11t'S. 

ajkol7lslig uit Sint-Ni/daas. De mail waseellgodl.fllclltigeni!l.crig priester. 

:uo 



TONEELLEVEN IN URSEL 

maar - zoals vele pastoors op plattelandsparochies - was hij er zich uitste
kend van bewust dat HIJ de "baas" was op de parochie. Tegenstand kon 
hij niet dulden. Hij lag geregeld overhoop met zijn onderpastoor, met de 
koster en met de drie misdienaars. en zeker met de voorzitster van de 
Mariacongregatie. een vrouw! Hij was een vurig belgicist en anti-Vlaams. 
Geen wonder dat hij in botsing kwam met de Vlaamse meisjes. die nu ook 
niet zo poeslief en onderdanig waren. Zie maar hun strijdlust op de laatste 
bladzijde van het programmablad (De Vlaamse Leeuwen het strijdvers 
van Rodenbach). 
Het stuk werd aangeleerd door onderwijzeres Germaine De Muyter. De 
pastoor gaf toestemming (!) tot de opvoering. op voorwaarde dat ze niet in 
de bovenzaal van het gemeentehuis plaatsgreep. maar in de (tientallen 
jaren geleden afgebroken) Congregatiekapel van het klooster. Het bestuur 
van de Vlaamsche Meisjes trok naar de pastorie om daartegen te protes
teren, maar hij schold ze uit voor "scheurmaaksters" en "schismatieken", 
De opbrengst van de vertoning mocht bovendien niet aan die broeder gege
ven worden. De pastoor zou zelf het geld aan de missies bezorgen. 
Germaine De Muyter, die op het punt stond in het klooster binnen te treden, 
zei haar medewerking op en de gemeentesecretaris. broer van een van de 
leden, nam de regie over. En het stuk werd tóch in de toneelzaal opgevoerd! 
Enkele dagen voor de vertoning gingen ze rond om kaarten te verkopen. De 
deuren van de zaal gingen open om vier uur en de pastoor stond aan het 
kerkhojhek om te kijken wie naar binnen ging. De opvoering werd een reu
zensucces: niet alleen waren alle plaatsen uitverkocht. er waren er zelfs te 
weinig". 

In 1926 stichtte onderwijzer Arthur Vyncke in Ursel een afdeling 
van de E.K (Eucharistische Kruistocht). Onder zijn leiding speelde men 
Tolot. een missiespel, en Om Dayaks Ziel. alsook drie toneelstukjes voor 
de lagere school. o.a. Kabouterfantasie. 

De Missiekring trad ook nu en dan op en speelde o.a. Wij volgen 
(over de catacomben). 

In 1929 stichtte onderwijzeres Maria Vandeveire in Ursel een 
afdeling van de V.KA.J. (Vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd). Die 
meisjes hebben ook nogal wat stukken gespeeld. maar daarover is de 
meeste documentatie verloren gegaan. Enkele titels: 
- De Bolsjewieken Gravin. klucht in één bedrijf (bewerking Walter 

Hageveld), 
- Miserere, drama in drie bedrijven (Frans Stuckens). 
- Moeder in nood. spel in drie bedrijven (Koos Brakenberg). 

De figuur van Maria Vandevelre was ook de inspiratiebron voor Zonnige 
Ogen van André Degraeve, dat in oktober 1952 op de planken kwam .. 

Door de KA.V. {Katholieke Arbeldersvrouwen} werden tweemaal 
per jaar stukjes opgevoerd. o.a. Nodig eens een eenzame uit van Arnold 
Boghaert. Ook P. Van Rljckeghem schreef dergelijke stukken. 

:31 1 



J OZEF VANDEVEIRE EN A RNOLD BOGHAERT 

Maria Vandevein (1904-1939) 

De plaatselijke afdeling van de K.V.L.V. (Katholieke Vereniging an 
Landelijke Vrouwen) speelde in de paro hiezaal Onze Lieve Vrouwl n in 't 
bosch en in 1944 in de Congregati kap lh t blijspel Mie Plady . 

Vóór de Twe d W r ldoorl 

Martens opg vo rd, Ol ar w 
en door w Ik gro p. 'VI rd r 

'J12 
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JOZEF VANDEVElRE EN ARNOLD BOGHAERT 

Valse Champêtre. Het merendeel van de toeschouwers kende geen noot 
Frans en begreep die titel niet. Na de opvoering hoorde men dan ook her
haaldelijk teleurgesteld zeggen: We hebben gene valse sjampetter gezien! 

EEN NIEUWE TONEELBOND "WIJ POGEN" 

In december 1936 werd er opnieuw van wal gestoken met andere 
en jongere krachten. De nieuwe toneelbond met de bescheiden naam wy 
pogen werd op 10 januari 1937 gesticht door de toenmalige onderpastoor 
Lodewijk Bosmans en door onderwijzer André Degraeve. die ook al in 
Vreugd en Deugd had meegespeeld. Op 14 februari 1937 traden ze voor 
het eerst op met Harde Strfjd. een drama in drie bedrijven van C. Wemers. 
en met Dat komt er van. blijspel in één bedrijf van Jac. Ballings. Voor 
genummerde plaatsen betaalden de toeschouwers 6 fr .. voor de andere 
resp. 4 en 3 fr. 

Nog in hetzelfde jaar brachten ze Booze Driften van Lodewijk 
Schelt jens, gevolgd door De Filosoof van 't Hoeksken, een klucht in één 
bedrijf van Jac. Ballings. Beide stukken werden eerst in Lendelede (op 19 
december) en een week later (op 25 & 26 december) in Ursel opgevoerd. 
Meester Degraeve, een echte pallieter, vond dat het succes gevierd moest 
worden met een eetfestijn op 10 januari 1938 (konijn met vaderlanders. 
frikadellen met tomatensaus en eieren, gebak en fruit). 

Op 25 en 26 december 1938 speelde dezelfde toneelkring 
Broodnijd, een drama in drie bedrijven van Palmer Putman. gevolgd door 
Het spreekuur van den dokter. een blijspel in één bedrijf door XX (waar
schijnlijk geschreven door André Degraeve himself). Grimering en decor: 
Gilbert Verstraete. Tussendoor was er een optreden van mej. Suzanna 
Van Hulle, accordéon-artiste. Op het programma stond voor alle duide
lijkheid: Schoolkinderen worden in geen geval toegelaten! Dezelfde twee 
stukken had de groep ook al opgevoerd op 18 december in Lendelede op 
uitnodiging van de plaatselijke Davidsfondsafdeling. Mej. Van Hulle heet
te daar accordeon-virtuose. 

In september 1939 vielen de Duitsers Polen binnen en werden 
heel wat landgenoten gemobiliseerd. Dat betekende ook dat sommi~e 
spelers onder de wapens werden geroepen. En dus was het uit met 
toneelspelen. 

NA DE lWEEDE WERELDOORLOG 

Een goed jaar na de Bevrijding kwam het toneel in Ursel weer 
gauw op gang. Op 25 november en 2 december 1945 al speelde de B.J.H. 
(BoerenJeugdbondJ in de bovenzaal van het gemeentehuis De grond roept. 
een dramatisch spel in vier bedrijven van Palmet' Put man en op 3 en ol 
maart 1946 (maar nu in de nieuwe zaal in de Knpt'lstrnnt) VergeteIl ('11 
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bieden CU aan de creatie van 
Nr 

~H de Schaduw 

"aH het :J.(a6teel 
dramatiöch öpel in 4 bedrijven door 04ndré ':Degraeve. 

Op Zondag, 17 Oktober 1948, om 5,30 u. 

en op 

Maandag, 18 Oktober 1948, om 7 uur. 

Inkomprijs : Voorbehouden Zitplaatsen: 20 fr. 
Staanplaatsen : 10 fr. 

Spelleiding : cA. ':Degraeve. 

I ':Décor : 04ch. '1Jermelre. ~rimage : cm. 8meliö, 04alter. 

De Proost, De Voorzitter, 

€. ~. 5n'Jelö • cAm. -=Boghaert. 

...- N. B. - Schoolgaande kinderen worden in geen enkel geval toegelaten. 

00 0666 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



TONEELLEVEN IN URSEL 

vergeven. drama in drie bedrijven van dezelfde auteur, gevolgd door 
Leenlje uit het Hemelrijk. blijspel in één bedrijf van Gaston Martens. In 
1946 brachten ze De Thuis van André Degraeve. De prijzen van de plaat
sen waren vanzelfsprekend geëvolueerd: 
- in 19 10: 2, 1 & 0,50 fr. 
- in 1930: 6. 4 & 3 fr. 
- in 1946: 20 & 10 fr. 

Zondag 12 januari 1947 bracht het Gemengd Koor De Nachtegaal 
uit Knesselare in de parochiale zaal te Ursel een kunstzangavond voor de 
Urselse Davidsfondsafdeling. Na de pauze speelde de Urselse toneelbond 
Een Biesljen in den Duik. een korte Urselse "oorlogslolle" in één bedrijf 
van André Degraeve. 

Ook in 1947 werd de toneelbond De Sinte-Ursula-Gezellen 
gesticht door André Degraeve (regisseur), Arnold Boghaert (voorzitter), 
E.H. Albert Ingels (proost, later opgevolgd door E.H. Albert Van Hecke), 
Roger Neirynck (secretaris) en Jozef Cornelis (penningmeester). 

De groep speelde achtereenvolgens: 

26 & 27.10.1947 De Slag op het Hart, dramatisch spel in 4 bedrijven 
(André Degraeve) 

25 & 26.12.1947 In 't Plakleerke, een gekke, malse huwelijkshistOlie 
(André Degraeve) 
Een Biest jen in den Duik, klucht (André Degraeve) 

17 & 18.10.1948 In de Schaduw van het Kasteel, dramatisch spel in 
4 bedrijven (André Degraeve) 

25 & 26.12.1948 Werkerseer, drama in 3 bedrijven (palm er Putman) 
Madame Cactus, blijspel in 2 bedrijven (André 
Degraeve) 

16 & 17.10.1949 En toen kwam het Licht, karakterspel in 4 bedrijven 
(André Degraeve) 

25 & 26.12.1949 De Flasse van de generaal, dolle klucht in 4 bedrij
ven (André Degraeve), in 1951 uitgegeven als 
Generaal Lambik 

28.1 & 4.2.1951 De gouden Clown, drama in 4 bedrijven (Will. Van 
den Berg & Jan Grosfeld) 

23/25/26.12.1951 Hemelvaart heen en terug (C.J.Staes naar 
"Paradijsvogels" van Gaston Martens) 
Het was de enige keer dat de pastoor de bond de 
toelat ing gaJ om een vrouwenrol in te lassen. 
O.L. Vrouw kon immers moeilijk door een man 
gespeeld worden! 

21/25/26.12.1952 De Melodie van de Zwerver, dramatisch toneelspel 
in 4 bedrijven (André Degraeve) 

25/26/27.12.1953 De Koning van lIoelaboela, klucht in 4 bedrijven (A. 
Degraeve) 

;.f 17 
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25 & 26.12.1954 

25 & 26.12.1955 

Het 2e bedrijf bevat een echte parodie op een 
gemeenteraadszitting uit die tijd. 
De Stem der Klokken, toneelspel in 3 bedrijven (A. 
Degraeve) 
Schoenen hebben voorrang, toneelspel in 4 bedrij
ven (André Degraeve). 

Enkele van die stukken werden ook in Knesselare, Ruiselede en 
Oostwinkel opgevoerd. Met En toen kwam het licht namen de H. 
Katholieke Vlaamse Strijdbroeders uit Knesselare op 3 juni 1951 deel 
aan de provinciale wedstrijd voor niet-gemengd toneel in Sint-Niklaas en 
behaalden er de eerste prijs. 

Voor zijn stuk Schoenen hebben voorrang kreeg André Degraeve 
(1907-1976) in 1956 de Paul de Montprijs voor toneel "omdat de schrfjver 
een kunstenaar is die de kykers kan meevoeren naar het schone en het 
hogere, door de rake typering van de karakters der personages die in ieder 
van zyn stukken voor het voetlicht gezet worden en uit het volk en voor het 
volk verkozen zyn" (schreef de krant Het Volk) . 

a l 8 



TONEELLEVEN IN URSEL 

Telkens als meester (later diocesaan inspecteur) André Degraeve 
een toneelstuk schreef, had hij zijn vertrouwde spelers voor ogen, van wie 
hij het karakter, de aanleg en de capaciteiten kende. Velen onder hen 
waren trouwens oud-leerlingen van hem. Eerst werd het stuk luidop door 
de spelers gelezen, dan volgden de repetities. Tijdens die repetities wer
den nog verbeteringen aangebracht tot het stuk gespeeld werd. Pas daar
na werd het uitgegeven. 
Hij schreef verder ook een paar stukken voor de Urselse Meisjes, nl. 
Yblande, wees trouw, dramatisch spel van het land in 4 bedrijven, dat op 
11 en 12 november 1951 werd opgevoerd, en Zonnige Ogen, toneelspel in 
4 bedrijven, dat op 5 en 6 oktober 1952 voor het voetlicht kwam. 

Door het feit dat sommige spelers ondertussen getrouwd of ver
huisd waren, zagen de Sinte-Ursula-Gezellen zich in de tweede helft van 
de jaren vijftig genoodzaakt hun activiteiten te staken. Ze hadden wel veel 
succes geoogst en een hoge bloei gekend. En bovendien veel mensen uit 
Ursel en omgeving talloze keren een paar uren boeiend toneel gebracht. 

NABLOEI 

In 1968 kwam er weer leven in de brouwerij. Zaterdag 27 en zon
dag 28 januari 1968 werd in de parochiezaal het stuk Hotel Prison, een 
blijspel in drie bedrijven van J. Tanguy en G. Villaine opgevoerd door het 
Nieuw Ursels Toneel Podium 68. "Wat waren we jong en enthousiast" 
schrijft Werner Roelandts, de bezieler van de toneelgroep, dertig jaar 
later. Die we waren Eric Van Parijs, Boudewijn De Muynck, Roger en 
Georges Schelstraete, Eric Lammens, Gerald Lambrecht, Antoon 
Geirnaert en Werner Roelandts. In kleine lettertjes stond tussen decor
bouwen regie Norma Schelstraete als souffleuse vermeld. Op het toneel 
was volgens pastoor Köhn het vrouwelijk schoon nog altijd taboe! 

"Vóór we injanuari 1968 Hotel Prison konden opvoeren, zo vertelt Werner 
Roelandts, moesten we de parochiezaal voorzien van een nieuw podium. 
De zaal had immers tijdens de restauratiewerken van de parochiekerk als 
noodkerk dienst gedaan. Het prachtige oude podium met zijn authentieke 
lichtbakken (waardoor je nog echt voor het voetlicht kon staan) en met een 
heuse soujJleurskoepel vooraan, was mei de grond gelijk gemaakt en in de 
plaats was een met rood tapijt bekleed verhoog gekomen met twee armza
lige treden waarop het altaar tijdelijk een plaats vond. 
Toen de herstelling van de kerk geëindigd was, hebben de leden van 
Podium 68 in de parochiezaal een nieuw podium gebouwd. Weken lang 
hebben ze op eigen kosten en met eigen handen (het zweet was gratis en 
het werk nog leuk en leerrijk ook) het nodige metsel-, voeg-, timmer- en 
ander werk verricht. Het bijeengeschooide geld bleek te volstaan om de 
eindjes aan mekaar te knopen. Gelukkig waren er ook een paar Urselse 
sponsors. Na verrekening van alle kosten hadden ze nog 3500 fr. over, net 
genoeg om de pastoor te betalen voor de huur van de zaal, de verlichting 
en de verwarming. 
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TONEELLEVEN IN URSEL 

Zaterdag 25 en zondag 26 december 1968 werd De butler van 
Lady Chatham voor het voetlicht gebracht, een komische thriller in drie 
bedrijven en een voorspel van Rayrnond Cogen. Voor het eerst in de 
geschiedenis van het toneel in Ursel traden er twee vrouwen in het man
nentoneel op: Norma Schelstraete in de hoofdrol en Maria De Schuyter 
als de wulpse Daisy. Pastoor Köhn, die met de notabelen op de eerste rij 
zat. reageerde niet. 

Had Podium 68 in januari 1968 nog maar drie sponsors, in 
december waren het er al 22. In een krant uit die dagen stond: "De Butler 
van Lady Chatham: een pluim voor Podium 68. Generatie na generatie 
werd in Ursel toneel gespeeld. Soms lag de activiteit enkele jaren stil, maar 
steeds opnieuw werden mensen gevonden om ze voort te zetten. Thans is 
het Podium 68 dat de toneeltraditie in Ursel nieuw leven inblaast en een 
eigen inhoud geeft". 

Op 27 en 28 december 1969 trad het toneelgezelschap voor de 
derde keer op met Papa is professor, een klucht in drie bedrijven van 
Hans Nesna. De krant van 8 januari 1970 blokletterde: "Podium 68 
bereikte hoogtepunt. Ursel zag sprankelende vertoning van "Papa is pro
fessor". De jonge Urselse groep heeft zijn derde seizoen schitterend inge
zet". Werner Roelandts, regisseur en vertolker kon terecht fier zijn op wat 
zij allen samen gerealiseerd hadden. Maar niettegenstaande nieuwe plan
nen is Podium 68 niet meer verder geraakt. Zoals het vroeger ook al 
gebeurd was: trouwen, verhuizen, mensen die wegvallen. 

Toch is er nog een opflakkering geweest, niet meer van Podium 
68, maar van een nieuwe groep met enkele oude en enkele nieuwe spe
lers. Zij hebben maar één keer een stuk gebracht. nl. 't Kan verkeren, een 
spel van geest en klucht in drie bedrijven van Henk Bakker en jonkheer 
den Beer-Poortugael. De regie berustte bij Boudewijn De Muynck. 
Souffleuse was Mia Neirynck, die helaas in 1974 veel te vroeg gestorven 
is. De opvoeringen hadden plaats op 25 en 27 december 1971 en 2 janu
ari 1972. Ook dit gezelschap is om dezelfde redenen ter ziele gegaan. 

Ten slotte nog een spijtige vaststelling: van geen enkele opvoering 
schijnen foto's genomen te zijn. Voor Vreugd in deugd is dat begrijpelijk: 
fotografie was in het begin van de 20e eeuw nog een dure aangelegenheid. 
Een trouwfoto kon er in die tijd voor de gegoede burgers wel af; voor de 
rest volstond een pasfoto. Maar ook tijdens het interbellum, toen een 
fototoestel stilaan gemeengoed werd en zelfs na de Tweede Wereldoorlog 
heeft blijkbaar niemand de moeite genomen om opnamen te maken, zelfs 
niet van de toneelgroep als dusdanig. Met één uitzondering: de voorstel
ling van De Koning van Hoelaboela. 

Tot zover dit fragmentarisch overzicht van het toneelleven in 
Ursel. Intussen hebben televisie, video en andere moderne technieken 
onze huiskamer veroverd. De kijkers worden overdonderd met spelen en 
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films van allerlei aard. Als ze per se nog toneel willen zien, trekken ze 
naar de stad of naar een dorp waar nog een bloeiende toneelkring bestaat 
(die zijn er gelukkig nog). Maar in Ursel is het blijkbaar uit met het toneel. 
Jammer? Eigenlijk wel, maar je kunt niet blijven achteruitkijken. Nieuwe 
tijden brengen nieuwe mogelijkheden. Wie weet wat de toekomst brengt? 

NOTEN 

1. A. RYSERHOVE & J. VAND EVEI RE , Oud Ursel, in Appeltjes van het Meetjesland, 
Jaarboek nr.24 (1973), p.244-305. Ook als afzonderlijke brochure verschenen. 

2. acrostichon: gedicht of vers waarvan de eerste letters van de opeenvolgende regels 
(of strofen) onder elkaar een naam, een woord of een zinsnede vormen (naamvers). 
anagram: woord gevormd door verschikking van de letters van een gegeven naam 
of woord (bv. neger-regen, olifant-foliant). 
chronogram: tekst waarin de letters die groot kapitaal gedrukt zijn. als Romeins cij
fer beschouwd. samengeteld een jaartal vormen Uaardicht, jaanrers). 
(Naar van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse taaV 
Over die argumenten zie: Maurits Van Wesemael. Over een paar lang vergeten let
terspelletjes, in Ghendtsche Tydinghen. 16e jaargang (1987). nr.5, p.247-263. 

3. F. DE POTTER & J. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten van Oost
Vlaanderen. Eerste reeks: Arrondissement Gent. Zesde deel: Ursel 1864-1870. p. 
30. 

4. J. VANDEVElRE. Nog eens de hosteliers van Ursel, in Appeltjes van het 
Meetjesland. Jaarboek nr.49 (1998), p.241-254. 

5. Zoals blijkt uit de boekhouding van de Gentse drukker Pieter de Goesin 
(Universiteitsbibliotheek Gent, G 13437). 

6. Over deze Charles-Joseph-François De Grave is heel wat te "inden in H. LAM PO , 
Toen Herakles spitte en Kirke spon. Uitgeverij Ontwikkeling. Antwerpen. 1957. 

7. F. DE POTTER & J. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten van Oost
Vlaanderen. Eerste reeks: Arrondissement Gent. Eerste deel: St-Denijs-Westrem. 
1864-1870. 

8. Verzameling Vanderstraeten, Stadsbibliotheek Oudenaarde. 
9. M. BASSÉ e.a., Album opgedragen aan prq{. dr. J. Vercoullie door ambtgenooten, 

oud-leerlingen en vereerders, ter gelegenheid van zUn zeventigsten l'eljaardag en 
van zijn emeritaat, 2 delen. 1927, p.137-146. 

10. Zie ook J. VANDEVElRE, Muziek In Ursel tot aan de Tweede Wereldoorlog. in 
Vriendenboek Luc Stockman, 1998, p.307-31O. 



