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Oorlogh ende beroerte 
in aerdenburgh 

EEN KRIJGS- EN VESTINGBOUWKUNDIGE 

GESCHIEDENIS VAN MRDENBURG 

Arco WILLEBOORDSE 

~War is all helt, zei de Amerikaanse generaal William Tecumseh 
Sherman in 1864. En hij, verwoester van het zuiden van de Verenigde 
Staten, kon het weten. 
Als één plaats in onze omgeving deze uitspraak kan bevestigen, dan is het 
Aardenburg wel. Velen kennen het als een rustig en kalm stadje, gelegen 
in een stil en landelijk gebied en bewoond door vriendelijke mensen zon
der poeha. Weinigen weten echter hoe onbarmhartig het verleden voor 
Aardenburg geweest is, hoeveel van zijn inwoners in de loop van de eeu
wen door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen en hoeveel ver
woestingen en plunderingen het te verduren heeft gehad. 
De voorliggende bijdrage heeft deze verschrikkingen tot onderwerp. 
Tevens wordt beschreven op welke wijze de inwoners van Aardenburg, 
dat wil zeggen zijn burgers, bestuurders en militairen, zich door de aan
leg van verdedigingswerken hiertegen hebben trachten te beschermen -
7..owel rond de stad als in de directe omgeving. De krijgs- en vesting
bouwgeschiedenis wordt voorafgegaan en in een breder kader geplaatst 
door een algemene schets van de geschiedenis en de historische geogra
fie. Tot slot wordt bezien welke historische vestingwerken nog bestaan en 
in welke staat zij zich thans bevinden. 

ALGEMEEN 

Aardenburg, gelegen op restanten van een zandheuvelrug. kan 
bogen op een lange bewoningsgeschiedenis die terug gaat tot de midden
steentijd. ongeveer 7500 Jaar geleden. Van sedentaire bewoning kan 
evenwel eerst gesproken worden sinds de Homeinen in de tweede helft 
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van de tweede eeuw op de heuvelrug een nederzetting stichtten, waar
schijnlijk Rodanum genaamd. De nederzetting bestond hoofdzakelijk uit 
een castellum (fort) en vicus (kampdorp). Het was over land verbonden 
met het wegenstelsel van de provincie Gallia Belgica en over water bereik
baar via een zeearm en het riviertje de Rudanna. Rond 273 werd 
Rodanum vanwege militaire onveiligheid en toenemende wateroverlast 
verlaten . 
Pas in de 8ste_gde eeuw was er weer sprake van bewoning, zij het op 
vooralsnog bescheiden schaal. Door een combinatie van gunstige geogra
fische omstandigheden en een opbloeiende Vlaamse economie groeide het 
middeleeuwse Aardenburg, Rodenburg genaamd, van de teinde tot de 
dertiende eeuw uit van een kleine agrarische nederzetting tot een zelf
standige en betekenisvolle handels- en havenstad. De groei werd hogelijk 
gestimuleerd door verscheidene Vlaamse graven, waaronder Filips van 
den Elzas die Aardenburg even voor 1187 stadsrechten verleende 1. De 
bloeiperiode van Aardenburg viel in de tweede helft van de 13de eeuwen 

Hypoll1el.iscl1e ligging van hel. caslellum in de sl.adskern van. ~ardellbw'9. tlvee
de/derde eeuw. De opgegraven gedeelten en de loop I an h t rlllerUc de RlIdantna 
zijn donker gekleurd. ' . .. .. 
Uit : J .A. Trlmpe Burger. Romeins Anrdenburg. Opgl nvlngen en vonds ten. 
Aa rclcnburg. 1992. 
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het begin van de veertiende eeuw. Twee monumentale kerken, enkele 
forse, openbare gebouwen, grootschalige waterstaatkundige werken, een 
uitgebreid verdedigingsstelsel, een aanzienlijk overheidsapparaat, econo
mische en juridische uitstraling, intensieve contacten met andere belang
rijke Vlaamse steden - alle getuigden zij van de hoge welvaart en de dyna
miek die de stad in deze periode wist te bereiken. In de tweede helft van 
de veertiende eeuw geraakte Aardenburg echter in een snel en diep ver
val. De combinatie van de inzettende laatmiddeleeuwse economische 
depressie, sociale onrust, regionaal-politieke naijver, oorlog, verlanding 
van waterlopen en verschillende catastrofale stormvloeden maakten een 
einde aan de bloei. In de 15de en 16de eeuw was Aardenburg geen schim 
meer van de eens zo trotse havenstad. En waar de stad eens, rond 1300, 
zo'n 1200 huishoudens, dat is circa 5000 ingezetenen telde , spreekt een 
oorkonde uit 1496 van slechts 60 huishoudens, dat wil zeggen een paar 
honderd bewoners2 . 

Aard.enburg, 1597. Detail van Pleler ClaissLns de Jonge (1532-1623), Hei Brugs 
Vrge, oLleveif op doek (1597). 

rugg , stadhul . 
UL : J . Bos u . Vlaand r n Ln oud kaart n . Drie 
Tl Ji/Bu sum/Knokk . 1982 

uwen artografi . 
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Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd de nagenoeg ontvolkte 
stad ernstig getroffen door plunderingen en verwoestingen van de strij
dende partijen. Van 1583 tot 1604 was het in handen van het Spaanse 
gezag. Tot welk niveau de stad op enig moment was afgezakt moge blij
ken uit een regest uit januari 1584 vermeldende "datter niet een mensche 
meer ghebleuen en was"3. 
Het jaar 1604 vormt een belangrijke cesuur in de Aardenburgse geschie
denis. De stad werd op 12 mei van dat jaar veroverd door Staatse troe
pen onder Maurits en kreeg, aangezien alle ongeveer 300 katholieke 
bewoners gevlucht waren, een geheel nieuwe bevolking van militairen en 
Vlaamse geloofsinwijkelingen, de laatsten voornamelijk gereformeerden 
en doopsgezinden4 . De grens, aanvankelijk militair van aard, maar in 
1648 (verdrag van Munster) en 1664 (Tractaat van LimietscheidingJ 
omgezet in een staatkundige, sloot Aardenburg definitief af van zijn tra
ditionele achterland. Gelegen in Staats-Vlaanderen werd het, een een
voudig en dromerig stadje in een agrarische omgeving, rechtstreeks gere
geerd vanuit Den Haag. 
In 1794 werd Aardenburg veroverd door Franse troepen en evenals de 
rest van Staats-Vlaanderen bij het verdrag van Den Haag overgedragen 
aan het Franse rijk. In hetzelfde jaar werd het bestuurlijk hervormd door 
de oprichting van de commune d'Ardembourg, de gemeente Aardenburg. 
Op 20 juli 1814 kwam zij opnieuw aan Nederland, nu als onderdeel van 
de provincie Zeeland. Deze politieke situatie bleef ongewijzigd. niettegen
staande een poging van Belgische revolutionairen om in 1830 de stad te 
winnen voor hun nieuwe, onafhankelijke land. Ook daarna is 
Aardenburg het landelijke plaatsje gebleven dat zij reeds eeuwen was. In 
1944 maakte Aardenburg, dat zoals hieronder nog zal worden beschre
ven toch al niet mocht klagen over gebrek aan oorlogsel';aring. kennis 
met de gruwelen van de moderne oorlogvoering. Dankzij Ie miracle hol
landais kon de wederopbouw binnen anderhalf decennium worden vol
tooid en verrees een vernieuwd Aardenburg. In 1995 werd de gemeente 
Aardenburg opgeheven en ging de stad op in de nieuwe gemeente Sluis
Aardenburg. Sinds 2003 maakt Aardenburg deel uit van de gemeente 
Sluis, die geheel West-Zeeuws-Vlaanderen omvat. 

HISTORISCHE GEOGRAFIE 

Romeins Aardenburg ontstond op de grens van de Vlaamse zand
gronden en het Zeeuwse kustgebied, op een plaats waar een in het 
Pleistoceen ontstane zandheuvelrug doorsneden werd door een rhiert.le. 
Dit riviertje de Rudanna mondde uit in een zeegat. een inham VHn de 
strandwallen aan de kust. In de tweede heW van de derde eeuw zettt' et'll 
proces van veenverdrinking in ten gevolge van afgraving. bodemdnling ('n 
een verhoogde activiteit van de zee gedurencle de zogenaamde Duink('rke
IJ-transgressie. Rond 450 was het wallensyst(,(,l11 \'oor ci<' kust opt'nge
broken en ontstond een stelsel van geti.1degeukn wnnr dl' Zt't' \TiJ spel 
had. Dit maakte het gebied ongeschikt voor bewoning. WaarschiJnliJk lag 
in deze periode alleen het hoge castellumterrl'in bliJvend droog. 
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Vanaf de 7de eeuw verzandden de oude geulen en vormden zich in het 
ó"etijdelandschap lage zandige inversieruggetjes die permanent droog 
lagen. Door opslibbing ontstonden in de omgeving en ten noorden van 
Rodenburg uiteindelijk schorren die ook tijdens stormvloeden niet meer 
o erstroomd werden. Het opnieuw toegankelijke kweldergebied was bij 
uitstek geschikt voor grazende schapen, die zowel vlees en melk leverden 
als wol opbrachten, de grondstof voor een steeds geavanceerder textiel
industrie5 . 
Rodenburg was één der eerste plaatsen in West-Zeeuws-Vlaanderen die 
na de Romeinse tijd ge(her)koloniseerd werden. De eerste vermelding van 
werkzaamheden van bezittingen in pago Rodaninse dateert uit 7076 . 
Door zijn Romeinse verleden bezat het een voorsprong op de andere 
plaatsen in de regio: een urbaan verleden, ofschoon lang onderbroken, en 
voldoende bouwmateriaal in de vorm van Romeinse ruïnes. Verder had 
het een goede infrastructuur met een steenweg naar Brugge (eveneens 

Aardenburg. 1604. DelaU /Jan een gedrukte kaart van Floris BaUhasarsz. De aan
/Ja! /Jan prins Maurtts op hel eUand /Jan Cadzand en Sluis. 1604. 
Uit : D. de Vrl . Cartografie van en In Aard nburg In vroeger eeuwen in : A.R. 
Bauwens. e.a. (red.J. Gel fd tijd. Ub ramt orum G.A.C. van Vooren. Bijdragen 
tot d g hl d nis van W st-Ze uw -Vlaand r n. Aard nburg. 1995, p. 95-112. 
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van Romeinse oorsprong). en twee waterwegen naar zee. de Godsvliet en 
Eevliet. Bovenal was Rodenburg hoog en gunstig gelegen en werd het als 
het ware omringd door gebieden met onderscheidene economische acti
viteiten. Niet ver in het noordwesten lag de zee waar visvangst werd beoe
fend. terwijl zich in het noorden een schorrengebied uitstrekte met scha
penteelt. Ten zuiden en zuidoosten van de stad lagen moeren waar turf 
werd gestoken voor zout en brandstof. In het oosten waren bossen te vin
den en verder naar het zuiden bevonden zich graangebieden. Vanuit dat 
zuiden kwamen ook de eerste bewoners naar Rodenburg. alwaar zich 
geleidelijk een markt vormde waar allerlei producten uit de regio konden 
worden afgezet: vis. vlees. melk. wol, hout. turf. zout e.d. De woeste 
gronden in de omgeving. bijvoorbeeld de moeren. werden door abdijen in 
cultuur gebracht. Zij waren de enige instanties die voor de realisatie van 
dergelijke projecten voor het jaar 1000 over voldoende land. kapitaal en 
mankracht beschikten. Hun voorbeeld werd later gevolgd door wereldlijke 
heren. Al deze activiteiten leidden tot de groeiende agglomeratie 
Rodenburg. in de gde eeuw nog slechts een gehuchtje. maar in de 13de 

eeuw een zelfbewuste en bedrijvige. levendige stad. In samenhang met de 
economische en maatschappelijke bloei werd een hoogontwikkeld en -
productief cultuurlandschap rond de stad ingericht met polders en grote 
waterstaatkundige werken als dijken. het kanaal de Ee en kunstmatige 
afwateringen via sluizen. Maar tegelijkertijd had de (veen)ontginning ook 
een aanzienlijke verlaging van het bodemniveau tot gevolg die. samen met 
een alsmaar intensiever grondgebruik. het landschap steeds kwets
baarder maakte. Als gevolg van onvoldoende dijkverhogingen en -onder
houd in de periode 1350-1500 braken regelmatig dijken door. liepen pol
ders nabij de stad onder en werden grote geulen uitgescheurd. 
Gedurende de Tachtigjarige Oorlog werd het gehele gebied rond de stad 
geïnundeerd en veranderd in een verzameling poelen en slikken. Dit bete
kende het einde van het middeleeuwse landschap rond Aardenburg7. 
Een eerste aanzet tot verbetering van de situatie vond enige jaren na de 
Staatse verovering plaats door de aanleg van de Sint-Pietersdijk in 1611. 
waarmee de ergste gevolgen van de stormvloeden enigszins werden 
beperkt. Ofschoon reeds in 1640 ten noorden van Aardenburg de 
Noordpolder werd gerealiseerd. konden pas na de vrede van 1648 initia
tieven tot grootschalige herinpoldering worden genomen. Binnen een 
paar jaar werden verschillende polders aangelegd en ontstond een nieuw 
landschap. Verschillende kreken bleven bestaan: zij zijn tot op heden de 
rustieke overblijfselen van de desastreuze overstromingen uit de 16de en 
17de eeuw. In 1813 werd na het afdammen van de Aardenburgse haven 
ook de Havenpolder drooggelegd. waarmee Aardenburg z~jn waterweg 
naar zee kwijtraakte8 . Waar voorheen het kanaal de Ee stroomde. zowel 
ten noorden als ten zuiden van Aardenburg. wordt nu geploegd. gezaaid 
en geoogst. Ruilverkaveling. een gerationaliseerde. ag1'aIische bedriJfs
voering en een gewijzigd grondgebruik hebben toch niet kunnen verhin
deren dat het polderlandschap rond Aardenburg er in wezen nog zo uit
ziet als vlak na ziJn aanleg. drieëneenhalve eeuw geleden: uitgt'strekt. 
laag en indrukwekkend. 

/u 



O ORLOCH ENDE BEROERTE IN AERDENBURG H 

KRIJGSGESCHIEDENIS 

1. .AARDENBURG IN DE ROMEINSE TIJD 

Tussen 172 en 174 werd het Romeinse Gallia Belgica getroffen 
door een grootscheepse inval vanuit zee van Chaukische krijgslieden 
afkomstig uit Noord-Germanië. De aanval op dit rijksdeel, waar geen sol
daten gelegerd waren, kon slechts met moeite afgeslagen worden " met in 

Aardenburg en omringende schansen, 1622. Detail uan CLaes Jansz Visscher 
(J 587-1652), Hel Brugse Vrye, kopergrauure (1622). 
Uit : J . Bo u, Vlaand ren In oud kaarten . Or1 eeuwen cartografie, 
Tl I I Bu s m/Knokk , 1982. 
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der haast bijeengebrachte hulptroepen gerecruteerd onder burgers van de 
provincie"9. In reactie daarop werd in de jaren erna begonnen met de aan
leg van een kustverdedigingssysteem. Dit bestond uit een reeks grotere 
en kleinere fortificaties langs de kust van Boulogne tot Katwijk ter bevei
liging van het kustgebied en als flankdekking van de militaire verster
kingen aan de Rijn. De oprichting van het castellum van Aardenburg en 
dat van het 6 km. zuidelijker gelegen Maldegem moet naar alle waar
schijnlijkheid in dit kader gezien worden lO . 

Een eeuw later, vooral vanaf ongeveer 240, maakte het Romeinse rijk een 
tijd van binnenlandse chaos door en had het talrijke aanvallen te verdu
ren van buitenlandse vijanden. Vermoedelijk was reeds rond 225 beslo
ten de functie van Aardenburg als militair bastion te beperken, zo niet op 
te heffen. Het kan zijn dat er circa 260 opnieuw troepen gelegerd zijn 
geweest toen Postumus, keizer van een Gallisch deelrijk, zijn noordgren
zen versterkte, maar veel meer dan speculatie is dit niet. In ieder geval 
werd Rodanum rond 270-275 gebrandschat. Wie hiervoor verantwoorde
lijk waren is onzeker. Sommigen associëren de plundering met de 
Frankische invallen van 275-276, anderen spreken slechts van 
Saksische piraten of gewoon noorderlingen. In ieder geval werden de 
muren van het castellum verwoest of neergehaald en de nederzetting ver
laten 11. Munt- en aardewerkvondsten wijzen op menselijke aanwezigheid 
in de daaropvolgende eeuwen. Maar deze was kleinschalig en van inci
dentele aard. 

2. MRDENBURG IN DE MIDDELEEUWEN 

De eerste daaropvolgende, met zekerheid bekende militaire acti
viteit dateert eerst van achteneenhalve eeuw later. Erfschout Lambert I 
van Aardenburg moest zich toen, verdacht van medeplichtigheid aan de 
moord op de Vlaamse graaf Karel de Goede op 2 maart 1127 te Brugge. 
in zijn woonplaats verschansen tegen zijn tegenstanders. Op 20 april 
1127 kwam de Franse koning Lode~jk VI zich persoonlijk op de hoogte 
stellen van het beleg. De locatie en het karakter van de verschansing is 
niet duidelijk, maar vast staat wel dat ook Aardenburgers aan het beleg 
tegen hun schout deelnamen. Hoogstwaarsch~jnlijk poogden zij zo diens 
eigenmacht te breken of aanzienlijk te verminderen ten faveure van een 
meerhoofdig bestuur. Pas in september van hetzelfde jaar slaagden de 
tegenstanders van Lambert er uiteindelijk in hem gevangen te nemen 12. 
In 1202 werd de stad ingenomen door een groep Rijselaars. ,'ermoedelijk 
de eerste uit een lange reeks veroveringen. Algemeen wordt de moderni
sering van de Aardenburgse Sint-Baafskerk in de eerste decennia van de 
dertiende eeuw met deze inname in verband gebracht 13. Details over dt' 
beweegredenen ervan zijn helaas niet bekend, maar waarschijnlijk heeft 
zij te maken met de groeiende betrokkenheid van Aardt:'nburg bU dt:' 
Vlaamse partijstrijd, het stedelijk particularisme. cle economische llai.l\'t'.r 
en internationale conl1icten die zich op het grondgebied \,[\ll het gInnt
schap afspeelden. De aanvankelijk actit:'ve rol die Aardt'nlmrg bij delt' 
ontwikkelingen speelde was vanaf het twt:'ede kwart ,'an dl' "l't'rtit'ndl' 

12 
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eeuw. toen de stad een periode van dramatische achteruitgang inging, 
geheel uitgespeeld. Aardenburg moest het afleggen tegen invloedrijker 
machten als de Vlaamse graaf en de steden Brugge en Gent en werd 
regelmatig het slachtoffer van plundering. brandschatting en ver
woesting. 
Op 1 mei 1300. aan het begin van een voor Aardenburg rampzalige eeuw, 
werd de stad veroverd als onderdeel van een campagne om geheel 
Vlaanderen bij het kroondomein van de Franse koning Filips IV te voe
gen. De stad werd ingenomen door Karel van Valois, broer van de koning. 
1\vee jaar later. in mei 1302. was het de leider van de opstand tegen deze 
campagne zelf. de deken van het Brugse weversgilde Pieter de Koninck, 
die in Aardenburg de graafsgezinden aan het bewind en daarmee de stad 
aan de zijde van de opstand (terug)bracht. Evenals in andere Vlaamse 
steden kwam het ook hier tot moordpartijen. Op 11 juli van het jaar voch
ten Aardenburgers als onderdeel van de troepen van het Brugse Vrije mee 
in de Guldensporenslag die de Vlaamse zelfstandigheid veiligstelde. 
Lodewijk van Velthem noemt Bangelijn van Aardenburg zelfs met ere: 
"BangeZyn vacht daer menichJout/Een vroem ridder ende een stout"14. 
De hieropvolgende decennia werden in Aardenburg overheerst door een 
voortdurende partijstrijd van wisselende coalities en frequente gewelds
uitbarstingen. De strijd escaleerde in 1309 toen enkele moorden plaats
vonden en doodvonnissen werden uitgevoerd. De rust kon slechts her
steld kon worden na persoonlijke arbitrage van graaf Robrecht van 
Béthune en zijn zoon Lodewijk van Nevers 15. 
In de eerste jaren van de Vlaamse Kustopstand (1323-1328). een rebellie 
van ontevreden boeren in het Brugse Vrije, hield het door pro-Franse en 
graafsgezinde kooplieden gedomineerde stadsbestuur zich aanvankelijk 
afzijdig. In navolging van Brugge en andere steden sloot het zich in 1325 
bij het oproer aan. Het werd vervolgens belegerd en ingenomen door 
Gent. de enige grote stad die aan de graaf trouw gebleven was in de hoop 
zich met diens steun van de suprematie over de andere steden te kunnen 
verzekeren. In 1327 grepen Aardenburgse handwerkslui de macht en ver
moordden 11graafsgezinden waarop de stad. bezet door lieden uit 
Brugge en het Brugse Vrije. zich opnieuw bij de opstand aansloot. Na het 
neerslaan van de Kustopstand in 1328 wisselde het bestuur andermaal. 
maar desondanks legde de graaf de stad een harde. zo niet hardvochtige 
keu re op die de stedelijke autonomie in grote mate beknotte. Achteraf 
beschouwd kan deze keure beschouwd worden als een symbool van het 
onomkeerbare verval van de stad 16. 

In 1379 kwam Gent in opstand tegen de centralisatiepolitiek van graaf 
LodewiJk van Male. De Gentse Opstand van 1379-1385, die onder leiding 
stond van ruwaard Filips van Artevelde. verspreidde zich over het gehele 
graafschap en in 1382 besloot ook Aardenburg aan de rebellie deel te 
nemen. Veel voordeel leverde dit niet op. want op 27 november van het 
Jaar leden de opstandelingen een nederlaag tegen een Frans leger bij 
Westrosebeke. In veel steden kwam vervolgens weer een graafsgezind 
stadsbestuur, ook in Aardenhurg, dat door de graaf vergeven werd voor 
zijn oproerig gedrag. Ondanks de nederlaag op het slagveld zette Gent de 

J.> 



AReo WILLEBOORDSE 

opstand onvermoeid voort. In respons op de machtsomwenteling in 
Aardenburg trok een Gentse bende onder leiding van hun nieuwe 
ruwaard Frans Ackerman in de eerste week van januari 1383 naar de 
voormalige bondgenoot. Daar versloegen ze .. al t bretoensche ende boer
goensche garnizoen. dater binnen was, ende bovendien noch wel honderd 
andere doucke wel gheexperimenteerde mannen van oorlog he" om daarna 
"der stede, zeer deerlick vernielende ( ... ,) (naer groote brandstichtingheJ, 
met veel buyts ende rooJs, weder thuyswarts" te keren. Tweeënhalve week 
later, op 28 januari, was hij opnieuw te Aardenburg "weerende daer al t 
zelve dater noch resteerde". De verwoesting betekende de genadeklap 
voor het oude, noch slechts een paar generaties geleden bloeiende 
Aardenburg17 . 
In 1437 werd Aardenburg opnieuw geplunderd, nu door Brugge waar na 
een mislukte belegering van Calais door graaf Philips de Goede onlusten 
uitgebroken waren tegen diens anti-Engelse gezindheid en centralisatie
politiek18. 

Om dezelfde redenen en vanwege een vermeende bevoorrechting van 
Antwerpen kwam vijftien jaar later Gent opnieuw in opstand. ditmaal 
zonder steun van de overige Vlaamse steden. "Sdyssendachs 7 November 
1452 coos men te Ghendt uyt elc ambocht ende neeringhe v!if mannen, die 
tzamen ghewapenderhandt naer Aerdenburch ende Ostburch trocken. zeer 
jammerlick sacagierende ende barnende beede steden" 19 . 
Enige militaire betekenis verkreeg Aardenburg tijdens de (tweede) 
Vlaamse opstand tegen de Habsburger Maximiliaan van Oostenrijk. De 
stad bood de regent in 1488 onderdak na diens smadelijke gevangen
schap te Brugge, speelde in de jaren van de opstand (1488-1492). de 
zogenaamde Jonker-Fransenoorlog, regelmatig een rol als aam'alsbasis 
tegen het muitende Brugge, Damme en Sluis en fungeerde op enig 
moment zelfs als onderhandelingsoord (1490). Veel proflit trok de stad er 
niet van, integendeel: in 1491 werd hij door Duitse huurlingen van 
Maximiliaan leeggeroofd en kort daarop door troepen van de leider van de 
opstand, Filips van Kleef. vanuit Sluis platgebrand. BO\'endien zorgden 
inundaties voor veel overlast20. 