TONEELLEVEN IN U llSEL 

Na d e opvoering van "De Koning van Hoelaboela" 

BIJLAGE 1 

T ONEELBONDEN IN URSEL - L EDEN EN BESTUUR 

VREUGD IN DEUGD (1902- 1914 & 1919- 1930) 

Naam B eroep Geboortedag I nitialen in 
het programma 

Raymond Boghaert z. b. (leerling) R.B. 
06 - 07 

Armand Bouckaert notaris voorzitter 1905-1907 

Alfons Boute smid 06.04.1902 A.B. 
02 

Raymond Boute werkman 28.11.1887 

Louis eans dienstknecht 02 .04.1872 
12 - 14 

.323 
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Octaaf Cocquyt 
06 - 07 

Juul Coens 
21-22/1 

Renaat Colpaert 
19/2 

wever 

Gustaaf De Cooman onderwijzer 
10/1 -10/2 - 11 - 12 - 14 

André Degraeve 
28/1 - 28/2 - 30 

Jules De Keyser 
11 - 12 - 14 

onderwijzer 

landbouwer 

Urbaan De Keyser bierhandelaar 
25 - 26 - 27 - 28/1 - 28/2 - 30 

Emiel De Muyter onderwijzer 

o.c. 

17.08.1899 

25.02.1907 

20.02.1888 

02.04.1902 U.D.K. 

03.08.1871 
schrfjver 1910-1914 

Remi De Muyter onderwijzer 29.10.1900 R.D.M. 
11 - 19/2 - 21 - 23/1 - 23/2 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28/1 - 28/2 

Maurits De Pauw 
23/1 - 26 - 30 

H. De Roo 
23/2 - 26 

bediende 

Alfons De Zutter schoenmaker 02.01.1879 
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10/1 -10/2 

M.D.P. 

H.D.R. 

A.D.Z. 

Baziel De Zutter bakkersknecht 28.02.1878 B.D.Z. 
02 - 03 -04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10/1 - 10/2 - 11 - 12 - 14 
19/1 - 19/2 - 21 - 22/1 - 22/2 - 23/1 - 23/2 - 24 - 25 - 26 - 27 

Emiel De Zutter bakkersknecht 20.09.1881 
19/1 - 19/2 - 21 - 22/1 - 22/2 - 23/1 - 23/2 - 24 

Maurits De Zutter 
02 - 05 - 06 - 07 

schoenmaker 
gareelmaker 

20.11.1880 M.D.Z. 

Richard De Zulter gareelmaker R,D.Z. 
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10/1 - 10/2 - 1 1 - 12 - 14 
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Alfons Gillis 
09 - 10/1 

E. Gillis 
30 

Jules Gillis 
10/2 - 11 - 12 - 14 

AG. 

kleermaker J.G. 

Karel/Charles Gillis broodbakker 19.02.1882 K.G./C.G. 
02-03-04-05-06-07-08-09-10/1-10/2-11-14-19/1 

Theofiel Gillis handelaar 20.06.1882 Th.G. 
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10/1 - 10/2 - 11 - 14 

Theofiel Gillis 
10 

z.b. (leerling) Th.G. 
zoon van August Gillis 

Alfons Maenhaut landbouwer 07.02.1885 

Theodoor Maenhaut broodbakker 
10/1 - 11 - 19/1 - 19/2 

Alfons Maenhout smid 16.10.1880 AM. 
02-03-04-05-06-07-08-09-10/1-10/2-11-14-19/1 

Juliaan Maenhout 

Joris Mareen 
28/1 

Cyriel Musschoot 
19/2 

Jules Musschoot 
12 - 25 - 26 - 28/ 1 

smid 

onderwijzer 

kabinier 

Maurits Musschoot tramwerkman 
21 - 23/2 - 24 - 25 - 26 - 28/1 

14.03.1917 

04.11.1908 

14.04.1903 

Arthur Reyniers smid/tramwerkman11.12.1889 
02 - 03 - 04 - 06 - 08 

Gustaaf Reyniers 
05 

Viktoor Reyniers z.h. (leerling) 
04 - 05 - 06 - 07 - 10/ 1 

J.M. 

M.M. 

AR. 

G.R. 

V.R. 

:J25 
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Theofiel Roelandts 

Dieudonné Roskams 
28/1 - 28/2 - 30 

landbouwer 

onderwijzer 30.01.1905 

Honoré Tytgat broodbakker 17.07.1837 H.T. 
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10/1 - 10/2 -, 11 - 12 - 14 

Renaat Van Campe magazijnier/ 19.08.1899 
veldw. 

19/1 - 23/1 - 23/2 - 24 - 25 - 26 - 28/1 

Oscar Vandervelde kleermaker 12.08.1904 
22/1 - 22/2 - 23/1 -23/2 - 24 - 25 - 27 - 28/1 - 30 

Alfons Vandeveire 
02 - 03 - 05 

gemeentesecr. 04.08.1857 

R.V.C. 

Alf.V.D.V. 

August Vandeveire 
02 - 03 

gemeenteontv. 02.12.1855 Aug.V.D.V. 
schrijver 1905-1907 

Gerard Vandeveire gemeentesecr. 1.05.1898 G.V. 
14 - 19/1 - 19/2 - 22/1 - 22/2 - 23/1 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28/1 - 28/2 

Leon Van Hoegaerden onderwijzer 06.11.1902 

Eugeen Van Laere koster-organist 20.10.1878 

Benjamin Van Lierde handelaar 12.09.1862 

Alidoor Van Oost 
12 - 14 

landbouwer 

Jozef Verhoeye koster-or~anist 

tloorzitter 191 0-1919 

14.06.1884 

19/1 - 19/2 - 22/1 - 22/2 - 23/1 - 23/2 - 24 - 25 

Alfred Verstraete huisschilder 04.09.1879 Alf.V. 
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10/1 - 10/2 - 1 1 - 12 - 14 

Elodie Verstraete 
21 

Hilaire Verstraete bediende 03.06.1900 
19/1 - 19/2 - 21 - 22/1 - 22/2 - 24 - 25 

Marcel Verstraete 
21 - 26? 

huisschilder IO.OH. lH07 
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Michel Verstraete postbode 27.01.1881 Mich.V. 
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10/1 - 10/2 - 11 - 12 - 14 
19/1 - 19/2 - 21 - 22/2 - 267 

Modest Verstraete slachter 15.12.1877 
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10/1 - 10/2 - 11 - 12 

Prudent Verstraete 
22/1 - 26 

Remi Verstraete 
02 - 04 - 05 

Samuel Verstraete 
19/2 - 21 - 26 

Valeer Verstraete 

huisschilder 

notarisklerk 01.10.1875 

huisschilder 05.08.1903 

Viktoor Verstraete bakkerskn./landb. 22.12.1867 
02 - 03 -04 - 07 - 08 - 10 

Arthur Vyncke 
27 - 28/2 - 30 

K.V. 
12 - 14 

D.R. 
26 

WIJ POGEN (1937-1938) 

L. Claeys 
J. De Baets 
André Degraeve 
Marcel De Muynck 
Gabriël De Pauw 
H. De Rycke 
Urbaan Maenhout 
Juliaan Maenhou t 
J. Nelrynck 
U. Roelandts 
A. Rombaut 
Renaat Saey 
Marcel Van Oyen 
Gilbert Verstraete 
Willy Verstraete 

onderwijzer 

37/2 - 38 
37/2 - 38 
37/1 - 37/2 - 38 
38 
37/1 
38 
37/1 - 38 

22.09.1905 

37/1 - 37/2 - 38 
37/1 - 37/2 
37/1 
37/2 - 38 
37/1 - 37/2 - 38 
37/2 - 38 
37/2 
37/1 - 37/2 

Mod.V. 

R.V. 

S.V. 

V.V. 

25.02.1907 
18.11.1913 
06.02.1917 

08.08.1914 
14.03.1917 

04.04.1910 

14.10.1914 
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v.K.A.J. (Mi = Miserere / Ba = De Bolsjewieken Gravin) 

Agnes Bauwens Mi 
Adrienne Bonckaert Mi 
Anna Braet Mi - Ba 
Simonne Braet Mi - Ba 
Margriet Cornelis Mi 
Amandine Colpaert Mi - Bo 
Agnes Taghon Mi - Bo 
Godelieve Van Hulle Mi - Bo 
Cecile Van Parijs Mi - Bo 

SINTE-URSULA-GEZELLEN (1947-1955) 

Christiane Bauwens 
51/2 

Anne-Marie Boghaert 
54 

Arnold Boghaert 07.04.1913 
48/1 - 48/2a+b - 49/1 - 49/2 - 51/1 - 51/2 - 52 - 53 - 54 - 55 

Jozef Cornelis 04.09.1923 
47/2b - 48/2a - 51/1 - 51/2 - 52 - 53 - 54 - 55 

André Degraeve 25.02.1907 
47/1 - 47/2a+b - 48/1 - 48/2a+b - 49/1 - 49/2 - 51/2 

Maria Degraeve 
47/1 

01.04.1938 

Valère De Muynck 06.02.1924 
47/1 - 47/2a+b - 48/1 - 49/1 - 49/2 - 51/1 - 51/2 - 52 - 53 - 54 - 55 

Achiel De Rycke 28.08.1926 
48/1 - 48/2a - 51/1 - 51/2 - 52 - 53 - 54 - 55 

Daniël De Zutter 
47/1-47/2a+b-48/1 

Antoine Lefèvre 
47/1 - 47/2a+b - 48/1 - 48/2a 

Daniël Lefèvre 
48/1 - 48/2a 

08.05.1925 

30.0H.IH39 



Roger Lippens 
51/2 

Gaston Maenhaut 30.05.1923 

TONEELLEVEN IN UnSEL 

47/1 - 47/2a+b - 48/1 - 48/2a+b - 49/1 - 49/2 - 51/1 - 51/2- 52 - 53 
- 54 - 55 

André Maes 
53 - 54 

Roger Neirynck 

15.06.1938 

47/1 - 47/2a+b - 48/1 - 48/2a+b - 49/1 - 49/2 - 51/1 - 51/2 - 52 - 53 
- 54 - 55 

Gerard Saelens 
51/2 

Jozef Saelens 
51/2 

Rafaël Steyaert 
51/1 

Jozef? Storms 
47/1 

Herman Van Acker 
53 - 54 - 55 

André Van de Voorde 
48/2b - 49/1 - 49/2 - 51/2 - 54 

Herwig; Van Lierde 
51/2 - 52 

Marcel Van Oost 

20.05.1925 

10.07.1926 

18.02.1928 

07.07.1907 

24.03.1926 

47/1 - 47/2b - 48/1 - 48/2a+b - 49/1 - 49/2 - 51/1 - 51/2 - 52 

Marcel Van Oyen 
49/1 - 51/1 - 51/2 - 52 - 53 

Walter Van Oyen 
53 - 54 

04.04.1910 
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DE URSELSE MEISJES (1951-1952) 

Christiane Bauwens 
Maria Bral 
Leona De Rijcke 
Maria Goethals 
Julia Maes 
Noëlla Mattheeuws 
Irène Matthys 
Angèle Mestdagh 
J. Standaert 
Odette Storms 
Jeannine Storms 
Christiane Taghon 
Alice Van de Walle 
Mia Van Lierde 
Magda Van Opstaele 
Leona Versmesse 
Lutgardis Vyncke 

PODIUM 68 (1968-1969) 

Boudewijn De Muynck 
Mariette De Schrijver 
Maria De Schuyter 
Antoine Geirnaert 
Gerald Lambrecht 
Eric Lammens 
André Maes 
Werner Roelandts 
Georges Schelstraete 
Norma Schelstraete 
Roger Schelstraete 
Johan Van Hulle 
Eric Van Parijs 

51 - 52 
51 - 52 
51 
51 - 52 
52 
51 - 52 
52 
51 
52 
51 
51 - 52 
52 
51 - 52 
52 
52 
51 
52 

68/ 1 - 68/2 - 69 
69 
68/2 - 69 
68/1 
68/1 
68/2 
68/1 
68/1 - 68/2 - 69 
68/ 1 - 68/2 - 69 
68/2 - 69 
68/1 
68/2 - 69 
68/1 - 69 

Bg de namen van de spelers: 
68/1. 68/2: speelde mee in de Ie. resp. 2e toneelopvoering in dat jaar. 
47/2a. 47/2b: speelde mee in het Ie. resp. 2e stuk van dezelfde avond. 
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BIJLAGE 2 

DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN 

OPTREDENDE KRINGEN - OPGEVOERDE STUKKEN 

25.11.1923 
Knesselare 

Katholiek Vlaamsch Verbond Aalter 
( 1923-1924) 

Sebastiaan Gomez of de Negerslaag van Murillo (Medard de 
Rechécave) 

30.12.1923 
Ursel 

Booze Driften (Lodewijk Schelt jens) 

27.01.1924 
. s Rijksopvoedingsgesticht Sint-Pietersveld 

De Zucht naar Rijkdom (Prudent Staes) 

24.02.1924 
Ruiselede 

Het Huis van den Beeldhouwer 

21.10.1928 

Eerste provinciale bekerwedstr~jd 
(Aalsi - 1928) 

De Catharinisten (Aalst) 
Oedipus-Koning (Jean Cocteau, verL Anton Van de Velde) 

De KunstlieJde (Zelzate) 
Het kind (Herman Heyermans) 

28.10.1928 
Vreugd in Deugd (Lokeren) 

De keten der misdaad (A. Bogaerd) 
Met Tijd en Vlijt (Wetteren) 

Tijl Uilenspiegel (Fr. Lienckers, verL J.J. Van Hauwaert) 
Mullalulikring (Gent) 

Feest (Ilerman Heyermans) 

4.11.192H 
[Je Verbroedering (Honf.;e) 

Menschwording (Lodewi.ik Schel1jens) 
Excebior (Lokeren) 

Winterslaap (Willem (>u1man) 

:tl J 



JOZEF VANDEVElRE EN ARNow BOGHAERT 

De Katholieke Gilde (Sint-Niklaas) 
Mara (H. Middendorp) 

11.11.1928 
Voor God en den Evenmensch (Hamme) 

Pluk den dag (Maurits Sabbel 
Nut en Vermaak (Temse) 

De wonderviooi (Von Pocci, vert. R. Verheyen) 
Liberale Jonge Wacht (Eeklo) 

Saltimbank (Herman Heyermans) 

18.11.1928 
Thalia (Lebbeke) 

De glimlach van den faun (A. Riveire, vert. Maurits Sabbel 
Vreugd in Deugd (Ursel) 

Jozef in Dothan (Joost van den Vondel) 

Ie prijs: Katholieke Gilde (Sint-Niklaas) 
2e prijs: Voor God en den Evenmensch (Hamme) 
3e prijs: Multatulikring (Gent) 

Liberale Jonge Wacht (Eeklo) 
Excelsior (Lokeren) 



Gentse buitenpoorters 
uit Kluizen (1477-1492) 

Wilfried STEEG HERS 

1. Gillis Adin fs. Gillis, ter c1usen, heeft een wijf ende vijf kinderen, woent 
up de meere neffens Gillis de Busere in sijn selfs huus, actum IIe april
lis LXXVI (1477)1. 

2. Gillis Haddin fs. Gillis, ter c1uusen, woont in zijn selfs huus up meer
hem. neffens Gillis sBusers, heeft I wuf ende V kinderen, actum IIe april
lis anno LXXVI (1477)2 . 
3. Pieter Modde fs Jacops. ter c1usen. heeft een wijf. zonder kinderen. 
woont met Jacob Modde zijnen broeder. pattijnmakere, in doudenborch. 
diene kent pandelic. actum IIIe aprillis anno LXXVIII (1479)3. 
4. Cornelis Haddin fs. Gillis, wonende ter Clusen, niet ghehuwet, te 
ghend met Gillis Haddin. up meerhem, die claer woont in zijn zelfs huus, 
vadere vande voorsijde Cornelis, diere voren andwoordt ende kent pan
delic. actum XIIe Juny anno LXXX (1480)4. 
5. Pieter Haddins fs. Gillis, ter c1uuse, heeft I wijf. te ghend met Gillis 
Haddins zijnen vadre, up de scipgracht diene kent pandelic. Actum 
XXIIIe novembre LXXXVII (1487)5. 

6. Pieter Modde fs. Jacops, ter c1uuse. heeft I wijf te ghend met Claus 
Ysenbaert diene kent pandelic. Actum XXIIle novembre LXXXVII (1487)6. 
7. Franchoys Uterwulghen fs. Rogiers, vancler c1use. heeft I wijf te ghend 
met Cornelis de Mete, pattijnmakere, up de mude, diene kent pandelic. 
Actum IXe decembre LXXXIX (I 489]7. 
8. Lievijne Temmermans, weduwe van Cornelis I Iadclins, ter c1usen. te 
ghend met Gillis Baddins, up de scipgracht, diene kent pandelic. Act UIll 

XXXe decembre LXXXIX (1489)8. 

9. Daneel Hoglers fs. Zeghers, vander cIuse. te ghend met Ghijselbrecht 
Tcrlinc, up de mude, diene kent pandelic. Act um Xe in april XC (1490) 
den paeschavont8 . 

;:;, : 



WILFRIED STEEGHERS 

PERSOONSNAMENINDEX 

Gillis Addin fs. Gillis 1 
Cornelis Haddin fs. Gillis 4 
Gillis Haddin fs. Gillis 2 
Pieter Haddins fs. Gillis 8 
Pieter Modde fs. Jacops 3 
Pieter Modde fs. Jacops 6 
Daneel Rogiers fs. Zeghers 9 
Lievijne Temmermans, weduwe van Cornelis Haddins 8 
Franchoys Uterwilghen fs. Rogiers 7 

NOTEN 

1. Stadsarchief Gent, Buitenpoortersboeken. Reg. 122/1. p. 33 
2. Idem. Reg. 122/2. p. 57 
3. Idem. Reg. 122/2. p. 254 
4. Idem. Reg. 122/2. p. 33 
5. Idem. Reg. 122/3. p. 239 
6. Idem. Reg. 122/3. p. 239 
7. Idem. Reg. 122/3. p. 77 
8. Idem. Reg. 122/3. p. 213 
9. Idem. Reg. 122/3. p. 51 



Heemkundig repertorium 
1999 
loPENDE HEEMKUNDIGE BIBLIOGRAFIE VOOR DE GESCHIEDENIS VAN 

HET MEETJESLAND 

Filip BASTIAEN 

Deze bibliografie is een selectieve bibliografie. Voor de werkwijze en crite
ria, zie jaarboek 43 (1992), p. 258-263, jaarboek 45 (1994), p. 213 en 
jaarboek 48 (1997), p. 261. Routebeschrijvingen worden evenmin opge
nomen. 

Voor de geëxcerpeerde jaarboeken en tijdschriften, zie jaarboek 43 
(1992), p. 261-262, jaarboek 44 (1993), p. 197-198 en jaarboek 47 
(1996), p. 239. 

Gebruikte sigels 

AM 
B 
BB 
BTFG 
BTNG 
DB 
DE 
DEO 
DL 
OTA 
HB 
HBM 
IIMGOG 

IILvN 
.JAM 
KB 
KGK 

Appeltjes van het Meetjesland 
Biekorf 
Bos en Beverveld 
Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 
Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 
De Belle 
De Eik 
De Eeklose Dobbelgebakkene 
De Levensboom 
De Twee Ambachten 
llandelingen Genootschap voor Geschiedenis Brugge 
Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 
llandelingen Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent 
liet Land van Nevele 
.Jaarboek Ambacht Maldegem 
Kapel en Beeld 
.Jaarboek van de Kring voor Geschiedenis en Kunst van 
Deinze en de Lclestreek 

.T:.· 
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LvdW 
ME 
MvT 
OH 
OR 
OVZ 
RvT 
TG 
Tgk 
TSG 
VS 

Land van de Woestijne 
Molenecho's 
Mensen van Toen 
Ons Heem 
Oud Ruysselede 
Oostvlaamse Zanten 
De Roede van Tielt 
Tijdschrift voor Geschiedenis 
Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 
Vlaamse Stam 

1. BIBLIOGRAFIE 

A. WERKINSTRUMENTEN 

bibliografieën 

1 BASTIAEN Filip, Heemkundig repertorium 1998. Lopende heemkun
dige bibliografie voor de geschiedenis van het Meetjesland. - AM, 
49(1998), 255-282. 
Thematische bibliografie met 4 indices: auteurs, trefwoorden, 
plaats- en familienamen. 

2 VANDEVEIRE Jozef, Indices op de heemkundige tijdschriften Ons 
Meetjesland (1968-1986) en Heemkundige Bijdragen uit het 
Meetjesland (1987-1998). - [Eeklo], 1999, 105p. 
Ver doorgedreven, per thema, auteur, gemeente en chronologisch 
per tijdschrift. 

Bronnen(publicaties) 

3 DEBBAUT Ronny, Staten van Goed Zomergem. deellI (1704-1755) en 
Addendum (1646-1754). - zp, 1999, 106p. Vervolg op 98/13 

4 DE SMET Erik, Monogrammen oJ hand merken in Eeklo in de 17e 
eeuw. - HBM, 13(1999), 2, 62-64. Vervolg op 98/17 

5 DE SMET Erik, Monogrammen oJ handmerken in Eeklo in de 1 ~ 
eeuw. - HBM, 12(1998), 4, 180-184. 
Alfabetisch overzicht, met korte inleidende bespreking. 

6 DE SMET Erik en HAMERLYNCK Willy, De immobiliënmarkt te Eeklo 
tijdens het Ancien Regime (1677-1682). - DE, 24(1999). 1. 37-55. 
Vervolg op 96/9, 97/5 en 98/15. 
Chronologisch, verkopers (schenkers), kopers. aard goed. 

7 DOBBELAERE Jozef. De volkstelling van hetjaar IV (1795-1796) in 
Adegem. - JAM. 4(1998). 151-200. met kaarten tabellen. 
Een inleidende bespreking (een doorsnede van het dngdUks kvt.'n: 
bewoning. gezinssamenstelling. k·ett1.1d. beroepen ... ). gevolgd door 
de volledige lijst en een !umiliennmenindt'x. 
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8 DOBBELAERE Michel. Staten van goed Kap rijke. - Gent, 1999, 4 
delen. 

9 MARTENS Albert, Komen en gaan. De stationschefs van Hansbeke. 
- DL, 11(1998), 4, 76-86. 
Naamlijst en gegevens uit de bevolkingsregisters. 

10 MARTENS Albert, De Bellemse enclave binnen de parochie van 
Hansbeke. - HLvN, 29(1998), 4, 271-288, met kaarten, indices van 
persoonsnamen, plaatsnamen enz. 
Transcript van de tekst op een kaart van 1660, met bespreking inza
ke heerlijke structuur. 