3. MRDENBURG IN DE 16DE EEUW 

De eerste helft van de 16de eeuw was een voor Aardenburg in ver
gelijking met de voorgaande periode uitzonderlijk rustige t~jd. een tijd ook 
van hoop op enig herstel uit een kwijnend bestaan. 
Die hoop werd in 1568 de bodem ingeslagen door het uitbreken ,'nll een 
opstand die nieuwe rampspoed bracht met inundaties. im'allen en n"r
woestingen. Aardenburg werd keer op keer aangevallen. omdat ht"t van
wege zijn gunstige ligging een ideale springplank wns voor dt' ,'enw('ring 
van de 'belangriJke steden Brugge en Sluis. Relatief ordel\jk verliep nog de 
inname op 12 Juli 1572, toen het nagenoeg ontvolkte Annienlmrg t'ell 

paar uur bezet werd door 300 geuzen uit Vlissingen. Zij bert'iddt'n dl' weg 
voor van een groter leger bestaande uit 1400 Engelse t'll 600 FranSt' sol
daten en 400 Waalse en Vlaamse opstandelingen onder ldding ,'Hll sir 
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Humphrey Gilbert en Jeronimus Tseraerts. Zij bestookten vanuit 
Aardenburg een aantal dagen het omringende land met het doel een grote 
stad in te nemen en zich aldaar te vestigen. Vooral Brugge moet een aan
lokkelijk doel geweest zijn. Deze stad sloot echter op tijd zijn poorten en 
ook twee aanvallen op Sluis mislukten. Daarom ontruimde het geuzenle
ger op 24 juli Aardenburg onder medeneming van in de omgeving buit
gemaakte roof. Ook de Aardenburgers werden bij deze roof niet on tzien21 . 
Zeven jaar later, op 14 en 15 juni 1579, ging het er bruter aan toe toen 
de stad werd bezet door een bende Gentenaars onder kapitein Joos de 
Hondt, een gewezen waard uit Aardenburg. Zij behoorden tot de calvi
nistische minderheid die onder leiding van Hembyse en Rythove in 1572 
de macht in Gent gegrepen hadden en van daaruit op militante wijze 

Aardenburg u.U een reeks tekeningen uan Nederlandse uestingen. omstreeks 1650. 
UnlversJteftsblbl10theek LeJden 
Uit : D. ct Vries. Cartografl van en In Aardenburg in vroeger eeuwen in : A.R. 
Bauw n, .a. (r d.), Gel efd tUd. Liber amJ orum G.A.C. van Vooren. Bijdragen 
tot ct g chledenl van Wesl-Zeeuws-Vlaander n, Aard nburg, 1995. p. 95-112. 
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geheel Vlaanderen trachtten te calviniseren. Hun woede richtte zich voor
al op de beide katholieke kerken, waarvan de kerkschatten uit voorzorg 
enkele maanden eerder naar Brugge overgebracht waren. Ook hun tegen
standers lieten zich overigens niet onbetuigd. Zo richtten katholieke mal
contenten, bijgestaan door Spaanse troepen, op hun strooptochten ver
nielingen aan. Op 22 mei 1581 overvielen zij zelfs de Aardenburgse jaar
markt, waarschijnlijk uit wraak voor het aandeel van een aantal 
Aardenburgse calvinisten bij agitaties tegen katholieken in het naburige 
Middelburg. Het plaatselijk garnizoen bood in deze tijd weinig hulp en 
dreigde op enig moment zelfs de stad in brand te steken. Daarom tracht
te de magistraat soldaten van welke partij of statuur dan ook uit de stad 
te weren, af te kopen of. indien ze door Aardenburg trokken, niet te pro
voceren. Niettegenstaande alle voorzichtigheid konden gewelddadigheden 
niet altijd voorkomen worden. In 1582 bijvoorbeeld had Aardenburg te lij
den van Engelse bezettingstroepen, doortrekkende Gentse en Schotse 
soldaten en in 1583 van troepen van de Spaanse bevelhebber Chimay. In 
de tweede helft van oktober van het laatstgenoemde jaar werd 
Aardenburg door Parma veroverd, waarschijnlijk zonder veel tegenstand, 
want twee jaar daarvoor was een begin gemaakt met de ontmanteling van 
de vestingwerken. In juni 1587 werd het opnieuw bezocht door troepen 
van Parma's hoofdleger, die op weg waren om Sluis te belegeren22 . 
Daarna keerde, de oorlogstoestand en het afgelopen geweld in aanmer
king genomen, een zekere mate van rust terug. Het was echter de rust 
van het kerkhof: in het afgelopen decennium was Aardenburg veranderd 
in een leeggeroofde puinhoop en een nagenoeg geheel geïnundeerde 
omgeving23. En om te bewijzen dat het altijd nog erger kan, werd de stad. 
of wat er van overgebleven was, begin 1592 nog eens geplunderd. nu door 
Vlissingse benden die onder andere de sacristie van de Onze-Lieve
Vrouwekerk afbrandden 24. 

4. AARDENBURG IN DE 170E EN 180E EEUW 

Vanuit hetzelfde Vlissingen werd in 1604 door Staatse troepen onder 
Maurits een (tweede) poging ondernomen om het sedert drie jaar bele
gerde Oostende te ontzetten. Een landing bij de monding van het Zwin 
mislukte door onverwacht sterke tegenstand van de Spanjaarden. 
Daarom besloot men tot een andere tactiek: een landing ten noorden van 
de vesting IJzendijke, verovering van de belangrtjkste garnizoensplaatsen 
van het Brugse Oost-Vrije en vervolgens een doorstoot naar Oostende. De 
eerste fase van het plan werd onverwacht snel uitgevoerd: de landing 
werd op 6 mei voltooid en de vesting IJzendijke op 10 mei ingenomen. De 
prins verwachtte hardnekkiger verweer bij zijn volgende doel. 
Aardenburg, waar de bezetting was uitgebrt:'id met 'ses Vnt'lldekn 
Duytschen', onder bevel van de heer van Luxemburg. "die d('se!pc secr 
lichielyck hadden kwmen beschermell. indiell sU ('('nigcn wecr hoddcn 
willen doen"25. Daarom besloot Maurits op 12 111<:'i eerst l'en stt'rkt' \'t'r
kenningsmacht ter plaatse polshoogte te lalen nemen. HU aankomst 
bleek Aardenburg door bezetters en burgers verlutt'tl. De enige \'erdt'di-
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ging bestond uit enkele tientallen karabiniers die geen partij waren voor 
de troepen van Maurits. Vanuit het veroverde Aardenburg waar voetvolk 
en vier compagnies ruiterij onder leiding van Ernst Casimir werden gele
gerd. deed men een geslaagde aanval op Middelburg. dat een dag later 
werd ingenomen. Vervolgens werd een begin gemaakt met de omsingeling 
en het beleg van Sluis. De inname van de Zwinstad verliep aanmerkelijk 
minder voorspoedig dan na de aanvankelijke snelle successen verwacht 
mocht worden. Pas op 20 augustus gaf zij zich aan Maurits over. die tot 
toe dan in Aardenburg kwartier gehouden had. Door de lange duur van 
het beleg mislukte ook het eigenlijke doel van de veldtocht. want precies 
een maand na de val van Sluis gaf het uitgehongerde Oostende zich over 
aan bevelhebber Spinola26. 

Stad. en Schependomme uanAardenburg door D. HatLinga (1745) naar een origineel 
van C. Zutterman (1666). 
Algemeen Rijksarchief Gent. 
Uit: D. de Vries. Cartografie van en In Aardenburg 1n vroeger eeuwen In : A.R. 
Bauw ns. .a. (red.). Gel efd tijd. Ub r amicorum G.A.C. van Vooren. Bijdragen 
tot d g schled nis van West-Zeeuw -Vlaanderen , Aardenburg, 1995. p . 95-112. 
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Gelegen aan de grens, dichtbij vijandelijk territoir, werd Aardenburg in de 
jaren na Maurits' verovering herbouwd en ingericht als vestingplaats. In 
1641 deden de Spanjaarden nog een kluchtige poging om de stad door 
misleiding te veroveren - de hoofdmacht werd voorafgegaan door een 
troep soldaten die als boeren en boerinnen verkleed waren - maar voor
tijdige ontdekking verijdelde de inname27. 

In 1667, na bijna 20 jaar van vrede, zochten troepen Spaanse soldaten. 
op de vlucht voor Franse troepen die de Zuidelijke Nederlanden waren 
binnengevallen, korte tijd hun heil op Staats gebied. Een grote groep rui
ters hield zich enige tijd even buiten Aardenburg op. Verschillende van 
hun officieren reden zelfs de vesting binnen, maar al snel trokken zij met 
hun troepen weer weg28. 

Pas in de laatste week van juni 1672 werd de sterkte van de vesting 
Aardenburg ook daadwerkelijk op de proef gesteld. Op dat moment was 
de Republiek reeds tweeëneenhalve maand in oorlog met Frankrijk, 
Engeland, Keulen en Munster en had de hoofdmacht van de Franse troe
pen, zonder ook maar ergens op tegenstand van betekenis te zijn gesto
ten, moeiteloos de Spaanse Nederlanden, Staats-Brabant en Utrecht 
bezet. Op 26 juni verscheen voor Aardenburg een groot Frans leger -
gesproken werd van circa 6.000 man - onder bevel van Claude Antoine 
de Dreux, markies de Nancré, dat direct de vesting vanuit het zuidoosten 
aanviel. De snelle verovering van de vesting. zo dacht de ambitieuze aan
voerder, en de daaropvolgende opmars door Staats-Vlaanderen zouden 
ongetwijfeld de grote Franse successen elders in de Republiek evenaren. 
De Aardenburgse verdedigers, 112 soldaten en 2 compagnieën burger
wacht, samen ongeveer 300 man, wist onder de bezielende leiding van 
vaandrig Elias Beekman de aanval echter af te slaan en de om'oorberei
de Fransen, die niet gerekend hadden op zoveel verzet, tot de aftocht te 
dwingen. De verdedigers kregen bovendien versterking van 40 soldaten 
onder vaandrig Vaneveldt uit de vesting Retranchement en in de loop van 
de volgende dag van nog eens 125 manschappen van het Sluise garni
zoen "onder het commande van den manhoJèen heer Colonel Albert 
Spindier". In de avond van dezelfde dag vielen de Fransen. die de gehele 
dag bezig geweest waren met voorbereidingen. de vesting van drie kanten 
aan, Maar dankzij de vestingwerken. gericht artillerievuur en het fana
tisme van de verdedigers ("Sa. sa. mannen. past rnaer die Frallsche hon
den wel te raeken!"), zowel als het gebrek aan lokale kennis. te groot ver
trouwen in een numeriek overwicht en zelfoverschatting van Fransen. 
werd de aanval een volledige mislukking. De verliezen deed de laatsten 
besluiten tot de terugtochl. de vermoeide Aardenburgers in een \Teugde
volle stemming achterlatend. Van de veroveling van Staats-Vlaanderen 
werd door de Fransen maar afgezien29. 
Aardenburg zou in de volgende eeuw nog tweemaal met Franst' kgt'rs 
kennismaken, niet meer als aanvallers. maar als bezet tt'rs. Met het 0PAt'
ven van de vesting Aardenburg in 1688 en dt' ontmanteling nUl (Ie ver
dedigingswerken was namelijk een t'indt' gekomen ann hHnr militaire 
betekenis. Tijdens de Oostt'nriJkse' Successie-oorlog (1740-1748) Yt'rm't'r
den Franse trot'pen in 1745 de Oostenrijkse Nederlanden. Vnn dnnruit 
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vielen zij onder graaf de Lowenthal op 17 april 1747 het slecht verdedig
de en gedeeltelijk geïnundeerde Staats-Vlaanderen binnen. Op weg naar 
Sluis, dat na een geringe tegenstand reeds op 22 april viel, namen zij en 
passant ook Aardenburg in. Begin 1749 werd het weer ontruimd, een 
paar maanden na de vrede van Aken, die op 18 oktober 1748 een einde 
aan de oorlog maakte30. 

5. AARDENBURG IN DE FRANSE TIJD 

Een halve eeuw later, op 25 juli 1794, verliep de inname door Franse 
troepen op vergelijkbaar eenvoudige wijze. Het hoofddoel was opnieuw 
het versterkte en strategisch gelegen Sluis, dat vanaf 9 juli belegerd en in 
puin geschoten werd. Divisiegeneraal Moreau, die de leiding had over de 
ongeveer 2.000 Franse revolutionaire belegeraars, vestigde zijn hoofd
kwartier in Aardenburg en ontving er ook vertegenwoordigers van het 
bewind in Sluis, dat zich op 25 augustus overgaf. Voor beide steden bete
kende dit het begin van een bezettingsperiode van 20 jaar3 1. 
In reactie op de nederlagen van Napoleon in Duitsland en Frankrijk en de 
nadering van troepen van de Engels-Pruisische-Russische coalitie, werd 
op 7 maart 1814 de Franse bezetting van Aardenburg en Sluis opgehe
ven. Maar omdat vervolgacties van de bondgenoten uitbleven, keerde zij, 
ondanks de abdicatie van Napoleon, begin april weer terug. Pas op 17 
april gaven de Fransen onder leiding van generaal Rousseau zich defini
tief over. Begin mei ontruimden zij bij de nadering van Nederlandse troe
pen ook Aardenburg, dat na 20 jaar weer in handen kwam van het 
Nederlands gezag32. 

6. AARDENBURG IN DE 19DE EN 20STE EEUW 

Vijftien jaar later werd Aardenburg opnieuw bezet. Op 29 oktober 1830, 
twee maanden na het uitbreken van de Belgische revolutie, trachtte een 
Franco-Belgisch legioen West-Zeeuws-Vlaanderen voor België in te 
nemen. Op die dag trok een troepenmacht van 600 Fransen en 1.500 
Oost- en West-Vlamingen onder leiding van E. Grégoire de beduusde stad 
binnen. Een ander revolutionair leger veroverde op dezelfde dag onder 
vicomte de Pontécoulant Sluis. Op 31 oktober, even na middernacht. ver
enigden beider legers zich om Oostburg aan te vallen. De daaropvolgen
de nederlaag van de legers bij de Kapitale Dam tegen Nederlandse troe
pen onder luitenant-kolonel Ledel maakte een einde aan de droom van 
een Belgisch West-Zeeuws-Vlaanderen. Sluis en Aardenburg werden snel 
ontruimd en weer bezet door Nederlandse troepen. Op 21 november mar
cheerde luitenant Kerckoirle met 57 infanteristen Aardenburg binnen en 
legde er versterkingen aan. Van hieruit ondernam Ledel, bij wijze van 
afleidingsmanoeuvre voor de Tiendaagse Veldtocht in augustus 1831 
enige acties aan de grens bij Eede33 . 

Hierna volgde een voor Aardenburgse begrippen lange, oorlogsvrije peri
ode. In 1914 had Aardenburg weliswaar de gevolgen van de Eerste 
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Wereldoorlog ondervonden door de toestroom van grote aantallen 
Belgische vluchtelingen34• maar eerst in 1940 kreeg het opnieuw met 
krijgshandelingen van doen. Op 10 mei van dat jaar werd het opgeschrikt 
door doortrekkende Fransen op weg naar posities in Zeeuws-Vlaanderen 
en Zeeland. Vijf dagen later waren het kolonnes Nederlandse militairen 
die overgebracht waren uit Brabant. Zij werden. weer een week later. 
gevolgd door Belgische en opnieuw Franse troepen. nu op de terugtocht. 
Het tweede regiment gidsen van het Belgische leger werd op 23 mei te 
Aardenburg bestookt door drie Duitse vliegtuigen. waarbij 8 doden en 18 
gewonden vielen. Enkele bommen richtten ernstige schade aan aan hui
zen en winkelpanden35. 
Deze verwoesting viel evenwel in het niet bij hetgeen vier jaar later zou 
volgen. In de tweede week van september 1944 hadden de geallieerden na 
een vliegende opmars door Frankrijk en België de grenzen van Nederland 
bereikt. Op 8 en 13 september deden de Canadezen. die belast waren met 
de bevrijding van de kustgebieden. een eerste poging om West-Zeeuws
Vlaanderen te veroveren. Dit mislukte echter door hun nederlaag bij ï 
Molentje (Moerkerke), waardoor. in combinatie met andere redenen 
(onder meer lange aanvoerlinies. slag bij Arnhem. inundaties aan de 
grens), de frontlinie zich verstarde aan het Leopoldskanaal. Gedurende 
de daaropvolgende weken beperkten de Canadese oorlogshandelingen 
zich tot artilleriebeschietingen. Aardenburg. gelegen op slechts een paar 
kilometer van het front. werd in deze weken zwaar beschadigd en ver
woest. In het kader van de Operatie Switchback, die de be'Tijding van 
West-Zeeuws-Vlaanderen ten doel had. mislukte een eerste Canadese 
aanval om vanuit het zuiden Aardenburg te bereiken. Pas op 19 oktober 
waren de bevrijders in staat om na een gecombineerde opmars vanuit het 
zuiden en oosten de stad binnen te trekken. Aardenburg lag toen 'Tijwel 
geheel in puin en de bewoners hadden. voor zover zij niet voortijdig geë
vacueerd waren. er zich in kelders in leven moeten houden. Tijdens de 
strijd waren 33 Aardenburgers gedood36. En ofschoon de mensen blij 
waren bevrijd te zijn. kwam het. ongetwijfeld overeenkomstig de plaatse
lijke traditie. niet tot uitbundige vreugde-uitbarstingen. Daanroor had 
ook deze oorlog te veel gesneuvelden. verwoestingen en ellende gebracht. 

VESTINGBOUWKUNDE 

1. DE VESTING(EN) MRDENBURG 

1.1 De Romeinse vesting 
Het Romeinse castellum te Rodanum werd aangelegd in de tweede 

helft van de jaren 70 van de tweede eeuw in het kader ,'an. zoals eerder 
genoemd. de opbouw van een kustverdedigingssysteem. Van he't cHstd
lum werden in de jaren 50. 60 en 70 gedeelten van de omwalling. het 
westelijke poortgebouw. twee torens. de spitsl-,frReht en de principia opge
graven'. Op basis van deze archeologische gegevens werd een hypotht'
Usch grondplan van het fort gereconstrueerd. Daaruit bltjkt t'en recht
hoekig verdedigingswerk. van ongeveer 240 x 150 111. gl·oot. met ,'kr 
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hoektorens en twee tussentorens. Vier poortgebouwen waren verbonden 
door twee hoofdwegen aan de kIuising waarvan de principia lag, het staf
gebouw van de legerleiding met onder andere vertrekken van het stand
beeld van de keizer en het beeld van de schutsgod van de legereenheid 
(aedes). Het castellum was gebouwd van Doornikse steen. Het werd 
mogelijk bemand door een voornamelijk uit voetvolk bestaande cohort 
(cohors peditata) met enige ruiterij die was overgeplaatst uit Germanië, 
omgeving Trier. Hoe lang de circa 250 soldaten er in garnizoen gelegen 
hebben is niet bekend. Er zijn aanwijzingen, dat de militaire functie van 
Aardenburg rond 225 werd opgegeven (met misschien een tijdelijke her
leving rond 260-270/5). In elk geval kwam een halve eeuw later een einde 
aan Rodanum en zijn castellum37. 