11 NEYf Luc, Lyst van de mannen tussen 16 en 40 jaar van de parochie 
Landegem anno 1745. - MvT, 9(1999), 3, 67-70, met grafiek per leef
tijdscategorie. 

12 NEYf Luc, Lyst van de mannen tussen 16 en 40jaar van de parochie 
Poesele anno 1745. - MvT, 9(1999), 2, 39-40. 

13 SCHEPENS Erik, Gildebroeders en -zusters van de Broederschap 
van de H. Gerulfus te Drongen in het Meetjesland. - AM, 49(1998), 
237-240. 

14 STEEG HERS Wilfried, Gentse poorters uit Knesselare (1542-1796). -
AM, 49(1998), 138. 

15 STEEG HERS Wil fried, Gentse poorters uit Oosteeklo (1542-1796). -
AM, 49(1998), 137. 

16 STEEG HERS Wilfried, Gentse poorters uit Oostwinkel (1542-1796). -
AM, 49(1998), 136. 

17 STEEGHERS Wilfried, Gentse poorters uit Ursel (1542-1796). - AM, 
49(1998), 135. 

18 VAN DEN OEVER Aloys en SCHOONACKER Marc, Tierijarige tafels 
van de huwelyken en echtscheidingen in de gemeente Knesselare 
over het tydvak 1796 tot en met 1870. - zp, 1999, 195p. 

Historiografie 

19 NOlTEBOOM Hugo, Kruisvaarder Salomon van Maldegem. Echt of 
verzonnen?- HBM, 13(1999), 3, 136-143,2 ill. 
Op de Markt van Maldegem prijkt een fontein met daarop een beeld 
van de kruisvaarder. Deze Salomon van Maldegem duikt o.a. op in 
het verhaal De Engel van Reesinghe oJ Het Burgslot van Maldeghem 
van August Van Acker. Het verhaal blijkt verzonnen. Er is zelfs twij
fel over het bestaan van deze Salomon. 

B. HULPWETENSCHAPPEN 

20 DEWILDE Johan, De verkoop van gronden behorend tot het Goed ten 
Broeke in Lovendegem (1388). - AM, 49(1998). 139-147, 1 kaart en 
de tekst als bijlage. 
Tekstuitgave met uitvoerige bespreking. 

21 PILLE Freddy, Eeklose bibliotheek. Reeks: stadsrekeningen van de 
80-jarige oorlog. - Eeklo, 1999, delen 20 tot en met 25. Vervolg op 
95/20, 96/25 en 98/32. 



FIup BAsnAEN 

Deze rekeningen slaan op de periode 1630 tot 1638. Geannoteerde 
tekstuitgave met uitvoerige inleiding en naamregister. 

C. DORPSGESCHIEDENIS 

Monografieën en algemeen 

22 AUDO Rob, Watervliet (en het water bleef voortklotsen). - Watervliet. 
1998, 291p., geïll. 
Chronologisch overzicht van gebeurtenissen in Watervliet, opgehan
gen aan een nationale en regionale kapstok. 
Bespr.: H.N., AM, 49(1998), 295-296. 

23 DE VLEESSCHAUWER Marc, STOCKMAN Luc en NOTIEBOOM 
Hugo, De Utrechtse Vlamingen van Assenede. Historische kennisma
king met de polder gemeente Assenede. - [ ... l. 1999, 64p .. rijk geïll. 
Gelegenheidsbrochure n.a.v. het bezoek van het Heemkundig 
Genootschap van het Meetjesland op 29 augustus. Na een inleidend 
algemeen bestuurlijk-historisch overzicht wordt uitgebreid aan
dacht besteed aan de bezochte sites: het stadhuis. de markt, de 
schandpaal, de kerkpui. de kerk en de kunstschatten. de St.
Annakapel, het beeld van de dijkwerker. de Asseneedse polders en 
de kasteelhoeve Ter Loven. 

24 DIERICKX Christ, Assenede, anno 1818 - 1819. - OTA. 7(1999), 1, 
93-103, 1 kaart, 1 tabel en 3 ill. 
Algemene bijdrage: demografie, bestuur, wapen. gezondheid. onder
wijs. economie enz. 

Iconografie, dorpszicht, fotoboeken 

25 DE CEUNINCK Paul. Van De Krone tot het Eibey. Bouwkundig erf
goed in Donk. - JAM. 4(1998), 131-150. met foto's en kaarten. 
10 gebouwen, met informatie over bouwgeschiedenis (beperkt). 
gebruik en bewoners. 

26 LUYSSAERT Jan. Landegem. een beeldige geschiedenis. - HLvN. 
29(1998), 3. 161-268. 
Foto's met commentaar. 

27 VAN DE BOUCHAUTE Cyriel. Zo zagen buitenstaanders het Eeklo 
van toen .... - DEO, 7(1998), 4. 172-178. 4 foto·s. 
Drie teksten (1834, Ph. Van der Maelen: ca. 1910. L. Elaut en 1925. 
krantenartikel) met enige commentaar en uitleg. 

Varia 

28 CLAEYS Robert. Bewoners van het Vinderholltse 
Schouwbroe1c1casteel. - HBM. 13( 1999), 1, 36-41. rijk geïll. 
Summiere informatie over eigenaars-b<."wollt'rs en het dit'llstpt'rso
nee!. 



HEEMKUNDIG REPERTORIUM 

29 CLAEYS Robert, De brouwerij van het Zomergemse Hoekje. - HBM, 
12(1998). 4, 185-186,3 foto's. 
Uiterst beperkte gegevens, Lampaert. 

30 CLAEYS Robert, Het vroegere huis Pamele in Zomergem. - HBM, 
13(1999). 2, 91-92, 2 foto's. 
Gesloopt vakwerkhuis dat dateerde uit 1622. 

31 DE DONCKER Jos, Nonkel Jan op bezoek in Aalter. - LvdW, 
22(1999). 1, 5-17, talrijke ill. 
Radio in Aalter in de jaren '30. Op 9 juli 1933, in het kader van de 
Guldensporenfeesten, kwam de presentator van de kinderuurtjes, 
Jan Boon, op bezoek. 

32 DE SMET Erik, "Eenefutilitefjt om niet veel Vlaems aen te verquisten" 
of een brokje moraliteitsgeschiedenis van onze voorouders. - DEO, 
8(1999). 2, 73-78,2 plannen. 
Een huurgeschil tussen Jan Lampaert en zijn huisbazin Elisabeth 
Willems over een moestuin. De Eeklose rechtszaak sleepte maar 
liefst twee jaar aan. 

33 NOTTEBOOM Hugo, Achterstallige belastingbetalers in Adegem in 
1792. - HBM, 13(1999). 2, 93. 
Johanna De Rycke en Johannes Willems. 

34 VERVALLE Walter, De lange weg van een oude dorpspomp. - DB, 
11(1998). 3

j 
20-22, 1 foto. 

Bellem, 190e - 20ste eeuw. 

D. ARCHEOLOGIE 

35 CROMBE Ph. & VAN DER HAEGEN Guy, Midden-paleolithische 
jagers-verzamelaars te Aalter. Getuigenissen van Vlaanderens vroeg
ste bewoning ca. 80000 - 60 OOOjaar geleden. - Uit Vlaamse bodem, 
1996, 7-10. 

36 DE DECKER Sam, 1275jaar Assenede: een verjaardag die er geen 
is ". Een overzicht van het archeologisch onderzoek in Assenede. -
DTA. 7(1999). I, 14-20,4 foto's en 2 tekeningen. 
Overzicht van het beperkte archeologisch onderzoek. 

E. HISTORISCHE GEOGRAFIE & ECOLOGISCHE GESCHIEDENIS 

37 CAMERLINCKX Jan, Landschapsontwikkeling te Aalter. - LvdW, 
22(1999), 1. 18-38, foto's, tekeningen, kaarten en tabellen. 

38 DE VLEESSCHAUWER Marc, De Asseneedse polders: 16de en 17de 
eeuwse bedfjkingswerken in het Assenederambacht. - DTA, 7(1999). 
I, 50-77, 5 kaarten, 3 tekeningen en 4 illustraties. 
Over bedijkingsoctrooien, het dijktracé, dijkwerkers, prijzen, polder
bestuurlijke aangelegenheden, de bedijkingstechniek en de heren 
van Slnt-Albert. 

39 DE VLEESSCHAUWER Marc, De Landsdljk q[ Graal Jansdfjk: ruim 
v!1f eeuwen historie. - DTA, 7(1999), 2, 12-20, 2 kaarten. 
Voornamelijk over de aanleg. 



FJup BASTIAEN 

40 STOCKMAN Luc, De Generalen Vrijen Polder in het Meetjeslandse 
krekengebied. - AM, 49(1998), 183-236, met foto's en kaarten en de 
tekstuitgave van de ommelopers als bijlage. 
Oorsprong van de polders met overstromingen, bedijkingen en 
stormvloeden als cruciale data. De eigenlijke aanleg van de 
Generalen Vrijen Polder dateert van 1652. 

F. POLITIEK-BESTUURLIJKE GESCHIEDENIS & INSTELLINGEN 

zie ook de nrs. 10 en 89 

41 DE KRAKER Adrie, Bestuur en bestuurders van het Asseneder
ambacht tijdens de zestiende eeuw, 1500-1550. - DTA, 7(1999), 1, 
24-49, geïll. met tabellen, grafieken, tekeningen, foto's ... Als bijlage 
de samenstelling van de schepenbank. 
Vrij uitvoerige studie met aandacht voor het ambtsgebied, de 
samenstelling van de bestuursorganisatie, financiële inspanningen, 
de rechtspraak en conflicten met andere bestuursorganen. 

42 DE SCHEPPER Andries, Voor Outer en Heerd, Evergem 1798-1998. 
- Evergem, 1998, 33p., geïll. 
Brochure over de boerenkrijg in Evergem, Ertvelde, Kluizen en 
Sleidinge, met daarin voornamelijk aandacht voor Jan-Baptist Van 
Lent, onderwijzer-koster te Doornzele. 
Bespr.: H.N., AM, 49(1998), 291-295. 

43 DE SMET Erik, Tribulaties tussen de stad Eeklo en de grote tiend
heffers nopens herstellings- en uitbreidingswerken aan de kerk 
(17de-18de eeuw). - AM, 49(1998), 113-134, met foto's en plannen. 
Meerdere processen waarvan de afloop niet steeds is gekend. De 
miserie begon met de kerktoren en de uitbreiding van de kerk was 
evenzeer een twistappel. Het artikel eindigt met een stuk over het 
behoud van de parochiale structuur in 1786. de regeerperiode van 
de keizer-koster Jozef 11. 

44 DE VLEESSCHAUWER Marc & CLAEYS Jackie. Over kerkpuien 
gesproken. - DTA. 7(1999), 1,3-6. 1 foto. 
Over openbare aankondigingen (mondeling) in Assenede. 16de -
20ste eeuw, en over een materieel aspect ervan zoals de roeptribune 
of kerkpui. 

45 DIERlCKX Christ, In 't Oud Gemeente/mis te Bassevelde. - DTA, 
7(1999), 3, 44-46, 2 foto's. 
De eerste herberg-gemeentehuis + geplogenheden voordien. 

46 MARTENS Marc, Middelburg en het adellijke huis pan Arcllberg. -
JAM, 4(1998), 239-256, geïll. 
Tot 1860 waren de Arenbergs als erven van de laatste gnwin van 
Middelburg eigenaar van ongeveer 125ha g)'ond te Middt'lburg. 
waaronder 60ha bos. Dit leidde regelmatig tot betwistingen met het 
gemeentebestuur van Middelburg. 

47 PAUWELS Omer, Assenede lUdens de Tachtigjarige oorlog (1568· 
1648). - DTA, 7( 1999), 1. 78-86. 3 kaarten. 



HEEMKUNDIG REPERTORIUM 

-l8 PILLE Freddy, De machtsgreep van Jacques Veltganck. - DED, 
8(1999), 1, 12-18,3 documenten. 
Politieke carrière van een lid van deze belangrijke Eeklose familie. 

49 SERLET Luc, Driehonderdjaar landelijke politie te Knesselare, 1660-
1995. MDe pioniers van de landelijke politie". - Knesselare, 1999, 
177p. rijk geïll. met foto's en documenten. 
Voornamelijk 20ste eeuw, veldwachters. 
Bespr.: FB, in AM. 50(1999), 370. 

50 STEVENS Willy. De heer van Sint-Joris ging zijn galg te buiten. -
LvdW. 21(1998), 3-4, 55-58. Vervolg op 97/60. 
Probleem over de begrenzing van de heerlijkheid van Sint-Joris en 
die van de gravelichede van Knesselare. Proces voor de Raad van 
Vlaanderen. 1657. Vervolg van de getuigenissen. 

51 TONDAT Romano. Tegen die van Maldegem ... - DED, 8(1999). 2. 94-
97. 1 foto. 
Eén feit over de verstoorde betrekkingen tussen Eeklo en Maldegem. 
De Eeklonaar Hannekin de Machy werd in 1453 ten onrechte 
beschuldigd van diefstal en gefolterd op bevel van de heer van 
Maldegem. De baljuw van Maldegem, zijn collega van den Hondsche 
en een sergeant van de Graaf van Vlaanderen werden veroordeeld. 

52 VAN DE ROS1YNE Hendrik, Maldegem zet de stap van een kerkelij
ke naar een burgerlijke begraafplaats. - JAM, 4(1998), 51-92, met 
foto·s. kaarten enz. 
Op initiatief van de liberale burgemeesters Jan De Smet en Lieven 
De Buck vat men de de (lokale) schoolkwestie de kerkhofkwestie 
aan. De kerkelijke begraafplaats wordt vervangen door een gemeen
telijke in de Katsweg. Dit brengt heel wat getouwtrek mee tussen de 
katholieken en de liberalen. Op 19 oktober 1873 heeft de eerste 
begrafenis plaats op het nieuwe kerkhof. 

G. SOCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 39 en 147 

53 BASTlAEN Filip, Individu versus gemeenschap, Maldegem, 1833. 
Cholera, gezondheidsmaatregels en begrafenisgebruiken. - AM, 
49( 1998). 73-83. 
Een stuk mentaliteitsgeschiedenis. Een man, Frederik Dusslier. 
overlijdt aan cholera. wordt op zijn eigen veld begraven en dan 
beginnen de buurlpoppen te dansen. 

54 BLOMME JÜrgen. De huwelijksleefiijd in Eeklo (1759-1916). - DED, 
7(1998). 4, 163-168. 2 tabellen en 1 grafiek. 
Ook benaderd volgens beroepsklasse. 

55 BONNE Barl. Waarschoois textielverleden. - HBM, 12(1998), 4, 164-
179; 13(1999). 1. 16-23; 3. 131-135 rijk geïll. 
I<':en overzicht vanaf de 19de eeuw. met een bespreking per fabriek: 
o.a. de Société anonyme de Waerschoot. waarin de familie Buysse 
een belangrijke rol speelde (1889-1981). en andere bedrijven, ook de 
kleine weveriJen. 

:3-1 J 
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56 CLAEYS Robert, Zout bij de wijn. - DED, 7(1998), 4, 169-171, 2 
foto's en 1 kaart. 
De Eeklose zoutziederij en wijnhandel van Aloïs Dhondt en nadien 
Desiré Goethals (1868-1922?). 

57 CUYPERS Jan, Assenede en haar mijnwerkersverledeTL - DTA, 
7(1999), 3, 19-38, 6 foto's en 4 documenten. 
Algemeen + getuigenissen van Roger Wassenhove, Firmin Van 
Hootegem, Julien Bral, Gerard Neyt en Robert Poppe. 

58 DE CEUNINCK Paul, De eerste gemeentelijke steenwegen in Donk. 
Een kroniek. - JAM, 4(1998), 93-130, met foto's, kaarten enz. 
Toen Donk in 1873 parochie werd, was het uitsluitend via zandwe
gen verbonden met het station op de Krone, met Vake en Moerkerke. 
Het gemeentebestuur, pastoor Joannes De Swaef en de sociaalvoe
lende adellijke families della Faille d'Huysse en de Ghellinck 
d'Elseghem maakten werk van de ontwikkeling van Donk. 

59 DE CONINCK Paul, De weg Maldegem-Aalter in historisch perspec
tief -JAM, 4(1998), 201-238, met kaarten, foto's enz en een namen
lijst van aangelande eigenaars als bijlage. 
In 1840 waren enkel de weg Gent-Brugge en de weg naar Nederland 
gekasseid. De overige wegen waren zandwegen. Aanvankelijk waren 
het private belanghebbenden en grondeigenaars die in 1844 stappen 
ondernamen om de weg naar Aalter over Papinglo te bestraten. Pas 
in 1908 werd de weg in de staatswegenis opgenomen en werd de tol 
afgeschaft. 

60 DE SMET Aimé & VAN DE WOESTIJNE Paul, De Eeklose coöperatie 
werkmanswelzijn 1900-1985. - HBM, 12(1998), 4. 145-155; 
13(1999), 2, 51-61, met foto's en documenten. Vervolg op 98/104. 
Monografie. Liberaal partij lokaal, liberaal verenigingsleven. cinema. 
café en de uitbaters. 

61 DE SMET Erik, Bewoning en mensen te Eeklo in 1638. - HBM. 
13(1999), 1,24-35;3,97-106 . met kaarten en foto's, 
Op basis van land- en ommestellingsboeken en eventueel andere. 
aanvullende bronnen, wordt per straat de bewoning geschetst. Over 
de eigenaars, de bewoners en hun beroep wordt in de mate van het 
mogelijke één en ander meegedeeld. 

62 DE VLEESSCHAUWER Marc. De dinsdagmarkt te Assenede he~{t al 
650jaar bestaansrecht. - DTA, 7(1999),3,66-71. 1 ill. 
Octrooi 1349, marktplein. marktrechten. 

63 LOOTENS Cyriel. Verdwenen Bellemse bedrijven. - DB, 11 (1998). 3, 
23-33, rijk geïll. 
Over Bellemse brouwerijen, vanaf midden 19de eeuw: Van 
Maldeghem, Meiresonne. Lootens. Van Lantschoot, Van de Velde en 
Sierens. 

64 LOOTENS Cyriel. Verdwenen Bellemsc bedrijven, De 'MekcHliekc 
bakkerij De Klok'. - DB. 12( 1999). 1-2. 30-37. 4 foto·s. 2 kaarten en 
1 document.. 
Bakkerij Lootens. kort voor en na de Eerste Wereldoorlo~. met t'en 
zekere regionale uitstraling. De bnkkersstiel bleef in de J~1l11ilie tot 
1965. 
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65 LOOTENS CyIiel, Verdwenen Bellemse bedrijven. De Zeildoekweverij. 
- DB, 11 (1998), 4, 23-31, met foto's, plannen enz. 
19de - 20ste eeuw, aangevuld met familiale en volkskundige ele
menten over de familie Van Acker en Nys. 

66 NOTTEBOOM Hugo, De molen van Bernard Dominiek Van 
Hoorebeke. - HBM, 13(1999), 3, 121-123, 1 plan. 
Eeklo, 19de eeuw, bezwaren van buren. 

67 PILLE Freddy, Eeklose emigranten in Zeeland (1559-1637). - DED, 
8(1999), 2, 98-100. 
Op basis van steekproeven in de Genealogische Afschriften van het 
Rijksarchief in Zeeland. De bron is interessant voor heel het 
M eetj esland. 

68 PILLE Freddy, Het uitzicht van Eeklo in de vroege 17de eeuw. - DED, 
8(1999), 2, 60-72, 4 ill. 
Aan de hand van het landboek van 1638, weliswaar zonder kaart, en 
de contributielijsten wordt een beeld geschetst van de bewoning, (de 
wegen en het landschap). Eeklo-binnen is te beschouwen als een 
minidorp met een aantal vervallen hofsteden., voornamelijk houten 
huizen, vrij weinig kasseiwegen, een vijftal waterputten en onge
bruikte molenbergen. Er waren wel twee oliemolens. De Markt met 
het stadhuis bood een gevoel van ruimte, door de lage en minder 
intense bebouwing. Van de vroegere voorspoed is zowat niets meer 
te merken. 

69 TONDAT Romano, Landbouwkundige bedrijfsgebouwen te Assenede 
in 1966-1970. - DTA, 7(1999), I, 144-148,8 foto's. 
Typische gebouwen met strodak. 

70 VANDEVElRE Jozef, Nog eens de hosteliers van Ursel. - AM, 
49(1998), 241-254, 2 kaarten en 1 document. 
O.a. Duitse bronnen moeten het belang van Ursel als halJwegpa
rochie tussen Gent en Brugge hard maken. De schilder Albrecht 
Dürer was bv. één van de voorname gasten in Ursel. Hij bekijkt ook 
waar dat alle passanten logeerden (overZicht herbergen). 

71 VAN DE WOESTIJNE Paul, De Landbouwcomice Eeklo 1848-1998. -
HBM, 13(1999), I, 1-15; 2, 65-79, talrijke ill. en een ledenlijst vol
gens de behandelde periode per aflevering .. 
In elk landbouwdistrict moest een landbouwcomice worden opge
richt in uitvoering van een KB van 1848. Aanvankelijk steunden 
dergelijke verenigingen op notabelen: in Eeklo burgemeester 
Dhuijvetter, griffier Van Hoorebeke, vrederechter Ecrevisse e.a. De 
omvorming tot Landbouwsectie Eeklo in 1859 maakte het ontplooi
en mogelijk. Thema's die de organisatie bezighielden: landbouwten
toonstellingen, octrooien, stoomdorsmachine, 

H. GODSDIENST- EN KERKGESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 43, 120, 121 en 137 

72 I3HAEKMAN Willy, Twee heksen te Assenede (eind 16de en midden 
17de eeuw). - AM, 49(1998), 57-71, 3 documenten. 



FILIP BASTIAEN 

Het eerste geval, met de zwangere Catharina Cursse in de hoofdrol, 
eindigde met de verbranding van de verdachte. Van de tweede 
betichte, momenteel een onbekende vrouw, is niet eens geweten of 
het ooit tot een proces kwam. 