g:c~rennlng" van Aardenburg door Franse troepen, 29 Juni 1672, ets van C. 

~~~~:. Giitenberger. H. We1ss. Zeeland 1n oude kaarten . Tfelt/Bussem/Knokke. 
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1.2 Een karolingische ringwalburg en een 12de-eeuwse versterking? 
Lange tijd is verondersteld dat te Aardenburg een ringwalburg 

tegen Noormannen zou hebben bestaan. Dit vermoeden vindt zijn her
komst in enkele oude kronieken, maar kan, ofschoon ze tot voor kort ook 
door kritische historici werd ondersteund38, niet gehandhaafd worden. 
Archeologische noch historische gegevens rechtvaardigen een dergelijke 
opvatting en de onmiskenbaar aangetoonde ringwalburg te Oostburg 
maakt een gelijkaardige versterking op nog geen 6 km. afstand te enen 
male onaannemelijk. Ook voor een grafelijke burcht, waarvan de negen
de-eeuwse versterking de oorsprong zou zijn geweest, bestaan geen aan
wijzingen. Wel wordt in 15de- en 16de-eeuwse documenten een gebouw 
genaamd tCasteel en t Casteelkin vermeld, maar dit blijkt bij nadere 
bestudering een huis dat niets weg heeft van een vorstelijke burcht39. 
Welke voorstelling we ons dienen te maken van de eerder genoemde ver
schansing van Lambert I van Aardenburg in 1127 is onduidelijk. In ieder 
geval was er in deze tijd nog geen sprake van een structurele militaire 
versterking. Misschien moeten we dus denken aan een tijdelijke ver
schansing van het hoger gelegen castellumterrein40. 

1.3 De middeleeuwse vesting 
Pas in 1299 kan met zekerheid gesproken worden van een ver

sterkt Aardenburg. In dat jaar werd de stad op initiatief van graaf Gwijde 
van Dampierre voorzien van een uitgebreid verdedigingsstelsel. Het was 
min of meer rechthoekig van vorm met afgeronde hoeken en een totale 
lengte van ongeveer vier km. De versterking bestond uit vier stadspoor
ten, een dubbele omwalling en dubbele grachten. De buitenste gracht 
sloot in het westen aan op het kanaal de Ee en in het oosten op de 
Lieve4 1. Het verdedigingsstelsel werd ruim opgezet. omdat op grond van 
de stedelijke groei in de voorbije periode verwacht werd dat het omwalde 
oppervlak snel bebouwd zou geraken. Het tegendeel bleek echter het 
geval. De in de loop van de veertiende eeuw steeds kleiner wordende 
bevolking miste de financiële armslag om de naar verhouding enorme 
verdedigingswerken te onderhouden. Ook door venvoestingen geraakten 
zij in een voortdurend slechtere toestand. Op 27 januari 1383 bijvoor
beeld plunderden Gentenaren Aardenburg. "stellende tuier tallen cante in 
de stadt. metsgaders oae poorten endere muren vellende"42. 
In 1581 besloten de magistraten van Bnlgge en het Vrije. bezorgd om het 
gemak waarmee de vesting Aardenburg door een vijandelijk leger ingeno
men kon worden en van waaruit het de mogel~jkheid zou hebben Bnlg.e:e 
en Sluis te bedreigen. tot het "Laeten demolieren ende qfworpen Ileun.' 
poorten ende slechten heure wallen ende alzo de selve sladt ontslll!lten"4~1. 
Het besluit werd gedeeltelijk uitgevoerd. Eenheden ,'an het leger van 
Parma. die in oktober 1583 mede daardoor Aardenburg gemnkkt'lUk had
den kunnen bezetten. legden weer enige versterkingen aan om am1\'nllen 
vanuit Sluis. dat door de landvoogd pas vier .laar later werd genomen. te 
kunnen weerstaan. Deze versterkingen werden later verbeterd. mogt'l~lk 
naar aanleiding van hernieuwde Staatse operaties Pil plannen daartoe in 
het Vlaamse kustgebied vanaf 160044. 
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1.4 De vesting Nieuw-Aardenburg 
In 1604 was Aardenburg niettemin nog steeds "extrement grand et 

pointforte" (erg groot en weinig sterk) en "tout ouvert quasi par tout" (vrij
wel open aan alle kanten)45. De verovering door Maurits verliep dan ook 
moeiteloos, ofschoon het Duitse garnizoen nog enkele halfhartige pogin
gen gedaan had de verdediging te versterken door het afbreken van de 
bruggen en het dichten van de Noordpoort met aarde. Direct na de ver
overing, nog voor met de belegering van Sluis een aanvang was gemaakt, 
gaf onderbevelhebber Ernst Casimir opdracht tot het opwerpen van rave
lijnen voor elk der stadspoorten. Niet lang daarna werd besloten tot de 
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Aardenburg. winter J 830/3 J. in staat van verdediging gebracht tegen eventuele 
BelgL<;che aanvallen. . 
Algemeen H1jksarchlef Gent 
Uit : D. de Vries, Cartografie van en In Aardenburg In vroeger eeuwen In : A.R. 
Bauwens, e.a. (red.). Geleefde tijd. Liber amicorum G.A.C. van Vooren. Bijdragen 
tot de geschiedenis van West-Zecuws-Vlaanderen. Aarclenburg, 1995, p. 95-112. 
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aanleg van structurele verdedigingswerken en de uitbouw van 
Aardenburg als grensvesting. Kwartiermeester-generaal Simon Stevin 
tekende er de grondplannen voor, die, gelet op de geringe bevolking en 
bebouwing, voorzagen in een halvering van het middeleeuwse stadsop
pervlak. Militair ingenieur en commies van de fortifICatiën Samuel erop 
was verantwoordelijk voor de realisering van de plannen. maar kreeg bij 
de uitvoering van zijn taak te maken met een aantal regelmatig terugke
rende moeilijkheden. Deze varieerden van locale oppositie tegen de extre
me reductie van de stad tot onenigheid over het aantal te besteden wer
ken en de financiering ervan. Alle hadden zij tot gevolg dat de ~reparatie 
der fortificatiën" niet vlotte volgens het door erop gewenste tempo. De bij
zondere geografische en klimatologische omstandigheden leidden even
eens tot vertraging. Gelegen in geïnundeerd gebied waar het water vrij 
spel had, was bijvoorbeeld in november 1609 "groite schade in onssefor
tificatiën op de 18 ende 19 desers gescydt door de sprinck-vloedt". Een 
paar maanden later veroorzaakte zware storm andermaal "groote schade 
( ... ) aan Staets wercken". Ook het Bestand van 1609 leidde tot vertraging. 
erop werd weliswaar in 1611 opgedragen contrescarpen aan te leggen. 
maar na een rapport uit 1615 met adviezen omtrent uitgebreide repara
ties, vernieuwing met contrescarpen en retranchementen was het lange 
tijd stil. Tot dan was slechts een gedeelte van het oorspronkelijke fortifi
catieplan uitgevoerd. Volgens oud-Nederlands stelsel waren voorfronten 
en ravelijnen voor de stadspoorten aangelegd, alsmede enige magazijnen 
gebouwd. De Noordpoort was in 1604 afgebroken en de haven. voorzien 
van versterkingen, verbonden met de Ee en de Eec100sche Watergang. 
Het punt waar de twee waterlopen samenvloeiden en waar de weg naar 
Maldegen begon werd verdedigd door Fort Grotendorst. Een "ooruitge
schoven fort genaamd Kijkuit beheerste de weg naar de Landpoort-l6 . 
Om reden van het naderend einde van het Bestand werd de \'esting in 
1620 in versneld tempo gemoderniseerd. Aanvankelijk werd gepoogd om 
alsnog het middeleeuwse stadsoppervlak te omwallen. maar door tijds
druk, gebrek aan middelen, de geringe bevolking en het beperkte hui
zenbestand, strandden deze pogingen al snel en werd gekozen \'oor de 
oorspronkelijke verkleining van de vestin~fronten. Zo ontstond de "estin~ 
Nieuw- Aardenburg. waarvan het west- en noordfront aansloot op de 
middeleeuwse verdedi~ingswerken. Het ~edee1te \'an middeleeuws 
Aardenburg dat nu definitief verlaten werd bleef bekend als Oud
Aardenburg of Oude Stad. 
Nieuw-Aardenburg bestond uit een regelmatige zeshoek met drie 
bastions aan het zuidel~lke front: het Zuidbolwerk (ook wel Verloren 
Kostje genoemd), het Oostbolwerk (of De Punt) met daartussen het 
Oranjebolwerk. Het noordfront werd verstrekt met twee hallbastions. het 
Polderbolwerk en. vlakbij de Ee. het Vierbakkenbolwerk. Het geheel werd 
omgeven door de hoofdgracht. een enveloppe. een buitt'ngl'iH'ht en. aan 
het zuidfront. een bedekte weg. Voor elke COl/rtine. behalve de zuidt'l~jkt'. 
werd een ravelijTl gelegel. Een zuidelijk nwelijn werd wel ontworpell. maar 
niet uitgevoerd. Het zuidoostelijke ravelijn lag voor dl' nieuw gebou\\'de 
LandpoorL terwijl het westelijke ravelijn zowel de \Vestpoort als dt' hm't'll 
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beschermde en daardoor een enigszins afwijkende vorm vertoonde. Dit 
ravelijn kreeg aan de westzijde bovendien een extra glacis47. 

Direct na de vrede van 1648 besloten de Staten-Generaal de vesting 
Aardenburg te ontmantelen. Protesten van de Staten van Zeeland, toch 
al niet enthousiast over het vredesverdrag en bevreesd voor een zwak ver
dedigd Staats-Vlaanderen nog voor onderhandelingen over een afdoende 
grensregeling goed en wel begonnen waren, leidden tot opschorting van 
het besluit. De toestand van de reeds geruime tijd verwaarloosde vesting 
ging steeds verder achteruit en het onderhoud en de reparaties werden 
uiteindelijk beperkt tot de allernoodzakelijkste, terwijl het garnizoen 
sterk werd gereduceerd48. 

Drie weken na de oorlogsverklaring in 1672 van Frankrijk aan de 
Republiek verordonneerden de Staten-Generaal, in het kader van een 
strategie van militaire concentratie in plaats van versnippering, dat het 
garnizoen te Aardenburg teruggebracht diende te worden van zeven com
pagnieën tot één. In samenhang daarmee werd bepaald dat "de stadt 
soude geslecht ende demoliert worden". De Aardenburgse magistaat was 
"seer drouvigh" over de militaire en economische consequenties van de 
\"ermindering van het garnizoen die" bij voortganck van het demo lieren der 
stadts fortificatiewercken tot haere volcomen ruwyne soude wesen gere
degeert"49. Zij vond een gewillig oor bij de Staten van Zeeland die hoger
op opnieuw bezwaar maakten. Dit lobbywerk, Aardenburgse zelfwerk
zaamheid bij het herstel van de verdedigingswerken en het succesvolle 
verweer tegen de Fransen, leidden voorlopig tot uitstel50. Maar in 1688, 
aan het begin van de Negenjarige Oorlog - alweer met Frankrijk - werd 
besloten, en nu definitief, de vesting te ontmantelen. Op 8 november 
1691 verwierf de stad bij resolutie van de Raad van State het eigen
domsrecht van de verdedigingswerken tegen een jaarlijkse betaling van 
150 gulden. Daarbij werd bepaald dat in geval van oorlog de werken 
opnieuw mochten worden opgemaakt51 . Daartoe is het wegens verander
de strategische inzichten nooit gekomen. In de daaropvolgende jaren wer
den de wallen geslecht en de grachten gedempt. In 1694 en 1697 werden 
de bruggen voor de Landpoort en de Westpoort door dammen vervangen. 
In 1765 besloot de magistraat tot de sloop van de Landpoort52 . 

1.5 Latere vestingbouwkundige activiteiten 
Ofschoon Aardenburg na de ontmanteling weer een open stad 

geworden was, was het niet onverdedigd. Tussen 1698 en 1702 werden 
in het kader van het frontiersysteem, als onderdeel van het Zuidfrontier 
in Staats-Vlaanderen, de waterlopen de Ee en de Praatvliet met elkaar 
verbonden. Hierdoor ontstond ten westen en, in samenhang met de 
Eekloosche Watergang, ook ten zuiden van Aardenburg een ononderbro
ken waterlinie. De linie was op zichzelf een hindernis (ofschoon geen 
geduchte). maar diende toch vooral als instrument om in tijden van oor
log op eenvoudige en afdoende wijze het omringende land onder water te 
I'..etten 53 . 

De laatste vestingbouwkundige activiteiten In en om Aardenburg dateren 
van de winter van 1830-1831, na de tijdelijke bezetting door het Franco-
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Belgische leger onder Grégoire. De Nederlandse luitenant Kerkcloirle, die 
met zijn troepen vanaf eind november 1830 in Aardenburg verbleef, nam 
een aantal defensieve maatregelen tegen eventuele Belgische aanvallen. 
Hij liet onder meer enkele bruggen over de Eekloosche Watergang en 
Praatvliet afbreken, coupures in de toegangswegen aanbrengen, borstwe
ringen opwerpen en batterijen plaatsen. Tot gevechten is het in 
Aardenburg niet meer gekomen, wel werd het in augustus 1831 gebruikt 
als uitvalsbasis voor gevechten aan de grens54. 

Huidige toestand 
De Romeinse militaire aanwezigheid in Aardenburg is nog altijd 

herkenbaar in het huidige stratenplan. De Sint-Bavostraat. Burchtstraat 
en het Ruiterskwartier komen nagenoeg overeen met de elkaar in het 
castellum kruisende via principaUs en via decumanus. Op het schoolplein 
van de Openbare Basisschool Vorsterman van Oyen werd door middel 
van een gekleurd tegelpatroon het verloop van een deel van de Romeinse 
omwalling en de zuidwestelijke hoektoren zichtbaar gemaakt. In 1992 
werd het westelijke poortgebouw gereconstrueerd middels steenprofile
ring in het wegdek van de Burchtstraat en opmetseling met Doornikse 
steen tot ongeveer een halve meter in het ernaast gelegen grasveld. Voor 
het poortgebouw werd een spitsgracht gegraven waarover een bruggetje 
werd gelegd. 
Van de middeleeuwse verdedigingswerken resteert nog een aantal ele
menten. De Westpoort of Kaaipoort (oorspronkelijk uit 1299) werd na zijn 
verwoesting gedurende de Tachtigjarige Oorlog in 1650 herbouwd en 
sedertdien verschillende keren gerestaureerd. Het Schapersdijkje is een 
overblijfsel van de laat-dertiende-eeuwse omwalling, die men in 1620 
poogde te moderniseren. 
Een belangrijk deel van de 17de-eeuwse wallen en grachten werd welis
waar geamoveerd of gedempt, maar de contouren en'an zijn nog steeds 
duidelijk zichtbaar. Delen van het noord front met courtine. hoofdgracht 
en ravelijn werden gerestaureerd en toegankelijk gemaakt voor wande
laars. Ook het zuidfront met bolwerken. het zuidoostelijke ravel~jn en de 
gedempte gracht werd deels hersteld en voorzien van een toeristisch wan
delpad. Beide gerestaureerde vestingonderdelen staan bekend als de 
Noordwal en Zuidwal-Verloren Kos~je. Van het oostfront zijn nog slechts 
enige restanten overgebleven. vooral van het Oostbolwerk De Punt. De 
zuidzijde van het westelijke ravelUn is nog herkenbaar als straa~je. tenviJl 
de noordzijde gevormd wordt door een wei~je met knotwilgen. 
De vestingwerken zijn voor Aardenburg niet alleen van cultuurhistori
sche, maar ook van toeristisch-recreatieve waarde. De meeste nog 
bestaande werken zijn bovendien van buitengewoon landschappt"lU k en 
natuurhistorisch belang. onder meer vanwege het voorkomen ,-an et'n 
aanzienlijk aantal knot bomen, enige bijzondere vogelsoorten en kleine 
zoogdieren. Van grote betekenis is de populatit' boomkikkt'rs dk de 
Noord- en vooral Zuidwal huisvesten. één vnn de hfJ'ootste VaIl dl' 
Benelux. 
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2. FORT KiJKUIT 

Het fort Kijkuit, ook Koekuyt, Koekwiet en Koekhoek geheten, werd 
aangelegd gedurende de Spaanse bezetting. Zijn aanvankelijke functie 
was de beveiliging van de Zuidpoort en de weg naar Eede en het buurt
schap De Biezen. In het kader van het vestingplan Nieuw-Aardenburg uit 
1620/1621 bleef het fort gehandhaafd als vooruitgeschoven post voor de 
nieuwe Landpoort. Het lag vlakbij de belangrijke afwatering van de 
Beooster Eedepolder, een inundatie-instrument van betekenis. 
Kijkuit had een eenvoudige vierkante omwalling en een smalle, in aanleg 
natte gracht55 . In 1672 was het fort door slecht onderhoud reeds ver 
achteruit gegaan. Er stonden toen een huis en twee schuren. Op 26 juni 
van het jaar, nadat een eerste Franse poging om Aardenburg in te nemen 
was gestrand, trachtten de aanvallers er een artilleriepost in te richten. 
Dit mislukte door een uitval van de verdedigers, waarbij een brug over de 
Eecloosche Watergang werd verwoest en de gebouwen op het Kijkuit in 
brand waren geschoten56. Na 1672 geraakte het fort, als het in dat jaar 
tenminste nog die naam mocht dragen, verder in verval. Korte tijd later 
werd het geheel ontmanteld. 

Huidige toestand 
Het fort is nog slechts zichtbaar als een geringe verhoging in het 

landschap. Vanuit de lucht en op luchtfoto's zijn de contouren vaag her
kenbaar middels bodemverkleuringen. 

3. FORT GROTENDORST 

Evenals het fort Kijkuit werd fort Grotendorst waarschijnlijk aan
gelegd gedurende de Spaanse bezetting van Aardenburg als bescherming 
van zijn zuidfront. Het was gesitueerd in de zuidwesthoek van de ruï
neuze middeleeuwse omwalling op een punt waar de Eecloosche 
Watergang (Schependommekreek) samenvloeide met de zuidelijke stroom 
van de Ee, de vaart naar Maldegem. Het fort beveiligde behalve deze 
waterlopen ook de naast de Ee gelegen weg naar Maldegem en de zuide
liJke toegang van de Aardenburgse haven57 . 

Na de aanleg van de vesting Nieuw-Aardenburg in 1620/1621 bleef het 
fort, vierkant, omwald en omspoeld, om strategische redenen gehand
haafd. Met de opheffing van de Aardenburgse vesting in 1688 werd ook 
het fort opgegeven en geslecht58. 
In de winter van 1830/1831 werd op de plaats van het voormalige fort 
door troepen van luitenant Kerckoirle een tijdelijke borstwering opgericht 
tegen mogelijke Belgische aanvallen59 . 

Huidige toestand 
De contouren van het fort zijn nog steeds herkenbaar als met 

populieren beplante perceelgrenzen. Voor het overige is er niets meer dat 
aan de versterking herinnert. 
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4. ELDERSCHANS 

Meteen na de verovering van Aardenburg door Maurits op 12 mei 1604 
werd begonnen met de verbetering van de verdedigingswerken rond de 
stad. Een object van voorname aandacht was de Westpoort, gelegen aan 
zowel de haven als de belangrijkste verbindingsweg naar Brugge en Sluis. 
Op het punt waar de verbindingsweg naar beide steden zich splitste werd 
gedurende het beleg van Sluis (zomer 1604) een tijdelijke redoute aange
legd. 
Tussen 1605 en 1608 werd de redoute uitgebouwd tot een vierkant 
gebastionneerde schans, de Elderschans geheten. Ze was omgeven door 
een hoofdgracht, een brede glacis en een smalle buitengracht. Voor de 
westelijke courtine lag een ravelijn60. Een weg, de Herendreef. verbond 
de schans met de vesting Aardenburg, terwijl vanuit de versterking in 
1611 in noordwestelijke richting de Sint-Pietersdijk werd gelegd. Op de 
schans bevond zich waarschijnlijk een paar gebouwtjes, waaronder een 
kruithuis, dat later diende als woonhuis. In de vijftiger jaren van de 17de 

eeuw werd er een Wanschepsel geboren, een siamese tweeling die door de 
anatoom en toenmalige baljuw van Aardenburg, Louis de Bils, onder
zocht en beschreven werd61 . In 1673 werd de schans opgegeven en ver
volgens geslecht62 . 
Op instigatie van Menno baron van Coehoorn, van 1701 tot zijn dood in 
1704 gouverneur van Sluis, werd rond de eeuwwisseling de Stierskreek 
zuidelijk om de vervallen schans geleid en aangesloten op de Eede. Als 
gevolg van verdergaande ontmanteling resteerden in de eerste helft van 
de 19de eeuw niet meer dan een gereduceerde binnengracht met twee 
bruggen en enige overblijfselen van de wallen63 . 
In 1885 werd het gekocht door P.C.J. Hennequin, burgemeester van 
Aardenburg en lid van de Provinciale Staten en Tweede Kamer. Hij liet het 
naar een ontwerp van architect J.A. Frederiks inrichten als een buiten
plaats met park, tuinen, waterpartijen, wandelpaden en zitbanken. 
Tevens verrezen er een villa met koetshuis, paarden- en schapenstal. 
jachthuisje, bouwkeet en arbeiderswoning. Na de dood van Hennequin in 
1909 en zijn vrouw in 1919 wisselde het landgoed verschillende keren 
van eigenaar waarbij een aantal van de kleinere gebouwtjes werd afge
broken. In september-oktober 1944 liep de zuid\'leugel van de \illa door 
artillerievuur zodanige schade op dat het na de oorlog geheel nieuw 
moest worden opgebouwd64 . 
De naam van de schans. ook Eederschans. Heldersehans of Elderschans, 
is afgeleid van de waterloop de Ee of het dorp Heille. beide gelegen in de 
nabijheid van de versterking. 

Huidige toestand 
Van de oorspronkelijke versterking resteren nog dt'lt~n \'an de 

hoofdgracht en enig reliëf van de omwalling. De Stierskreel{ 01 Prnntvlid 
is vriJwel ongewiJzigd bewaard gebleven. Wat ovenveegt is het lnncl,~ot'd
karakter uil het einde van de 19de eeuw md zijn villa ('Kasteel De 
Eldersc1w.IIs'). paardenstal en arbeiderswoning, Ile't park. Ingt'rkht nis 
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wandelbos. telt een aantal bijzonder oude bomen. waarvan enkele uit de 
eerste helft van de 19de eeuw. 

5. OUESCHANS 

De Olieschans is van Spaanse origine en werd waarschijnlijk aan
gelegd tussen 1600 en 1604. Zij was strategisch gelegen aan de route van 
Aardenburg naar Slepeldamme en langs de waterloop de Ee of 
Aardenburgse Haven. vlakbij het buurtschap Onze Lieve Vrouwen 
Bezuiden. In de jaren 1604-1608 werd de schans enigermate verbeterd. 
zodat een vierkant gebastionneerde versterking ontstond met een brede 
binnen- en smalle buitengracht65. Na de sluiting van de Noordpoort in 
1604 en de aanleg van de vesting Nieuw-Aardenburg in 1620/1621 boet
te zij aan militair belang in. In 1649. toen de schans in de westelijke dijk 
van de Isabellapolder kwam te liggen. was zij reeds matig onderhouden. 
In 1672 was de schans vervallen en korte tijd later werd zij opgegeven. 
De schans werd uiteindelijk verkocht. haar wallen geslecht en de grach
ten gedempt66. 

De naam Olieschans. ook Olijschans, 00 lschans , Olxschans of Oliepot, 
houdt mogelijk verband met de olie die uit koolzaad werd gewonnen. Het 
woord wordt ook gevonden in de nabij de voormalige schans gelegen en 
nog bestaande Olieweg. 

Huidige toestand 
De Olieschans is geheel verdwenen. Alleen op luchtfoto's is nog iets 

van haar vroegere vorm te onderscheiden. 

6. FORT SLEPELDAMME-HAVENFORT 

Aan de monding van de Ee bevonden zich sedert de dertiende eeuw 
twee havenhoofden, een kapitale zeedam en de kleine nederzetting 
Slepeldamme (ook Slijpendamme, Slijpe, Sepel. Sloep, Sloepdamme en 
zelfs Schilpsdamme) . In 1583 werd de zeedam door Sluizenaars verwoest. 
ernstige inundaties en daarmee de ondergang van het dorpje tot gevolg 
hebbend67. Voor 1600 bouwden de Spanjaarden er een klein. vierkant 
fort op de rechteroever van de vaart naar Aardenburg. Daar controleerde 
het de havens van zowel Aardenburg. Oostburg als Sluis68. In 1604 
geraakte het fort in handen van de Staatsen. Daarna werd het uitge
bouwd tot een vierkant gebastionneerde versterking met een dubbele 
omwalling. Omgeven door water werd het vervolgens ingepast in de bele
geringslinies rond Sluis. Later. in ieder geval voor 1627. vervielen de 
bastions of werd het fort in gereduceerde vorm enigermate in oostelijke 
richting verplaatst69 . Over het voortbestaan van het fort na de 
Tachtigjarige Oorlog heerst grote onduidelijkheid. Het kaartmateriaaI. in 
feite de enige ter zake ter beschikking staande bron. geeft een nogal 
ambivalent beeld. Het is mogelijk dat het fort In 1648 bij de Vrede van 
Munster werd opgeheven. Het kan ook zijn dat dit pas in het kader van 
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de reorganisatie van het vestingstelsel in 1688 gebeurde. Waarschijnlijk 
echter was er geen sprake van een officiële opheffing, maar eerder van 
een verval als gevolg van verminderd militair belang en onderhoud. Alleen 
oorlogsgevaar zal de belangstelling voor het fort hebben doen toenemen. 
Vanwege een dergelijke oorlogsdreiging werd de Aardenburgse Haven (de 
waterverbinding van Aardenburg met het Coxyde Gat) driemaal afgedamd 
en afgesloten, namelijk in 1688 (Negenjarige Oorlog), tussen 1701 
(Spaanse Successieoorlog) en 1719 en opnieuw tussen 1745 
(Oostenrijkse Successieoorlog) en 17497°. Mogelijk tijdens de afdamming 
van 1745 werd onder de naam Havenfort het (voormalige) fort 
Slepeldamme nieuw leven ingeblazen of hersticht. Het had nog steeds tot 
doel om de passage van het Zwin, de Passageule en de Aardenburgse 
Haven te beveiligen en voor wat Sluis betreft "den toegang naar de Stad 
van den oostkant langs den Zeedyk van 't Zwin te beletten"7l. Het was in 
1 747 vierkant van vorm waarvan de noordelijke en oostelijke wal in een 
hoek van de genoemde zeedijk lag72 . Tijdens de Oostenrijkse 
Successieoorlog, meer bepaald tussen 18 en 22 april 1747, werd het fort 
door Franse troepen in bezit genomen. Bijna 50 jaar later, op 24 juli 
1794, kwam het fort opnieuw in Franse handen. Een poging van Staatse 
troepen van het Sluise garnizoen om het te hernemen mislukte. Daarna 
werd het fort in~ericht als stelling om het belegerde Sluis te beschieten 
en aan te vallen 3. Korte tijd later, ten laatste in 1800, werd het opgege
ven en geslecht. 

Huidige toestand 
Het fort Slepeldamme-Havenfort is thans geheel verdwenen. 

7. FORT SPITSBROEK 

Op het einde van de twaalfde eeuw stichtten monniken van de 
cisterciënzerabdij Ter Doest in de woeste moergebieden ten zuidoosten 
van Aardenburg een uithof van waaruit zij het omringende land in cul
tuur brachten. De hof was gelegen aan een moerwatergang. ook 
Pulsbroekse of oud-Eedoosche watergang genaamd. Ten gevolge van in 
1583 uitgevoerde inundaties ging het omringende polderland \'r~1wel 
geheel verloren 74. Op de hoger gelegen plaatsen bij het voormalig hof 
werd na de verovering van het noorden van het Brugse Oost -Vrije in 
1604 door Maurits de vierkant gebastionneerde versterking Spitsbroek 
aangelegd. Het sloot zowel de route naar Sint-Laureins en Eeklo als de 
Eecloosche watergang af en kon zo een aanval vanuit het zuidoosten op 
Aardenburg voorkomen of in ieder geval bemoeilijken 75. Na de \'rede met 
Spanje in 1648 werd het gebied ingepolderd (1651) en kwam het fort te 
vervallen. Op de plaats verrees een hofstede met dezelfde naam. In de 
vorige eeuw werd de kreek die het gebied doorkruist naar het voormalige 
fort en de hofstede de Spitsbroekkreek genoemd76. Tegemvoordig wordt 
de naam Valeiskreek gebruikt. 

30 



OORLOGH ENDE BEROERTE IN AERDENBURGH 

Huidige toestand 
Het fort Spitsbroek is geheel verdwenen. 

BESLUIT 

Voor de meesten van ons is het bovenstaande verhaal niet meer 
dan geschiedenis. We lezen erover, vinden het interessant of trekken er 
de schouders over op. Het is zonder oorlogservaring ook moeilijk voor te 
stellen wat al die verschrikkingen teweeg hebben gebracht en hoeveel 
duizenden Aardenburgers er door gedood, verminkt of getraumatiseerd 
zijn geweest. 
Behalve dat zijn de oorlogen ook aanleiding geweest tot de aanleg van 
kleine en uitgebreide verdedigingswerken. Hoeveel tijd, geld en energie 
Aardenburg hierin geïnvesteerd heeft, is moeilijk te bevatten, zeker als 
men bedenkt hoe gering de bevolking en middelen toentertijd vaak 
waren. Begrijpelijk is het echter wel. Weinig is immers zo fundamenteel 
als een (zeker) gevoel van veiligheid. 
Een belangrijk deel van de verdedigingswerken rond Aardenburg is nog 
steeds aanwezig. De instandhouding ervan en het daarmee levend hou
den van onze geschiedenis dient een zorg te zijn van alle Aardenburgers 
en historisch-geïnteresseerden, burgers en bestuurders. 

NOTEN 
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Volkse liederen in Ursel 

Jozef VANDEVEIRE 

Op 21 augustus 2002 schreef Thomas Lowette in De Standaard: 
~ De Belg zingt niet meer. Ook een muziekinstrument laat hy liever links lig
gen. Muziek beluisteren doen we daarentegen als geen ander .... Zet een 
groep Engelsen samen en twee dagen later zyn ze nog niet uitgezongen. 
Maar Vlamingen kennen zelfs geen enkel liedje van hun volkszanger Will 
Tura helemaal vanbuiten ...... 
Is het met onze zangcultuur inderdaad zo erg gesteld? Zongen we vroeger 
meer en beter? En hoe zat het met onze voorouders een eeuw geleden? 
Vragen waarop je geen eenduidig antwoord kunt geven. En wie wordt 
bedoeld met de Belgen? Alle lagen van de bevolking? Alle beroepen? Alle 
leeftij dsgroepen? 

Wie de toestand in de voorbije eeuw een beetje heeft gevolgd, 
weet dat er grote verschillen waren. Het muziekleven vertoonde een enor
me variatie. De stad kende een heel andere muzikale cultuur dan het 
platteland. In bepaalde kringen werd veel gezongen, in andere nauwe
lijks. Op school, in de kerk, in tal van verenigingen werden heel wat lie
deren aangeleerd en duchtig meegezongen. Op kermissen, bruiloften en 
andere bijeenkomsten waar alcoholische dranken werden geschonken, 
zong men uit volle borst gelegenheidsliederen mee, zij het niet altijd in de 
juiste toonaard. En in de talloze cafés werd heel wat afgezongen. Maar 
wat zong men dan? Welke liederen waren door zowat iedereen gekend? 
Een deel van dat repertoire is onherroepelijk verdwenen of leeft alleen nog 
in zeer beperkte kring voort. Er kwamen in de loop van een eeuw andere 
teksten, andere ritmen, andere melodieën. In het Interbellum, de periode 
tussen de twee wereldoorlogen, kwam de radio in ons leven en die bracht 
tot dan toe onvermoede mogelijkheden op het gebied van verspreiding en 
bekendmaking van allerlei muziekgenres. 
Tot 1940 was die radio eerder een voorrecht van mensen met centen, 
maar sedert de Tweede Wereldoorlog bracht de elektrotechniek de 
muziekdoos binnen ieders bereik. De 78-toerenplaat werden vervangen 
door de elpee en later door de cd. De televisie bracht beeld én muziek in 
elke huiskamer. De moderne transportvormen maakten het mogelijk 
muzikale uitvoeringen op andere plaatsen bij te wonen, of dat nu in 
Vorst-Nationaal, Torhout-Werchter, de Brusselse Munt of de Festspiele in 
Bayreuth was. 
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Maar die veelheid van mogelijkheden had ook gevolgen. Terwijl vroeger in 
vele burgershuizen de piano erg populair was en er in de huiskring 
samen gemusiceerd werd, kwam nu het beluisteren van muziek in de 
plaats van het zelf spelen en zingen. Het is een feit dat zangkoren, fanfa
res en andere muziekmaatschappijen het tegenwoordig moeilijk hebben 
om nieuwe, vooral jonge krachten aan te trekken. Toch zijn er in ons land 
nog tal van verenigingen waarvan de leden enthousiast muziek willen 
instuderen en ten gehore brengen. 

Het is inderdaad juist dat Vlaanderen een kleinere muziekcul
tuur had dan enkele ons omringende landen. Nederland. Duitsland. 
Engeland kunnen op dat gebied op een veel rijkere traditie bogen. Niet 
alleen wat het grotere muzikale repertoire betreft. maar zeker ook op het 
gebied van het volkse lied. Hebben wij dan niets te betekenen gehad? 
Toch wel, maar wij hebben eeuwen onder buitenlands bestuur geleefd en 
vooral de franstalige dominantie in de achttiende en de negentiende eeuw 
is rampzalig geweest. De toestand was in de steden wel anders dan op het 
platteland, maar wat ons als volks lied uit die tijd is overgeleverd. is niet 
zo denderend. Tegen die muzikale armoede hebben talloze Vlamingen 
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw geageerd. zowel door het 
weer opdelven en bekendmaken van onze laatmiddeleeuwse liederen
schat, als door het scheppen en propageren van nieuwe liederen die door 
eigentijdse componisten in een volkse sfeer werden gecomponeerd. 

Op het Meetjeslandse platteland werd uiteraard ook gezongen. 
ook in Ursel. Mijn vader. Gerard Vandeveire. heeft in zijn jeugd (en ook 
daarna) tal van liederen opgetekend die hij in zijn geboortedorp uit de 
mond van inboorlingen heeft gehoord en hij heeft die na de 1\veede 
Wereldoorlog voor een deel ook op cassette opgenomen. Helaas is de kwa
liteit van de opnamen niet altijd optimaal. Hij was begonnen daar een uit
voerig artikel over te schrijven. gestoffeerd met verwijzingen naar andere 
bronnen en vergelijkingen met liederen uit andere streken. Maar het is 
nooit verder gekomen dan een schets. Het zou echter jammer zijn als dat 
materiaal verloren zou gaan. Daarom heb ik het belangrijkste er.an in dit 
artikel uitgewerkt. 
Opzettelijk noem ik ze niet Urselse volkse liederen. want ik ben en'an 
overtuigd dal een flink deel ervan ook in andere Meetjeslandse gemeen
ten bekend zal (geweest) zijn. Bovendien heb ik bewust alles geweerd wat 
alleen bij bepaalde groepen bekend was en in die kringen was mU1geleerd. 

WAT VINDT U NIET IN DIT OVEHZICHT? 

In de eerste plaats alle GEESTEl.k/KI<: I<:N KI.:RKEl.I,/KE L1EDERi':N die 
werden aangeleerd en gezongen in het raam van kerkdiensten of gods
dienstige bijeenkomsten (mis. vespers. lof. kerke liJ kt:' Iè'estdagt'n. gods
dienstige verenigingen zoals Mariacongregntie. Eucharistische 
Kruistocht. H.-Hartbond en dergelijke) t'n binnen dit' kring ook courant 
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werden gebruikt. Die liederen zijn vaak door Vlaamse auteurs geschreven 
en door eigentijdse componisten getoonzet. Ook al waren ze zeer popu
lair. je kunt ze moeilijk volksliederen noemen. 

In dezelfde lijn liggen ook de KERST-. DRIEKONINGEN- EN PAASLIEDE
REN. Sommige dateren wellicht uit de late Middeleeuwen. maar toch 
waren ze geen echte volksliederen meer. De meeste zoals Maria die soude 
naar Betlehem gaan of Nu syt wellecome waren wel bekend. maar werden 
zeker niet door de modale Urselaar gezongen. Dat was aan de andere 
kant wel het geval met Er kwamen drie koningen met ene ster. een lied dat 
door de kinderen in de driekoningentijd gebruikt werd, als ze van huis tot 
huis gingen om driekoningen te zingen. 

Al evenmin reken ik tot het volkslied de talloze VLAAMSE STRIJD
LIEDEREN op teksten van Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach, René De 
Clercq, Remi Ghesquiere en anderen en op melodieën van allerlei 
Vlaamse componisten. Een deel van dat repertoire is nog vrij bekend, zij 
het minder bij de jongere generatie, die de strijd voor Vlaamse zelfstan
digheid niet meer heeft meegemaakt. Maar vooral in het Interbellum 
waren er in het Meetjesland tal van Vlaamse verenigingen die zulke lie
deren aanleerden en op allerlei bijeenkomsten met overtuiging meezon
gen. Denk maar aan Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief, Omdat ik 
Vlaming ben. 't Zijn weiden als wiegende zeeën, Groeninge, Vlaanderen 
dag en nacht enz. 

Wél volksliederen lijkt op het eerste gezicht een andere groep, 
eveneens door Vlaamse auteurs geschreven en door Vlaamse compo
nisten op muziek gezet. Ze idealiseerden HET PLAITELANDSLEVEN, zoals in 
Tïneke van Heule, De wiegende mijnwerker, Het liedje van de smid. Het 
hutje bij de zee, Moederke alleen, Hemelhuis, Voor 't kantkussen. Het 
klompenliedeke en vele andere meer. Vooral liederen op muziek van Emiel 
Hullebroeck waren populair. De man trok jarenlang naar de dorpen om 
die liederen op zangavonden aan te leren en op die manier onze mensen 
een behoorlijk liedrepertoire bij te brengen. Een dergelijke rol speelde 
later ook Willem De Meyer met liederen van Armand Preudhomme en 
tijdgenoten. 

Al evenmin vindt u in deze verzameling de SCHLAGERS van die 
tijd. Daar hij die molen, die mooie molen of Tino Rossi. dat is mijne Javori 
en talloze andere waren in heel Vlaanderen bekend, maar horen niet 
thuis bij het echte inheemse volkslied. Ook SMARTLAPPEN werden niet 
opgenomen. Liederen als Het stervende kindje (met een mooie melodie. 
maar een tranerige tekst) werden op zangfeesten, kermissen en zo gezon
gen, evenals de echte markUiederen over moord en doodslag of andere 
ijzingwekkende gebeurtenissen, zoals over de moorden in Beernem. Toch 
bleven enkele in het geheugen van de plattelandsmensen hangen. De zin
gende marktkramer had tekstblaadjes mee, verkocht die ter plaatse en 
7..ette de mensen ertoe aan, het refrein mee te zingen. Een bekend markt
zanger uit het Meetjesland was Tamboer (Lionel Lucien Bauwens, Eeklo 
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1892 - Adegem 1974). Freek Neirynck wijdde een boekje aan zijn leven. 
zijn optredens en zijn liedjes (Uitgave Taptoe. Eeklo. 1978). 

Ten slotte blijven ook dié KINDERLIEDJES buiten beschouwing die 
op school werden aangeleerd. Daartoe behoren ook wiegeliederen. sinter
klaasliedjes enz. De meeste zijn overal bekend en in tal van zangbundels 
opgenomen; vele ervan worden nog altijd gezongen. Ze zijn zeker niet 
typisch Meetjeslands. Soms waren het tevens dansliederen (De zeven
sprong). 

Wat overblijft. is een nogal heterogeen pakket van korte. een
voudige liederen rondom verscheidene thema·s. 

DE TEKSTEN 

Het is niet meer na te gaan wie de auteurs van al die liederen 
waren. Enkele kunnen in de stad ontstaan zijn. maar de meeste zijn wel
licht door mensen uit de streek - vaak op speelse wijze - gevormd en 
eventueel aangevuld door anderen uit dezelfde kring. Klanknabootsingen 
komen geregeld voor. Ook het repetitieve en het cumulatieve aspect spe
len een niet te onderschatten rol. Vaak is de rijmdwang belangrijker dan 
de inhoud. Rijmen vormen trouwens een welkom geheugensteuntje. De 
metriek (d.i. de regelmaat van beklemtoonde en onbeklemtoonde letter
grepen) moet soms wijken voor de inhoud of voor de dialectvorm. 

Hoewel het meestal mogelijk is. de teksten in schoon Vlaams te 
noteren. heb ik hier toch gekozen voor een weergave in het dialect. Soms 
kan het ook niet anders omwille van het rijm. Waar in Ursel trouwen. zeg
gen en mijden dezelfde eindklank (een lange open è) hebben en dus met 
elkaar rijmen. is dat natuurlijk niet het geval in het Algemeen 
Nederlands. Vanzelfsprekend was het ook niet zhwol. daartoe fonetisch 
schrift te gebruiken; dat zou immers voor de meeste lezers een onover
komelijke hinderpaal zijn. Het blijft dus een benaderende weergave van 
de uitspraak. Details hierover vindt u in het hoofdstukje over het Urselse 
dialect. Ook samentrekkingen die in het dialect vaak voorkomen en door 
het ritme van het lied bepaald worden. blijven behouden. De uitspraak
vorm in de gewone taal en de betekenis van echte dialectwoorden worden 
dan in de rand gegeven. 

DE MUZIKALE VORM 

De melodieën van de hier opgenomen lkdert'n zijn over ht't nl~t'
meen vrij eenvoudig van structuur en tonaliteit. In te~t'nstellin~ tot de 
'volkse' liederen die componisten zoals Hullebroeck hebben ~etoonl.et. 
gaat het vaak om reciterende wijsjes die op twee. drie:' of \ier noten steu
nen en weinig variatie vertonen (een soort litnniestruC'tuur). 
Een typisch voorbeeld daarvan is het lit:'d De pot ('11 de pots('h!lt't" dnt 
behalve in de eerste regels slechts twee. drie notel1 (sol-mi + In) ~t'brl1ikt. 
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- .. - - --
-~- - - ------- -~~-

-'- -- ----- -- - -- ---- ---------==----~------ - - .. - ------_._--~ 

~- ---- ---- ~------

Een gelijkaardige situatie hebben we ook in het lied 'k Plante mijne mei, 
dat eveneens op dat reciterende twee-notensysteem steunt. 

-- - -------
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Enkele liederen stijgen daarboven uit en hebben een wat gevarieerder 
notenbeeld, zoals Hebt ge niet gezien. 

Soms is er één korte melodie die telkens herhaald wordt. zoals in Jan Van 

Damme. 

Het was uiteraard niet mogelijk van al deze liederen ook het notenbeeld 
op te nemen. 

HET URSELSE DIALECT 

Omdat de dialectvormen in deze liederen \'aak onvenn~lddUk 
zijn, hebben we de tekst zoveel mOAelijk de uitspraak laten volgen. Enigt' 
kennis van het Urselse dialect is daarbij wel nodig. 

1. Zoals in heel Oost- en West-Vlaanderen worctt dl' h niet uitgesproken. 
In cte tekst blijft ze echter staan. 
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2. De ou/au, de korte e en de ei (soms ook de ij) worden meestal gelijk 
uitgesproken als een zeer open è. een klinker tussen de lange a en de 
korte e (van melk). Het woord saus(e) klinkt dus als sèse. Omwille van de 
leesbaarheid echter wordt de normale spelling bijna overal bewaard. 

3. De g de ng, de wen de eh (vaak ook de dj na een klinker en voor een 
doffe ë vallen weg. De voorafgaande klinker wordt dan extra lang uitge
sproken en als een dubbele lettergreep aangevoeld. Zo klinkt zeggen dan 
als zè-èn, hangen als hà-àn, trouwen als trè-èn, lachen als là-àn, houden 
als è-èn. In de teksten worden de verdwenen medeklinkers tussen vier
kante haakjes gezet, dus ze{gg]en. 

4. In bepaalde medeklinkercombinaties worden wel eens één of twee 
medeklinkers weggelaten. Zo klinkt heeft als eet als er een klinker volgt 
en als eevóór een medeklinker. Zo ook dustvoor dorst. Ook de tals werk
woord uitgang van de tweede en derde persoon verdwijnt als het volgende 
woord met een medeklinker begint (Bv. Hij komft] niet meer). Ook daar 
worden vierkante haakjes gebruikt. 

5. Assimilatie (het wijzigen van een medeklinker onder invloed van de 
voorafgaande of volgende medeklinker) komt vaak voor en kan voor de 
toehoorder tot onverstaanbare woordcombinaties leiden. Bv. Hij weet niet 
wat dat het is klinkt als niewattattès. In zulke gevallen wordt de norma
le schrijfwijze behouden. 

6. De vorm we wordt als me uitgesproken. Vandaar dat gaan we als 
gomme klinkt. In dergelijke gevallen wordt ga{an]me weergegeven. 

7. In Ursel (dat ten slotte maar op enkele kilometers van de grens met 
West-Vlaanderen ligt) zijn nog resten van het West-Vlaams of liever van 
het middeleeuwse Nederlands overgebleven. Zo klinkt zou als zoe en in de 
liedteksten wordt gij ook nog wel eens als gie uitgesproken. 

8. Het persoonlijk voornaamwoord wordt vaak verdubbeld in een zwakke 
(onbeklemtoonde) plus een sterke (beklemtoonde) vorm. Zelfs een drie
dubbele vorm komt voor. Bv. 'k Ben ëkik niet zot. Hoe heet zëzy? Me gaan 
mëwulder niet mee. 
Wulder, gulder en zulder zijn de sterk beklemtoonde vormen van wij, gij 
en zij, de persoonlijke voornaamwoorden van het meervoud; hulder is de 
Urselse vorm voor het bezittelijk voornaamwoord hun en voor het per
soonlijk voornaamwoord u (meervoud) in de voorwerpsvorm ('k Zal hulder 
roepen; hulder huis). 

9. In de onvoltOOid verleden tijd wordt vaak de uitgang -ëge(n) gebruikt 
in plaats van -deen) of -teen). Ze bouwdege(n) , vaagdege(n), klaptege(n). 
Sommige sterke werkwoorden hebben ook een zwakke variante met 
dezelfde uitgangsvorm (hij schr!1fdege nen brief). 
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10. De klankcombinaties -aard/-aart en -erk worden respectievelijk als 
ird/ irt en irk (met de i van dik) uitgesproken en hier ook zo geschreven 
(een pird. ne stirt. een wirk). 

11. De stemloze k pen t worden stemhebbend na een klinker en vóór een 
doffe ë. De p en de t worden dan als b en d uitgesproken (koppen wordt 
kobbl?rn latten wordt laddEh). de k verandert in de Franse gu zoals in 
Gand (bakken wordt baguEh). Omwille van de leesbaarheid is die klank
wisseling in de teksten niet uitgevoerd (op één uitzondering na). 

12. Al evenmin is de lokale uitspraak van de lange aa weergegeven. Vaak 
is dat een klank die gewoonlijk bij dialectweergave als oa wordt gespeld 
(zoals in goan). maar in feite een 0 + een doffe ë is (en dus als go-ën 
klin~~); een andere keer lijkt die a op een korte 0 (zoals in rapen dat als 
robbEh klinkt). 

13. Als klanken in de Urselse uitspraak van een woord of zin weggelaten 
worden. staan ze tussen vierkante haakjes [ ]; komen ze in een gewoon 
Nederlands woord niet voor. maar wél in het dialect. dan staan ze tussen 
ronde haakjes ( ). 

14. Veel vrouwelijke en enkele mannelijke zelfstandige naamwoorden ein
digen in het Urselse dialect op een doffe ë. Dat geldt ook voor sommige 
telwoorden. bezittelijke voornaamwoorden. bijwoorden en bijvoeglijke 
naamwoorden (voor zover ze niet vóór een zelfstandig naamwoord staan 
(z'es trage; hij klapt trage). Die ë verdwijnt dan weer als het volgende 
woord met een klinker begint. Omwille van de leesbaarheid is die eind-ë 
echter niet tussen haakjes geplaatst. 

15. Zoals in West-Vlaanderen en grote delen van Oost-Vlaanderen wordt 
ook in Ursel in ontkennende zinnen het element en met doffe ë gebruikt 
als een versterking van de negatie (bv. Dat en doe ik niet). Voor hen die 
met die vorm niet vertrouwd zijn. wordt dat woordje in de liedteksten als 
ën geschreven. 

INDELING 

De liederen zijn gegroepeerd naar inhoud of functie. Meestal 
wordt daar wat uitleg bij gegeven en - voor zover die bekend zijn - ook ëën 
of meer varianten. Toch is het niet mogelijk alle liederen in afgetekende 
categorieën onder te brengen. De rubriek 'Varia' is daardoor 'Tij omvang
rijk gebleven. In sommige liederen komen ook woorden of uitdrukkingen 
voor. die niet meer gekend zijn. Bij enkele wordt enige verklaring gegeven. 
In het bijzonder bij die liederen die met de LOTING verband houden. is dat 
wel nodig. Daarom wordt hier eerst op dat historische gebeuren ingegaan. 
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loTING EN LOTELINGEN 

Tot in het begin van de twintigste eeuw was er geen algemene 
dienstplicht, maar rekruteerde het leger uit de voorraad jongemannen 
een contingent miliciens door middel van een systeem van loting. Op het 
platteland was de dag van de loting een van de rumoerigste en meest 
bewogen dagen van het jaar. Wie het - als loteling of als buitenstaander -
heeft meegemaakt. zal het nooit meer vergeten. 
Voor de lotelingen was het een beslissend moment in hun jonge leven: 
ofwel thuis het werk van alle dagen voortzetten, ofwel weg uit de ver
trouwde omgeving twee à drie jaar in het leger (de troep) gaan dienen. Dat 
laatste betekende heel wat voor jonge kerels die meestal nooit een voet 
buiten hun dorp hadden gezet of ten hoogste in een buurdorp naar de 
kermis waren geweest of een lief hadden gezocht. 

In de ogen van die eenvoudige jongens was dat: jaren in een 
verre, wildvreemde stad aan jezelf overgelaten zijn, zonder enige gelde
lijke verdienste, vaak nog een stuk ten laste blijven van vader en moeder. 
Drie jaar onder het bevel van vreemde kerels, die snakken en bijten in 
een taal die je niet verstaat. Bovendien drie jaar dat je voor hen moet 
springen, rennen, kruipen, vervelende karweien uitvoeren, met je laten 
sollen en zwijgen als een geslagen hond. In elk geval afstand doen van je 
eigen wil en wensen, gecommandeerd worden, zonder morren uitvoeren 
wat die andere je opdraagt, ook al lijkt het nog zo onzinnig. 
De troep was er vooral voor de kleine man, want de rijken kwamen daar 
niet terecht; die kochten zich voor geld een plaatsvervanger. Voor de 
gewone arbeiders- en boerenzonen was zoiets echter ondenkbaar. Wie 
van hen kon zomaar een paar duizend frank op tafel leggen? Het was het 
jaarinkomen van een dagloner. 

De lotelingen waren dus jongens van 19 jaar, die door het lot 
werden aangeduid om drie (later twee) jaar in het leger te dienen. De uit
loting en de keuring hadden plaats in de hoofdplaats van het gerechtelijk 
kanton. Voor Ursel was dat de buurgemeente Zomergem. Men noemde 
het: naar 't conseil gaan (soms ook 't consuQ. Samen met de veldwachter 
en de gemeentesecretaris trokken ze op de bewuste lotingdag naar de 
lotingplaats: te voet, per tram of per trein; voor de Urselaars aanvanke
lijk te voet, vanaf 1898 per tram. Door de band kwamen ze te voet naar 
huis terug. 

Iedere loteling moest zelf een lot met een nummer uit een trom
mel trekken. Dat lot bepaalde of hij bij het leger moest. Het contingent 