73 MARTENS Albert, De Philomenakapel te Hansbeke. - AM, 49(1998), 
149-182, rijk geïll. en met talrijke bijlagen, waaronder een biblio
grafie. 
Uitvoerige en gedetailleerde studie. Philomena was ooit een heilige, 
maar viel van haar voetstuk. Achtereenvolgens komen de kapel met 
exterieur en interieur, de bouwheer, de verering, het onderhoud enz. 
aan bod. 

74 MARTENS Albert, Verering van de H. Coleta te Hansbeke. - OVZ. 
73(1998), 4, 290-291, 1 grafiek. 
O.a. evolutie doopnaam Coleta. 

75 MARTENS Albert, Verering van Sint-Antonius met het varkentje te 
Hansbeke. - OVZ, 73(1998), 4, 288-289. 2 foto's en 1 grafiek. 
O.a. evolutie doopnaam Antonius. 

76 SPANHOVE Joris. Bisschoppelijk visitatieverslag van de parochie 
Assenede in 1627. - DTA. 7(1999), 1.87-92. 1 ill. 
Samenvattend relaas van het bezoek van bisschop Antoon Triest. 

77 STOCKMAN Luc, Het aantal parochies in het decanaat Aardenburg 
sedert haar oprichting ca. 1285 tot 1559. - AM, 49(1998), 101-111 
met een overzichtslijst. 
Evolutie van het aantal parochies in een decanaat dat gedurende 
decennia aan de grillen van de zee was blootgesteld. Discussie met 
andere auteurs. 

78 STOCKMAN Luc, Kerkelijk leven te Zomergem in de 1&ie eeuw. -
AM. 49( 1998), 37-56. met foto·s. documenten en naamlijsten als bij
lage. 
Voornamelijk aan de hand van rekeningen: viering van kerkelijke 
hoogtijdagen, fundaties en jaargetijden. heiligenverering. lokale gil
den, het kerkgebouw enz. 

79 VAN DE MOORTEL Angèle, Inhuldiging en wijding van de kapel van 
de BJB op zondag 3 oktober 1954. - LvdW. 21 (1998), 3-4. 70-72. 3 
foto's. 
Aalter. reeds gesloopt. 

80 VAN HOECKE Rita. De Zusters van Liefde in Ten Doorn (1822-1965). 
- Maldegem, 1998, 200p .. rijk geïll. 
Het wel en wee van een kloostergemeenschap. met daarin vooral 
aandacht voor drie pijlers: de zusters van Liefde als kloosterge
meenschap, de evolutie van het gebouwencomplex en de uitbouw 
van het onderwijs. 
Bespr.: R.B .. AM. 49(1998), 299-300. 

I. MILITAIRE GESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 47 en 114 

81 BAECKELANDT Roger. Oor[ogslwrinneringc/1 1940-1945. - L"dW. 



21 (1998). 3-4, 25-334 foto's. 
Aalter. Sterrewijk. 

HEI,MKUNDIG REPEHTORIUM 

82 CLAEYS Jackie, Assenede tijdens de Eerste Wereldoorlog.- DTA, 
7(1999). 1. 104-117, 3 foto's en als bijlage een overzicht van de 
Asseneedse gesneuvelden (door Christ Dierickx). 

83 DE GROOTE Albert. Landegemse soldaten, oud-strijders en burger
lijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Aanvullende gegevens. 
- MvT, 8(1998). 4, 87-89. 
Over Vlaamse/Amerikaanse oudstrijders uit het Land van Nevele. 
Met een namenlijst. 

8--l LUYSSAERT Jan, Oorlogsrelaas van Florimond Pynaert, de 
Landegemse vrijwilliger 1914-1918. - HLvN, 29(1998), 4, 319-356; 
30( 1999). 1, 54-82. met kaarten en enkele foto's. 
Aan de hand van zijn notities en eventueel andere bronnen schreef 
Florimond Pynaert na de oorlog zijn wedervaren. Het verhaal werd 
reeds in 1974 uitgegeven, in het handschrift van de auteur. De hui
dige versie is uitgebreid met commentaar, toelichtingen en illustra
ties. 

85 NOTIEBOOM Walter, Tachtig Jaar geleden eindigde de Eerste 
Wereldoorlog. - JAM, 4(1998), 257-303, rijk geïll. en met een naam
lijst van de gesneuvelden. 
De plaatselijke gebeurtenissen tijdens de oorlog die in Maldegem 
veel ellende en armoede bracht; de dodelijke grensdraad, gedwongen 
tewerkstelling, hulpcomité, opeisingen enz. Met een uitgebreide foto
rubriek. 

86 PILLE Freddy, De Vrede van Munster en Eeklo. - DEO. 7(1998). 4, 
153-162, 5 ill. 
De toestand kort voor het sluiten van de vrede en ook nadien was 
voor de lokale bevolking geen verademing. Aanvankelijk persten de 
Nederlanders nog wat geld uit het contributieland, nadien voerden 
de Spanjaarden oorlog tegen Frankrijk, zodat opnieuw veel geld 
nodig was en daarenboven had Eeklo af te rekenen met inkwartie
ringen. 

J. KUNST, CULTUUR & WETENSCHAPPEN 

inclusief onderwijs en pers 

zie ook de nrs. 31, 80, 126 en 127 

87 DE DONCKEH Jos, Van Alynljesschool tot klein Sinl-Gero{{ - AaIter. 
1998, overvloedig geïll. 
Een monografie over het ontstaan, de groei en het leven van een 
Vrije Dorpsschool in Aalter van 1879 (eerste schoolstrijd) tot 1997 
(fusie tot één grote scholengemeenschap). 
De eerste naam ontstond door het belang van cle familie Alyn. Vanaf 
1949 kwam de school onder de leiding van de Broeders van Liefde. 
Hespr.: P.L., AM, 49( I 99HJ, 29H-299 en Peter Laroy, LvclW, 22(1999), 
1, 55-56. 
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88 DE REUCK Dirk, Het kasteeldomein van Bellem tydens de 17de en 
lSde eeuw. - AM, 49(1998), 85-100, met foto's, plannen, documen
ten enz. 
In een eerste deel een bespreking van voorname grondbezitters in 
een woest landschap, zoals de familie Van Lake, Wijts en Rijm. Het 
kasteel zelf evolueerde uit een huys van plaisance. Heel wat aan
dacht gaat ook naar Sanderus die van het kasteel en de omgeving 
een ets maakte. Het artikel sluit af met het kasteel onder de familie 
Montmorency. 

89 LAROY Peter, Een officiële middelbare school te Aalter (1949-1950). -
LvdW, 22(1999), 1, 46-54, 2 foto's. 
Het ontstaan van middelbaar onderwijs en de concurrentieslag tus
sen 'liberalen' en katholieken. 

90 NOTIEBOOM Hugo, De meysjes-school van pastoor Duvillers te 
Middelburg. - HBM 12(1998), 4, 156-163, 3 ill. 
Lokale schoolgeschiedenis, kort voor en een tijd na de Belgische 
omwenteling met als hoofdbestanddeel de strijd om een meisjes
school tussen kannunik Jozef Andries en pastoor Constant 
Duvillers. 

91 NOTIEBOOM Hugo, Louis Braet uit Kaprijke contra August Van 
Acker uit Eeklo. - HBM, 13(1999), 2, 80-86, 1 ill. 
Dispuut gevoerd in de Gazette van Eecloo tussen 1863 en 1868 tus
sen de stadssecretaris van Eeklo en de onderwijzer-kostschoolhou
der van Kaprijke over onderwijs en dichtkunst. Er wordt niet steeds 
de bal gespeeld. 

92 NOTIEBOOM Hugo, Radio: het manna uit den hemeL - JAM, 
4(1998), 7-50, rijk geïll. 
Jozef De Lille was de promotor van radio en radiotoestellen in 
Maldegem, vanaf de jaren '20. Hij dreef handel. maar had vooral oog 
voor het educatieve van de radio, waarbij ook en vooral het Vlaamse 
element opduikt. Hij organiseerde o.a. een radiofeest. 

93 PILLE Freddy, Een halve eeuw onderwijs 1600 - 1650. - DED, 
8(1999), 1, 2-9, enkele ill. 
Eeklo, officieel onderwijs 

94 THYS Maurice, 35 jaar ten dienst van het klooster en de mei!?jes
scholen te Aalter. - LvdW, 21(1998). 3-4, 39-47, 2 foto's en 2 ill. 
Over Camilla Van Ceulebroeck (1861-1924). directrice van de school 
van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo van 1893 tot 1921. 

95 VAN MALDEGHEM Jeroom, Gebrandschilderde glasramen in de 
Maldegemse Sint-Barbarakerlc. - Maldegem, 1998, 4 7p .. r~jk geïll. 
Van de 14 ramen worden de schenkers, iconografie, symboliek, gla
zenier, afmetingen enz. besproken. 
Bespr.: H.N., AM, 49(1998). 296. 

K. TAAL- EN LETIERKUNDE 

Naamkunde, dialectologie, toponymie ... 

zie ook de nrs. 19, 119, 123en 136 
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96 DE VLEESSCHAUWER Marc, What's in a name: enkele taalhistori
sche beschouwingen over de plaatsnaam Assenede. - DTA, 7(1999), 
1, 7-1l. 

97 OEVOS Magda, De streektaal van de Twee Ambachten in het 
Vlaamse dialectlandschap. - DTA, 7(1999), 1, 134-143, 6 kaarten. 

98 LUYSSAERT Jan, Cyriel Buysses Nevelse periode (1859-1896). -
HLvN, 30(1999), 3, 141-143. 
Beknopte biografie van deze Nevelse letterkundige. 

99 LUYSSAERT Jan, Nevelse realiteit en Buyssesfictie in "Het recht van 
de sterkste". - HLvN, 30(1999), 3, 198-212,4 foto's en 1 bidprentje. 
Licht gewijzigde versie van een artikel verschenen in Mededelingen 
van het Cyriel Buysse Genootschap, 1998. 
Het verhaal speelt zich duidelijk af op de Hul te Nevele, de persona
ges zijn naar het leven getekend en af en toe zijn ze in bestaande 
personen herkenbaar. 

100 STROBBE Arnold, Herinnering, een verhaal van C. Buysse. - HLvN, 
30(1999), 3, 174-181, met het verhaal als bijlage. 
Dit artikel verscheen eerder in De St.-Sebastiaangilde in Poeke en 
Lotenhulle, Nevele, 1980. 
Verscheidene elementen wijzen erop dat de auteur voor dit verhaal 
een beroep deed op herinneringen aan zijn schutterstijd bij de Sint
Sebastiaangilde in Poeke en Lotenhulle. 

101 STROBBE Arnold, Lotenhulle in het werk van Cyriel Buysse. - HLvN, 
30(1999), 3, 182-197,5 foto's. 
Gewijzigde versie van een artikel verschenen in OF-Spiegel, 1997. 
Bekende elementen zijn De Graeve van Halfvasten, Veronica's Kruis, 
de Malsem, de Sperre enz. 

102 VAN DE CASTEELE Jozef, Het niet onbesproken drieial uit de 
Schandpaal. - HLvN, 30(1999). 3, 166-173. 
Licht gewijzigde versie van een artikel verschenen in Mededelingen 
van het Cyriel Buysse Genootschap, 1986. 
Met een veelheid aan Nevelse elementen. In de roman stonden 
Adolphe V. Schatteman, Adèle Fobe en Auguste de Oeurwaerder 
model voor de personages. 

103 VAN DE CASTEELE Jozef, Hei rusthof te Vosselare en zoals C. 
Buysse het zag in "Het HolJe". - HLvN, 30(1999), 3, 144-165,5 foto's 
en 3 documenten. 
Geactualiseerde versie van een artikel verschenen in hetzelfde tijd
schrift in 1975. 

104 WILLEMS Gustaaf, Dialectspreuken in Assenede. - DTA, 7(1999). 3, 
62-63. 

L. FAMILIEKUNDE 

familiegeschiedenis 

105 BAECKELANdT Roger, Ba(ec)keland(t}: een bijna verdwenen familie
naam te Bellem. - DB, 11(1998), 3, 2-19; 4, 17-22, rijk geïll. Vervolg 
op 98/159 
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Graatgenealogie, toegespitst op 1 gemeente 
106 DE BAERE Guido, De geschiedenis van de familie De Baere. stro

dekkers te Maldegem. - Wondelgem, 1999, 27p., gem., met namen
register. 
Bespr.: DL, 12(1999), 3, 93-94. 

107 DOBBELAERE Jozef, Defamilie Ginneberge. - DL, 12(1999), 1, 24-
31.Vervoig op 99/108. 
graatgenealogie 

108 GINNEBERGHE Firmin, De familie Ginneberge. - DL, 11(1998), 4, 
86-98. 
Graatgenealogie 

109 HAMERLYNCK Willy, Bollengiers {Eeklo - l7de eeuw}. - DE, 
24( 1999), 1, 3-36, geïll. met handtekeningen en met overzichtstafel 
als bijlage. 
Graatgenealogie met meer dan louter biografische ,gegevens. 

110 HAMERLYNCK Willy, De Croocq te Eeklo {1 rae eeuw}. - DE. 
23(1998), 4, 161-255. 
Graatgenealogie met een veelheid aan informatie. 

111 HAMERLYNCK Willy, De schepenen Dercker- Dhercker te Eeklo in de 
l7de en lSde eeuw. - DE, 24(1999), 2. 59-95. met documenten en 
overzichtstabellen. 
8 familieleden oefenden een tijd het ambt van schepen uit. 

112 LOMME André. Defamilie De Fruyt in het Zomergemse Korteboeken. 
- HBM, 12(1998). 4. 187-190. 2 foto·s. 

113 MARTENS Albert. Defamilie Saey. Eenfragment van de Aalterse tak. 
- DL. 12(1999), 1. 6-23. 
graatgenealogie 

114 SPITIAEL George. Heer, herinner u de namen ... 1 - DEO. 8(1999). 1. 
31-38. geïll. 
Over de Eekloose slachtoffers van de tragische meidagen 1940. met 
gegevens over de begraafplaatsen. 

115 WAELPUT Erik en Fons. Een kuipers:familie in Merendree. Van 
Englebert tot Jules Waelput. - HLvN. 30(1999). 1. 3-47. rijk geïll. met 
foto·s. documenten enz. 
Evolutie in het ambacht. de familiegeschiedenis. de benodigdheden 
(19de - 20ste eeuw). 

Biografieën 

116 CAUCHIES Jean-Marie. Del/X grands commis bdtisseurs de tlilles 
dans les Pays-Bas Bourguignons: Jean de Lannoy et Piem~ Bladeling 
{vers 1450/60}. - De Jacques Coeur à Remmlt. Gestionnaires et 
organisations. Troisièmes rencontres - 25 et 26 novembre 1994. 
Université des Sciences sociales. Toulouse. 1995. p. 45-59. 2 kaar
ten. 
Handelt onder meer over de stadstichter en -bouwer Pieter Bladelin 
(Middelbur~). voor wie dit een teken van macht WHS en nkt ZOZt.'l'r 

uit liefc1acligheid. 



HEEMKUNDIG REPERTOI<JUM 

117 CLAEYS Jackie. Edmond De Decker, jachtwachter van de 
Doornendijlc. - OTA. 7(1999). 3. 6-10. 4 foto's en bidprentje. 
Assenede. 1886-1973; jacht. stroperij. otters en volkshumor. 

118 OEBBAUT Ronnv, Interne migratie in het Meetjesland. DeJamilie Van 
Buyseele. Adde~dum. - DL. 11(1998). 4, 101-102. Addendum bij 
98/99 

119 DE GROOTE Stefaan. De automobiel van mijnheer Cynel. - HLvN, 
30(1999). 3. 213-220. 1 foto. 
Cyriel Buysse reisde graag met zijn auto en dit komt ook voor in zijn 
werk. o.a. in reisverhalen. 

120 DE VLEESSCHAUWER Marc, De laatste begraving in de kerk van 
Oosteeklo. - OTA. 7(1999), 3,47-50. 1 document. 
1784. met vnl. biografische gegevens over Joanna Maria Goethals. 
echtgenote Joannes Wauters. 

121 EVERAERT John, L'Inquisition dévoile: Levinus Apolonius (1544-
1594). Un "humaniste" JIamand raté aux Cananes. in História das 
Ilhas Atlafiticas, Volume Il, Funchal/Madeira, 1997, p. 159-174. 
Een merkwaardig levensverhaal over een zekere Lieven van 
Ghentbrugghe, een humanist. geboren in Middelburg omstreeks 
1545. Hij was hulpprofessor aan het kapittel van Sint-Oonaas, maar 
kwam in contact met de ketterij. Hij trok naar de Canarische eilan
den en kreeg ook daar te maken met de inquisitie. Hij werd onthe
ven van de verdenkingen en herneemt zijn beroep als leraar. Hij 
sterft in armoede op Santa Cruz de la Palma rond 1595. 

122 PARMENTIER Jan. "Dog alsoo de li~Ide blind is ... " De zwerftocht van 
een Waarschootse klerk in Oost-Indië. 1699-1710. - AM, 49( 1998). 5-
35, enkele documenten en de opvarenden van een VOC-schip als 
bijlage. 
Uitvoerige biografie van Carolus Van der Haeghe aan de hand van 
een ego-document, n1. zijn reisgeschriften. Hij was aanvankelijk grif
fiersklerk, eerst in Boekhoute, dan in Eeklo. Een verboden liefde 
dreef hem op avontuur en naar de VOC. Hij was achtereenvolgens 
(misnoegd) soldaat in Batavia, in dienst van de Spaanse kroon op de 
Filippijnen en tot slot trok hij naar Japan, waar hem eveneens 
hachelijke avonturen wachtten. 

123 STOCKMAN Luc, Van Assenede Diederike. - DTA, 7(1999). 1. 21-23. 
De vertaler van de middelnederlandse Franse ridderroman Floris 
ende Blancefloer in het Diets. Hij was in de 13de eeuw ontvanger 
van de cijnzen van woeste gronden, o.a. in Assenecle. 

124 TEJRLINCK Frank, Edward De Suller (I856-1899). Een Eeklonaar 
werd monnik in Maredsous. - IIBM, 13(1999). 3, 107-120, rijk geïll. 
Was eveneens een tijdje onderpastoor in Middelburg en Knesselare. 
Was muzikaal begaafd. 

125 VAN ACKEH L., Een Vlaamse pastoor en zUn JClIllilic in Amerika: 
AUón.<; [)cpoorter van [Joeke ( 1872-1909). - Biekorf. 98( 1998). 4, 346-
~3f)1, 2 brieven als biJlage. 
I'.ÁJon van een voorname familie. Zijn vader Ivo was landbouwer, 
steenbakker en raadslid. Een deel van de familie (rok omstreeks 

:)' J! i 



FILIP BASJlAEN 

1890 naar Amerika. Alfons volgde later. Samenvatting van 12 brie
ven over zijn verblijf aldaar. De brieven werden gevonden op de 
hoeve van een vroegere mede-seminarist. 

126 VAN DE VEIRE Remi, Valery Stuyver. priester-schilder te Oosteeklo. -
DTA, 7(1999), 2, 89-98, rijk geïll., o.a. met foto's van werken. Zie ook 
96/103 en 98/168 
Tijdens zijn verblijf in Oosteeklo (1948-1956) maakte hij minstens 
14 werken (13 schilderijen - waarvan 2 over Oosteeklo - en 1 houts
kooltekening). Hij ging in tegen de toen gangbare religieuse voor
stellingen en de beeldhouwer viel te bespeuren in de schilder. 

127 VAN DE WOESTIJNE Paul, Aimé Mouqué en James Ensor. - HBM, 
13(1999), 3, 124-130,2 foto's en 1 programma. 
Mouqué was directeur van de Eeklose Muziekacademie (1939-1956), 
componist, en zette de muziek van Ensor op papier. 

128 VAN ELSLANDE Rudy, Renaat van Elslande, minister van Staat, een 
geboren Boekhoutenaar. - DTA, 7(1999), 2, 72-79, 1 foto, familiewa
pen en beperkte kwartierstaat. 
Korte biografie van een Vlaamsgezind CVP-politicus en een wat rui
mere genealogische context. 

129 WILLE Erik, Karel Waerie, ook een Aaltersefiguur. - LvdW, 21(1998). 
3-4, 5-24, talrijke ill. 
De Gentse volkszanger bracht zijn jeugdjaren door in Aalter (1849-
1860). Hij volgde er enkele jaren lager onderwijs bij Leonard David. 

kwartierstaten 

130 LUYSSAERT Jan, De voorouders en bloedverwanten van Virginie 
Loveling. - MvT, 8( 1998), 4, 74-86, met minikwartierstaat. 

131 VERBRUGGE Walter, Voorouderreeks van Emiel Van Leeuwen 
(°Lcmdegem 1866 - +Gent 1939). - MvT. 9( 1999). 2. 26-32. 

M. VOLKSKUNDE 
ook ontspanning( -sverenigingen) 

zie ook de nrs. 4. 69. 75. 76 en 129 

132 BAECKELANDT Roger. Het cinq-sizen kansspel. - LvdW. 21 (1998). 3-
4. 34-35. 1 foto. 
Algemeen 

133 BOLLAERT André. Van Buysse tot Dhaenens: honderd jaar wielerle
ven in het Land van Nevele. - HLvN. 30(1999). 2. 85-126. lijk geUl. 
met foto's, documenten enz. 
Een geschiedenis van de fiets en de wielersport in de streek. met in 
de eerste plaats de prestaties van de renners. Marcel Buysse was de 
eerste die het internationaal waarmaakte en Rudy Dhaenens 
behaalde de wereldtitel. Ook de opkomst van de nets en de wit'kr
sport. 
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134 DE VLEESSCHAUWER Marc, Carnaval te Assenede: historisch over
zicht van een eeuwenoud folkloristisch festijn. - DTA, 7(1999), 2, 24-
71, rijk geïll. 
Een chronologische benadering met als leeuwendeel de 20ste eeuw. 
In het thematische deel komen de reuzen aan bod, alsook de wijk 
Kapelle, verkiezing prins carnaval, kindercarnaval en carnavallied
jes. 

135 DE VRlENDT Omer, Van veloclub tot koninklijke fanfare... in 
Boekhoute. - DTA, 7(1999), 3, 51-61, 5 foto's en 1 document. 

136 DIERICKX Christ, Een spotlicht op de Asseneedse 'kasseibijter'. -
DTA, 7(1999), 1, 12-13, 1 foto. 
Spotnaam, naast saluutje. 