miliciens werd elk jaar bij wet bepaald. Vervolgens werd berekend hoe
veel rekruten (ongeveer) elk kanton moest leveren en op grond van die cij
fers ook hoeveellotnummers tot de dienst zouden verplichten. Wie een 
van de laagste nummers trok, was erin geloot, m.a.w. moest naar de 
troep. Het was echter niet mogelljk om dat aantal exact te bepalen; de 
kandidaten moesten immers nog gekeurd en lichamelijk en moreel voor 
de dienst geschikt bevonden worden. Werd Iemand afgekeurd, dan werd 
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hij door een andere die een iets hoger lot getrokken had, vervangen. Zo'n 
lotnummer noemde men een twilfellot. Had iemand een hoog lot getrok
ken, dan was die eruit geloot; die moest dan geen soldatendienst verrich
ten. 

Op die memorabele dag trok men dus naar de kantonhoofd
plaats. Na de loting moest iedereen ter plaatse blijven tot alle formalitei
ten vervuld waren, inclusief de medische en morele keUling. Pas als alles 
in orde was, mocht men naar huis. Welgestelden huurden echter een 
betaalde loper, zodra het nieuws over de toekomst van zoonlief bekend 
was, rende die vliegensvlug naar huis met de blijde of droeve mare. 
Uitzonderlijk ging er ook al eens iemand mee met een reisduif in een 
mandje. Zodra het resultaat van de trekking tot bij de wachtenden op 
straat was geraakt, werd een papiertje met een kort bericht aan de poot 
van de duif vastgemaakt, de vogel werd losgelaten en vloog als postiljon 
naar zijn hok terug. 

Zodra de uitloting officieel afgelopen was, trok men huiswaarts. 
meestal te voet. Auto's en motorfietsen waren er niet, gewone fietsen zeer 
weinig en de trein of stoomtram bleef niet wachten tot de loting voorbij 
was. Naar hun houding en stemming te oordelen. was dat voor de lote
lingen geen bezwaar. Was men eruit geloot, dan genoot men opgelucht: 
zat men erin, dan vergat men dat voor enkele uren. Men kocht bloemen 
(meestal in papier) en linten, stak die op zijn muts of in het knoopsgat en 
bond ze onder aan de broekspijpen vast. Vandaag moesten ze er mooi uit
zien en plezier hebben. Buitenstaanders hoefden niet te weten of men 
erin geloot was en tot drie jaar soldatendienst veroordeeld. Ze hoefden 
ook niet te zien dat moeder in de rechtermouw van hun jas een relikwie 
van Onze-Lieve-Vrouw, van Sint-Jozef of van Sint-Antonius had genaaid. 
opdat hun rechterhand toch een gelukbrengend lot zou trekken. 

Zo gekroold (= getooid) trokken ze zingend naar huis. En het kon 
niet rap genoeg gaan, want de meisjes van hun dorp moesten zien hoe 
schilderachtig ze uitgedost waren en hoe prettig het was om loteling en 
jong te zijn. Arm in arm, al of niet in de olie. want door het lange wach
ten hadden ze natuurlijk dorst gekregen. Een pint of een dreupel (een 
borrel), nog een pint. veel pinten. voor de enen om hun teleurstelling weg 
te spoelen. voor de anderen om het goede resultaat te vieren. De ene trak
teerde de andere en uiteindelijk waren ze allemaal wat aangeschoten. Het 
werd al eens brallen en soms kwamen er baldadigheden aan te pas. 
Daarom ook ging de veldwachter mee: om te beletten dat het echt uit de 
hand zou lopen. Toch eindigde die dag niet zelden op vechtpartijen. Maar 
zingen mocht en het dorp zou het horen dat de lotelingen terugkwamen. 
De teksten van de lotelingenliedjes logen er trouwens niet om. 
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\VIJ ZIJN TE KLEIN 

Op de wijze van Mie Katoen 
Wij zijn te klein voor kapitein. 
wij zullen piotje wezen. 
Wij zijn te klein voor kapitein. 
wij zullen piot je zijn. 
Tralalala tralalalalari ere 
Tralalala tralalalalala. 

VEEL LIEVER DRIE JAAR SOLDAAT 

Variante: 

Veel liever. veel liever 
drij jaar soldaat 
dan te dienen bij de boeren 
in den huwelijken staat. 

Veel liever. veel liever 
drij jaar soldaat 
dan te leven bij een teve 
in den huwelijken staat. 

DE SOEP IS GOED 

De soep es goed. 
ze kan nie[t] beter wezen; 
de soep es goed. 
ze kan nie[t] beter zijn. 
Alle drie maandekens dertig frank 
geeft de koning. geeft de koning. 
alle drie maandekens dertig frank 
geeft de koning van ons land. 

ALLE DAGEN VLEES EN SOEP 

Alle dagen vlees en soep 
zonder wirken. zonder wirken. 
alle dagen vlees en soep 
zonder wirken bij den troep 

SOEP ZULLEN WI.J «:TEN 

Soepe, soepe zullen wij eten, 
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gewone soldaat 

teef. kwaadaardige vrouw 

het leger 

soepe, soepe zullen WiJ he[bbe]n. (tweede regel driemaal) 
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EEN,TWEE, DmE,~ER 

Dit spotliedje werd gezongen om te tonen dat men niet bang was 
voor het leger en de burgers en zeker niet voor die van de gemeente waar 
de loting plaatsgreep. Het is algemeen bekend dat er vroeger vaak een 
sterke rivaliteit bestond tussen aanpalende gemeenten. In plaats van 
Ursel en Zomergem konden evengoed andere gemeentenamen staan, 
maar de eerste naam was altijd die van de plaats waar de loteling woon
de. 

Eén, twee, drie, vier, Ursel, Ursel, 
één, twee, drie, vier en Ursel die es hier. 
En hald] 't van Ursel nielt] geweest, 
Zomergem had dood geweest. 
Eén, twee, drie, vier en Ursel die es hier. 

Eén, twee, drie, vier, Ursel, Ursel, 
één, twee, drie, vier en Ursel die es hier. 
En Ursel dat es edel bloed 
Zomergem es strontzakgoed. 
Eén, twee, drie, vier en Ursel die es hier. 

'T Is DE BLOEM VAN MIJN MOEDERS MUTS 

't Is de blomme van mijn moeders mutse } bis 
hoepsasa, hoepsasa. 

ZIJ HEET ROSA 

En zij heet Rosa, (biS) 
Rosalie, mijne bonn'amie 
met de savel aan de zij, 
en mijn allerliefste zoet 
wel, hoe heet zezij? 
En zij heet Rosa, (biS) 
Rosalie, mijne bonn'amie. 

Aux ARMES 

·IH 

Eenen(t)zeventi~, tweeën(t)zeventi~, 

drije-, viere-, viJve-, zesen(t)zeventi~. 
Aux armes, aux armes 
en wij zijn vrij (biS) 
al van Napoleon, 
en wij zijn vrij van L<:'opolct. 

Zesenne~enti~ voor zo <:'<:'n mnnnek<:'ll, 
zes<:'lmeg<:'ntig, is 't nl<:'t g<:'IlO<:'g? 
Aux armes ... 

sabel 



Hoe meerder virken. hoe meer geluk. 
Honderdachtendertig is voor mij gedrukt. 
Aux armes ... 
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varken 

Variante: ons armoe Lp.v. aux armes; ook aux ardewy (7). 

In de eerste strofe konden ook andere (lagere) getallenreeksen voorkomen 
(h\'. eenentwintig. tweeëntwintig enz). De laagste nummers immers 
moesten naar het leger. In de tweede en vooral in de derde strofe (met de 
hoogste cijfers) was duidelijk een gunstig lot bedoeld. Wie dat trok, had 
geluk en moest niet in dienst. 

EN WE ZULLEN PEPER GEVEN 

Dit lied is een variante op het vorige, maar dan uitsluitend van de eerste 
strofe. 

En we zullen peper geven, 
peper geven zullen wij. 
Aux armes, aux armes 
en wij zijn vrij (bis) 
al van Napoleon, 
en wij zijn vrij van Leopold. 

Soms kwam daar nog bij: 

En wij zullen, en wij zullen, 
en wij zullen naar den hemel gaan. 

DRlNK- & KERMISLIEDEREN 

EN 'T MOET ER MAAR GEEN KERMIS ZIJN 

En 't ën moet er maar geen kirremesse zijn 
kirremesse zijn, kirremesse zijn, 
En 't ën moet er maar geen kirremesse zijn. 
als 't er geen plezier mag zijn. 

LAAT ONS DRINKEN 

Laat ons drinken 
laat ons schenken 
en laat ons vrolijk zijn (bis). 

ALLEZ-VOUS CHANTER 

Dit lied werd op kermissen gezongen, maar komt waarschijnlijk uit de 
kringen van het leger, waar het Frans de voertaal was. 
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Allee vous santee 
eens lustig gedronken, 
vivan de liberteit 
van Bacchus altijd! 

Allee vous santee 
eens lustig gezongen, 
vivan de liberteit 
van Bacchus altijd! 

Allee vous santee 
eens lustig gesprongen, 
vivan de liberteit 
van Bacchus altijd! 

KOFFIE DRlNKEN 

Kaffee drinken mee Marie Plansee, 
Marie Plansee, Marie Plansee, 
Kaffee drinken mee Marie Plansee, 
Marie Plansee, wie danst er mee? 

SANTÉ SANTÉ, SANTATER 

Santee, santee, santatere 
'k drink liever bier oJwatere 
'k drink liever bier oJwiJn 
't moet maar zo goed niet zijn. 

vivat, leve 

met 

In het Urselse dialect wordt bij de comparatief Qf gebruikt in plaats van 
dan of als. Bv. Hij is groter of zijn broere. 

DE HEMEL IS DE ONZE 

Den hemel es den onzen, 
Vivan het goeldl bier. 
en als den hemel den onzen es, 
dan maken wij veel plezier. 

MIE KATOEN 

Mie Katoen, 
kom morgennoen 
en we gaan een pintJe drinken. 
Mie Katoen, 
kom morgennoen 
en we gaan een pint.le doen. 
Tralalala, tralalnlalallere 
trnlalala. trnlalalalala. 



Variante: en we gaan een dansken doen. 

EN GE MOET ER NIET ZITIEN GELIJK EEN BEGIJN 

En ge moet er niet zitten gelijk een begijn, 
(d)er moet er eerst gedronken zijn! 
Laat den drank 
zijnen gang, 
dat ze rollen, dat ze rollen, 
laat den drank 
zijnen gang, 
dat ze rollen van de bank. 

Variante: dat ze rollen langs de baan. 

EN ZOUDEN WIJ NIET MOGEN VIEREN 

En zoume wij niet mogen 
vieren? Ja bYJa'm (3x) 
En zoume wij niet mogen 
vieren? Ja bYJa'm (bis) 

VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

zouden wij 
Toch wel 

BYJa (toch wel) gaat samen met een persoonlijk voornaamwoord: bijja'k, 
bijja'g. 

ALTIJD DRINKEN 

Altijd drinken en nooit nie[tj zat 
chère bonne amie (bis) 
Altijd drinken en nooit nie[tj zat 
chère bonne amie. 

WE VAGEN ONS KLOEFEN 

We vagen ons kloefen aan g[ehjeel den boel, 
tante Treze, tante Treze, 
We vagen ons kloefen aan g[ehjeel den boel, 
tante Treze, houd uw smoel. 

De uitspraak van uw is alleen een korte 0. De laatste drie woorden klin
ken als èwdosmoel. In plaats van kloefen werd ook wel kloten gebruikt. 

VIVAN ONS 

En vivan ons (biS) 
en van geen ander 
ja, vivan ons (bis) 
en van geen ander al onder ons. 

BI 
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LAAT ONS LEUTE MAKEN 

Laat ons leute maken, 
laat ons niet gaan slapen, 
laat ons, laat ons 
leute maken onder ons. 

Nu DRINKEN WIJ 

Nu drinken wij het glazeken één, 
één es beter als geen 
en wij zullen nooit nie[t] scheen. 

Nu drinken wij het glazeken twee, 
twee es meer als één, 
één es beter als geen 
en wij zullen nooit nie[t] scheen. 

Nu drinken wij het glazeken drij, 
drij, dat maakt me blij, 
twee es meer als één, 
één es beter als geen 
en wij zullen nooit nie[t] scheen. 

Nu drinken wij het glazeken vier, 
vier, dat maakt plezier, 
drij, dat maakt me blij, 

Nu drinken wij het glazeken ~jf. 
vijf giet ik in 't lijf, 
vier, dat maakt plezier. 

Nu drinken wij het glazeken zes. 
zes komt uit de Oeso 
viJ f giet ik in 't lij f, 

Nu drinken wij het glazeken zeven. 
zeven doet mij beven. 
zes komt uit de Oeso 

Nu drinken wij het glazeken acht. 
acht. dat maakt mij zacht. 
zeven doet miJ beven. 

scheiden 



Nu drinken wij het glazeken negen, 
negen maakt verlegen, 
acht. dat maakt mij zacht. 

Nu drinken wij het glazeken tien, 
tien, dat wil ik zien, 
negen maakt verlegen, 

Nu drinken wij het glazeken elf, 
elf, dat drink ik zelf. 
tien, dat wil ik zien, 

Nu drinken wij het glazeken twaalf, 
twaalf. dat es een zalf. 
elf, dat drink ik zelf. 
tien, dat wil ik zien, 
negen maakt verlegen, 
acht. dat maakt mij zacht, 
zeven doet mij beven, 
zes komt uit de fles, 
vijf giet ik in 't lijf, 
vier, dat maakt plezier, 
drij, dat maakt mij blij, 
twee es meer als één, 
één es beter als geen, 
en wij zullen nooit nie[t] scheen. (bis) 

VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

Gelijkaardige liederen komen ook voor in Oud Nederlandsche Liederen 
van Florimond Van Duyse, deel 11, p. 119 en volgende (nrs. 314, 315 en 
316). In plaats van als werd door de dialectsprekers meestal oJ gezegd (zie 
de nota bij Santé, santé, santater). 

EN 'T IS HIER ALLEMAAL 'T ONZE 

En 't es hier ammel 't onze 
tsjoelala, tsjoelala, 
en 't es hier ammel 't onze 
tsjoelala. 

En we gaan 't hier al in brokken slaan 
tsjoelala, tsjoelala, 

En 't ën heelfJt daar niemand watte aan, 

allemaal 
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En we drinken totdat 't op is, 

De derde strofe had de betekenis: dat gaat niemand aan. 

Soms werden daar nog een paar licht scabreuze teksten aangebreid 
zoals: 

En we gaan (naam) zijn broek afdoen, 
broek afdoen, broek afdoen 
etc. 

EN WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS 

En we gaan nog niet naar huis, 
't is kerremis, 't is kerremis 
en we gaan nog niet naar huis. 
't is kerremis in ons huis. 

MUZIEK EN GEZANG 

Muziek en gezang, ja 
dat geeft ons krachten; 
de fles en de kan, ja 
dat staat in ons gedachten. 
Vivan het goe[d] bier, 
plezier en lekker leven. 
Wat kan de Heer 
ons beter geven! 

LANG ZULLEN ZE LEVEN 

\i\'at. leve 

Dit lied werd vooral gezongen op bnliloften. ve!jaardagen. jubehieringen 
van verenigingen, enz. De eerste strofe is nog altijd bekend. de overige 
minder. 

fJ4 

Lang zullen ze leven (3x) 
in de gloria, in de gloria. 

Zalig zullen ze sterven (3x) 
in de gloria, in de gloria. 

Den hemel zullen ze erven (3x) 
in de gloria. in de gloria. 

RUs[t]pap zullen ze eten (3xl 
in de gloria, In de gloria. 



VWAT NONKEL MIEL 

Vivan nonkel Miel en hij mag (t)er wezen. 
Vivan nonkel Miel en hij mag (t)er zijn. 
Zonder nonkel Miele kunnen wij niet wezen 
zonder nonkel Miele kunnen wij niet zijn. 

VOLKSE LIEIDEREN IN URSEL 

In plaats van nonkel Miel kan gelijk welke andere naam komen. 

KINDERLIEDEREN 

Douw. DOUW. KINDJE DOUW 

Dit is een van de bekendste wiegeliederen; het komt in heel V1aanderen 
voor. 

Douw, douw, kiendje douw, 
slaapt en doet uw oogskens toe. 
We zullen t'avond papken koken 
van ons meetjes beste koe. meter, ook grootmoeder 

Varianten: Lp.v. meetje werd dikwijls de naam van het kindje gezongen. 
bv. Trezekens. Fonskens, Mietjes beste koe. De derde regel luidt soms 
ook: 'k Zal van[den]avond ... 

WIEGELIED 

Werd gezongen door de moeder die het kindje op de arm droeg en een dei
nende beweging met de baby maakte. Die wordt hier vergeleken met het 
klotsen van de melk bij het manueel karnen. 

Keirne kwak karn(e) 
't zeelken brak 
koeken en wafels 
en kluitjespap. brokkenpap, boekweitpap 
We zullen geen koeken meer bakken 
't panneken stond te labben 
labbedezwier 
de boter es dier duur 
zichte. zichte. zichte 
koekenmeuleken es hier. 

Het is niet duidelijk wat het woord lappen (lokale uitspraak labben) hier 
kan betekenen. Stond daar oorspronkelijk een ander woord? Bij labbe
dezwier (eigenlijk lappedezwier) kan men denken aan een zwaaibeweging. 
Iemand een Lap geven betekent: iemand een draal om de oren geven, een 
zwaaiende bewe~ng maken, een kaaksmele geven. 
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ZO RIJDEN DE HEERTJES 

Alzo rij[d]en d'heerkens 
mee hulder beste kleerkens; 
alzo rijdt den edelman 
mee zijnen besten tabbaard aan; 
alzo rijen de zotten, de zotten 
de zotten, de zotten, de zotten. 

hun 

Dit liedje werd gezongen, als men een kindje op de knie of op de schoot 
had. Bij de eerste twee regels wipte men het lichtjes met de knieën, bij de 
volgende twee al iets hoger, bij de rest hoog en nogal wild. 

MIE MAROLLEKEN 

Dit korte liedje werd gezongen, terwijl men het kindje zijn handjes sier
lijk rechtop leert ronddraaien. 

Mie Marolleken 
draait uw polleken 
draait uw pollenhandjen. 
Voor een stuiverken min of meer. 
draait uw polleken nog ne keer. 

Variante: pollekes / pollenhandjes (meervoud) 

JUTE. JUTE. PAARDJE 

Ook dit liedje werd gezongen. als men een kindje op de knie of op de 
schoot liet paardjerijden. terwijl men de bewegingen yan het paardrijden 
nabootste. 

[j() 

Jute. jute. pirdjen. 
rijdt alom een stirtjen. 
Waar ga[anJme dart] pirdjen doen beslaan? 
We gaan (d)ermee naar Torhout gaan, 
van Torhou t naar Halle. 
daar zat een zwarte kalle. 
Kalle, kalle wat doeë gij daar? 
Ik wacht hier mijn ganzeke[n]s. 
mijn ganzeke[n]s zijn wel tien pond wird. 
Ik rije (d)ermee naar 't Franse, 
Als ik tot 't Franse binnenkwam. 
(d)er was daar nieman[d] niet thuis: 
de muskens llaagdegen 't huis uft. 
Van achter in de lochting 
daar kwam een hemellawirke. 
ze bOllwdegcn daar een kirke. 

gaan we 
(uitspraak: torrèt) 

doet 

let'\ Iwt'ril\lt' 
bouwdt'll / kerk 



VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

Van dit liedje bestaan heel wat kleine varianten. Een nogal afwijkende 
\'ersie komt uit Lovendegem en werd in 1963 gezongen door Cecile Van 
de Veire (1891-1970). 

Jute ga[an]me te pirdeken 
naar Gent alom een stirteken 
en hebben we gene goeie mostaard, 
we rijen ermee naar tussenwaart, 
van tussenwaert naar Nevel, 
wat zullen w'ons pirdjen geven? 
We zillen het doen beslaan 
en d'ermee naar Torhout gaan, 
van Torhout naar Halle, 
daar zat een zwarte kalle. 
Kalle, kalle walt] doede gij daar? 
Ik wachte'k ik hier mijn ganzekens, 
mijn ganzekens zijn wel tien pond wird, 
tien pond min een blanke, 
rijdt ermee naar Franke, 
'k ën vonde daar miemand thuis. 
De koe zat bij den viere, 
't kalf lag in de wiege 
de mussen vaagden 't huizeken uit, 
de zwalems droegen 't mul uit, 
van achter in de lochting, 
waar al de mussen vochten, 
de koekoek en 't lawirksken, 
ze bouwden daar een kirksken, 
te midden van de zee, 
te midden van de grond 
en 'k vroeg aan (naam) 
waard at dalt] kirksken stond. 

gaan we 

zullen 

doet 

zwaluwen 

Deze tekst lijkt meer corrupt en is maar bij benadering een weergave van 
de uitspraak. Er bestaat van deze Lovendegemse versie helaas geen 
opname. 

WE ZULLEN GEEN KOEKJES MEER BAKKEN 

Dit liedje zong men, als men een kindje op de schoot had. De eerste twee 
regels al lichtjes wiegend, de volgende twee iets wijder zwierend, de laat
ste twee al schuddend, zoals men meel of bloem zeeft. 

We zullen geen koekskens meer bakken, 
't panne ken staat te labben. 
Labbedezwier, 
de boter es dier. 
Zich te, zichte. zichte. 
koekemeuleken es hier. 

duur 

!)7 
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HARIOEP TSJOEP TSJOEP, DE EZEL 

Harioep tsjoep tsjoep den ezel 
zijn oren zijn zo lang. 
Walt] gafanJme den ezel geven 
den g[eh]elen winter lang? 
Hooi en straat 
haver en brood. 
Mijn wijf ën kan niet dansen, 
mijn kerre 'n kan niet voort. 
Juuuu. 

REGEN, REGEN 

Regen, regen, waterdzjak 
'k ben zo geiren tsjokkenat 
'k ben zo geiren droge, 
de regen kom[t] van hoge. 

gaan we 

stro 

kar 

gaarne druipnat 

Variante: 't Regent, 't regent, 't waterdzjakt. Waterdzjakken is plensrege
nen. Een dzjakke is een zweep. Het werkwoord waterdzjakken duidt op 
zwiepende regen. 

TREZEKE, MIJN BEZEKE 

Trezeken, mijn bezeken, 
wanneer zal 't zijn? 
't Avond in den avond, 
als 't maantje schijnt. 
't Hondje zal bassen. 
't katje zal miauwen. 
Trezeken, mijn bezeken, 
zal speelman zijn. 

HAAKSKENS EN OOGSKENS 

Haakskes en oogskes 
pirrelkes en dooskes 
wit katoen, 
meisken, he[dd]e g~j niets van doen? 

IK zou zo GAARNE EEN KOEIKE HEBBEN 

'k Zou zo ~eiren een koeiken he[bbeJn. 
Annemarie, Annemarie. 
'k Zou zo ~eiren een koeiken he[bbt'ln. 
Annemarie. 

besje (liefkozingswoord) 

blaffen 

pareltjes 

noclip: 



Wart) zou[d)e gij mee dart) koeiken doen, 
Annemarie, Annemarie, 
Wart) zou[d)e gij mee dart) koeiken doen, 
Annemarie. 

Ik zou dart) koeiken melken, 

Wat zou[d)e gij mee dart) melksken doen, 

Ik zou (d)er pap van koken, 

En g'he[b)t nog gene pollepeie, 

'k Zou de koe heure steirt afdoen, 

Aan de koe z'n steirt die hangt er stront, 

Hij zal zoveel te vetter zijn, 

Variante: Annemarie, Marie, Katrien. 

VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

Een gelijkaardig lied ('k Zou zoo geren e' koeike koop en) komt voor in 
Meezennestje. Liederen en speelkens voor den kindertuin, door Remi 
Ghesquiere (deel I, nr. 54), maar met rijstpap Lp.v. melk en zonder de 
laatste twee regels. 

HIJ HEEFT ER ZIJN VADERS HEMDEKEN AAN 

Dit spotliedje verwijst naar de armoede die op het platteland heerste, 
vooral bij land- en fabrieksarbeiders. De ouders hadden vaak het geld 
niet om nieuwe kleren te kopen voor hun kinderen, die dan ook de spul
len van hun vader, resp. van hun moeder afdroegen en daarvoor door de 
anderen werden uitgelachen. 

En hij heeft er zijn vaders hendeken aan 
blinkmarchan[d], blinkmarchan[d) 
en hij heeft er zijn vaders hendeken aan 
blinkmarchand . 

En hij heeft er zijn vaders broeksken aan .. , 

En hij heeft er zijn vaders kouskens aan '" 

hemdje 
schoensmeer 
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En hij heeft er zijn vaders mutseken aan ... 

En hij heeft er zijn vaders hoedjen aan ... 

En hij heeft er zijn vaders kielken aan ... 

En hij heeft er zijn vaders leerzekens aan ... laarsjes 

En hij heeft er zijn vaders kloefkens aan ... 

En hij heeft er zijn vaders fraksken aan '" 

En hij heeft er zijn vaders vest jen aan ... 

En hij heeft er zijn vaders streksken aan ... strikje 

Hetzelfde kon gebeuren met 'moeders' kleren, maar dan met 'ziJ: En ze 
heeft er heur moeder mutseken aan, etc. De volgorde en de namen van 
de kledingstukken konden veranderen. Het is niet meer te achterhalen of 
er bij dit lied gedanst werd of in de handen geklapt. 

ER IS EEN ZOT IN DE HOOP 

Dit liedje werd gezongen om te spotten met een jongen (soms ook met een 
meisje) bij wie men een voorwerp op het hoofd, de muts of de kleren had 
aangebracht, zonder dat die dat gemerkt had (bv. een klissebol. een 
papiertje). De hele groep zong mee, dikwijls ook de jongen die het voor
werp van spot was. 

't Es ne zot in den hoop 
en hij draagt wat te koop 
en hij weet niet wat dat 't es. 

TSJIEP, TSJIEP, FIOLE 

Dit spotliedje werd vaak gezongen als een kind (meestal een meisje) 
begon te schreien. Het is niet heel duidel~jk wat hier met 'Bole' bedoeld 
wordt. Men kan uiteraard aan een viool denken. omdat men (slecht) 
vioolspel ook wel als kattengejank betitelt. Daarnaast wordt hetzelfde 
woord in het dialect ook gebruikt voor de kont. het achterste in de uit
drukking 'k zal hem ne keer onder zijn .{lole geven. 

Tsiep tsiep fiole 
de meiskens gaan naar 't schole 
de jongens blUven thuis 
't es kirremesse in huis. 

Variante (laatste regel): piep, zei de muis in 't achterhuis. 



BLAUWE. BLAUWE BLOEMEKENS 

Blauwe. blauwe blommeke[n]s. 
groeie. groeie. korenzaadje 
dat ik zaaie. dat ik maaie, 
dat ik korengraantjes male, 
eefrouw. keert uw mantelken 
van binnen. van buiten, 
doet de helle sluiten, 
doet den hemel opengaan. 
dat de kinders naar 't schole gaan. 
Wie zal ze leren? 
Onzen Lieven Here. 
Wie helpt z'onthouden 
Onze-Lieve-Vrouwe. 
Wie zal de messe doen? 
Peet jen met zijne verlakte schoen. 

VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

juffrouw 

uitspraak: ontè[we]n 
uitspraak: vrè[we] 

mis 

Werd gezongen door meisjes die hand in hand in een kring rondgingen. 

ONS ANNA ZAT OP ENE STEEN 

Ons Anna zat op enen steen, 
enen steen, enen steen, 
Ons Anna zat op enen steen, 
enen steen. 

Zeg, Anna, waarom weent gij zo? ... 

Ik ween omdat ik sterven moet ... 

Daar kwam haar lieve engel aan .,. 

Daar kwam haar lieve Karolien ... 

Wat die Karolien hierbij kwam doen, is niet duidelijk. Misschien was het 
een populaire naam. Het is ook mogelijk dat de laatste regel eraan toege
voegd is door de persoon of het gezin waar het lied werd opgetekend. Ook 
dit lied werd gezongen door meisjes die in een kring rondstapten. 

'T MLJNE IS 'T SCHOONSTE 

Dit liedje werd enkel door meisjes gezongen en behoorde waar
schiJnliJk bij een spel of dans. 

BI 
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't Mijne es 't schoonste 
van tierolieroliere 
't mijne es 't schoonste 
van tierolierola. 

'k Zal (d)er mijnen hond op zetten 
trienemadoefe, trienemadam 
'k Zal (d)er mijnen hond op zetten 
sieskassee. 

't Mijne es 't schoonste 
van tierolieroliere 
't mijne es 't schoonste 
van tierolierola. 

LoSSEN, LOSSEN 

Ook dit lied behoorde bij een spel. Op de laatste regel wordt de naam van 
het meisje ingevuld die losser moet zijn. 

Lossen, lossen, wie willen wij lossen, 
wie zal onze losser zijn? 
Dat zal zijn 
Rozemarijn. 
Dat zal (naam) zijn. 

'K HEB EEN RING 

Vermoedelijk is ook dit een lied dat door meisjes bij een spel werd gezon
gen. 

'k Helb] ne ring al aan mijn hand. 
Aan wie zal ik hem geven? 
Aan de meiskens van de stad 
zal ik hem presenteren 
Springbeen, dansbeen. 
Kiest er ene, kiezen. 
Al de willekens zijn gedaan. 
Kies(t) er ene en blijf daar staan. 

Moeder is naar de markt gegaan. 
en vader is gaan drinken. 
Laat de poort maar open staan. 
Vivan ons gezingen. 
Springbeen. dansbeen, 
Kiest er ene, kiezen. 
Al de willekclls ziJn gedaan. 
Kies(t) er ene en bliJf daar staan. 

grilletjes 
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L\NGS EEN GROEN WEGELKEN 

Het volgende liedje behoort ook bij een spel. Onder het zingen van de eer
ste vier regels stappen de kinderen hand in hand in een kring op de maat 
van het lied. Bij de laatste twee laten ze de handen los, stappen achter 
elkaar in dezelfde richting en bootsen telkens een bepaalde houding na. 
Bij het refrein nemen ze elkaar opnieuw bij de hand, maar dansen en 
springen nu ter plaatse op een veel vluggere maat en laten zich bij het 
woord wegeling op de hurken zakken. 

1. Langs een groen wegelken kwam ik getreden, 
langs een groen wegelken kwam ik gegaan. 
Er kwamen daar twee heren, heren, heren, heren, 
er kwamen daar twee heren op mijnen wegeling. paadje, weggetje 
Ze deden mij van zulke, zulke, zulke, zulke, 
ze deden mij van zulke op mijnen wegeling. 

Refrein: 
Met al die complimenten, menten, menten, menten, 
met al die complimenten op mijnen wegeling. 

2. Langs ... 
Er kwamen daar twee dames, dames, dames, dames, 
er kwamen daar twee dames op mijnen wegeling. 

3. Langs ... 
Er kwamen daar twee paters, paters, paters, paters, 
er kwamen daar twee paters op mijnen wegeling. 

4. Langs ... 
Er kwamen daar twee nonnen, nonnen, nonnen, nonnen, 
er kwamen daar twee nonnen op mijnen wegeling. 

5. Langs ... 
Er kwamen daar twee boeren, boeren, boeren, boeren, 
er kwamen daar twee boeren op mijnen wegeling. 

Bewegingen: 
1. Heren: op de maat van het lied doen ze alsof ze hun hoed afnemen om 
iemand te groeten. 
2. Dames: doen alsof ze met de rechterhand de lange japon optillen. opzij 
houden en op de maat wiegend heen en weer bewegen en daarbij hoofs 
het hoofd naar iemand toe buigen. 
3. Paters: doen alsof ze een brevierboek met beide handen open houden 
en erin lezen. 
4. Nonnen: doen alsof ze met beide handen een grote paternoster vast
houden, hem door hun vingers laten glijden en gebeden prevelen. 
5. Boeren: doen alsof ze met beide handen een spade vasthouden en spit
ten. 

(j3 



JOZgF VANDgVglRE 

Waarschijnlijk waren er nog meer strofen met andere uitbeeldingen van 
beroepen. 

Hop MARIANNEKE 

Hop Marianneken, 
sausepanneken, 
laat Marianneken dansen, 
hop Marianneken, 
sausepanneken, 
laat Marianneken gaan. 

Waarschijnlijk was dit een schommelliedje. 

JANTJE KWAM AL VAN DE AKKER 

Jantje kwam al van den akker 
hum hum hum tralalalala. 
Jantje kwam al van den akker 
als het twaalve was geklept. (biS) 
Tralalala, tralalala. 

Jan zijne pap was in een teste 
hum hum hum tralalalala. 
Jan zijne pap was in een teste 
met er nog een vleesstuk bij. (bis) 
Tralalala, tralalala. 

Binst dat Jan zijne pap uitslapte 
hum hum hum tralalalala. 
Binst dat Jan zijne pap uitslapte 
liep de katte mee 't vleesstuk weg. (biS) 
Tralalala, tralalala. 

Op wie moet ik mU nu wreken 
hum hum hum tralalalala. 
Op wie moet ik mij nu wreken 
op mijn moeder of op de kat. (bis) 
Tralalala, tralalala. 

Wil't ik op de katte steken, 
hum hum hum tralalalala. 
Wille't ik op de katte steken, 
dan krabt zij met haren poot. (biS) 
Tralalala, t ralalala. 

teil 

Tenvijl 

Wil ik het 



Wil't ik op mijn moeder steken 
hum hum hum tralalalala. 
Wille't ik op mijn moeder steken 
dan blijft dat vals katje vrij. (bis) 
Tralalala, tralalala. 

VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

Variante: 'Koeier Jan kwam van den akker' in plaats van Jantje. 

OP ENE BOOM EEN KOEKOEK 

Dit lied is erg verspreid en eigenlijk niet typisch voor het 
Meetjesland. Maar het was er wel zeer bekend en werd vaak gezongen. 

Op enen boom een koekoek 
sim saladim bombam saladom saladim 
op enen boom een koekoek 

zat. 

Daar kwam een jonge jager. 
sim saladim bombam saladom saladim 
daar kwam een jonge jager 

aan. 

Hij schoot den armen koekoek 
sim saladim bombam saladom saladim 
hij schoot den armen koekoek 

dood. 

Maar als een jaar verlopen 
sim saladim bombam saladom saladim 
maar als een jaar verlopen 

was. 

Daar zat den armen koekoek 
sim saladim bombam saladom saladim 
daar zat den armen koekoek 

weer. 

Hij loech den jongen jager 
sim saladim bombam saladom saladim 
hij loech den jongen Jager 

uit! 

lachte 

Varianten: homha en saladoem In plaats van bombam en saladom. In het 
plaatselijke dialect werd meestal koekoet gezegd. een typisch geval van 
dissimilatie (het ongelfjkmaken van gelijke medeklinkers) zoals In Eeklo 
lf-!pere 1.p.v. lepel en in Lokeren sneu/el I.p.v. sleutel. 
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GELEG ENHEIDSLIEDEREN 

HET WAS OP NIEUWJAARAVOND 

Op Oudejaarsavond (in het Urselse dialect 'nieuwjaaravond') werd er 
vaak behoorlijk gefeest en er werd ook al eens stevig gedronken. Het vol
gende liedje stamt uit die sfeer. Het is zowel een nieuwjaarslied als een 
geboortelied. 

Het was op nieuwjaaravond. 
den bakker sloeg zijn wijf 
al mee een hete pale 
zo deerlijk op haar lijf. 
Da[t) wijf kroop in den oven 
den bakker achternaar. 
Walt) gaa[n]me den bakker geven 
al voor zijn nieuwejaar? 
Een kindeken in de wiege 
met wit gekruinkeld haar. 
Hoe ga[an)me dart) kindeken heten? 
Jan Baptiste, 
boter in de kiste. 
suiker in de pot. 
Jan Baptist' is rondom zot! 

Variante: suiker in de kiste 

gaan we 

gekruld 

Zie ook Fl. Van Duyse, Oud-Nederlandsche Liederen. deel Il. nr.370, 
p.1318-1320. 

MEILIED: 'K PLANTE MIJN MEI 

En ik plante mijne mei 
en ik sturte mijn ei 
en de dore vliegt uit de schale. 
Dieke-dokke-dei, 
een oordjen of een ei. 
De witt' hinnekens le[gg)en de beste, 
de zwarte le[gg]en der te[ge]ne. 
Geeft er mij acht of ne[ge]ne. 
geeft er mij acht of tiene. 
'k zal ze wel verdienen. 
Geef mij een koordeken. 
'k ën kan 't niet knopen: 
geef mij een eiken 
en laat mij lopen. 

Variante 1: 

( jU 

De witte hinnekens le[gg]en (dkr zesse. 
de zwarte le[gg]en (dkr zevene. 

laat vallen. breek 
dooier 

klein muntstu~je 
hennen 

er 



Variante 2: 
Geef mij een oord eken 
en 'k zal er eentje kopen. 

Soms werd er nog aan toegevoegd: 
'k Zal naar huis gaan 
en z'in moeders panneken slaan. 

VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

Bedoeld is: een eitje 

Dit lied werd nog tot pal voor de Tweede Wereldoorlog gezongen door kin
deren die op de laatste dag van april of op de eerste mei van huis tot huis 
trokken om de mei te zingen. Ze hadden een versierde (berken)tak mee. 
Meestal kregen ze een centje ofwat snoep en natuurlijk ook eieren, waar
van dan 's avonds pannenkoeken gebakken werden. 

'T Is MEIE 

Dit meilied heeft zijn verre oorsprong in de gewoonte dat op 1 mei de 
werkcontracten vervielen en men dan vrij was om bij een andere boer of 
ambachtsman een baantje te zoeken. Uit de tekst blijkt dat dit aanvan
kelijk ook gold voor werk in de fabriek. 

't Is meie 
'k Ben blije 
mijnen tijd is uit. 
'k Ga gaan dienen 
bij de boeren 
de fabriek is mij verleed. 

Centen in de zak, 
knopen aan de broek, 
't ën zal nie[tjlang nie[tj meer gaan duren: 
elk zijn goeste en zo trekken wij naar Amerika. 

ben ik beu 

zin 

Het tweede deel was er niet altijd bij en is waarschijnlijk van veel recen
tere datum. Uit de laatste regel blijkt trouwens dat het eraan toegevoegd 
is, toen de aantrekkingskracht van Amerika en de armoedige levensom
standigheden in de 19de eeuw in Europa de emigratie van de arme land
en fabrieksarbeiders in de hand werkten. 

Variante: mijne stiel is mij verleed. 

TRAMLlED 

Dit lied dateert uit het einde van de negentiende eeuw. Wie van Ursel 
naar Brugge wilde, moest normaal te voet (of met de fiets, als men zo rijk 
was) naar Aalter om daar de trein te nemen. Toen op het einde van die 
eeuw de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen het platteland 
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begon te ontsluiten, werd Ursel aangesloten op een tramlijn naar Gent 
via Zomergem. De plechtige opening had plaats op 2 oktober 1898. Op 
grond van de positieve ervaringen met die verbinding werd weldra beslo
ten ook een lijn van Brugge naar Ursel aan te leggen en kort daarna ook 
een verbinding met Eeklo en met Tielt via Aalter. Op 14 juni 1908 werd 
een groot feest gehouden om de ingebruikneming van die vier lijnen te 
vieren. Na de Tweede Wereldoorlog werden alle tramlijnen door buslijnen 
vervangen. Het liedje dat hier volgt, is intussen bij de Urselse bevolking 
alweer vergeten. 

Wij zullen rijen, rijen 
al te saam, 
al naar de schone stad van Brugge 
mee den tram. 
Is het niet veel beter dat 
den tram naar Ursel kwam, 
dan naar Aalter te moeten rij [d]en. 

DE BENDE POLLET 

De bende Pollet 
het hoofd gesplet, 
niemand zal klagen. 
Elkeen is tevreê 
in dorp en stee, 
niemand zal klagen. 

Variante (regel 2 en 3): 
De bende Pollet 
is onverlet 
't hoofd afgeslagen ... 

DE BOEREN VAN TRANSVAAL 

Wij zijn de boeren van Transvaal. 
die zo geiren schieten. (biS) 
Wij zijn de boeren van Transvaal, 
die zo geiren schieten 
naar den Engelsman. 

o CI-IAMBERLAIN 

(i8 

o Chamberlain, 
wat he[bbe]n wij u misdreven? 
De boeren zijn zo goed. 
als men ze niet misdoet. 
o Chamberlain. 
zij he[bbeln tl niets misdreven. 
Gij zijt gevloekt. 
gevloekt als een barbaar. 
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Beide liedjes werden te Ursel gezongen tijdens en na de Boerenoorlog in 
Zuid-Afrika in 1881 en nog een hele tijd daarna. Het tweede lied (0 
Chamberlain) met een lichtjes andere tekst komt voor als refrein in twee 
liederen die J. De Vuyst citeert in zijn artikel Transvaal in het Vlaamse 
volkslied dat verscheen in Oostvlaamse Zanten. jg. XLIX (1974. lste afle
vering). p. 26 en volgende. nl. in het Transvaallied op p. 33 (voorbeeld 5) 
en in De stervende boer op p. 36 (voorbeeld 8). De Urselaar die 0 
Chamberlain nog kon zingen. kende echter de tekst van de strofen niet 
meer. 

MIJN KLOEFEN VAN 'T KOMITEIT 

Dit lied werd tijdens de Eerste Wereldoorlog in Ursel gezongen; vermoe
delijk ook op veel andere plaatsen. Op dezelfde melodie schreef Walter De 
Buck zijn lied Mijne vlieger. 

'k Zie ze lachen. Mie en Piet. 
omdalt] 'k kloefen drage. 
maar beschaamd ën ben ik niet. 
in 't geheel toch niet. 
Vanwaar dat die kloefen zijn. 
zeg ik, onverlegen: 
'k helb] ze. zoals groot en klein. 
van 't komiteit gekregen. 

Refrein 
Dames en heren. 
mij ziet gij dan 
altijd floreren 
met kloefen aan. 
't Is niet voor 't stoefen, 
maar voor altijd 
draag ik mijn kloefen 
van 't komiteit. 

klompen 

bluffen. opscheppen 

Dit komiteit was de Commission for Relief in Belgium, een Amerikaanse 
hulporganisatie die in de Eerste Wereldoorlog vooral voedingswaren naar 
België zond. Doordat er hier een acuut tekort aan leder was, werd de 
vraag naar kloefen zo groot dat de klompenmakers hun prijzen opdreven. 
Daarom werd een nationale klompencentrale gevormd, die de beschikba
re klompen onder de lokale comités verdeelde. 
De voornaamste levensmiddelen die door het komiteit werden uitgedeeld. 
waren: 
- meel of hrood (tarwe vermengd met een flinke dosis maïsmeel). hetzij in 
natura, hetzij in de vorm van bonnen waarmee men - mits betaling - bij 
de bakker een hrood kon kopen, 
- maïsmeel. vrij grof gemalen. 
- maïsbloem, zeer fijn, 
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- maisvlokken (céréaline), 
- varkensspek: ofwel zeer vet (in de volkstaal: buikschoteO. ofwel mager 
en vet (in de volkstaal geregeld). 
- varkensvet (tot smeersel geperst. zeer vet spek) of reuzel (in de volkstaal 
smout). 
- erwten en witte bonen. 
- melkpoeder. 
Zie voor dit lied ook De Standaard van 17 januari 1973 en 1 februari 
1973, rubriek Beknopt Verslag. 

De volgende drie liederen over WIELRENNERS zijn wellicht in heel het 
Meetjesland en nog ver daarbuiten bekend geweest. Ze werden te pas en 
te onpas gezongen. 

VAN HAUWAERT RIJDT DE EERSTE PRIJS 

En Van Hauwaert rijdt den eersten prijs 
Bordeaux-Parijs (bis) 
En Van Hauwaert rijdt den eersten parijs 
Bordeaux-Parijs. den eersten prijs. 

KAMIEL HAECK 

Past op. past op. past allen op! 
Dat iedereen zich mijdt. 
want 't es Kamiel Haeck die rijdt. 
die voor geen handicappen vreest 
en die in alle koersen rijdt den eerst[eJ. 

CHARELKEN VERBIEST 

Charelken. Charelken. Charelken Verbiest 
Had hij nie[tJ gereden in de pist[eJ. 
hij had er niet gelegen in de kist. 
Charelken. Charelken. Charelken Verbiest. 

SPOTLIEDEREN 

OP DE BOEREN EN HUN VOEDING 

Zwijnspetaters mee oren van vis, 
eten de boeren. eten de boeren. 
zwiJnpetaters mee oren van vis 
eten de boeren als 't kirremes[seJ is. 

Variante: Virkenspetaters mee kloten van vis. 

7{) 

uit de weg gaat 

aardappelen 
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EN ALS DE BOER EEN PAAR KLOEFKENS HEEFT 

En als den boer een paar kloejkens heeft, } tw I klompen eemaa 
dan es den boer content. 
een paar kloefkens mee walt] stroot daarin, 
dan gaat het naar den boer zijn zin, 
den boer, den boer, den boer, 
draait hij hem omme, 't es nog 'nen boer. 

En als den boer een paar kouskens heeft, } tweemaal 
dan es den boer content. 
een paar kouskens mee 'n paar strekskens aan, strikje 
een paar kloefkens mee walt] stroot daarin, 
dan gaat het naar den boer zijn zin, 
den boer, den boer, den boer, 
draait hij hem omme, 't es nog 'nen boer. 

En als den boer een broeksken heeft, } t I weemaa 
dan es den boer content. 
een broeksken mee een deurken aan, 
een paar kouskens mee 'n paar strekskens aan, 
een paar kloefkens mee walt] stroot daarin, 
dan gaat het naar den boer zijn zin, 
den boer, den boer, den boer, 
draait hij hem omme, 't es nog 'nen boer. 

En als den boer een hemdeken heeft, } tweemaal 
dan es den boer content. 
een hemdeken mee een bandeken aan, 
een broeksken mee een deurken aan, 
een paar kouskens mee 'n paar strekskens aan, 
een paar kloefkens mee walt] stroot daarin, 
dan gaat het naar den boer zijn zin, 
den boe~ den boe~ den boe~ 
draait hij hem omme, 't es nog 'nen boer. 

En als den boer een vest jen heeft, } tweemaal 
dan es den boer content. 
een vestjen mee een kraagsken aan, 
een hemdeken mee een bandeken aan, 
een broeksken mee een deurken aan, 
een paar kouskens mee 'n paar strekskens aan, 
een paar kloefkens mee walt] stroot daarin, 
dan gaat het naar den boer zijn zin, 
den boer. den boer, den boer, 
draait hij hem omme, 't es nog 'nen boer. 

En als den boer een fraksken heeft, } 
dan es den boer content. tweemaal 
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een fraksken mee een paar slepkens aan, 
een vest jen mee een kraagsken aan, 
een hemdeken mee een bandeken aan, 
een broeksken mee een deurken aan, 
een paar kouskens mee 'n paar strekskens aan. 
een paar kloefkens mee walt] stroot daarin. 
dan gaat het naar den boer zijn zin, 
den boer, den boer. den boer, 
draait hij hem omme, 't es nog 'nen boer. 

En als den boer een hoedjen heeft, } tw al eema dan es den boer content. 
een hoedjen met een lint jen aan, 
een fraksken mee een paar slepkens aan. 
een vest jen mee een kraagsken aan, 
een hemdeken mee een bandeken aan, 
een broeksken mee een deurken aan, 
een paar kouskens mee 'n paar strekskens aan. 
een paar kloefkens mee walt] stroot daarin. 
dan gaat het naar den boer zijn zin. 
den boer. den boer. den boer. 
draait hij hem omme. 't es nog 'nen boer. 

slippen 

stro 

Waarschijnlijk is dit een lied uit een ander dialectgebied. De uitdnlkking 
naar den boer zijn zin zou in Urselluiden: dan is 't den boer zijn goes te. 

ZEG JAN. KOM MEE NAAR HUIS 
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Zeg Jan. kom mee naar huis. 
uw vrouwken ligt zo ziek. 
Es ze ziek. laat ze ziek, 
z'heelflt al lang genoeg gekriept. 
Maar ik ga nie[t] naar huis. 

Zeg Jan, kom mee naar huis. 
uw vrouwken is zo slecht. 
Es ze slecht. laat ze slecht. 
Ga naar de paster en geef z'haar recht. 
Maar ik ga nie[t] naar huis. 

Zeg Jan. kom mee naar huis. 
uw vrouwken is al dood. 
Es ze dood. laat ze dood. 
z'heeUlt m'al lang genoeg gekloot. 
Maar ik ga nie[tl naar huis. 

pastoor 



Zeg Jan, kom mee naar huis, 
uw vrouw ligt in de kist. 
Lig[t] z'in de kist. laat z'in de kist, 
als ze maar goed genageld is. 
Maar ik ga nie[t] naar huis. 

Zeg Jan, kom mee naar huis, 
uw vrouwken ligt in 't graf. 
Lig[t] z'in 't graf, laat z'in 't graf, 
'k Ben der nu voorgoed vanaf. 
En nu ga ik naar huis. 

Regel 3 en 4 van elke strofe worden tweemaal gezongen. 

Variante op de eerste twee regels: 
Wel Jan, wel Jan, ge moet naar huis, 
want uw wijveken die is ziek. 

VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

er 

Een gelijkaardig lied komt ook voor bij Fl. Van Duyse, Oud-Nederlandsche 
Liederen, deel Il, nr. 269, p. 963-970 met verschillende aanvangsregels. 

GEEN SIGARENMAKER 

Dit lied kan te maken hebben met de rivaliteit tussen Ursel en 
Knesselare. In deze laatste gemeente was destijds de belangrijke sigaren
fabriek Cogétama. Of zit er een erotische betekenis achter? 

En nooit vanmeleven 
ne sigarenmaker aan mijn zij. 
En nooit vanmeleven 
ne sigarenmaker aan mijn zij. 

SPOTNAMEN VAN STEDELINGEN EN DORPELINGEN 

Stroppendragers, stroppendragers 
zijn de Gentenaars. 

Kiekenfretters, kiekenfretters 
zijn de Brusselaars. 

Maneblussers, manebI ussers 
zijn de Mechelaars. 

Opsinjoorkes, opsinjoorkes 
zijn d' Antwerpenaars. 

Brugse zotten, Brugse zotten, 
zijn de Bruggelingen. 
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En ajuinen. ja ajuinen. 
zijn de Aalstenaars. 

Veirkenskwekers. veirkenskwekers 
zijn de Eeklonaars. 

Bessembinder. bessembinders 
zijn de Kleitenaars. 

Hostelierke[n]s. hostelierke[n]s 
zijn de Urselaars. 

bezembinders 

Kleit is een wijk in het zuiden van de gemeente Maldegem. Bezems bin
den was een daar uitgeoefend beroep. 

PIER GING NAAR VINKT 

74 

En hij ging naar Vinkt 
en hij naar Vinkt 
zo ver van hier 
alom te vrijen. om te vrijen 
met plezier. 

't Was laatste alhier een fljnoor van een ventje. slim/sluw mens 
een rap en slim. al was het maar een kleintje. 
een baasken dat ook wel van vrouwkens hield. 
maar hoort nu. mensen. wat er vorenviel. 

Want hij trok naar Vinkt 
en hij trok naar Vinkt 
zo ver van hier. 
was er genodigd. was genodigd 
door een lief 
met een valse brief. 

Met enen brief. ja door een vriend geschreven. 
was 't ventje loos al naar zijn lot gedreven. 
want hij had 't meisken nog maar ééns gezien. 
maar zou temeer zijn warme liefde biên. 

En hij zou naar Vinkt 
en hij zou naar Vinkt 
zo ver van hier 
alom te vrijen. om te vrijen 
met plezier 
en "ik ga" zei Pier. 

Die zondag kon h~1 't nieuws niet meer bewaren 
en zei: "Mijn vriend, wil er niet van geUn,.('I1. roeren 



al met den noen dan trek ik er naartoe, 
want voor Marietje word ik nooit nie[t] moe". 

En ik ga naar Vinkt 
en ik ga naar Vinkt 
zo ver van hier 
al om te vrijen, om te vrijen 
met plezier 
en met goeie sier! 

Hij liep nog gauw met vliegensvlugge benen 
bij iemand el een dobbele frank gaan lenen, 
deed welgezind zijn beste kleren aan 
en es dan fluitend rap op stap gegaan. 

En hij trok naar Vinkt 
en hij trok naar Vinkt 
zo ver van hier 
al om te vrijen, om te vrijen 
met plezier 
met zwaai en zwier! 

Wanneer hij kwam te Vinkt te arriveren, 
dacht hij: ik moet me hier toch niet generen. 
Hij stapte fiks zo recht den huize in 
en zette hem vrij en vrank bij het gezin. 

En hij zat te Vinkt 
en hij zat te Vinkt 
zo ver van hier 
al om te vrijen, om te vrijen 
met plezier 
maar dan schrok Pier. 

Want van zozaan de vader had vernomen 
dat 't vent jen voor zijn dochter was gekomen, 
daar sprong de man al tieren[d] uit zijn hoek 
en stak zijn tenen onder 't ventjes broek 

En hij ging naar Vinkt 
en hij ging naar Vinkt 
zo ver van hier 
alom te vrijen, om te vrijen 
met plezier 
maar hij had 'ne slier! 

Wel, Jongens, moest ik u een voorbeeld geven, 
weest bij het vrijen toch niet overdreven, 
betrouwt niet d'eerste beste liefdebrief. 

VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

anders, elders 

zodra 

loopt niet naar Vinkt, maar zoekt u hier een lief. 
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Loop nie[t] naar Vinkt 
Loop nie[t] naar Vinkt 
zo ver van hier 
en zoekt u hier en zoekt u hier 
een aardig lief 
en een hartendief. 

Van dit lied bestaan nogal wat varianten. Waarschijnlijk is het een markt
lied dat in de streek een grote bekendheid verwierf. 

DIKKE FrETE 

Spotliedje op dikke vrouwen. De tekst werd tweemaal gezongen. 

En dikke Fiete die moet dood 
omda[t] ze vlees eet zonder brood (bis). 

DIKKE DRAAILING 

Spotliedje op dikke mannen. Ook deze tekst werd tweemaal gezongen. 

Dikke, dikke draailing 
Hoe gaat ['tl met uwen buik. 
Al trommelen en al bommelen 
en al 't achterpoort jen uit. langs. via 

EN MIJN EEN BEEN STAAT 

Spotliedje op de soldaat die alleen maar op wacht STAAT of moet MARCHE

REN, maar verder niets te doen heeft. 

GELAUDE 

En mijn een been staat 
en mijn ander moet marcheren. 
En mijn een been staat 
en mijn ander is soldaat. 

Spotliedje op die van Kleit (een gehucht van Maldegem) die nkt bepaald 
een gunstige reputatie hadden. De tekst werd tweemaal gezongen. 

Gelède kom[t] van Kleite Gdnllde 
mee zijn broek vol wind. 

De familienaam Gelallde (ook wt:'! Geleyte gespeld) is in het Met't.lt'::'llnnd 
niet courant. maar kwam veel voor in de sin'ek van 'Nelt. HU is nlkoll\
stig van de Franse voornaam Claude. Zie daarover F. Debrnbnndt'IT. f1t' 
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naam G(eJlaude in het tijdschrift Naamkunde IV (1972), 333-335. Wie die 
Gelaude uit Kleit geweest is. heb ik niet kunnen achterhalen. Of is het 
een woordspeling omwille van het rijm en heeft Kleit er niets mee te 
maken? Het woord kleite is in het lokale dialect de naam voor vette klei
grond. Het gebied ten westen van het dorp heet ook de Kleiten. 

TONNE MARONNE 

De oorsprong en de betekenis van dit wijsje blijven duister. Wellicht een 
spotliedje op dikke vrouwen (?). 

VARIA 

Tonne maronne 
ijzeren zeuge 
peetje papneuze. 

RIJS!'. RIJS!' 

Rijs[tJ, rijs[tJ, schone witte rijs[t] 
vijftien cen[t]s de prijs. 
En doet er nog een schupken bij 
't es al profijt voor mij. 

SA SEUZE, MAAKT EEN VlERKEN 

schepje 

Wie of wat die seuze wel kan zijn. is me niet duidelijk. Een vervormde 