137 LOOTENS Cyriel. Bij de kafifoto. - DB, 12(1999), 1-2, 2-4, 2 foto's. 
Over de beglaasde nis kapel in de Stekelbeekstraat in Bellem en de 
herberg 't Kruisken. Familiale gegevens familie Van Lantschoot. 

138 MARTENS Albert, Herbergen te Bellem, anno 1719. - DB, 11(1998), 
3, 34-37, 3 foto's. 
Tekstuitgave met korte bespreking en vergelijking met 1683. 

139 NOITEBOOM Hugo, Het concordaat der Meetjeslandse schutters. -
JBM, 13(1999), 1, 42-46, 2 Hl. 
Overeenkomst tussen de belangrijkste schuttersgilden gesloten in 
1822 te Watervliet om de schietingen meer luister te geven en pro
blemen te voorkomen. 

140 NOITEBOOM Hugo, Pieter Coelis: slachtoffer van de velocipède. -
HBM, 13(1999), 2, 94-95, 1 ill. 
Maldegem, 1894. 

141 THYS Maurice, Folklore- en reclames toet te Aalter op zondag 27 sep
tember 1953. - LvdW, 21 (1998), 3-4, 59-64, foto's en deel program
mabrochure. 

142 TONDAT Romano, Keizer Karel en Eeklo. - DED, 8(1999), 2, 55-59, 
2 foto·s. 
De bekendmaking en het (volks-)feest rond de geboorte van de late
re keizer. Niets wijst er op dat hij in Eeklo werd geboren. 

143 VAN DE WOESTIJNE Paul, K.F.c. Eeklo naar bevordering in 1952. -
HBM, 13(1999), 2, 87-90,1 foto. 

144 VAN HOECKE Rita, 75jaar VTB-Eeklo. - DED, 7(1998), 4, 179-193; 
8(1999). 1, 19-30; 2, 79-93, rijk geïll. 
Reeds enkele maanden na starten van VTB-nationaal werd in Eeklo 
een afdeling opgericht door Michiel De Saeytijd. Zijn verhuis in 1924 
deed de werking 5 jaar stilvallen. De nieuwe start werd gegeven in 
1929 door Arnold Dhaenens. Ruime aandacht voor de activiteiten, 
o.a. toerisme, cultureel erfgoed, Vlaamse problematiek ... Gaston De 
Neve drukte 22 jaar lang zijn stempel op de vereniging (1977-1998). 

145 VANLAERE Roger, De wielersport te Aalter 50 jaar terug. - LvdW, 
2 I( 1998), 3-4, 49-54; 22(1999), 1, 39-45, talrijke foto's. Vervolg op 
97/156 en 98/183 
Over Anlolne De Keyser, Maurice Hautekeete, Raymond Lema, 
Frans Anseeuw, Robert Verselder, Gerard Vroman, Gaslon 
Huyvaert. Gerard Taghon en August Yde. 
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146 WILLEMS Gustaaf. Rond en in de herberg in Assenede. - DTA. 
7(1999). 1, 118-133.4 foto's en 1 document. 
Algemeen artikel. 16de - 20ste eeuw. met reglementen. overzichten 
van herbergen enz. 

2. REGISTERS 

A. AUTEURS 

Audo Rob 22 

Baeckelandt Roger 81. 105. 132 
Bastiaen Filip 1. 53 
Blomme J ürgen 54 
Bollaert André 133 
Bonne Bart 55 
Braekman Willy 72 
Camerlinckx Jan 37 
Cauchies Jean-Marie 116 
Claeys Jackie 44. 82. 117 
Claeys Robert 28. 29. 30. 56 
Crombé Ph. 35 
Cuypers Jan 57 

De Baere Guido 106 
Debbaut Ronny 3. 118 
De Ceunick Paul 25. 58 
De Coninck Paul 59 
De Decker Sam 36 
De Doncker Jos 31, 87 
De Groote Albert 83 
De Groote Stefaan 119 
De Kraker Adrie 41 
De Recuk Dirk 88 
De Schepper Andries 42 
De Smet Aimé 60 
De Smet Erik 4. 5. 6. 32. 43. 61 
De Vleesschauwer Marc 23.39. 

44. 62. 96. 120. 134 
Devos Magda 97 
De Vriendt Omer 135 
Dewilde Johan 20 
Diericloc Christ 24. 45. 136 
Dobbelaere Jozef 7. 107 
Dobbelaere Michel 8 

Everaert John 121 

Ginneber~he Firmin 108 

Hamerlynck Willy 6. 109-1 11 

Laroy Peter 89 
Lomme André 112 
Lootens Cyriel 63. 64. 65. 137 
Luyssaert Jan 26. 84. 98. 

99. 130 

Martens Albert 9. 10. 73-75. 
113. 138 

Martens Marc 46 

Neyt Luc 11. 12 
Notteboom Hugo 19. 23. 33. 66. 
90-92. 139. 140 
Notteboom Walter 85 

Parmentier Jan 122 
Pauwels Omer 47 
Pille Freddy 21. 48. 67. 68. 

86. 93 

Schepens Erik 13 
Schoonacker Marc 18 
Serlet Luc 49 
Spanhove Joris 76 
Spittael George 114 
Steeghers Wilfried 14-17 
Stevens Willy 50 
Stockman Luc 23.40.77. 

78. 123 
Strobbe Arnold 100. 101 

Teirlinck Frank 124 
Thys Maurice 94. 14 I 
Tondat Romano 51. 69. 142 

Van Acker L. 125 
Van de Botlchaute- evrid 27 
Van de Casit'ek Jozef 102. 103 
Van de Moortel Agnes 79 
Van den Oever Alovs 1 H 
Vanckrhnt'getl Guy 35 



Van de Rostyne Hendrik 52 
Vandeveire Jozef 2, 70 
Van de Veire Remi 126 
Van de Woestijne Paul 60, 71, 
127, 143 
Van Elslander Rudy 128 
Van Hoecke Rita 80, 144 
Vanlaere Roger 145 

B. TREFWOORDEN 

afkondigingen 44 
auto 119 

bakkerij 64 
bedijking 38, 39, 40 
beeldhouwer 126 
begraafplaats 52 
begrafenisgebruiken 53 
begraving 120 
belastingbetalers 33 
bestuur 41 
bewoning 35, 61, 68 
bibliografie 1 
boerenkrijg 42 
bouwkundig erfgoed 25 
brieven 125 
broederschap 13 
brouwerij 29, 63 

carnaval 134 
cholera 53 
cinema 60 
contributieland 86 
coöperatie 60 
dialect 97, 104 
dichtkunst 91 
Diets 123 
dijkwerker 23, 38 
doopnaam 74,75 
dorpspomp 34 
dorsmachine 71 

Eerste Wereldoorlog 82, 83, 
84, 85 

egodocument 84, 122 
emigranten 67 

fabrieken 55 
HeLe.; 133, 140 
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Van Maldeghem Jeroom 95 
Verbrugge Walter 131 
Vervalle Walter 34 

Waelput Erik 115 
Waelput Fons 115 
Wille Erik 129 
Willems Gustaaf 104, 106 

fundaties 78 

Gazette van Eecloo 91 
gemeentehuis 45 
gezondheidsmaatregels 53 
gildebroeders 13 
gilden 78 
glasramen 95 
grondbezit 46 
grondbezitters 88 
guldensporenfeesten 31 

handmerken 4,5 
heerlijke structuur 10 
heerlijkheid 50 
heilige 73, 74, 75 
heiligenverering 78 
heksen 72 
herberg 45, 70, 138, 146 
hosteliers 70 
humanist 121 
huwelijksleeftijd 54 

immobiliën 6 
inkwartieringen 86 
inquisitie 121 

jachtwachter 117 

kansspel 132 
kapel 73, 79, 137 
kasteeldomein 88 
kasteelhoeve 23 
katholieken 52, 89 
kerk 43 
kerkgebouw 78 
kerkpui 23, 44 
ketterij 121 
klooster 80, 94 
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krekengbied 40 
kruisvaarder 19 
kuipersfamilie 115 
kunstschatten 23 

landboeken 61, 68 
landbouwcomice 71 
landschapsontwikkeling 37 
liberalen 52, 60, 89 

markt 62 
migratie 118 
mijnwerkers 57 
molen 66,68 
monnik 124 
monogrammen 4, 5 
muziek 124, 127 

octrooien 71 
ommestellingsboeken 61 
onderwijs 80, 87, 89, 90, 91, 
93, 94 
opeisingen 85 
otters 117 
oudstrijders 83 

parochiale structuur 43 
parochies 77 
pastoor 125 
plaatsnaam 96 
polders 23, 38, 40 
politicus 128 
politie 49 
poorters 14, 15, 16, 17 
proces 32, 43, 50, 51, 72 

radio 31, 92 
rechtspraak 41 
reisgeschrift 122 
reisverhalen 1 19 
renners 133, 145 

C. PLAATSNAMEN 

ridderroman 123 

schandpaal 23 
schepenen 111 
schilder 126 
schutters 100 
schuttersgilden 139 
spotnaam 136 
stadsrekeningen 21 
stadsstichting 116 
staten van goed 3, 8 
stationschefs 9 
steenwegen 58, 59 
stoet 141 
stormvloeden 40 
strodak 69 
strodekkers 106 
stroperij 117 

textiel 55 
tiendheffers 43 
tol 59 
Tweede Wereldoorlog 81, 114 

vakwerkhuis 30 
veldwachters 49 
visitatieverslag 76 
VOC 122 
voetbal 143 
volksfeest 142 
volkstelling 7 
volkszanger 129 
VTB 144 

weverij 55, 65 
wielerleven 133, 135, 145 
wijn 56 
woeste gronden 123 

zeildoek 65 
zout 56 

Inzake de rubriek L (familiekunde) worden doorgaans enkel de plaats
namen uit de titel opgenomen 

Aaller 31, 35, 37. 59. 79. 81. 
87,89,94, 113, 129, 141. 
145 
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Aardenburg. cic:'eHnant 77 
Adegem 7, 33 
Assel1edt' 23. 24. ~~G. ~~~, 44. 



47, 57, 62, 69, 72, 76, 82, 
96, 104, 117, 123, 134, 
136, 146 

Assenede, ambacht 41 

Bassevelde 45 
Batavia 122 
Bellem 10, 34, 63, 64, 65, 88, 

105, 137, 138 
Boekhoute 122, 128, 135 

Canarische eilanden 121 

Eeklo 4, 5, 6, 21, 27, 32, 43, 
48, 51, 54, 56, 60, 61, 66, 
67, 68, 71, 80, 86, 91, 93, 
109, IlO, lIl, 114, 122, 
124, 127, 142, 143, 144 

Ertvelde 42 
Evergem 42 

Filippijnen 122 

Gent 129 
Hansbeke 9, 10, 73, 74, 75 

Japan 122 

Kaprijke 8, 91 
Kluizen 42 
Knesselare 14, 18,49, 50, 124 
Landegem 11,26,83,84 
Lotenhulle 100, 101 
Lovendegem 20 

D. F AMILJENAMEN 
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Maldegem 19, 25, 51, 52, 53, 
58, 59, 85, 92, 95, 106, 140 

Meetjesland I, 2, 13, 40, 
118, 139 

Merendree 115 
Middelburg 46, 90, 116, 

121, 124 

Nevele 99, 102 
Nevele, Land van 133 

Oosteeklo 15, 120, 126 
Oostwinkel 16 

Poeke 100, 125 
Poesele 12 

Sleidinge 42 

Twee Ambachten 97 

Ursel 17, 70 

Vinderhoute 28 
Vosselare 103 
Waarschoot 55, 122 
Watervliet 22, 139 

Zeeland 67 
Zomergem 3, 29, 30, 78, 112 

Zie ook de bronnenpublicaties nrs. 3-18. 
Met namenlijsten, biografische nota's enz. nrs. 21, 25, 28, 41, 59, 61, 71, 
78, 82, 83, 85 en 87. 

Alyn 87 
Andries 90 
Anseeuw 145 
Arenberg 46 

BaeckeJandt 105 
Bladelin I 16 

Bollengiers 109 
Boon 31 
Sraet 91 
Bral 57 
Buysse 55,98-103,119,133 

Coelis 140 
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Cursse 72 

De Baere 
De Buek 
De Crooeq 
De Deeker 

106 
52 

110 
117 

de DeUIwaerder 102 
De Fruyt 112 
de Ghellinek d'Elseghem 58 
De Keyser 145 
de Lannoy 116 
De Lille 92 
della Faille d'Huysse 58 
de Maehy 51 
De Neve 144 
Depoorter 125 
Dereker 111 
De Ryeke 33 
De Saeytij d 144 
De Smet 52 
De Sutter 124 
De Swaef 58 
Dhaenens 133, 144 
Dhereker 111 
Dhondt 56 
Dh uijvetter 71 
Dürer 70 
Dusslier 53 
Duvillers 90 

Eerevisse 71 
Ensor 127 

Fobe 102 

Ginneberge 107. 108 
Goethals 56. 120 

Hautekeete 145 
Huyvaert 145 

Lampaert 29. 32 
Lema 145 
Lootens 63. 64 
Loveling 130 

Meiresonne 63 
Montmoreney 88 
Mouqué 127 

Neyt 57 
Nys 65 

Poppe 57 
Pynaert 84 

Rijm 88 

Saey 113 
Sehatteman 102 
Sierens 63 
Stuyver 126 

Taghon 145 
Triest 76 

Van Aeker 19, 65, 91 
Van Assenede 123 
Van Buyseele 118 
Van Ceulebroeek 94 
Van der Haeghe 122 
Van de Velde 63 
van Elslande 128 
van Ghentbrugghe 121 
Van Hoorebeke 66. 71 
Van Hootegem 57 
Van Lake 88 
Van Lantsehoot 63. 137 
Van Leeuwen 131 
Van Lent 42 
van Maldegem 19 
Van Maldeghem 63 
VeltganC'k 48 
Verselder 145 
Vroman 145 

Waelput 115 
Waerie 129 
Wassenhove 57 
Wauters 120 
WiJts 88 
Willems 32. 33 

Yde 145 
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l. HET GENOOTSCHAP TIJDENS HET WERKJAAR 1998-1999 

A. HET NEGENENVEERTIGSTE "APPELTJE" 

Op die koude zaterdag 13 februari 1999 vonden toch zo'n 70-talliefheb
bers van lokale geschiedenis de weg naar wat eens de stad Middelburg 
was. De dag was extra koud daar ons de avond voordien werd meegedeeld 
dat Luc Stockman, onze voorzitter, opnieuw in het ziekenhuis was opge
nomen. Toen wisten we niet dat het de laatste opname zou zijn. 

Bijgevolg kreeg ondervoorzitter Hugo Notteboom de taak te torsen de 
namiddag in goede banen te leiden. Hij had daarbij het bijna-thuisvoor
deel. 
Aansluitend op de verwelkoming had hij de droeve plicht enkele personen 
in herinnering te brengen. De eerste was Lieve De Vos, bestuurslid van 
het Genootschap van 1990 tot 1998. Na het overlijden van haar vader 
Achiel kwam ze in het bestuur en voltooide ze één van zijn meesterwer
ken, nl. de Geschiedenis van Waarschoot. Hij besloot dat Lieve "haar 
naam niet had gestolen, het was in alle opzichten eenfyne, voorname en 
lieve vrouw aan wie we steeds piëteitsvol zullen terugdenken" (zie ook het 
in memoriam in jaarboek 49, p. 306-307). 
Vervolgens sprak hij ook nog even over Daniël De Sutter die op 9 oktober 
1998 werd begraven. Hij was een volksgeliefd veearts die in historische 
middens bekend staat als een gedegen genealoog. 
Met Frans Michem, actief in Vinkt, verdween in oktober 1998 een pastoor 
uit de lange rij priesters met een grote belangstelling voor lokale geschie
denis en vnl. priesters. 

Na de voorstelling van het 49ste jaarboek mochten Hugo en Walter 
Notteboom nog even reclame maken voor de heemkundige boekenpro
ductie. Vooreerst moest gewezen worden op het standaardwerk van Paul 
Van de Woestijne over het regionale weekblad De Eeclonaar. Walter ver
meldde nog even het verschijnen van een schoolmonografie, nl. over de 
Alyntjesschool in Aalter van een vroegere collega Jozef De Doncker. Tot 
slot kregen de aanwezigen de kans eventueel oude overdrukken van 
Appelljes van het Meeljesland aan te kopen. Door een opruimactie van de 
vroegere drukker was er opeens van één en ander een voorraad, waaron
der zelfs oudere jaarboeken. 

Om de boekenWinkel enigszins te doen draaien bood de heemkundige 
kring Het Ambacht Maldegem voor de voordracht een koffie of iets fris 
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aan. Gelukkig zit deze kring goed bij kas, zodat we voor één keer geen 
gemeentebestuur moesten aanspreken. 

Na de koffie leidde Hugo Notteboom de lokale gelegenheidsspreker en 
kunsthistoricus Marc Martens in. De spreker had de ondervoorzitter wat 
op het verkeerde been gezet. Wat werd aangekondigd als het ontstaan van 
Middelburg had uiteindelijk weinig te maken met datgene dat werd ver
teld. Hij had het weliswaar wel over de stadsstichter Pieter Bladelin, maar 
hield dit deel doelbewust kort. Marc Martens had wel iets pittigers in 
petto, zij het geleend van een andere auteur. Hij wist in elk geval ieder
een te boeien met zijn uiteenzetting over de humanist Livinus Apollonius, 
alias Van Ghentbrugghe, geboren in Middelburg. Na zijn tiende veIjaar
dag trok hij stilaan de wijde wereld in om het ver te schoppen. Niet eigen
aardig voor het midden van de l6de eeuw werd hij beschuldigd van ket
terij. Als humanist had hij ook interesse voor geschiedschrijving, maar 
was daarbij niet vies van plagiaat. Hij trok uiteindelijk naar de 
Canarische eilanden waar hij overleed, na nog met de inquisitie in aan
raking te zijn gekomen. 

Zoals het een kunsthistoricus past, kon Marc Martens het niet nalaten 
op te merken dat het erg gesteld is met onze cultuur, waarmee hij de uit
verkoop van al wat schoon en kwetsbaar is bedoelde. Vooral kostelijke 
nieuwbouw verlelijkt Middelburg enorm volgens de spreker, doordat de 
eigenheid en de ziel van het dorp verkocht worden. Volgens hem lag en 
ligt er op dat vlak nog een grote taak te wachten voor de heemkundige 
kringen. 

Na afloop nodigde Marc Martens de aanwezigen uit op een bezoek aan de 
kerk, daar een restaurateur aan het werk was. Deze nam namelijk en
kele schilderijen uit het kerkpatrimonium onder de hand. 

VOORSTELLING JAARBOEK 
door Filip Bastiaen, redactiesecretaris 

Dames en heren 

Het 49ste jaarboek. Het 50ste wenkt. En Appeltjes blaak van gezondheid. 
Dat blijkt alvast uit de vaststelling dat reeds zo'n 120p. tekst binnen zijn 
voor hetjubileumboek van volgend jaar. En er zijn er ook nog zo'n lOOp. 
beloofd. En om zeker te zijn dat jullie lid zouden willen blijven. ga ik nog 
verklappen dat het jubileumboek op meerdere vlakken iets spedaals zal 
zijn. 

Maar daarmee lopen we op de t~jd vooruit, Om krug te keren naar ons 
49ste Appeltje. Dat mag er ook zijn. al zeg ik het zelf en kom ik intussen 
reeds voor de IOde maal het jaarboek voorstellen. De t~jd gaat dus blUk
baar bijzonder snel. 

Ons boek telt dit .laar opnieuw 326p. of 11 echte artikels of st lldics. nanst 
de twee vaste rubrieken en enkele kleiniglwdel1. als ik het zo Illag uit
drukken. 

:~5H 
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Ons jaarboek moet toch blijkbaar heel wat aantrekkingskracht hebben, 
want vijf auteurs zijn nieuwelingen - voor ons jaarboek dan toch. Twee 
ervan zijn zelfs doorwinterde academici, een professor en een doctor in de 
geschiedenis. Niet de minsten dus. Ook de anderen misstaan niet in de 
auteurslijst. 

De 11 auteurs leveren opnieuw een enorme verscheidenheid: zowel qua 
thematiek, periodisering als lokaliteiten. 

Het openingsartikel is van de hand van Jan Parmentier, van de Gentse 
universiteit. Het artikel is in menig opzicht merkwaardig en dus een 
waardige opener. De titel DE ZWERFTOCHT VAN EEN WAARSCHOOTSE KLERK IN 
OOST-INDIË, 1699-1710 zegt reeds zeer veel. De studie is dus een biogra
fie over een beperkte periode, van één van de enkele duizenden 
Vlamingen die meetrokken met de roemrijke Verenigde Oost-Indische 
Compagnie, u nog wel bekend als de zgn. VOC. Over deze fortuinzoekers 
is doorgaans niet veel geweten. Wij krijgen over onze streekgenoot maar 
liefst 30 blz. lectuur. Door een toeval natuurlijk, want onze Carolus Van 
der Haeghe was één van die weinigen die een reisgeschrift, een ego-docu
ment, naliet. Dat wijst erop dat hij de nodige geleerdheid bezat. Hij was 
inderdaad griffiers klerk, eerst in Boekhoute, dan in Eeklo. Een verboden 
liefde dreef hem op avontuur. Zo kwam hij dus bij de VOC. Zijn dagboek 
begint bij de tocht weg van huis en met zijn belevenissen naar en in 
Zeeland. Het eigenlijke avontuur vangt aan op 15 mei 1699. Carolus Van 
der Haeghe is achtereenvolgens (misnoegd) soldaat in Batavia, in dienst 
van de Spaanse kroon op de Filippijnen en tot slot trekt hij naar Japan. 
waar hem eveneens hachelijke zaken staan te wachten. 