voornaam? Misschien waren er meer strofen, maar de zegslui kenden 
alleen deze. 

Refrein 
Sa seuze, maakt een vierken 
da[tj'k mij verwarmen kan 
en daarop een lierken, 
't zal nog beter gaan. 

Strofe 
Een vlooi die zat te spellewirken 
een peird dart] klerenmaker was, 
een paling bouwd' hem ene kirke, 
een koe, versmoord in een pintglas, 
ik zag laatstmaal een wonderwirk. 
een vlooi die mutsen zat te plooien, 
een ezel sprong over het huis 
en hij ge taakte ene vledermuis. 

Refrein 
Sa seuze ... 

kantklossen 

verdronken 

raakte 
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MIEKE DE PIJPEKOP 

Ach, Mieke de Pijpekop, 
schenk er mij nog een bobijnt jen, 
liever een groot dan een kleintjen, 
als het maar jenever ën is (bis). 

Op 11 juli 1975, tussen 22.35 en 23.25 uur, werd o.a. dit lied
je met begeleiding gezongen tijdens een televisie-uitzending door de BRT 
in het guldensporenprogramma van Peter Simons, getiteld Vlaenderen. 
dagh en nacht. Vreemdelingen zien Vlaanderen. Het fungeerde als bind
middel bij een tekst van een Fransman over de stad Brussel en zou voor
gedragen zijn door volksmensen van Brussel, begeleid door muziek en 
dans. 

CIES ZIJN HOND 

Ofwel is dit een refrein van een verder onbekend lied, ofwel is het de eer
ste strofe ervan en is de rest verloren gegaan. 

Cies zijnen hond hee[ft] 
ne muileband aan; 
Trezekens kat jen hee[ft] 
bellekens aan. 

JAN VAN DAMME DIE HAD ER EEN PAARD 

Dit lied refereert aan de tijd, toen de stadspoorten bij avond gesloten wer
den. Of het in Ursel is ontstaan, is zeer onwaarschijnlijk. Wie van Ursel 
naar Brugge trok, ging nooit via Eeklo, maar wel via Knesselare. Oedelem 
en Assebroek. Bovendien zouden de woorden RUGGE en BRUGGe in Ursel 
zonder de g-klank uitgesproken worden en dat kan hier niet volgens het 
notenbeeld. 

Jan Van Damme die had er een pird 
met ene kromme rugge. 
Hij reed ermee naar Ekelo, 
van Ekelo naar Brugge. 
Als Jan te Brugge binnenkwam, 
de poorten waren ammel gesloten. 
Hij zei tegen d'heren van de stad: 
Doet hulderen draaiboom open. 

JAN MIJN MAN 

Eeklo 

allemaal 

uwe 

Dit liedje is in Vlaanderen voldoende bekend. Toch bevat de Urselse ver
sie enige varianten op de oflkiêle. 
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Jan mijne man zou ruiter worden, 
koest hij geraken aan een pird. 
Hij pakte den brandel uit den hird 
en Jan mijne man die had er een pird. 

Refrein 
Ju Cies, Jan mijne man, } tweemaal 
die (t)er nog ruiter worden kan. 

Jan mijne man zou ruiter worden, 
koest hij geraken aan een toom. 
Hij pakte zijn hend al bij zijnen zoom 
en Jan mijne man die had er 'nen toom. 

Jan mijne man zou ruiter worden, 
koest hij geraken aan een spoor. 
Hij pakte de piespot al bij zijn oor 
en Jan mijne man die had er een spoor. 

VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

kon 
haardijzer /haard 

hemd 

Variante: de derde regel van de eerste strofe luidt soms ook: 'k pakke den 
brandel bij zijne stirt. 

HEBT GE NIET GEZIEN ... 

He[ddje nie[t] gezien 
Baas Kimpe mee zijn pird? 
't Had een grijze mane 
en 'ne zwarte stirt. 

't Biest jen ën koest 
geen haverken meer eten; 
't straat jen bleef in zijn 
kelegatje steken. 

He[dd]e nie[t] gezien 
Baas Kimpe mee zijn pird? 
't Had een grijze mane 
en 'ne zwarte sUrt. 

DE POT EN DE POTSCHIJF 

De pot en de potschijve 
laat ze maar drijven 
al over de zee, zee, 
mannekelns]zee. 

hebt ge 

kon 
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Een potje mee sl.ekken 
vlieg[t] over drij hekken, 
een potje mee pap, 
gij lelijken vreenden dikzak. 

Esse, gie blesse, 
gie èwe toveresse. 

Laat ze maar garen, 
ze spinnen schoon garen, 
laat ze maar doen, 
ze spinnen katoen. 

met slakken 

vreselijke, erge 

gij 
oude 

Mansken, waar he[ddJe gij leren naaien? hebt 
Te Gent al op de Moaje. Gentse uitspraak van Muide 

Wat he[dd]e gij ginter g[eg]eten? 
Vis mee geluwe strepen. 

Waar he[dd]e die vis gevangen? 
In de kelder mee twee tangen. 

Waar he[dd]e de graten gesmeten? 
Buiten voor d'honden, 
ze borsten waar dat ze stonden. 

ginds, daar 
gele 

barstten 

Uit diverse uitspraakvormen (èwe, Maaie) blijkt dat dit lied uit Gent stamt 
of misschien het Gentse dialect op de korrel neemt. In Ursel rijmen naai
en en Muide zeker niet. Ook een vorm als hedde gij is zeker niet Ursels: 
daar zou hebt gij klinken als èè gè. Lodewijk Lievevrouw vermeldt in 
Spelen mijner jeugd de eerste vier regels bij rijkokeren, een schommelspel 
(p. 103-104). Gent was trouwens de aantrekkingspool voor al wie in het 
eigen dorp geen werk vond. De Gentse textielindustrie, inclusief de con
feetienijverheid, was voor velen de kans om iets meer te verdienen dan als 
boerenknecht of -meid. 

IK BEN ER EEN MUZIKANT 

Dit lied behoort tot een type dat in heet Europa verspreid is. Alleen de 
manier waarop de instrumenten klinken, is telkens verschillend. Ook de 
volgorde van de instrumenten kan wisselen. 

HU 

Ik ben (d)er ene muzikant, muzikant. 
Ik ben (d)er ene muzikant. p;elijk ~j ziet. 

En ik kan spelen al op mijn trompet: 
rettettettettet rettettettettett rettettettettettet (bis) 
en ik kan spelen al op mijn rettettettettettet. 
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Ik ben ... 
En ik kan spelen al op mijnen horen: 
rattattattatta rattattattatta rattattattattatta (bis) 
en ik kan spelen al op mijnen rattattattattatta. 

Ik ben .. , 
En ik kan spelen al op mijnen tuba: 
roetoetoetoetoet roetoetoetoetoet roetoetoetoetoetoet (bis) 
en ik kan spelen al op mijnen roetoetoetoetoetoet. 

Ik ben .. , 
En ik kan spelen al op mijn fluit jen: 
rietetietietie rietetietietie tietetietietietie (bis) 
en ik kan spelen al op mijnen rietetietietie. 

Ik ben ... 
En ik kan spelen al op mijn klarinet: 
rututututu rututututu rutututututu (bis) 
en ik kan spelen al op mijn rutututututu 

Ik ben ... 
En ik kan slaan op mijn kleine trommel: 
rampedeplamplam rampedeplamplam rampedeplamplamplam 
(bis) 
en ik kan spelen op mijn rampedeplamplamplam. 

Ik ben ... 
en ik kan slaan op mijn grote trommel: 
bomdebombom bomdebombom bomdebombombom (bis) 
en ik kan slaan op mijnen bomdebombombom. 

Ik ben ... 
En ik kan spelen al op mijn piano: 
pliempedeplamplom pliempedeplamplom 
pliempedeplamplomplom (bis) 
en ik kan spelen op mijn pliempedeplamplomplom. 

Ik ben ... 
En ik kan spelen al op mijn viool: 
dzimderere dzjimderere dzjimdererere (bis) 
en ik kan spelen al mijn dzjimdererere. 

DE UIL DIE OP DE PERENBOOM ZAT 

Hetzelfde geldt voor dit liedje dat ook algemeen bekend is. maar waarvan 
de Urselse tekst toch enigszins van de officiële versie afwijkt. 

Rl 



JOZEF VANDEVEIRE 

Den uil die op den pirreboom zat (bis) 
en boven zijn hoofd die zat er een kat 
van fidelalirre van falidera 
en boven zijn hoofd die zat er een kat 
den uil vivat haha den uil vivat. 

Den uil die droomde enen droom (bis) 
hij viel (d)er van boven tot neder den boom. 

't Was daar dat hij zijn pootjes brak (bis) 
Ze staken er hem in enen groten zak. 

Men leidde hem zo naar den doktoor (bis) 
En eeffer Mietje die kwam zelve voor. 

Men lei (d)er ene plaaster op (bis) 
Van aan zijnen stirt tot aan zijnen kop. 

Men trok hem daar zes onsen bloed (bis) 

juffrouw 

staart 

bedoeld is de oude inhoudsmaat 
't is spijtig dat 't biest je stirven moet. sterven 

Den uil die maakte zijn testament (bis) 
En eeffer de katte was ook present. 

Men lei hem zo al in de kist (bis) 
en over zijn geld wierd vele getwist. werd 

Juffrouw Mietje zou een verwijzing zijn naar de toenmalige doktersmeid. 

Pier. past op 

Pier past op 
de melk komt op 
Sarellowie bobijne 
Pier past op 
de melk komt op 
Sarellowie bobi.fnekop! 

Sarellowie: dialectische vervorming van Charlt's-Louis. 
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Ik eet vanmeleven ... 

En 'k ën ete vanmeleven genen blompap meer, 
genen blompap meer, genen blompap meer. 
En 'k ën ete vanmeleven genen blompap meer 
mijnen buik doet ervan te zeer! 

SIM-BOM-BEIAARD 

VOLKSE LIEDEREN IN URSEL 

Dit was oorspronkelijk een doodslied, althans een lied op het geluid van 
de doodsklokken. De tekst is waarschijnlijk in de loop der jaren verhas
peld (ste iaart). De familienaam Steyaert komt ook in Ursel voor, maar het 
verband met luiden ontgaat me. 

Sim-bom-beiaard 
De klokke luidt de steiaart 
Wie es 't er dood? 
Een manneken van Waarschoot 
Wie zal 't er de messe doen? 
Peet jen met zijne verlakte schoen. 

ONZE BROEDER LAzARus 

En onze broeder Lazarus 
die is dood, suikerloot 
We gaan hem gaan begraven 
al tot Jeruzalemmelemmelem 
al tot Jeruzalem. 
We gaan hem gaan begraven 
al tot Jeruzalem. 

TUSSEN DE DOORN EN DE KRUIPUIT 

sakkerloot 

De Doorn is een wijk ten zuiden van Kleit in de gemeente Maldegem, de 
Kruipu(i)t is een wijk van Adegem halfweg tussen Ursel en Eeklo. De 
tekst lijkt een mengsel te zijn van lokale elementen met een lied dat van 
elders komt en met ene presidentsvrouw spot. De naam Artevelde kan 
ook door een andere naam vervangen worden. 

Tussen den Doorn en den Krapuit 
daar wonen veel èwe wijven 
Als 't zondag is, ze gaan (d)er op uit, 
Ze doen daar nieltj eloJkijven. 
Ze zijn (d)er versmoord al van 't kanon, 
Lafëre don dei ne lafëre dondon. 
Maar Artevelde riep : kirlhidihi, 

oude 

anders dan 
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à la façon de barbarie. 
Kibi, dat is beter dan boulie 
maar madam de president hee[ft] liever 
'nen end sauci[s}. 

SA BOEREN EN BOERINNEN 

een eindje worst 

Dit is het refrein van een carnavallied uit Gent (1886) dat ook in Ursel 
werd gezongen. De tekst van de strofen echter kenden de zegslieden niet. 

BESLUIT 

Sa boeren en boerinnen, harlequin, piro 
den dans zal gaan beginnen in Valentino. 
ne polka of ne vals met onze bonne amie 
en lustig aan het vrijen op de galerie. 

pierrot 

wals 

De hier genoteerde liederen vormen een nogal heterogeen 
patroon. Geen muzikale hoogvliegers. geen wereldschokkende teksten. 
maar toch een (onvolledig) beeld van wat er door het gewone volk op een 
plattelandsgemeente gezongen werd. Een groot deel ervan is alleen nog 
bij oude Urselaars bekend. Sommige liederen zijn intussen al helemaal 
verdwenen en de kans is groot dat een ander deel binnenkort dezelfde 
weg opgaat. Maar zo is dat nu eenmaal in de wereld: niets blijft. behalve 
de mensen met hun verlangens. hun vreugden en hun zorgen. En die 
drukken ze nog altijd in liederen uit. al is het dan in andere muziekstij
len. in andere talen en genres. Toch leek het m~i de moeite om dit aspect 
van ons volksleven te bewaren. ook al behoort het straks definitief tot het 
verleden. 



Vermeende heks 
te Waterland -Oudeman 
voor het gerecht (1611-1612) 

Willy BRAEKMAN 

De eerste pieken in de heksenvervolging binnen de Vlaamse 
provincies deden zich voor op het einde van de zestiende en de eerste 
helft van de zeventiende eeuw l . 

De belangrijke ordonnanties op de hekserij dateren uit het laat
ste decennium van de zestiende eeuw. Vanaf de verordening van Filips 11 
in juli 1592 gaat men van overheidswege steeds meer aandacht besteden 
aan het organiseren van de heksenjacht. In 1595 gaf dezelfde Filips 11 ver
dere instructies voor de procedure die men bij de vervolging diende in 
acht te nemen. Ondertussen waren immers reeds heel wat excessen aan 
het licht gekomen. Hij stelde voor de vervolging aan het gezag van de lage
re, plaatselijke rechtbanken te onttrekken. In zijn antwoord op dit voor
stel was de Raad van Vlaanderen, het opperste gerechtshof. van oordeel 
dat dit een te grote en niet haalbare ingreep zou betekenen op de privile
gies van de gemeenten. Verder wees hij erop dat 's konings voorstel een 
te lange en te dure procedure voor gevolg zou hebben2 . 

Op 10 april 1606 lieten de aartshertogen Albrecht en Isabella de 
ordonnantie van 1592 opnieuw publiceren, maar bevalen tevens de aan
stelling van een aantal speciale rechtsgeleerden die advies moesten ver
strekken aan de lagere rechtbanken. Ondertussen waren immers steeds 
meer gevallen vastgesteld van processen waar de strikte objectiviteit en 
de rechtvaardigheid van het onderzoek in het gedrang waren gekomen3 . 
Voortaan dienden de lagere rechtbanken bij ten minste drie advocaten 
advies in te winnen bij het voeren van een proces tegen heksen. 

Op 22 Januari 1608 legt de Raad van Vlaanderen een nieuw 
re~ement vast waarin ook ziJ deze raadpleging van advocaten verplicht 
maken. Ook over het opsluiten van de verdachten werden precieze regels 
opgesteld. Zo werd bepaald dat kleine dorpen die geen eigen gevangenis 
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bezaten de verdachten moesten onderbrengen in de meest nabijgelegen 
kerken en ook cipiers moesten aan duidelijk geformuleerde criteria vol
doen. 

Deze en gelijkaardige maatregelen in andere delen van de 
Nederlanden waren inderdaad meer dan nodig. Tot welke ontsporingen 
de heksenwaan her en der aanleiding gaf, moge blijken uit wat er in 
1611-1612 in de Oost-Vlaamse, ten noorden van Eeklo gelegen grensge
meente, Waterland-Oudeman is gebeurd4 . Vooroordelen, onbevoegdheid 
en plaatselijke, persoonlijke vetes maakten er de rechtsbedeling tot een 
karikatuur, zoals uit de volgende bladzijden op schrijnende wijze duide
lijk zal worden. 

Vele jaren lang was het bij het begin van de zeventiende eeuw op 
de heerlijkheid Waterland "ghemeene maere ... onder tvolck" dat Mayken 
Bonnoit, de echtgenote van Pauwel van Geertruijden een toverkol was. 
Niemand had daar blijkbaar veel moeite mee, want al die jaren werd ze 
ongemoeid gelaten. 
Rond 20 oktober 1611 werd ze dan toch, na al die jaren, door Jan de 
Deckere, de baljuw van de heerlijkheid, in hechtenis genomen. De direc
te aanleiding daartoe was het getuigenis van een wat raar doende jonge 
vrouw van 23 jaar, Digna Diericx. 

Deze getuigt op 19 oktober blijkbaar spontaan, dat zijzelf ook 
een "toveresse es, ende dat zij bijden duijvel daertoe ghebrocht es inden 
jaere 1609" toen ze als meid werkte ten huize van een zekere Pieter Van 
Schoonackere. Hoe dat was gebeurd en hoe dat zover was gekomen. 
daarover vernemen we niets en blijkbaar werden er daaroyer geen ver
dere vragen gesteld. 
Toen ze enige tijd nadien als meid werkte bij Frans de Maeght. kreeg 
diens vrouw de pokken. Dat was de tijd waarop Di~a's duiyel haar heeft 
"bedwongen te gaene bij Maeye ... zegghende: ·gaet. helpt Maye wat doen 
inde hooghe van v vrauwe', oJ dat hU haer anders tracteren zaude. ghe
uende haer zeker wit poyr inde palme van haer handt". 
Digna begaf zich daarop bij Mayken Bonnoit en toonde haar het poeder. 
"wit als calek" dat ze van haar duivel had meegekregen. Mayken gaf haar 
de raad het te doen "in eenen lepel met room die zij aldoen in haer handt 
hadde om haer vrauwens hooghen te stereken". Di~a volgde ook nu 
gewillig deze raad op met als gevolg dat haar meesteres. de \TOUW van 
Joos de Maeght blind werd. En dat was niet te verwonderen \V'cUlt. toen 
ze Mayken had bezocht. had die aan Digna immers gezegd: "iek hebbe 
deene ooghe wech ende dander moet gh!! mij helpen wech doen!" 
Beide vrouwen samen hadden dus elk een oog van vrouw De Maeght voor 
hun rekening genomen: beiden waren ze kwaadaardige toverheksen. 
Digna verklaart voorts aan het schepencollege van Waterland dat zU "ten 
diversc11e stonden met fwir [d.i. met Mayken] ten danst.' gheweest es bU 
nachte, accuserende ook meer andere vrouwen". Wanneer Mnyken lllet 
deze beschuldiging van Digna wordt geconti·ontet'rd. ontkent ze dit: 
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~twelcke de voorn. Maye expresselick ontkende, niet teghenstaende Digna 
daerbij persisteerde ende zegde bereedt te zijne daervp te steifven ende int 
vier te gaene". 

Digna werd nogmaals verhoord op 22 oktober en beschuldigt 
zichzelf ~van vele acten van touerie ende bekent gheteeckent te zijne, Godt 
aJghesworen thebben. metten duijvel ghebouleert, etc." Of ze gheteeckent 
was en waarin dat teken dan bestond en hoe dat was gebeurd, daarover 
vonden de schepenen het blijkbaar niet nodig verdere uitleg te vragen. 
Alleen vernemen we nog dat haar boel die Jacques heette, haar reeds het 
bevel gaf: "gaet henen ende helpt Maye bedeifuen dooghe vande huys
vrouwe van Frans de Maeght". 
Toen ze ~deerste reyse van haeren boel bekent wierdt", zo vertelt ze, blijk
baar heel spontaan, is ze "met hem gheweest ten huyse vande voors. 
Maye ten danse nocturne met drij speellieden met violen ende musels, 
zegghende aldaer present gheweest te zijne diuersche andere vrauwen die 
zij naempt". De naam van tboel van Mayken was Barnabasch. Een twee
de vergaederinghe of samenkomst werd gehouden ten huize van een 
zekere Joos Callant "vp eenen vridach tsauonts dair zij goede chiere 
maeckten ende bouleerden". Bij een latere ondervraging noemt Digna "de 
boelen van al haere complicen ende dechisreert5 de cleederen vande boe
len". 

De beschuldiging tegen Mayken Bonnoit die vooral op Digna's 
getuigenis steunt, vindt enig houvast in het getuigenis van enkele ande
re dorpsbewoners. Die zijn niet alleen weinig talrijk, maar de aard van de 
beschuldigingen is bijzonder triviaal. 
Zo komt Frans de Maeght vertellen dat Digna en Mayken zijn echtgenote 
blind hebben gemaakt. Dat er misschien een verband zou bestaan tus
sen de pokken waaraan ze leed en die blindheid komt noch bij hem noch 
bij het schepencollege op. Toch merken de schepenen wel dat Frans de 
Maeght daarbij "diversche circumstantien" vermeldt, "niet wel accorderen
de met de conJessien vande voorn. Digna, namelick van dat de voorn. 
Maye met haeren duyuel bij haer zauden ghecommen zijn handt aen handt 
ende dat zij ... haer het poyer ghegheuen zauden hebben". Alhoewel er dus 
enige tegenspraak is tussen zijn relaas en wat Digna had bekend, werd 
daaraan verder geen aandacht geschonken. Men zag er ook geen reden in 
om het hele verhaal als verdacht af te doen. 
Interessant is dat dezelfde getuige terloops vermeldt dat Digna haar 
bekentenis voor het eerst in zijn huis heeft gedaan, "naer zeker belesin
ghe ende coniuratie ghedaen bij zekerenjonckman". 

Een zekere Jan Stappart vertelt de schepenen dat Mayken eens 
bij zijn vrouw is gekomen toen die in barensnood verkeerde. De aanwezi
ge vrouvrauwe zei aan de getuige, nadat Mayken weer weggegaan was: 
M 7•00 verre die vrauwe met die leelicke ooghen daer noch quaeme (denote
rende Maye), dat zij daer vuiJl bliuen zaude". De vroedvrouw dreigde 
ermee geen voet meer in het huis te zetten, als Mayken, die blijkbaar een 
kwaadaardige blik had, daar nog eens op bezoek zou komen. 
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Een andere getuige. Janneken. de vrouw van Pieter de 
Caeninck. komt vertellen dat ze drie jaar tevoren wel een jaar lang ziek 
was geweest. Een zekere ketelaere. een rondtrekkende ketellapper. kwam 
haar bezoeken en zei .. blijde te zijne dat zij noch leefde ende dat zij beto
uert was van Maije Bonnoit. ende dat zijt was diet haer dede. presente
rende zoo verre zij wilde haer daer te doen commen". 
Allerlei procédé's zijn bekend om een toveresse te doen verschijnen op de 
plaats waar ze haar kwade kunsten heeft uitgevoerd. zoals Janneken 
voorstelde. Vooral in het zogenaamd Mechels bezweringsformulier dat 
zeker uit de zeventiende eeuw dateert. zijn ze goed vertegenwoordigd6 • 
maar ook in andere bronnen duiken ze op7. 

Tot zover de beschuldigingen tegen Mayken en de zelfbeschul
diging van Digna. De baljuw ende schepenen oordeelden dat ze daarmee 
voldoende bewijzen hadden verzameld en dat beide vrouwen wegens tove
rij dienden terecht te staan. Zoals ze daartoe door de Raad van 
Vlaanderen verplicht waren. vroegen ze daarvoor het advies van vijf advo
caten. Die vonden - in onze ogen merkwaardig genoeg - eveneens dat 
beide vrouwen verder verhoord dienden te worden. Als gevolg daaryan 
werd Mayken op tweede kerstdag 1611 aan een foltering onderworpen. 
Digna bleef van de tortuur gespaard. wellicht omdat ze zichzelf zo uitvoe
rig en ondubbelzinnig had beschuldigd. 

De pijniging van Mayken bestond erin dat men haar verschei
dene nachten en dagen na elkaar belette te slapen. Uitgeput heeft ze 
daarbij zichzelf beschuldigd een tovenares te zijn. ~met diuersche cir
cumstantien ghenouch accorderende met de conjessien pan Digna". 
Daarop werd de foltering gestopt en nadat ze een nacht had geslapen. 
heeft ze haar bekentenis bevestigd ... "maer daerna heeft al tzelue weder
ropen". 

Wie het initiatief heeft genomen en wat precies de aanleiding; is 
geweest. is niet zeer duidelijk. Feit is dat de zaak aanhangig werd 
gemaakt bij de Raad van Vlaanderen te Gent. waar Mayken op 10 maart 
1612 in het Gravensteen. de gevangenis van de Raad werd opgesloten. 
De schepenen van Waterland zelf beweren dat zij daartoe het initiatief 
hadden genomen. omdat Maykens echtgenoot haar in het huis van de 
schout van de heerlijkheid. waar ze opgesloten zat. "dicmael quam 
besien" en men vreesde dat ., hij haer zoude rnoghen vuthelpeIl" . Om dit te 
verhinderen. zo verklaren ze aan de rechters van de Raad. hadden ze het 
veiliger gevonden haar naar de ciperayge in Gent over te brengen. Ze zou
den ook met de cipier van die gevang;enis een overeenkomst geslott'n 
hebben voor het onderhoud van de gevang;ene. maar de cipier klaagt later 
dat hij geen cent ontvangen heeft. Deze man stelt zich ook \Tngen over 
wat er hem te doen staat bij de nakende bevalling vun Mayken en wat er 
met het kind dat ze gaat baren zal moeten gebeuren. HU wil daartoe 
instructies krijgen van de Raad. Hier horen wc voor het eerst dnt Mny~t'n 
ten tijde dat ze door de schepenen van Waterland onder\'raagd t'n gt'lol-
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terd werd. zwanger was8 . Een zwangere vrouw mocht niet gefolterd wor
den! 

Het is dus niet te verwonderen dat de raadsheren te Gent de 
wenkbrauwen fronsten en zich vragen gingen stellen over de wettelijkheid 
yan de procedure die de Waterlandse schepenen hadden gevolgd bij hun 
onderzoek tegen de twee vrouwen. 
Ze nemen een verhoor af van Marten Panten. burgemeester, en van Joris 
Pauwels. eerste schepen van de heerlijkheid. en stellen hun daarbij een 
aantal vragen. Niet alleen de antwoorden, maar reeds de aard van de vra
gen zelf wijzen op allerlei twijfels die de Raad had in verband met deze 
zaak. De voornaamste vragen en erop gegeven antwoorden spreken voor 
zich. 

Of zij tegen Mayken "gheene andere preue oJ inditien en hebben" 
dan degene die we hierboven hebben samengevat. Burgemeester en eer
ste schepen ontkennen dit. 

Wat heeft hen bezield, zo vraagt de Raad, Mayken "ter torture 
tapplicqueren beurucht zijnde van kinde soo zij hemlieden expresselick 
verclaerde te sijne. twelcke oock depprentie9 betoent heeJt warachtich te 
zijne". 

De twee Waterlandse notabelen antwoorden hierop dat Mayken 
hun nooit heeft gezegd dat ze zwanger was en dat ze dit wel achteraf, op 
advies van haar advocaat zal beweerd hebben. Ook Digna - voegen ze 
eraan toe - beweerde zwanger te zijn. eveneens op raad van haar advo
caat. maar dit bleek achteraf onjuist te zijn. 
Bovendien. zeggen ze. hebben, bij wijze van voorzorgsmaatregel, Joos 
Pauwels en Pieter de Coninck - wellicht twee schepenen - in opdracht van 