V.Ln.r. : gastspreker Marc Martens. redacti.esecretaris Filip Bastiaen. schepen Ann 
Gobeyn en toenmaLig ondervoorzitter Hugo NoLteboom. (foto Walter Notteboom) 
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Luc Stockman geldt reeds lang als een autoriteit inzake lokale kerkge
schiedenis. Dit jaar onderstreept hij dit met maar liefst twee artikels over 
dit onderwerp. In een eerste bijdrage handelt hij over het KERKELIJK LEVEN 

TE ZoMERGEM IN DE 16DE EEUW. Hij neemt daarbij heel wat zaken onder de 
loep - misschien soms vrij letterlijk, want rekeningen zijn één van zijn 
geliefkoosde bronnen. Die onderwerpen zijn o.a. de viering van kerkelijke 
hoogtijdagen, fundaties en jaargetijden, heiligenverering, de lokale gilden, 
het kerkgebouwen nog enkele andere. 

Professor emeritus Willy Braekman snijdt een populair onderwerp aan: 
TwEE HEKSEN TE AsSENEDE (EIND 16DE EN MlDDEN 17DE EEUW). Inderdaad een 
graaggelezen thema, maar bij ons zelden uitgediept. De heksen verdron
gen elkaar weliswaar niet in Assenede, maar de plaatselijke rechtbank 
bleef niet werkloos toen de waanzin van de heksenjacht in Vlaanderen 
toesloeg. 
Het eerste geval, met de zwangere Catharina Cursse in de hoofdrol, ein
digde met de verbranding van de verdachte. Van de tweede betichte, 
momenteel een onbekende vrouw, is niet eens geweten of het ooit tot een 
proces kwam. 
Eén en ander wordt haarfijn, en zo waren nu eenmaal de onderzoeken 
van heksen, uit de doeken gedaan. 

Met de uitgave van het Vriendenboek voor Luc Stockman kreeg ik 
opnieuw de smaak te pakken zelf artikels te schrijven. En ik krijg daar
bij stilaan de indruk dat ik iets heb met alles rond de dood . Het artikel in 

Het aandachtig publiek in de Pieter Blad linzaat t Midd lburg. 
(foto 
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Appeltjes gaf ik als dieperliggende titel weliswaar mee INDIVIDU VERSUS 
GEMEENSCHAP, MALDEGEM, 1833, maar het handelt over CHOLERA, GEZOND
HEIDSMAATREGELS EN BEGRAFENISGEBRUIKEN. Het behandelt dan ook een vrij 
uniek gegeven inzake mentaliteitsgeschiedenis. Een man overlijdt aan 
cholera, wordt op zijn eigen veld begraven en dan beginnen de buurt
poppen te dansen. U leest het van p. 73 tot en met 83. 

En nog deze week belde me een student die een studie wil maken over de 
19de-eeuwse tuin van het Bellemse kasteeldomein. Dirk De Reuck 
schreef nu een artikel over HET KASTEELDOMEIN VAN BELLEM TIJDENS DE 17DE 
EN 18DE EEUW. In een eerste deel bespreekt hij voorname grondbezitters 
in een woest landschap, zoals de families Van Lake, Wijts en Rijm. Het 
kasteel zelf evolueerde uit een huys van plaisance. Heel wat aandacht 
gaat ook naar Sanderus die van het kasteel en de omgeving een ets 
maakte. Het artikel sluit af met het kasteel onder de familie 
Montmorency. 

In HET AANTAL PAROCHIES IN HET DECANAAT MRDENBURG SEDERT HAAR OPRICH
TING CA. 1285 TOT 1559 schuwt Luc Stockman de discussie niet. Zoals de 
titel aangeeft, telt hij inderdaad parochies en de evolutie van het aantal 
in een decanaat dat gedurende decennia aan de grillen van de zee bloot
gesteld was. Zijn vroegere tellingen stemden niet overeen met die van 
Monique Van Melkebeek. Met de nieuwe studie is er nog niet steeds een
stemmigheid. 

Erik De Smet bekijkt de bouwgeschiedenis van de kerk in TRIBULATIES TUS
SEN DE STAD EEKLO EN DE GROTE TIENDHEFFERS NOPENS HERSTELLINGS- EN UIT
BREIDINGSWERKEN AAN DE KERK (1 7DE - 18DE EEUW). In de titel steken heel 
wat elementen. De miserie begint met de toren. De tiendheffers moesten 
bijdragen - de normale gang van zaken - maar vriendelijke verzoeken vol
deden niet. Er volgde meer dan één proces waarvan de afloop niet steeds 
is gekend. De tweede twistappel was de uitbreiding van de kerk. De tiend
heffers steigerden opnieuw. Het artikel eindigt met een interessant stuk 
over het behoud van de parochiale structuur in 1786, de regeerperiode 
van de keizer-koster Jozef 11. 

Wilfried Steeghers zet traditiegetrouw de poorters van een aantal gemeen
ten op een rijtje: Ursel, Oostwinkel, Oosteeklo en Knesselare. 
In de toekomst kunnen we een aantal bijdragen over Lovendegem ver
wachten van Johan De Wilde, de reclactiesecretaris van het tijdschrift 
Castellurn. In zijn eerste stuk voor ons schrijft hij OVEH DE VEHKOOP VAN 
GRONDEN BEHOREND TCYT HET GOfm TEN BHOEKE IN LoVENDEGEM (1388). Het 
gaat om een tekstuitgave met ruime bespreking. 

Ook Albert Martens is opnieuw van de partij en trakteert ons op een uit
voerige en gedetailleerde studie over DE PIIILOMENAKAPEL TE HANSBEKE. 
Philomena was ooit een heilige, maar viel van haar voetstuk. Dat maakt 
de bijdrage er niet minder interessant om. Achtereenvolgens komen de 
kapel met exterieur en interieur, de bouwheer, de verering, het onder
houd enz. aan bod. I let geheel wordt afgerond met een aantal bijlagen en 
een bibliografie over Ph ilo men a en alles errond. 

J(j I 
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Luc Stockman is ook de man om minder bekende en vaak moeilijke bron
nen meer in het daglicht te stellen, vooral als hij denkt dat andere vor
sers er goed gebruik kunnen van maken. Hij doet dit opnieuw, deels om 
zijn vriend professor Johan Taeldeman te plezieren, met een bijdrage van 
54p. over DE GENERALEN VRIJEN POLDER IN HET MEETJESLANDSE KREKENGE
BIED. Hij schetst eerst de oorsprong van de polders. Overstromingen, 
bedijkingen en stormvloeden zijn daarbij cruciale data. De eigenlijke aan
leg van de Generalen Vrijen polder dateert van 1652. Hij besluit met de 
beschrijving van de oude polders: 8 in totaal. Het deel tekstuitgave is geïl
lustreerd met talrijke kaarten. 

Erik Schepens brengt ons ook een namenlijst: GILDEBROEDERS EN -ZUSTERS 
VAN DE BROEDERSCHAP VAN DE H. GERULFUS TE DRONGEN IN HET MEETJESLAND. 

Jozef Vandeveire lijkt misschien een laatbloeier, maar zijn artikels stra
len vaak jeugdig enthousiasme uit. Voor NOG EENS DE HOSTELIERS VAN URSEL 
spaarde hij tijd noch moeite, wat vooral blijkt uit de aangeboorde bron
nen. Onder andere Duitse bronnen moeten het belang van Ursel als half
wegparochie tussen Gent en Brugge, dus als pleisterplaats. hard maken. 
De beroemde schilder Albrecht Dürer was bv. één van de voorname gas
ten in Ursel. Het is logisch dat hij ook bekijkt waar dat alle passanten 
logeerden. 

We hebben hiermee reeds ruim 250p. gehad. Dat betekent dat we bij de 
vaste rubrieken aanbelanden. De eerste is het HEEMKUNDIG REPERTORIUM. 
reeds voor de 7 de keer. Voor 1998 zamelde ik maar liefst 184 titels in. De 
inzameling maakte duidelijk dat dit niet langer kan door één persoon en 
dat de criteria enigszins moeten worden aangepast. Er zijn dan ook reeds 
contacten gelegd - Wim De Clercq hielp reeds mee - en voortaan zullen 
we inzamelen met vijf man sterk, met 1 coördinator. 

Het slotstuk, de apotheose misschien voor enkelen. is de KRONIEK. We 
beginnen natuurlijk met verslagen van onze eigen activiteiten. 
Er verschenen in het Meetjesland ook weer een aantal afzonderlijke 
publicaties. En ik ben blij dat in het Boekennieuws nu ook al eens een 
echt kritische noot te horen is. Als een boek goed is. mag en moet het 
gezegd worden. Als een werk ronduit slecht is, moet men het ook durven 
zeggen. Vroeger zwegen we dit liever dood of draaide de recensent wat 
rond de pot. Het hangt er allemaal wat van af hoe je kritiek venvoordt en 
hoe je het geheel inkleedt. 
In de rubriek Personalia komen maar liefst drie bestuursleden aan bod. 
waaronder de betreurde Lieve De Vos. Er is ook goed nieuws met de hul
diging van Roger Buyck en Luc Stockman, die beiden 65 werden. Er bU 
geweest zijn, is echter de mooiste herinnering. 

B. VOORDRACHTEN EN ACTIVITEITEN 

Gezelles Gouden Eeuw 

Op vrijdag 30 april 1999 hield dr. An De Vos ('en l'rg gesmaakte lezing In 
het vroegere Museum van de Vlaamse StrUd te lklkm, over de Invloed 
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van de 17de eeuwse literatuur in het werk van Gezelle. Het werd een ver
helderende tocht door het werk van onze beroemdste dichter. Samen met 
mevr. De Vos trokken we de werkkamer van Gezelle binnen waar de 
grootste wanorde heerste. Streuvels noemde het studeervertrek" een hei
ligdom. waar alle vensters toe, maar Kiliaen steeds open lag". Van het hei
ligdom en de rijke bibliotheek bleef na het overlijden van Gezelle niet 
zoveel meer over, alles raakte verspreid waardoor de studie van Gezelle 
erg wordt bemoeilijkt. Edoch, de bewering van Hugo Verriest dat "Gezelle 
een uit het niets ontsproten genie' was, werd door An De Vos algeheel ont
kracht. Ook Gezelle werd beïnvloed en vond ideeën bij andere schrijvers, 
die hij graag gebruikte, maar wat niets afdoet van zijn genialiteit. Hij 
kende Vondel zeer goed, was vertrouwd met het werk van Justus de 
Harduwyn, zette het werk van Adriaan Poirters naar eigen hand, bezat 
een schat aan geestelijke liederen en dichtbundels uit de 17de eeuw, hij 
kocht reisverhalen, geestelijke boeken, historische werken, enz., enz. In 
de 19de eeuw kon dat nog tegen een schappelijke prijs. 

Gezelle schreef heel wat poëzie in 17de-eeuwse trant, hij gebruikte veel 
woorden en technieken uit die tijd: klankherhalingen, het verschrijven 
van oude teksten die hij een gezelliaans toetsje meegeeft, het gebruik van 
beelden uit de natuur. Voor Gezelle was het middel van zijn expressie het 
Vlaams dat hij kneedde en bewerkte tot een bijna eigen taal. Dikwijls 
waren zijn teksten onbegrijpelijk voor lezers: De Vries-Te Winkel herspelt 
en herschrijft soms zijn werk, Carton de Wiart kan het ook niet laten het 
te verbeteren. Voor Gezelle was het gebruik van het particularistische 
West-Vlaams een strijdmiddel, een taalbumper tegen het wufte Frans en 
zelfs tegen het Noord-Nederlands dat naar calvinisme en protestantisme 
rook. Taal en godsdienst vormen voor Gezelle één geheel. Toch is het zijn 
taal die hem tot het creëren van top poëzie brengt, die tot het hart van de 
poëzie gaat. 

Mevrouw De Vos droeg tijdens haar lezing verschillende gedichten van de 
grote meester voor (De Ploeg, Eerdentroost .... ) en ze deed dat op zo'n 
gevoelige manier, dat iedereen er stil van werd. Jammer dat deze mooie 
lezing. bij het begin van het Gezellejaar. door slechts een beperkt aantal 
aanwezigen werd bijgewoond. We danken de Heemkring "Emiel 
Mettenanxt" en het Davidsfonds van Sellem voor hun medewerking en 
vooral onze secretaris Dirk De Reuck die mevrouw An De Vos naar Sellem 
haalde. 

H.N. 

Dertiende colloquium 

Om de twee jaar organiseert het Oost-Vlaams Verbond van de Kringen 
voor Geschiedenis een colloquium. Op 9 oktober 1999 was het de beurt 
aan ons genootschap om de honneurs waar te nemen. 
Het referaat van kunsthistorica Linda Wylleman. inspecteur bij het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. was heel leerrijk en knap 
onderbouwd. Er valt nog heel wat te doen in Vlaanderen op gebied van 
restauratie en conservatie. En dat er reeds veel werd gerealiseerd zien we 
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de visu, niet alleen in onze grote steden, maar ook in stadjes en dorpen, 
waar de besturen toch wat omzichtiger beginnen omspringen met hun 
cultureel erfgoed, wat beslist geen synoniem is van oude gebouwen. 
Architect Rudy Slabbinck was niet alleen zelf verrast, hij verraste ook nog 
iedereen door zijn wel heel korte toelichting bij de restauratie van het 
kasteel van Poeke. Gelukkig was er de Aalterse schepen voor cultuur, 
Johan Verstrynge, die in een verstandige uiteenzetting een warm pleidooi 
hield om de opties die vooruitziende gemeenten in verband met hun erf
goed voeren, te steunen. Aalter voert in dat verband een wel heel progres
sief beleid, dat ook zijn financiële implicaties kent, maar waarvan de 
generaties na ons ongetwijfeld zullen profiteren. 
Een ontroerend moment was het toen Leo Pée, voorzitter van het 
Verbond, postuum de Frans De Potter en Jan Broeckaertprijs overhan
digde aan mevrouw wed. Luc Stockman. 
Na een gezellig maal bezocht het gezelschap onder de leiding van Chris 
Vincent en Arnold Strobbe dan nog het kasteel van Poeke en het dorp 
waar de heren het zo lang voor het zeggen hadden. Dit bezoek maakte 
goed wat 's voormiddags ietwat verkeerd was gelopen. De lekkere 'vin
cent'-broodjes en het Aalterse sterrenbier werden door iedereen erg 
gesmaakt. Jammer dat de belangstelling voor dit colloquium wel erg klein 
was. In de coulissen werd dan ook besloten de formule te herzien. 

H.N. 

Merendreese Toponiemen tot 1600 

In de reeks Toponiemen uit het Meetjesland van voor 1600 verscheen 
Merendreese Toponiemen tot 1600, van de hand van Jan Luyssaert uit 
Merendree. 
Daarmee wordt weer een deel toegevoegd aan de reeks, waarin Eeklo. 
Lovendegem, Bellem. Hansbeke. Zomergem, Maldegem. Aalter. Adegem 
en Sint-Laureins verschenen zijn. 
Het boek werd voorgesteld op 22 december 1999 in de P.O.B. te 
Landegem, met een lezing van Jan Luyssaert over De ontstaans- en land
schapsgeschiedenis van Merendree. 
Het deel Merendree telt 142 pag .. met een kaart, en kost 400 fr. Dit 
bedrag, + 100 fr. voor verzending, kan gestort worden op rek. 737-
3072863-43 van de Stichting A. De Vos, Noordstraat 196 te 9990 
Maldegem. Inlichtingen bij W. Notteboom, 050 71 30 25. 

W.N. 

C. DE ZOMERUITSTAP 
Heemkundig Genootschap bezoekt Assenede 

In het kader van het jaarlijkse bezoek van het genootschap aan een 
gemeente in haar werkgebied. stond dit jaar de poldergemeente Assenede 
op het programma. 

Het is een van de laatste regelingen van wijlen onze vooj~itter Lul' 
Stockman geweest. In januari 1999 had hU hieromtrent no~ nfsprnkt'Il 
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gemaakt met bestuursleden van de plaatselijke heem kring De Twee 
Ambachten. 

De datum voor dit bezoek was gepland op zondag 29 augustus 1999. 

Door heemkring De Twee Ambachten was een rondleiding voorbereid, die 
de bezoekers voornamelijk door het centrum van de gemeente zou leiden. 
Hierbij stonden een bezoek aan het stadhuis, de kerk, de Sint
Annakapel, een zeventiende-eeuwse kelder en een in het vOOIjaar onthuld 
beeld van de D!jkwerker op het programma. Een groot deel van het tra
ject kon dus te voet gedaan worden. Er was maar een verplaatsing per 
auto nodig en dat was naar de historische kasteelhoeve Ter Loven, gele
gen op de grens van Assenede en Zelzate. 

De geïnteresseerden voor de tocht werden op de bewuste dag om 14.30 
u. verwacht in de stemmige raadszaal van het Asseneedse stadhuis op de 
eerste verdieping. Door de massale opkomst (een 90-tal personen) bleek 
deze zaal echter te klein te zijn, zodat een aantal van hen de officiële ver
welkoming staande moest aanhoren. 

De traditionele openingsspeech werd gehouden door onze kersverse voor
zitter Hugo Notteboom, waarna de aanwezigen door waarnemend burge
meester Patrick Van de Velde welkom werden geheten namens het 
Asseneedse gemeentebestuur. Schepen van cultuur, mevrouw Annita 
Teeuws, was de volgende spreker en daarna gaf de voorzitter van het 
heemkundig genootschap De Twee Ambachten een kort resumé over het 
verloop van de namiddag. 

Na dit officiële welkomstwoord werd door het Asseneedse gemeente
bestuur de traditionele receptie aangeboden en om 15.15 u., na eerst nog 
een groepsfoto gemaakt te hebben aan de ingang van het stadhuis, kon 
de rondleiding van start gaan. 

Als gidsen voor die middag waren een vijftal personen aanwezig, waarvan 
vier bestuursleden van heemkring De Twee Ambachten. 

De voormalige kasteelhoeve Ter Loven, op de grens met Assenede en 
Zelzate, stond als eerste op het programma. Aangezien die op ongeveer 5 
km van het Asseneedse dorpscentrum verwijderd lag, moest (bijna) ieder
een de wagen nemen. 
De lange oprijlaan met in de verte het witte poortgebouw trok de aan
dacht van de bezoekers. Het gaat hier om een dubbel omwalde hoeve, 
waarvan de wallen nog deels intact zijn gebleven. Dit exploitatiedomein, 
dat hier reeds in de 13de eeuw in het woeste en onontgonnen heidegbied 
ingeplant werd, behoorde aanvankelijk tot het grafelijk domein en kende 
in de loop der eeuwen een bewogen geschiedenis. 

Het goed wordt reeds in 1334 vermeld en is dan in handen van de fami
lie Brisete(e)ste. In 1380 wordt op het domein Ter Loven zelfs parlement 
gehouden, wat de belangrijkheid ervan onderstreept. Het goed ging in 
verschlllende handen over en In het midden van de 16de eeuw werd het 

.165 
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tot heerlijkheid verheven. In het begin van de 17de eeuw kwam het in 
bezit van de familie Van Oyenbrugge de Duras, die er gedurende meer 
dan een eeuw eigenaar van zou blijven. Het werd in de loop van diezelfde 
eeuw echter door een grote schuldenlast bezwaard en uitendelijk bij 
decreet verkocht. 
Nadien kende het kasteelgoed nog vele verschillende eigenaren en is 
momenteel in bezit van de Emmanuel de Bethune, burgemeester van 
Kortrijk. 

Aan het hoevegebouw zelf is er niets meer dat herinnert aan een voor
malig kasteel, hoewel het door zijn omvang en de nog aanwezige zand
stenen kruismonelen (die jammer genoeg in het groen geverfd zijn) van 
een zekere grootsheid getuigt. 

Het opmerkelijke poortgebouw heeft waarschijnlijk in de 17de eeuw een 
uitbreiding en/ of restauratie ondergaan en in de topgevel is nog een (zij 
het verweerd) familiewapen te zien; vermoedelijk van de familie Van 
Oyenbrugge de Duras met daaronder de (eveneens verweerde) spreuk: 
Quod videri vis esto. 
Na de uitleg door gids Frank Baete, konden de bezoekers nog de tegen de 
poort aanleunende gebouwtjes bezichtigen waarin, volgens de overleve
ring, een toegang zou zijn geweest tot een onderaardse gang of ruimte. 
Na dit bezoek vertrokken de auto's terug richting Assenedecentrum. waar 
de rest van de rondleiding zou plaatsvinden. 

De grote gro p is - na e ng z llig onthaal op h t A n 
gepaste temming om d rondl iding aan t alt n. (fot 



1999 

Als eerste was hier het stadhuis aan de beurt. Dit mooie laat
Classisistische gebouw werd in 1771 opgetrokken, naar plannen van de 
Gentse bouwmeester Simoens. De verbouwing behelsde een nieuwe 
(opgetrokken) voorgevel van het al bestaande stadhuis, dat hier sedert 
1723 gevestigd was. Maar ook binnenin werden er heel wat verande
ringswerken gedaan. Het gebouw deed, naast vergaderzaal voor het sche
pencollege van het Ambacht Assenede, ook dienst voor de vergaderingen 
van de ambachtsvierschaar. Bovendien werd een deel van het gebouw 
verhuurd als conchiergie of stadsherberg. Bij K.B. van 3 juli 1943 werd 
het als monument beschermd. 

Het Asseneedse marktplein. dat tussen het stadhuis en de parochiekerk 
gelegen is, was aanvankelijk groter dan het huidige marktplein. 
De wekelijkse dinsdagmarkt stond dit jaar zelfs in het teken van zijn 650-
jarig bestaan. In augustus 1349 werd door de Vlaamse graaf Lodewijk 
Van Male namelijk toestemming verleend om de bestaande wekelijkse 
markt op zondag te verleggen naar de dinsdag. Door heemkring De Twee 
Ambachten werd dit historisch feit op 17 augustus (een week voor het 
bezoek) herdacht, door het voorlezen van het marktoctrooi vanop het bal
kon van het stadhuis en het uithangen van een spandoek tegen de zui
delijke kerkgevel (kant van de markt) met daarop de tekst: 
650 jaar dinsdag markt te Assenede 1349-1999. 

Op de markt is ook nog een fraaie achttiende-eeuwse schandpaal te 
bewonderen, die hier in 1970 werd teruggeplaatst, nadat ze bijna twee 
eeuwen had overleefd op verschillende locaties. Uitleg over dit alles werd 
gegeven door Christ Dierickx. 

Bij het bezoek aan de kerk werd de groep opgesplitst in twee delen. De 
ene helft ging met pastoor De Wulf mee naar de winterkapel, waar de 
kerkschaUen stonden uitgestald. De andere helft van de groep kreeg door 
Marc De Vleesschauwer uitleg over de mooie glasramen in de kerk die 
geschonken waren door de plaatselijke brouwersfamilies Cruijl en Van 
Hoorebeke. 

Na de kerk was de zeventiende-eeuwse kelder aan de beurt. Deze kelder 
ligt verscholen onder een uit het midden van de negentiende eeuw date
rende hoofdonderwijzerswoning, vlak achter de kerk. Omdat de groep te 
groot was om gezamenlijk deze bijzondere kelder te bezoeken, werd hij 
gesplitst. 
De wachters werden ondertussen beloond met een gratis verfrissing in 
het Sint-Pietershof, aangeboden door de organiserende heemkring. 
De bewuste kelderruimte mag wel speciaal genoemd worden omwille van 
haar rijk versierde gewelf, waarop stervormige motieven zijn uitgewerkt. 
Deze stermotieven zijn op een bijzonder artistieke manier opgebouwd uit 
een aantal geometrische figuren (cirkel, driehoek, vierkant. ruit), waarin 
heel wat (christelijke) symboliek verwerkt zit. Bijzonder fraai in deze kel
der zijn ook de beide pijlers die het keldergewelf ondersteunen. In 1997 
werd hij als bes('hermcl monllment opgenomen op de monumentenlijst. 
Uitleg werd gegeven door Marc De Vleesschauwer. 
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Na de kelder en de verfrissing stond de Sint-Annakapel in de Prins 
Boudewijnlaan (aan de splitsing met de Kapelledreef) op het programma. 
Deze kapel, die zonder fundamenten gebouwd is tegen de buitenglooiing 
van de aloude Landsdijk, werd hier in 1773 opgetrokken. Deze kapel was 
een halteplaats op de de route van de (kleine) processieommegang. In de 
topgevelnis is een beeld van St.-Anna-ten-Drieën te bezichten, welke in 
1944 bij de bevrijding geschonken is door een inwoner van Assenede. 

Aan deze kapel is nog de volgende legende verbonden. Op de plaatselijke 
zomerkermis zou een landbouwerszoon, in een zatte bui, het Mariabeeld 
uit de kapel hebben gehaald en in de watergang gegooid hebben. Acht 
dagen nadien werd diezelfde boerenzoon dood aangetroffen in een sloot 
in de nabijgelegen Leegstraat. Het verhaal gaat dat hij zou zijn verdron
ken als straf voor zijn wandaad. Gids bij deze kapel was Roger De Rijcke. 

Als laatste was een bezoek aan het Dijkwerkermonument gepland. 
Het monument werd hier geplaatst in april van dit jaar en moet de 
gedachte levendig houden aan het feit dat hier 505 jaar geleden (1494) de 
Landsdijk werd aangelegd; een 24 km lange dijk die liep van Boekhoute, 
langs Assenede en Zelzate richting Axel, om van daar af te buigen naar 
Terneuzen. Bij dit grote waterstaatswerk waren een paar duizend ano
nieme dijkwerkers betrokken, wiens noeste arbeid, middels dit beeld, 
herdacht wordt. Bovendien gaf Marc De Vleesschauwer bij dit monument 
nog een korte uiteenzetting over de zestiende- en zeventiende-eeuwse 
bedijkingswerken ten noorden van Assenede, waardoor ± 4.000 gemeten 
poldergrond op de zee kon worden herwonnen. 

Als afsluiting van de middag werd aan alle aanwezigen, ter herinnering 
aan hun bezoek, nog een pentekening van het Asseneedse dorpscentrum 
cadeau gegeven. Degenen die ingeschreven hadden voor de traditionele 
afsluitende maaltijd, werden nadien verwacht in restaurant Klein 
Assenede aan de Markt. Hier werd nog door een vijftigtal personen gezel
lig nagekeuveld over het bezoek en andere zaken. 

Mede door de steeds aanwezige zon en aangename temperatuur kan 
teruggekeken worden op een geslaagde namiddag. 

Uiteraard werd ter gelegenheid van dit bezoek aan Assenede een specia
le brochure uitgegeven, die dit jaar wat dikker is uitgevallen dan haar 
voorgangers. De brochure telt namelijk 64 pagina's. De titel ervan luidt: 
De Utrechtse Vlamingen van Assenede: historische kennismaking rnet de 
poldergemeente Assenede. Deze titel werd nog bedacht door onze overle
den voorzitter Luc Stockman en verwijst naar het feit dat de inwoners van 
de Vier Ambachten (waaronder het Ambacht Assenede) tot het midden 
van de zestiende eeuw altijd tot het bisdom Utrecht hebben behoord. 

De teksten in deze brochure zijn van de hand van t Luc Stockman, Hu~o 
Notteboom en Marc De Vleesschauwer. 

Wie meer wil te weten komen over Assenede, kan deze brochure bestt"l
len bij bestuurslid Walter Notteboom aan 250 ti-. 

M.D.V, 
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2. BOEKENNIEUWS 

Freddy PILLE - Eeklose Bibliotheek. 
In 1999 verschenen in de reeks van de Eeklose bibliotheek, sectie 
Stadsrekeningen van de 80-jarige oorlog, een uitgave van de Geschied- en 
heemkundige kring in samenwerking met de Stedelijke archiefcommissie, 
traditiegetrouw zes werkmappen. Met de regelmaat van de klok, om de 
twee maanden, verzorgde auteur Freddy Pille de geannoteerde bronnen
uitgave van de Eeklose stadsrekeningen 1630-1638. 
Met deze zeer verzorgde en kwalitatief hoogstaande uitgave wordt een niet 
zo evident toegankelijke bron opgetrokken naar een breder belangstel
lend publiek. Niet alleen voor de vorser maar ook voor de lezer die meer 
dan een synthese van een historische periode wil kennen, zijn deze uit
gaven een must. 
De uitgave van rekening 21 (1631-1632) mag als een zeldzaamheid wor
den beschouwd. Deze ontbreekt immers op het stadsarchief, maar werd 
in een privé-archief aangetroffen. Door de publicatie ervan werd een lacu
ne weggewerkt. 
De uitgaven zijn te koop op het Stadsarchief te Eeklo. De prijs per werk
map is afhankelijk van de omvang en is te situeren tussen de 60 en 160 
frank. 

Uitgaven in 1999 : 
Band VII nr. 20 
Band VII nr. 21 
Band VII nr. 22 
Band VII nr. 23 
Band VII nr. 24 
Band VII nr. 25 

64 pp. 
64 pp. 
60 pp. 
76 pp. 
72 pp. 

VIII+64 pp. 

100 fr. 
100 fr. 
80 fr. 

120 fr. 
100 fr. 
100 fr. 

E.D.S. 

Peter LAROY, Keizer Karel. Een schalkse ruiter. 70 vrolijke volksverhalen 
eigentijds naverteld, Roularta Books en Taptoe, Eeklo, 1999, 173p., 
575fr. 

De ondertitel van dit verzorgde boekje maakt duidelijk waarover het gaat: 
(oude) volksverhalen in een nieuw kleedje. Het nieuwe karakter is beperkt 
tot bv. het aanpassen/vervangen van een aantal begrippen zoals baljuw 
door burgemeester om de verstaanbaarheid te vergroten. Er zit nog wel 
meer rrwderns in verscholen, maar daarvoor moet je zeer aandachtig 
lezen, op zoek gaan naar elementen, veelal details, achter het oorspron
kelijk verhaal. Maar dat hoeft niet, want deze bundel van spannende, 
humoristische en herkenbare verhalen lees je puur voor het plezier, als 
ontspanning. 

Legendes zijn zeker niet lokaal gebonden, maar als Meetjeslander ga je 
onvermijdelijk op zoek naar streekgebonden verhalen. Helemaal niet 
tevergeefs. Keizer Karel ontmaskerde een duivel in Maldegem en het ver
haal preken om te leren speelt zich af in Waarschoot. over een toch wel 
eigenaardige preekstijl. 
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Twee verhalen mochten in deze bundel zeker niet ontbreken. zeker niet 
met een Meetjeslander als auteur. We hebben het dan over de geboorte
plaats van de keizer. die de laatste tijd weer in de Eeklose belangstelling 
staat. Het gaat natuurlijk om een legende, dus of hij er nu geboren is. 
blijft een open vraag. We hadden niet anders verwacht. Maar dat de meet
jes van het Meetjesland het moeten stellen met 6 lijnen. lijkt ons toch wel 
erg kort. 
Toch een leuk boekje. 

F.B. 

Luc SERLET, Driehonderd jaar landelijke politie te Knesselare. 1660-
1995. "De pioniers van de landelijke politie". Knesselare. 1999. 177p .. rijk 
geïll., uitgegeven in eigen beheer 

Dit werk is gepubliceerd door een veldwachter. Hij heeft dus voeling met 
het onderwerp en blijkbaar interesse voor het politieverleden. Daar houdt 
het echter bij op. Het is hard om zeggen. maar in dit werk is geen enke
le affiniteit met het historisch onderzoek te vinden. De titulatuur op zich 
houdt reeds een contradictie in. 1995 is volgens de auteur het einde van 
het veldwachtersambt, maar hij heeft het toch over pioniers voor de hele 
periode. Van wat? 

Een overzicht van de landelijke politie in een gemeente is ver te zoeken in 
deze publicatie. tenzij de (onvolledige) lijst van veldwachters (waarbij een 
verkeerd woordgebruik ook al schering en inslag is: officier? nooit van 
gehoord). 

Het is reeds duidelijk bij het doorbladeren: onderzoek is hier niet 
gebeurd. Het geheel is een samenraapsel uit enkele publicaties (soms ook 
al niet van denderende kwaliteit). enkele zakboekjes van een veldwachter. 
een interviewen wat algemeenheden. Het stuk dat, zonder bronvermel
ding, uit mijn publicaties werd gehaald. is bijna onherkenbaar door de 
fouten last. Indien dit in mijn licentiaatsverhandeling (over veldwachters 
nota bene) stond, ben ik het niet waard te zijn afgestudeerd als licentiaat 
in de geschiedenis. 
We vonden ook een aantal lachwekkende verschrijvingen. zoals dat de 
veldwachters de "nederzetting" waren van vroegere lagere politiediensten 
(p. 23). We begrijpen evenmin dat IS06 te situeren is in de 2de he111 van 
de ISde eeuw (p. 19). 

De ontevredenheid van prof. Jan Dhondt inzake heel wat publicaties over 
lokale geschiedenis omstreeks 1950. begrijp ik nu veel beter. Misschkn 
zijn toch enkele zaken nuttig als bronnenmateriaal. 
Ik hoop dat de auteur voldoening had aan zijn werk. ik alvast niet. Het 
lokaal politiewerk verdient beter. 

F.U. 

:: iI) 
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Paul VANDEPIITE (red.), Wreeck geen quaedt, maer dwing tot goed. Het 
Sint-Pieters veld. kruispunt van historische en maatschappelijke ontwikke
lingen in Vlaanderen. 150 jaar Gemeenschapsinstelling Bijzondere 
Jeugdbijdstand in Ruiselede 1849-1999, Tielt (heemkring De Roede van 
Tielt). 1999, 160p., rijk geïll. 

De titel en ondertitels zeggen zeer veel over de inhoud van het boek en 
maken duidelijk dat dit zeker geen werk over lokale geschiedenis is, maar 
over pedagogische geschiedenis. Het boek zelf is echter tweeledig opgevat. 
Het eerste deel sprak ons het meest aan en is daarenboven echt interes
sant voor de regionale geschiedenis. Dit deel beslaat daarenboven onge
veer 40% van het boek, zodat het zeker vermeldenswaardig is. Dit komt 
door het toeval dat de instelling in Ruiselede werd ondergebracht (+ deels 
in Wingene). De instelling heeft hoe dan ook betekenis voor heel 
Vlaanderen (ook Meetjeslandse - al dan niet moeilijke jongeren - kwamen 
er terecht), maar biedt in deze studie ook de mogelijkheid de ontgin
ningsgeschiedenis van de streek van het Bulskampveld en het Sint
Pietersveld te bekijken (trouwens deels de reden voor de vestiging). 

Rudi De Srabandere doet dit opnieuw in zijn gekende gedegen stijl. Dit 
hoofdstuk is dan ook een aanrader voor adepten van de historische 
geografie. Een heel stuk van het Meetjesland komt daarbij aan bod, o.a. 
de evolutie heide - (bos) - landbouwgrond. Er wordt ook eventjes inge
gaan op de turfwinning in de regio. Het geheel wordt verduidelijkt met de 
situering van de velden, geïllustreerd met kaarten enz. 

De historica Vera Nys bespreekt het bouwhistorische aspect van het com
plex De Zande, dat ontstond rond een oude suikerfabriek uit 1837. Het 
neoclassicistische hoofdgebouw werd in 1976 beschermd. 

In de loop van de 19de eeuw kwamen er steeds gebouwen bij: een hotel
letje, een brouwerij, een kapel, een elektriciteitsfabriek (1885), enz. 

Een echte verrijking voor de bibliotheek van de lokale geschiedenis. 
F.S. 

Karel M. DE LILLE, Een gedachtenwisseling over bepaalde literaire pres
taties van Victor De Lille en Octavie De Zutter voor hun huwelijk te 
Kanegem in 1894 en een woordje over Guido Gezelle, Ieper, 1999 (uitgave 
in eigen beheer: Hoge Wieltjesgracht 16/115,8900 Ieper), 31 p., geïllus
treerd, 1500 fr. (exclusief verzendingskosten). 

Onze verwachhtingen waren hooggespannen bij de aankondiging van 
deze brochure: de literaire kennismaking tussen Victor en Octavie, hun 
eerste ontmoeting, hun liefdesbrieven en hun huwelijksdag zouden uit
voerig worden behandeld, alsook zou "voor de eerste keer het ontstaan 
van de "Duimkes" uitvoerig behandeld" worden. De eerste brochure zou 
.. bovendien van cultuur-hL .. torische waarde voor ons Vlaamse volk" zijn. 
Het wordt een bibliofiele en gehand tekende uitgave genoemd. 
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Het werd een teleurstelling over de gehele lijn. Van de 31 pagina's zijn er 
15 volle pagina's illustraties, zodat er maar amper 15 bladzijden tekst 
overblijft. Van een bibliofiele uitgave (boeken die estetisch bijzonder ver
zorgd zijn en inz. als zodanig ( voor kleine kring) worden uitgegeven, Van 
Dale) is geen sprake: we hadden de brochure - een boek is het inderdaad 
niet - nog maar in handen, of ze viel al uiteen. 

Over de inhoud kunnen we al even kort zijn: naast enkele onuitgegeven 
documenten, bevat de brochure niets nieuws, alles werd reeds elders uit
voeriger en veel degelijker behandeld. We kunnen slechts akkoord gaan 
met hetgeen de auteur aan het eind schrijft: het is inderdaad maar een 
opstelletje, maar dan wel een duur. 

H.N. 

WERKGROEP KALEVALLEI, Ontwikkeling van de KalevaHei te Evergem 
Evergem, 61p., geïllustreerd, kaarten en plannen. Inlichtingen: 
Werkgroep Kalevallei, Reibroekstraat 13, 9940 Evergem. 

Een interdisciplinair team, waarvan ons medelid Jacques Semey deel 
uitmaakt, publiceerde in juli 1999 een zeer wetenschappelijke studie 
waarin zowal alle aspecten van de Kalevallei worden bestudeerd. Het 
object van de studie is de resterende open ruimte tussen enerzijds de 
rivier de Nieuwe Kale en anderzijds de straatdorpas Evergem - Belzele. 
Het is een bijzonder waardevolle studie omdat ze, voor zover wij erover 
geïnformeerd zijn, voor het eerst een klein gebied in al zijn aspecten en 
zeer gedetailleerd bestudeert: landschappelijke betekenis, archeologisch 
erfgoed, bouwkundig erfgoed, ecologisch belang. enz. Een voorbeeld om 
dit duidelijk te maken. Over een tijdsperiode van verschillende jaren wer
den zowel de fauna als de flora geobserveerd. In de vallei en de zandrug
gen van de Kale komen meer dan 70 verschillende vogelsoorten regelma
tig voor en er werden meer dan 220 verschillende plantensoorten geteld. 
Van een rijke biotoop gesproken! 

Studies maken is een punt, er het nodige gevolg aan geven is een ande
re kwestie. De actiegroep Kalevallei heeft als doelstelling het open land
schap van het valleigebied van de Kale op Evergems grondgebied te vlij
waren. Beslist geen minieme doelstelling, vooral als men beseft dat ook 
dit natuurgebied aangevreten wordt door onder andere het industriege
bied Durmakker. De constructieve voorstellen van de werkgroep (natuur
behoud, weren van alle storende elementen, het openen van een alTheo
pad) worden door de overheid met aandacht bekeken. de tijd dat alle 
voorstellen ten nadele van de industrie nogal hooghartig van de- hand 
werden gewezen. behoort duidelijk tot het verlede-n. We wense-n he-t kam 
alle succes toe. en misschien is een van de leden be-reid om ons 
Genootschap bij een of andere gelegenheid eens doorheen de Kalevnllei te
gidsen. 
De uitgave is zonder meer onmisbaar voor alle natuurliefhebbers en voor 
liefhebbers van historische geografie. De vele kaarten en verhelderende 
luchtfoto's verhogen de bruikbaarheid van de studie. 

H.N. 
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Gids voor grensoverschrijdende bronnen in Vlaamse en Zeeuwse archieven 
(cd-rom) 

De gids kost (cd-rom en gedrukte toelichting) 350 BEF + eventuele verzen
dingskosten (Zeeuws Archief, PB 70, NL 4330 AB Middelburg) 

In een tijd waarin grenzen meer en meer vervagen kondigt deze cd-rom 
zich bijzonder veelbelovend aan. Twee historici brachten immers alle 
gegevens in kaart die grensoverschrijdende informatie bevatten en die 
terug te vinden zijn in openbare archiefbewaarplaatsen in de provincies 
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen en Zeeland. Wie bijvoor
beeld iets wil zoeken over Meetjeslandse oorlogsvluchtelingen uit de 
Eerste Wereldoorlog in Nederland, zou met dit werkinstrument al vlug 
moeten terugvinden waar zich in Zeeland informatie bevindt. De moge
lijkheid om te zoeken op trefwoord (geografie, personen, instellingen en 
onderwerp). op archiefbewaarplaats en op datum legt bovendien heel wat 
ingangen bloot. 

Ondanks alle verdiensten blijft er uiteraard een grote 'maar'. Een deel 
van de beperkingen geven de samenstellers van de cd-rom ook toe. 
Financiële restricties zorgden ervoor dat men uitsluitend in de betrokken 
provincies ging zoeken. Belangrijke archieven in bijvoorbeeld Lille 
(France) vallen er buiten. Ten tweede namen de auteurs in de meeste 
gevallen enkel de bestaande inventarissen door. Slechts af en toe lieten 
zij fondsen uithalen om verder te graven. De meeste historische gebrui
kers van de inventarissen in (rijks)archieven kennen de beperkingen van 
deze werkinstrumenten maar al te goed. Een derde groot bezwaar lijkt 
ons het feit dat dit document enkel elektronisch beschikbaar is (maar ook 
hier was het financiële element de grootste hinderpaal). 

Wij hadden de gelegenheid om een demonstratie te zien tijdens de inter
provinciale studiedag van het Verbond van Heemkundige Kringen (20 
november 1999) in Aardenburg. Naast het feit dat er technisch blijkbaar 
nog iets mis kan lopen (bugs, weet je wel) leverde het zoeksysteem daar 
toch niet het gewenste resultaat op. Enkele onderzoekers uit het veld 
(met op kop Willy Stevens uit Krlesselare) gaven een aantal zoekopdrach
ten die de cd-rom toch niet naar behoren kon vervullen. In bepaalde 
gevallen leidde het resultaat zelfs tot enige hilariteit. 

Het nut van dergelijke initiatieven kan niet worden ontkend, maar de 
financiële beperkingen schroefden het opzet van dit initiatief zonder twij
fel al te fel terug. Gezien de gunstige verkoopprijs (350 BEF) kunnen we 
evenwel concluderen dat iemand die echt met grensoverschrijdend 
onderzoek bezig is, hier wel een nuttig aanvullend werkinstrument krijgt. 

P.L. 
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Lucas HILLAERT, Groot Assenede na de fusie. Van 1976 tot 1988, Eeklo, 
1999, 192p. 

Van de hand van dezelfde auteur verschenen eerder een aantal werken 
die de geschiedenis van Assenede in beeld willen brengen. Omdat in de 
behandelde periode ook de gemeenten Boekhoute, Bassevelde en 
Oosteeklo deel uitmaken van Assenede is het werkingsgebied nu uitge
breid. Gezien alles vrij recent is, heeft de auteur er voor geopteerd eerder 
als een kroniekschrijver te werk te gaan. Feiten, gebeurtenissen en men
sen uit de periode 1976 en 1988 passeren de revue. De politieke invals
hoek overweegt daarbij. In het begin (burgemeesters voor de fusie) en op 
het einde (lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen 1988) van het boek 
zijn een aantal interviews met plaatselijke politici opgenomen. Dat alleen 
al maakt het boek tot een interessant tijdsdocument voor wie later een 
geschiedschrijving van Assenede zal aanvangen. Nog in het politieke 
spectrum kunnen we bijvoorbeeld het boeiende fusieverhaal signaleren 
en de discussie rond een nieuw wapenschild die daaruit voortvloeide. 
Hier en daar ontbreekt wat originaliteit in de manier waarop alles wordt 
gebracht en misschien ware het toch beter geweest om het overzicht 
meteen door te trekken naar het heden. Voor de inwoners van Groot
Assenede is dit evenwel een leuk koffietafelboek, fraai geïllustreerd en 
andermaal door De Eecloonaar verzorgd uitgegeven. 

P.L. 

Jozef DE PAEPE, Watervliet. koningswens en koningsdroom, Eeklo, 1999, 
Uitgeverij Taptoe, 241 p., geïllustreerd (D/1999/2715/3). 

Dat Jozef De Paepe meeslepend kan schrijven, blijkt uit zijn artikels die 
hij publiceert in o.a. Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland. Ook in 
zijn recent verschenen boek over Watervliet ontpopt hij zich als een gebo
ren verteller en weet hij soms ingewikkelde zaken op een heldere manier 
voor te stellen. Het corpus van het werk (p.II-193) is ondenrerdeeld in zes 
hoofdstukken: voorgeschiedenis, de oude keure, Willemietenklooster. de 
nieuwe keure, het huidige Watervliet en de kerk. Het best uitgewerkt zijn 
de eerste drie hoofdstukken en het hoofdstuk over de kerk. Over het 
Hollands tijdvak (1815-1830) bijvoorbeeld wordt nauwelijks iets geschre
ven, wel worden ongeveer elf bladzijden krantenknipsels overgenomen uit 
Den Vaderlander en de Gazette van Ghendt. ze handelen allemaal over de 
woelige periode 1830-1831.0e uittreksels zijn wel interessant. toch had
den we ze liever bewerkt gezien in een lopende tekst. Ook over andere 
periodes krijgen we slechts met mondjesmaat informatie. In zijn inlei
dend woord schrijft prof. Dr. Luc François dan ook zeer terecht: "Ts met 
'Watervliet, koningswens en ridderdroorn' dan het d(:~Iil1itiell(~ werk Ol'er 
deze gemeente geschreven? OngetwWeld niet." 

Wie zal er zich druk over maken? Jozef streen gt'ell wetenschappeliJke 
oogmerken na, hU vertelt wat hij heeft opgezocht. heen gelezen. ht'ert 
gehoord, heen gezien en hiJ doet dat op zijn eigcn. rustige mankr. lid 
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boek is mooi geïllustreerd en heel knap zijn de talrijke vergelijkende foto's 
die ons een beeld geven van het vroegere en het huidige Watervliet. Men 
ziet zó wat dr. Edmond Tieleman, wiens ouders aan de Ketterijstraat 
woonden, zestig jaar geleden al schreef: "De dorpen zelve gaan met reu
zenschreden een algemene banalisering te gemoet." Gelukkig dat de Stee 
het heeft overleefd ! 

Voor Watervlietenaren bevat het . boek een schat aan gegevens. 
Ongetwijfeld zullen ze hun geschiedenis met veel genoegen lezen en ze 
zullen verbaasd zijn over hun rijke historische verleden. Na lectuur ?:ul
len ze het boek tevreden dichtklappen en denken: Ik ben van Watervliet 
en ik ben daar fier op ! 

Een aanwinst voor de Meetjeslandse geschiedenis. 
H.N. 

3. HEEMKUNDIGE NIEUWSJES UIT HET MEETJESLAND 

Werkgroep Geschiedenis van Sleidinge 

Onder impuls van burgemeester Peter Vereecke werd in 1997 een werk
groep samengesteld met de bedoeling de definitieve geschiedenis van 
Sleidinge te schrijven. Door allerlei omstandigheden, niet het minst door 
het overlijden van Luc Stockman, raakte de werkgroep een beetje in het 
slop en dreigde alles te verzanden in oeverloos gediscussieer. 
Burgemeester Vereecke voorzag het gevaar en na enkele diplomatische 
tussenkomsten - onder andere bij voorzitter Hugo Notteboom - en een 
traktatie voor de hele werkgroep met onvervalste Sleinse taotjespap kreeg 
de werkgroep een nieuw elan. Voor iedere periode stelde zich iemand ver
antwoordelijk en verschillende mensen verklaarden zich bereid archief
onderzoek te doen en hun gegevens ter beschikking te stellen van de 
schrijvers. We twijfelen er niet aan: de Geschiedenis van Sleidinge zal in 
2001 verschijnen! Na het solowerk van Achiel De Vos over Ertvelde, het 
groepswerk over de geschiedenis van Evergem, is het nu de beurt aan 
Sleidinge. Daarmee is de cirkel voor wat Evergem betreft rond en 
beschikt elke deelgemeente binnenkort zijn eigen geschiedenis. 

Aalter, Eeklo, Waarschoot en Evergem bijten aldus de spits af op het 
gebied van de Meetjeslandse geschiedsschrijving. Binnenkort volgt 
Kaprijke waar ons bestuurslid Roger Buyck al enkele jaren zit te wroeten 
op wat zijn chef d'oeuvre moet worden. En, wanneer wordt een initiatief 
genomen in Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins en Zomergem? Er is 
nog veel werk aan de winkel! 

H.N. 

375 



LEDENLIJSf 

Ledenlijst 

EREVOORZITSTER 

Dhanens Elisabeth - Eeklo 

BESTUURSLEDEN 

Bastiaen Filip - Aalter 
Buyck Roger - Kaprijke 
De Reuck Dirk - BeHem 
De Smet Erik - Eeklo 
De Vleesschauwer Marc -

Assenede 
Laroy Peter - Aalter 
Lippens Oskar - Lembeke 
Notteboom Hugo - Adegem 
Notteboom Walter - Maldegem 
Steeghers Wilfried - Evergem 

STEUNENDE LEDEN 

(vanaf 1.000fr) 

Bauwens Magda - Eeklo 
Bral Leo - Assebroek 
Broeders van Liefde - Aalter 
Claeys Marijn - Lovendegem 
Daneels Axel - Coppet 

(Zwi tersland) 
De Meyere Carlos - Vossem 
De Pauw-Goethals - Eeklo 
De Schepper Andries - Evergem 
De Veusser Daniël - Zomergem 
E.H. De Wulf PieITe - Aalter 
Haek Marcel - Eeklo 
Jacobs Paul- Waarschoot 
Lamot-Stockman - Niel 
Laroy Erik - Lovendegem 
Minne-Vermast - Eeklo 
Strybol Jozef - Knokke 
Strymes-De Neve -

Sint-Laureins 
Van Damme François - Eeklo 
Van Damme Lionel - Adegem 
Van de Kerckhove Julien-

Adegem 
Van de Veire Walter - Bassevelde 
Van Impe J. - Gent 
Van Passel Jacques - Aalter 
Vereecke René - Maldegem 
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Verhaegen-Stockman - De Pinte 
Verleyen Philippe - Aalter 
E. H. Vrielynck Jan - Deurle 
Waldack Felix - Kalken 
Wijffels C.G. - Delft (Nederland) 

LEDEN 

Algemeen Rijksarchief - Brussel 
Alyn Dries - Aalter 
Alpha - Brussel 
Andries Firmin - Evergem 
Andries-De Zu tter Albert -

Lovendegem 
Arickx Valère - Kortrijk 
Arnaut-De Jonghe Jozef -

Knesselare 
Audoor-Turkelboom Maria -

Gent 
Baeckelandt Roger - Aalter 
Baele Kristof - Lovendegem 
Baert Geert - Gent 
Batsleer Leon - Drongen 
Baudts Andre - Eeklo 
Bauwens A.R. - Aardenburg (NI) 
Bauwens Firmin - Evergem 
Beernaert-De Vos Willy -

Evergem 
Berth Armand - Adegem 
Bibliotheek Kaprijke -Kaprijke 
Bibliotheek Lembeke - Kaprijke 
Blondeel William - Adegem 
Bockaert Lieven - Aalter 
Bockaert-Van Der Meersch M.-L. 

Aalter 
Boelens - De Muynck Jacky -

Evergem 
Bombay-Derveaux Jo & Hilde -

Drongen 
Bonamie Rene - Waarschoot 
Boone Francois - Bnlssel 
Boterdaele Leo - Aalter 
Boussen Achiel - Eeklo 
Braet-Van Nuffel Andre -

Erembodegem 
Brugse Boekhandel De Meester -

Brugge 
Buysse J. - Wanrschoot 



Buysse-Canneyt Raymond -
Sint -Margrtete 

Buysse-Van De Velde· L. -
Bassevelde 

Camerlinckx Jean - Aalter 
Carton Herwig - Aalter 
Cauwels Eddy - Haaltert 
Chevalier Marc - Eeklo 
Claeys Erik - Aalter 
Claeys Willy - Knesselare 
Claeys Jacky - Oosteeklo 
Codron Paul - Eeklo 
Cooreman Roger - Aalter 
Coppens Romain - Lovendegem 
Cornelis Marc - Beernem 
Cornelis Louis - Eeklo 
Criel Paul - Kaprijke 
Criel-Droesbeke Eduard -

Evergem (Ertvelde) 
Dauwe-Coussement Gaston -

Eeklo 
Dauwels Etienne - Maldegem 
De Backer Roger - Evergem 
De Backer Remi - Gent 
De Baets Jozef - Adegem 
De Baets Gerard - De Pinte 
De Baets Geeraard -

Sint-Jan-in-Eromo 
De Beir Rene - Eeklo 
De Beir Patrick - Gent 
De Boever Antoine - Eeklo 
De Bruycker Paul - Eeklo 
De Bruyckere Jacques -

Maldegem 
De Buck Jeroom - Zomergem 
De Buysere Albert - Kaprijke 
De Caluwe Koenraad - Kaprijke 
De Ceuninck Paul - Maldegem 
De Clercq Gustaaf - Mariakerke 
De Clercq-Versluys Julia -

Waarschoot 
De Coninck Joris - Eeklo 
De Coninck Pol - Maldegem 
De Craene Leon - Aalter 
De Crop Christiaan - Eeklo 
De Cuyper Omer - St.-Margriete 
De Decker Edgard - Eeklo 
De Dobbelaere Antoine -

Knesselare 
De Doncker Jozef - Aalter 
De Grijze Walter -

Sint -Martens-Latem 
De Groote Paul - Gent 

De J aegher A. - Eeklo 
De J onghe Michel - Eeklo 
De Kesel Leo - Gent 
De Keukelaere P. - Eeklo 
De Kraker Adrie - Axel (N) 
De Leenheere Erik - Kaprijke 
De Lille Gilbert - Merksem 
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De Lille-De Bleecker Karel -Ieper 
De Maere Julien - Eeklo 
De Maertelaere Arsene - Aalter 
De Meijer P.H.E.M. -

Oegtgeest (NI) 
De Meyere Jaak - Maldegem 
De Mits Suzanna - Zomergem 
De Mulder Guy - Gent 
De Muynck-Roels Marcella -

Kaprijke (Lembeke) 
De Neve Gilbert - Aalter 
De Neve Georges - Gent 
De Paepe Jozef - Watervliet 
De Poorter Franky - Waarschoot 
De Rammelaere Carlos -

Mariakerke 
De Ridder Pieter - Watervliet 
De Roo Willy - Brugge 
De Roo Gustaaf - Eeklo 
De Roo Johan - Maldegem 
De Rycke-Cocquyt Johan -

Evergem 
De Smet Lucien -Aalter 
De Smet Gentiel -Deinze 
De Smet Jacques - Evergem 
De Smet G. - Gent 
De Sutter Karel -Eeklo 
De Sutter-Bauwens M. - Eeklo 
De Vlieger-Lippens Marc -

Lovendegem 
De Vogelaere Georges -

Maldegem 
De Voldere Wilfried - Roeselare 
De Vos Kristien -

Waterland-Oudeman 
De Vos - De Koninck Lydie -

Evergem 
De Vriendt Bart - Ledeberg 
De Waele Julien - Bellem 
De Wilde Johan - Lovendegem 
De Wispelaere Omer - Evergem 
Debbaut Ronny - Gent 
Deblock-De Vos Nic. -

Waarschoo1 
Degraeve Michel - Brugge 
Delcloo Andre - Assebroek 
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Den Haeze Paul - Melle 
Devos Magda -

Sint-Denijs-Westrem 
Dezutter Willy - Assebroek 
Dhanens A. - Brussel 
Dhanens Benoni - Ledeberg 
Dhanens R. - Mariakerke 
Dhont Robert -Knesselare 
D'hoore Denise - Evergem 
Dierick Joris - Assebroek 
Diericla: Chr. - Assenede 
Dierickx Daniel - Eeklo 
Dobbelaere Jozef - Adegem 
Dobbelaere Andre - Lovendegem 
Donck Jos. - Aalter 
Dumez-Van Vooren -Assenede 
Dumoleyn-Steghers - Knesselare 
Dumon Wilfried - Heverlee 
Engels Willy - Beveren-Waas 
Engels Rene - Evergem 
Flement-De Muyter C. -

Westende 
Franque Carlos -

Sint-Jan-In-Eremo 
Gauwberg Marcel - Gent 
Gemeent. Openb. Bib.Ursel 

Knesselare 
Gemeente Axel - Axel (N) 
Gemeentebestuur 

Waarschoot 
Gemeentekrediet Van Belgie -

Brussel 
Gemeentel. Bibliotheek 

Zomergem 
Gemeentelijk Archief Maldegem 
Gemeentelijk Bibliotheek 

Maldegem 
Gemeentelijk Museum Melle 
Gemeentelijke Bibliotheek Aalter 
Gemeentelijke Bibliotheek 

Evergem 
Gemeentelijke Bibliotheek 

Evergem 
Gemeentelijke Bibliotheek 

Evergem 
Gemeentelijke Bibliotheek 

Sint-Laureins 
Gillis Wilfrieda - Knesselare 
Goegebuer L. - Gent 
Goemaere Willy - Kapri.lke 
Goethals Achiel - Actegem 
Goossens Deni.ls - Eeklo 

Goossens Carine -
Nieuwkerke-Waas 

Goossens Arseen - St.-Margriete 
Graumann (N.V. Coopman) 

Lothar - Aalter 
Grimonprez Michiel - Kaprijke 
Gusse Johan - Knesselare 
Gysels Gerard - Eeklo 
Haers Marcel - Adegem 
Hamerlynck Willy - Eeklo 
Heemkring De Twee Ambachten 

Assenede 
Heemkring Oud Ruysselede 

Ruiselede 
Heemkundige Kring 

Amb. Maldegem. Maldegem 
Hermie Gilbert - Eeklo 
Hesters Paul - Wachtebeke 
Heyde Daniel - Waarschoot 
Heyndrikx Lucien -Assebroek 
Hollebosch Remi - Watervliet 
Hollevoet Piet - Eeklo 
Holvoet Luc - Zelzate 
Huybrechts PieITe - Willebroek 
Huysman Arsene - Zomergem 
Instit. Moretus-Plantin - Namur 
Instituut Voor Dialectologie 
P.J. Meertens - Amsterdam (NI) 
Janssens Rigo - Lovenctegem 
Jocque Luc - Eeklo 
Joos Willy - Drongen 
Koninklijke Bibliotheek Abtn -

Den Haag (NI) 
Lacaeyse Gilbert - Asse 
Lambrecht Daniel - Kortemark 
Laureyns Raattl - Drongen 
Leliaert -Stalpaert Roger -

Eernegem 
Lema-Verschaetse Rita - Aalter 
Leroux-Mettepenningen -

Kaprijke 
Lievens Antoine - Aalter 
Lievens Jenny - Evergem 
Linthout G.J. - Evergem 
Ups Cm'los - Nevele 
Loont.lens Alfons - Izegem 
Maenhout-Verstraete L. - Eeklo 
Maes Robert - Gent 
Maeyens Marc - Actegt'11l 
Marechal Griet - Gent 
Mnrtens Albert - Gent 
Martens Marc - Mictctt'lb\lr~ 



Martens Adriaan - Wondelgem 
Marteyn Herman - Aardenburg 
Matthijs Anna - Maldegem 
Matthys Edelhart - Assebroek 
Meersman Jozef - Maldegem 
Meiresonne-Delcourt Ann -

Evergem (Sleidinge) 
Meirezonne John - Eeklo 
Moelaert Roger - Knesselare 
Museum Rietgaverstede Nevele 
Museum Voor Volkskunde 

Antwerpen 
Neutens Albert - Sint-Andries 
Nevens Gaston - Affligem 
Neyrinck Willem - Lovendegem 
Notteboom Leo - Adegem 
Notteboom Filip - Gent 
Nuytinck Roger - Gent 
O.-L.-Vr.-Ten Doorn - Eeklo 
Openbare Bibliotheek 

Lovendegem 
Openbare Bibliotheek 

Wondelgem 
Openbare Stadsbibliotheek 

Eeklo 
Ornelis Andre - Knesselare 
Parmentier J. - St-Amandsberg 
Pauwels Omer - Assenede 
Pauwels Ignace - Lovendegem 
Pauwels Herman - Waarschoot 
Pauwels-Focquaert Etienne -

Maldegem 
Piers August - Knesselare 
Pieters Patriek - Hoboken 
Pille Freddy - Eeklo 
Plaetinck Jozef - Eeklo 
Plasschaert Roger - Evergem 
Polfliet Gerard - Evergem 
Prevenier Walter -

Sint-Martens-Latem 
Provo Bestuur West-Vlaanderen 

Brugge 
Provinciaal Technisch Instituut 

Eeklo 
Rateau Lucien - Aalter 
Rijksarchief Brugge - Brugge 
Rijksarchief Gent - Gent 
Rijksuniversiteit Gent - Gent 
Rohhrecht Firmin -

Sint-Amandsberg 
Roeglers Jan - Leuven 
Roeglers-Bonte Willy - Oosteeklo 
Roegtest Haoul - Eeklo 

Roegiest Daniel - Kaprijke 
Roels Remi - Maldegem 
Roels-Van Kerckvoorde 

Jean Francois - Evergem 
Ronse H. - Brugge 
Rutsaert Arthur - Aalter 
Ruusbroeckgenootschap 

vzw UFSIA - Antwerpen 
Ryckaert Luc - Eeklo 
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Ryckaert Bart - Kaprijke 
Ryckaert Maurice - Zomergem 
Ryckaert-Verstraete Mia - Eeklo 
Ryserhove Alfons - Knesselare 
Saelens Leopold -Zomergem 
Schepens Dirk -St-Amandsberg 
Scherpereel Julien - Merendree 
Schockaert -Steel - Waarschoot 
Schoonaert Georges - Aalter 
Schoorman Jacques -

Zwijnaarde 
Schotte-Dewaele - Eeklo 
Schrans Guy -

Sint-Denijs-Westrem 
Segers Martin - Evergem 
Semey J acky - Evergem 
Sierens-Meire Etienne - Torhout 
Smessaert Cyriel - Aalter 
Smessaert Kamiel - Aalter 
Smessaert Marcel - Zomergem 
Somers J. - Maldegem 
Stadsarchief Ieper 
Stadsarchief Eeklo - Eeklo 
Stadsbestuur Roeselare 

Roeselare 
Stadsbibliotheek Antwerpen 
Stadsbibliotheek Gent 
Stedelijke Bibliotheek Aalst 
Stedelijke Openb. Bibliotheek 

Sint-Niklaas 
Steenbeke Hubert - Eeklo 
Stevens Andre - Landegem 
Steyaert Omer -Aalter 
Steyaert Francois - Eeklo 
Steyaert-Govaert Antoon 

Evergem 
Stock Rafael - Knesselare 
Stockman Luc - Aalter 
Stockman Jan - Deurne 
Stockman Luc - Zottegem 
Strobbe Arnold - Aalter 
Stuyts J. - Eeklo 
Taeldeman Johan -

Oosterzele-Balegem 
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Taghon Albert - Lovendegem 
Termont Roger - Evergem 
Thys Mauriee - Aalter 
Thysebaert Rene - Gent 
Tollenaere Freddy - Eeklo 
Tondat Romano - Eeklo 
Trenson-Ryekaert Bea - Ronsele 
Universitats-Stadtbibliothek 

Koln 41 (Dtsl) 
Van Heeke Aehiel -Ledeberg 
Van Aeker Adhemar - Aalter 
Van Bastelaere Gilbert -Eeklo 
Van Branteghem Carlos -

Outrijve 
Van Coillie Roger - Bassevelde 
Van De Kerekhove Marnix -

Adegem 
Van De Poele Firmin - Watervliet 
Van De Veire Jozef - Wondelgem 
Van De Velde Leo - Eeklo 
Van De Vivere Raymond - Aalter 
Van De Voorde Emmanuel -

Sint-Laureins 
Van De Woestijne M.A. - Eeklo 
Van De Woestijne Paul - Eeklo 
Van Den Abeele Raf-

Sint -Martens-Latem 
Van Den Braembussehe-

Mariakerke 
Van Den Broeeke Johan - Aalter 
Van Der Aa J. - Evergem 
Van Der Haeghen Guy -Gent 
Van Dyeke Raymond - Tienen 
Van Dyek-Verhetsel -

Lovendegem 
Van Eeekhoudt Jozef - Kaprijke 
Van Eeghem Etienne - Aalter 
Van Eeghem Katrien - Bellem 
Van Gils Adriaan -Kaprijke 
Van Glabeke Donaid - Eeklo 
Van Hee-Hoornaert -

Sin t -Margriete 
Van Herek Ernest - Evergem 
Van Hoeeke Willy - Rotselaar 
Van Hoegaarden Jean - Eeklo 
Van Hoestenberghe Albert 

Maldegem 
Van Hoorebeke Wery - Eeklo 
Van Hoorebeke Franz - Evergem 
Van Hooreweghe Hubert - Aalter 
Van Hulle Erik - Knesselare 
Van Keirsbilek Joris - Eeklo 
Van Kenhove Patriek - Merelbeke 
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Van Laere Othmar - Lovendegem 
Van Maldeghem Jeroom -

Maldegem 
Van Maldeghem-Van Mingroot -

Maldegem 
Van Mossevelde Alfons - Eeklo 
Van Nieuwenhuyse Johan -

Kaprijke (Lembeke) 
Van Nuffel-Baudts - Heusden 
Van Renterghem Andre -

Evergem 
Van Roosmaelen Joh. - Adegem 
Van Thuyne-Willems Firmin -

Evergem (Ertvelde) 
Van Vooren Robert - Adegem 
Van Vooren Edith - St-Margriete 
Van Waesberghe Vera - Sijsele 
Van Wilder Wilfried - Zomergem 
Van Wonterghem Etienne -

Beernem 
Vandenberghe-Dedier Jan -

Eeklo 
Vandenbunder M.T. -Roeselare 
Vanderbruggen Erik - Maldegem 
Vanderbrugghen Maria -

Kaprijke (Lembeke) 
Vandeveire Jozef - De Pinte 
Vanwijnsberghe St. -
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Redactieraad/ Recensiedienst 
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(Kaprijke) met vermelding "nieuw lid" of de gt'Wt'llste jnnrbo('ken. 
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