de schepenbank" haerlieden respectieue watere alhier doen besien bij Mr. 
Coernaet. de jugierde egheen van beide bevrucht te zijne, maer om danoJ 
noch meer versekert te wesene, raedde datmense beede soude doen laten. 
ende soo verre het bloet int water gegoten sijnde sanck. dat zeluen teecken 
was van niet bevrucht te wesen. zoo oock tzelue voor dangaen vande tor
ture, present de Wet. gheexperimenteert ende bevonden es gheweest". 

Vanaf de vóór- en vroegsalernitaanse geneeskunde nam de uro
scopie de belangrijkste plaats in bij het stellen van een diagnose. Het con
troleren van de polsslag kwam slechts op de tweede plaats. De piskijke
riJ behield deze leidinggevende positie tot ver in de Nieuwe Tijd, maar 
vanaf de late Middeleeuwen kreeg ze geleidelijk de concurrentie van de 
haemotoscopie of het bloedonderzoek. 
Zowel de uroscopie als de haemotoscopie werden beoefend aan de hand 
van in cataloogvorm gestelde kleine traktaten die onmiddellijk voor de 
praktijk konden gebruikt worden. 

BIJ het bekijken van de urine diende de chirurgijn op vier din
gen spec:faal te letten: de kleur, de substantie, de contenten d.i. wat "in 
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orine vlotet oft sit" en dus zelf geen urine is, en tenslotte de hoeveelheid. 
In de "leringe van orinen" die in onze streken vanaf de Middeleeuwen 
algemeen werd gebruikt 10, lezen we bij de bespreking van con tenten: 
"Echter clene stubbekijn 11 in die orine beneden vp den bodem ligghende 
betekent in der vrouwen dat so kint draghet" 12. 

Dit zwangerschapsbewijs wordt bevestigd door het volksboekje Der 
Vrouwen Natuere ende Complexie (1538) 13. Hier heet het dat, om te weten 
of een vrouw een kind draagt, men op het volgende moet letten: "In dien 
gront van haren water verthoonen hem somighe dinghen ghelijc oft mug
ghen waren". 
In een middeleeuws gynaecologisch traktaat uit de vijftiende eeuw vindt 
men dit gegeven in een preciezere vorm weer, waarbij men ook het 
geslacht van het nog ongeboren kind kon voorspellen: "sijn daer [d.i. in 
de urine] roede rontachtige ghestubbe14 soe eest een sone maer sijn sy wit 
soe est een dochter"15. 
De prognose die te Waterland op Mayken en op Digna werden toegepast. 
stoelt dus op een toen al eeuwenoude, maar blijkbaar nu nog steeds in 
gebruik zijnde traditie. 
Het bloedonderzoek is eveneens een oeroude techniek. Verscheidene 
praktisch bruikbare traktaten stonden daarbij ter beschikkingl6 . Toch is 
het vooral de kleur die geïnterpreteerd werd. Van het gebruik van bloed 
als prognose van zwangerschap is daar echter geen spoor te bekennen. 
Waar dit specifiek gebruik in de medische literatuur van die tijd \'oor
komt, is mij niet bekend. 

"Wat torture zij tzelue Mayken ghegheuen hebben. ende hoe 
langhe zij inde zelue ghezeten heeft ... "? 

Uit het antwoord op deze vraag vernemen we dat ze - zoals reeds 
hierboven vermeld werd - gefolterd werd "met waecken. beghiTmende 
svrijdaechs naer noene wesende den xxiije decernbris lestleden ende 
srnaendachs, vrouch ende voor daghe17, wesende den x.\1Jje. bekende". 
Mayken werd dus dagen aan een stuk zo lang wakker gehouden tot ze 
door grote vermoeidheid tenslotte alles bekende wat haar folteraars \'.11-
den horen, alleen maar om eindelijk wat slaap geg;und te worden. 

Waarom zij Digna niet aan dezelfde foltering hebben ondenvor
pen, aangezien het advies van de door hen geconsulteerde ad\'ocaten \'oor 
beide vrouwen hetzelfde was? 

Uit het antwoord van de burgemeester en eerste schepen blUkt 
dat de schepenbank het oneens was over de vraag "te wiens roste dexa
minatie gheschieden zoude". Voor Mayken was dat blijkbaar geen pro
bleem geweest, voor Digna was er geen consensus. Waarom dat zo wns. 
vernemen we niet. 
Bovendien was de scherprechter van Gent daartoe ontboden gewt't'st. 
maar die toevallig "niet tlUL!lS b(,lIOnden en wierrit". Bovendien kon dat 
kort nadien niet meer, daar Digna int ussen haar zt'lIbt'schuldig'ingt'l1 had 
ingetrokken. Ook Mayken had dat gedcum na hanr foltering. mam hanr 
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mocht dit niet baten. Ook blijkt dat Dina uit de gevangenis is ontsnapt. 
En alhoewel men haar ijverig heeft gezocht, is ze nog steeds onvindbaar! 

"Waer de zelue Digna bewaert es gheweest. hoe, bij wiens toe
doe ne of negligentie ende waneer zij ontlopen es?" 

Het blijkt dat Digna, op bevel van de baljuw, in het huis van 
Daniel Vanden Winckele, schout van de heerlijkheid, opgesloten was, 
omdat "aldaer deur de troubelen gheen vanghenesse en was". Ze liep in 
het huis vrij rond, geboeid met twee "stercke ijseren boeyen, met een ghe
graveerden boert". Op 3 mei 1612 was ze "inden nacht ontloopen ... , lae
tende aldaer haer boeyen, sonder datmen weet hoe sou de zelue afghe
daen heeft. De schout zelf was naar een begrafenis en zijn vrouw had de 
dag voordien "ijevers ... goede chiere ghemaeckt ... "! 

Of Digna "voor haer ontlopen haere confessien niet wederropen 
en heeft'? 

Op verzoek van de Vrauwe van Watervliet aan wie de heerlijk
heid toebehoorde, werd Digna één week vóór haar ontsnapping nogmaals 
door de schepenbank verhoord. En toen herriep ze al haar voorgaande 
bekentenissen. Ze beweerde nu "dat sij al tselue ghekendt18 hadde" door 
toedoen van "Franchois de Maecht. haren mees tere, die haer sulcx hadde 
doen segghen deure het wort ende andracht19 van eenen beterare20 die hij 
[uit de] Maecht van Ghendt vp St. Pieters21 ontboeden hadde omme sijne 
vrauwe te helpene" . 
Bestaat er een geschreven verslag van deze herroeping? 

Dit wordt ontkennend beantwoord, maar wel waren vier leden 
van de schepenbank daarbij aanwezig geweest. 

"Wat debuoiren22 zij ghedaen hebben int regardt vande andere 
gheaccuseerde bij de voorn. Digna?" 

De andere vrouwen, door Digna genoemd als ook aanwezig op 
de danse nocturne. waren Margriete, de echtgenote van Joos Callant en 
Tanneken, de vrouw van Pieter Anters. Een derde, Josijne, de vrouw van 
Joos Arnoult bleek onvindbaar en naar haar had men nochtans ook met 
grote ijver gezocht. Zo verklaren burgemeester en eerste schepen. De 
twee eerstgenoemde vrouwen werden door de baljuw opgepakt en ver
schenen voor de schepenbank. Ze werden op borgtocht vrijgelaten. 
Josijne Arnoult die dus niet verscheen, werd verbannen en haar bezit
tingen verkocht. 

Uit de ondervraging van de twee Waterlandse notabelen komt 
verder nog aan het licht dat er geen schriftelijk verslag van de foltering 
van Mayken werd gemaakt, noch van het herroepen van haar beken te
nissen. Dit wijten de ondervraagden aan wat ze de "botticheyt ofte negli
gentie" noemen van Jan de Costere, de te Watervliet wonende griffier. Die 
had dat allemaal niet nodig gevonden. 
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De Raad van Vlaanderen was helemaal niet te spreken over de opeensta
peling van blunders en procedurefouten door de schepenbank van 
Waterland. Op 22 mei 1612 moet het voltallige schepencollege en de 
advocaten die als adviseurs of als verdedigers van de betichten bij de 
zaak betrokken waren, voor de Raad verschijnen. 

De "vrouwe vanden voors. heerlicheif' of haar baljuw en ontvan
ger worden verplicht bij provisie ervoor te zorgen dat Mayken uit de 
Gentse gevangenis "naer haeren staet ende dispositeft onderhouden 
wordt. 

Vermelden we ook dat aan de lijst van procedurefouten nog toe 
te voegen is dat er aan de aanhouding van Digna Diericx en van Mayken 
Bonnoit geen informatie preparatoire voorafgegaan was. Die werd pas 
nadien, op advies van de advocaten, gehouden. Deze zullen er de sche
penbank op attent gemaakt hebben dat volgens de plakkaten van de cen
trale overheid niemand kon worden aangehouden zonder een dergelijk 
vooronderzoek. 

Zoals reeds gezegd werd (nr. 5 hierboven), was er geen gevange
nis op Waterland. Als gevangenis gebruikte men er het huis van de 
schout die samen met zijn vrouw ook de rol van cipier venrulde. Dit huis 
was daartoe - de schepenen geven het toe - heel weinig geschikt daar het 
"seer sober es als ghemaeckt wesende inden dijck met aerden wee
ghen23". 

Overduidelijk blijkt uit deze zaak dat de lokale overheden wei
nig bevoegd waren om ernstige zaken als toverij processen op adequate 
wijze tot een rechtvaardig vonnis te brengen. De schepenen van 
Waterland beperken er zich dan ook toe, als ze te Gent ter verantwoor
ding worden geroepen, alle fouten in de schoenen van de baljuw. de grif
fier en de schout te schuiven en verklaren dat zijzelf van de rechtsproce
dures nyetverstaende zijn. Terecht oordeelde de centrale overheid dan 
ook dat dergelijke processen aan de lagere gerechtshoven dienden ont
trokken te worden. 

De procesbundel is onvolledig bewaard. Wat er dan uiteindelijk 
van deze zaak geworden is, blijft ons helaas onthouden. 

NOTEN 

1. F. VAN HEMELRIJK, Heksenproccssc.'n in de Nedcr/ondt'll, Dt1\'ld$lond$, Lt'U\·t'n. 
1982, p. 58. 

2. Idem. p. 44. 
3. Voor een t1a~nm( voorbeeIe!, zIe W.L. BRAEKMAN. Heksen uit Nill(ll't' ell Pol/nn' in 

1544 voor hl'l gerecht, In Volkskunde 91 (I HHOl, p. 1-3:3. 
4. RA Gf'nt. Raad VCUI V/nQllderen, nr. 21 HBB. 
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6. F.M. OLBRECHTS. Een oud Mechels Bezweringsformulier. Kon. V1. Acad .. Gent. 
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V1. Acad .. Gent. 1964. p. 349-351 en W.L. BRAEKMAN. Spel en Kwel in vroeger 
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Het siege van de jacht 
in Maldegem 

Hugo NOITEBOOM 

In 1665 staat Maldegem op stelten door dreigementen, geweld
pleging. rudessen en excessen waarmee de inwoners dagelijks worden 
geconfronteerd. Tientallen Maldegemnaren worden bedrogen. afgeperst 
en zelfs geterrortseerd door ene Louis Stalins en zijn zwager-handlanger 
Vandenberghe. Het tweetal woont op Reesinge, het kasteel van 
Maldegem. en pretendeert pachter te zijn van het jachtrecht in de drte 
parochies van het Ambacht. Voor de minste jachtovertreding, voor een 
onbenulligheid in verband met het houden van honden. vallen ze de 
inwoners lastig en dreigen ze ermee hen voor het siege van de jacht of 
jachtrechtbank te slepen. Het is zo erg dat de burgemeester en de sche
penen van Maldegem op informatie uitgaan en om precies te weten wat 
er aan de hand is en dat ze zich rechtsreeks tot de regering in Brussel 
wenden om de misbruiken aan te klagen en om er paal en perk aan te 
stellen. Voor we dieper ingaan op de grond van de zaak, geven we eerst 
een overzicht van de organisatie van de jacht in Vlaanderen en in het 
Meetjesland. 

DE ORGANISATIE VAN DE JACHT 

De jacht in Vlaanderen wordt door tientallen edicten. plakkaten 
en regelgevingen geregeld. In de Generaelen Index der materien van de vijf 
Paccaert-boecken van Vlaendren. uitgave 1766, vindt men er en opsom
ming van 1. De embryonale administratie van de jagherie bestaat uit een 
opperjager die zich laat bijstaan door leenmannen van de graaf of door 
"practicins experts inlJeyt van justicie "(I 538). In de 17de eeuw berust de 
leiding van de jacht bij de opperjager (grand veneur), verschillende luite
nanten. commiezen. sergeanten en jachtwachters. Ze leggen allemaal de 
eed af in de handen van de magistraat van het gebied waarvoor ze ver
antwoordeliJkheid dragen2 . 

Die opper jager verbliJft af en toe in Eeklo. in verband met de gra
felijke hondenhokken. De stad is verplicht die hokken te onderhouden en 
ter beschikking te stellen van de opper:/ager. Op zondag 21 oktober 1497 

fJ5 



HUGO NOTITEBOOM 

begeven de Maldegemse burgemeester Adriaan Bruusch en schepen 
Pieter Van Maldegem zich op verzoek van de magistraat naar Eeklo om er 
oppeIjager Melchior Van Waesmunster te spreken om hem te vragen 
jacht te komen maken op de wilde zwijnen in het Brugse Vrije. Die 
beesten zijn er een echte plaag geworden. De Maldegemnaren schenken 
Van Waesmunster "van slandsweghe drie sesters wyns" omdat hij belooft 
hen te verlossen van de wilde verckens3. 

Dat de grafelijke jachthonden een onderkomen hebben in Eeklo, 
heeft natuurlijk alles te maken met het jachtrecht dat de graaf van 
Vlaanderen in Eeklo en omgeving bezit. De streek rond Eeklo is een veel
gebruikt jachtgebied, het is een bosrijk domein, afgewisseld met open 
heidevelden, waterrijk, kortom, ideaal voor alle soorten wild. Die grafe
lijke jachtpartijen hebben, naast het nadeel van vernielingen aan de 
oogst, ook een positief gevolg. Wilde dieren veroorzaken namelijk grote 
schade aan de gewassen en vormen dikwijls een bedreiging voor de bevol
king. Na zo'n jachtpartij, die verschillende dagen duurt. zijn de schade
lijke dieren fel uitgedund. In oorlogstijd heeft de graaf weinig tijd voor de 
jacht en dan moet de bevolking lijdzaam toezien hoe het wild hun gewas
sen vernielt. Veel kan er niet tegen gedaan worden, want het is de men
sen streng verboden zelf dieren te doden. Burgemeester Dierkens van 
Eeklo lapt dit verbod af en toe aan zijn laars en dringt toch de bossen 
binnen om er eens grote schoonmaak te houden. In 1506 sluit Eeklo met 
Maldegem en andere omliggende dorpen een soort akkoord "ome tsamen 
metter weth van dese stede te sluiten anghaende de groote menighte pan 
de wilde beesten danoJ sy seer ghequelt syn". 

De hokken van de grafelijke meute bevinden zich op de hoek 
van het Hondekotstraatje (nu Collegestraat) en de Vlamingstraat. Ze wor
den rond 1465 met instemming van de wet van Eeklo gebouwd op ver
zoek van opperjager ridder Simon de Lalain~. Het toponiem duikt voor 
het eerst op in 1517: int hondecot straetkin. daan'oor tscoelstraetkin. het 
Schoolstraatje genoemd. Blijkbaar vindt het Eeklose stadsbestuur die 
naam met die hondekoten maar niets. want in 1874 wordt de naam oftl
cieel vervangen door Collegestraat5 . 

Gezien de ~rote kosten. wil Eeklo af van het onderhoud van de 
hokken. Ze smeken Van Waasmunster "gheen honden te legghene binder 
cuere van Eecloo noch broot te halene noch te doen halen de binder stede". 
De Eeklonaren zijn zelfs bereid de oppet:ja~er 50 pond parisis te schen
ken als hij ingaat op hun verzoek. Blijkbaar gaat Van Waasllmnstt'r in op 
de wensen van de Eeklonaren. Met oppeIjager Filip \'an KleeC heer \"tl.l1 

Ravestein, heeft men het in Eeklo niet zo ~eI11akkeli.lk: hi.llaat de hokken 
namelijk herbouwen en ver~roten. Iedere keer als van Kleef naar Eeklo 
komt om te kijken hoever het met de werken staat. schenkt het stadsbe
stuur hem enkele kannen wijn. Uiteindelijk kosten de nieuwe hokken lH't 
stadsbestuur vele tientallen ponden(i. 



HET SIEGE VAN DE JACHT IN MALDEGEM 

In 1545 slaagt baljuw Jan Hauweel erin de afschaffing van het 
onderhoud op stadskosten te verkrijgen. Bij het begin van de 17de eeuw 
wordt door de oppeIjager nog een poging ondernomen om de hokken 
opnieuw op te bouwen. maar dat gebeurt niet. In 1786 wordt van de 
koten een herberg gemaakt die - vanzelfsprekend - het Hondekot wordt 
genoemd7 . 

Met het brood dat de Eeklonaren ook al met tegenzin geven. 
wordt het hondebroot bedoeld. een belasting in contanten of in natura, te 
betalen door alle onderdanen van de graaf voor het onderhoud van de 
jachthonden. De bevolking moet niet alleen gelaten toezien dat op hun 
landerijen wordt gejaagd. ze zijn ook nog verplicht de jachthonden die 
door hun vruchten rennen. te eten te geven. Hondenbrood, valkenaas of 
valkenrecht. jachtrecht en nog andere feodale jachtverplichtingen worden 
door de bevolking als erg vernederend aangezien. In veel heerlijkheden 
wordt deze belasting. net als het beschamende beste hoofd, definitief 
afgekocht8 . Het hondenbrood wordt in Maldegem door de heer verpacht 
aan de meestbiedende: "Item behoort ter selver barronnie trecht van thon
de broot te weeten twee grooten van elcken peerde hooft ende twee van elc
ken mesnaige geen peerden houdende, op alle Inwoonders der selven 
Ambachte van maldeghem ende van drije prochien van dien". Dit zijn zeer 
minieme bedragen 9 . 

In 1620 loopt tussen Jacques de Noyelle. graaf van Croix en 
baron van Maldegem en de graaf van Middelburg als oppeIjager van 
Vlaanderen. een proces over dit hondenbrood. Pachters van dit honden
brood in Maldegem zijn Loys Fijnne en Pieter De Deurwaerder. Het geding 
gaat over de kwestie aan wie dit hondenbrood toebehoort. De baron van 
Maldegem zegt dat hij recht heeft op de opbrengst ervan, de graaf van 
Middelburg wordt door het hof van de Raad van Vlaanderen bevolen "up 
sheesschers heesch naerder tantwoorden ende contesteren bij kennen ofte 
loochenen van sheesschers vermeten possessie" 10. Met andere woorden: 
het recht van de Maldegemse heer op het hondenbrood wordt betwist. 

Door de regering wordt in 1679 bij diverse instanties geënquê
teerd naar de oorsprong van het hondenbrood en het valkenaas. De ant
woorden zijn eensluidend: men weet niet meer waar deze belasting van
daan komt. Het bestaan ervan in vroegere tijden kan enkel worden aan
getoond via rekeningen waaruit blijkt dat voor "chacque maison champê
tre ou l'on tienl cheval ou chevaux" en voor elk hoornbeest twee grote moet 
worden betaald. Wie uitsluitend leeft van zijn arbeid, betaalt 12 denieren. 
Elders vonden we dat bezitters van paarden een brood moesten geven. 
wie ossen hield betaalde twee schellingen en uitbaters van landerijen 
werden belast met zes duiten I I. De Oudburg koopt het hondenbrood af 
In 1679 12, 

In onze streek wordt het hondenbrood In 1553 en 1629 rente
wIJs geheven op de hoeve van het Rijke Gasthuis in Eeklo (12 sch.l. op de 
hoeve In Aalsehoot (12 seh.l. op het RIJselhof in Kaprijke (I2 sch), op het 
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klooster van Oosteeklo (6 pond) en op het klooster van Zoetendale (28 
sch.). In 1666 is Daniël Roelants. baljuw van UrseI. ontvanger en "coUec
teur du pain des chiens. rentes en argent et en avoine par toutte la provin
ce de Flandre". In 1669 wordt hij opgevolgd door Pieter Stenniers uit 
Gent l3 . 

Het edict over de jacht van 3 april 1570 is ongetwijfeld het 
belangrijkste. het is als het ware de grondwet van de jacht en dit tot aan 
het eind van het Ancien régime. Het wordt te Brussel gepubliceerd door 
de hertog van Alva in opdracht van Filips 11 14. Van de uitvoering komt 
niet veel terecht. want door de opstand tegen de Spanjaarden. door de 
oorlog. door ziekte en uitwijking. ligt het platteland er ontvolkt en deso
laat bij. Wolven dringen hier en daar dorpen binnen. er sterven mensen 
van de honger. Op 26 mei 1538 begeeft Pauwels Durync. clerc criminel 
van het Brugse Vrije. zich op bevel van de schepenen naar de heer \'an 
Maldegem "omme van hem te ghecrighene zyn gaerine daermede men 
wuljven" vangt. de klerk komt dus in Maldegem het net halen waarmee 
wolven worden gevangen 15. De Oudburg van Gent vaardigt in 1590 een 
besluit uit waarbij premies worden toegekend voor het doden van woh'en. 
wolvinnen en welpen. later worden daar ook nog vossen aan toege
voegd 16. Vanzelfsprekend dat er in zulke barre tijd nauwelijks aan een 
jachtreglement wordt gedacht. Alhoewel: precies in die onzekere tijd 
neemt de stroperij gevoelig toe. 

In 1609 wordt het edict van 1571 nagenoeg ongevlijzigd gepu
bliceerd door aartshertog Albrecht. Veel nieuws bevat het eigenlijk niet. 
het bevestigt alleen maar wat al sedert eeuwen traditie is, namelijk dat 
jagen een voorrecht is van de machthebbers, van de ridders, van de 
heren 1 7. Een samenvattend edict "ende ordonnantie l'ande Eertz-herrog
hen onse Souveraine Princen op het Stuck van de lachte" met niet minder 
dan 117 artikelen verschijnt op 31 augustus 1613 18. 

In Vlaanderen is de graaf eigenaar ,'an het jachtrecht, wie ook 
de eigenaar van de bodem is. De .lacht op grofwild blijft een exclusieh'or
stelijk voorrecht. overtredingen worden uiterst streng bestraft. Op klein 
wild mag alleen door edellieden worden gejaagd en door diegenen die 
daarvoor toelating hebben. Er worden lange lijsten aangelegd van .lagers 
met een vergunning en van hun hondenmerk 1 g. Dat er hondenmerken 
van bepaalde heerlijkheden of lokaliteiten bestaan. betekent dat de g1'aè:lf 

zijn jachtrecht aldaar had afgestaan aan de heren of de bezitters20, 

Het houden van honden is al even streng geregkmenteerd als 
het mogen .lagen. De Jachthond had de sperwer en de ,'alk \'en'H.ngt'n ell 
was het voorrecht geworden van de adel. Vandaar dat ht't dt' gt'WOllt' man 
verboden werd nog Jachthonden te houden, Honden mOt'stell steeds wor
den opgesloten of vastgeketend Iigp;en. jngt'rs-l'igennars \110t'ten hun 
jachthonden persoonlijk verzorgen en mogen dit nkt O\'t'r1ntt'n mUl 

knechten. I-londen "behoorden ge/)wlllen ende glw/lOlult'n te zUn lIyl ()rl~t' 
vr!le !Vollden ". bossen en waranden, Een wnrande Is l't'n mln of Illt'{'r 
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Enkele hondenmerktekens uit Vlaanderen. 
1. Maldegem (17de eeuw) 6. Gent (1729) 
2. Poeke (17de eeuw) 7. Evergem (1729) 
3. Ursel (17de eeuw) 8. Nevele (1729) 
4. Graaf van Vlaanderen (1729) 9. Maldegem (1729) 
5. Eeklo (1729) 

afgesloten en gereserveerd jachtterrein in het jachtgebied van de heer 
waar de edele jachtdieren als ever, hert, damhert en eekhoorn worden 
gehouden en later ook konijnen. Door middel van verschillende kente
kens wordt goed aangeduid waar de warande begint: "Ende op dat de 
palen van onse vrye wouden bosschen en waranden ende van hunne 
duwieren21 mogen bekent worden. wy ordineren onse gecommitteerde int 
stuck van de iacht. dat sy de selve stellen oft beworpen met paelstenen 
ofte andere zienlycke teeekenen". Geen leenheer of hij bezit een warande 
die overigens geheel op kosten van de inwoners van de heerlijkheid wordt 
onderhouden22. 

Om de mensen die in, of in de nabijheid van dergelijk jachtdo
mein wonen, toe te laten hun gewassen en vee te beschermen. wordt het 
hun door het plakkaat van 5 oktober 1514 toegestaan er toch een hond 
op na te houden op conditie "dat sy hun de achterste zenuwen sullen doen 
korten ende altyts doen dragen een kennef van onder-halven voet lanck op 
pene van te verbeuren dry guldens"23. Waar veel hagen de velden van 
elkaar scheiden, wordt die kennef - een houten halsbeugel in de vorm 
van een driehoek - aan de hals van de hond bevestigd om te beletten dat 
het dier door hagen zouden dringen24 . In een regio met open velden 
bestaat het obstakel uit een zware langwerpige stok, bevestigd aan de 
halsband en bengelend tussen de poten en die in onze streken clippel 
wordt genoemd. Jagen op konijnen en vogels is daardoor uitgesloten, 
daar de hond nauwelijks kan Jopen. Wie in de omgeving van een waran
de jachthonden wil houden moet ook "de clauwen ende sporen doen aJsa
eghen van huerlieder honden. up dal men deselve kennen mocht." Een 
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J311· 
Enbt boemd bar alle bontJen btboo:tnn gebanntn tnbe 

gebouDen te ;ijn Upt oare Ulpt mounen I boffebtn tnlle tna
tanDenl noegeens niet millennt bat onfe goeD' enDtrfattn 
brrc!}abicJ)t mo:tJen in ~unne gtanf ennt bzucbttn/foo lartn 
ltlJl toe tnne COnrenr"en ttOtll irgeIijcktll woonentJr in Olll 
rt \nrt tnouDen I fJoffcben ennt warannen I EftDe gunne Du~ 
luieten/te mogen boutJen rekels/tot bemaetnlffe uan gunn, 
bUrfen/butlen enbe aranen I titgounens oar fp bUll nt acb~ 
terRe 3tnumrn fuUt" boen kOltèn! totJt altijr.9' notn D~agell 
"11 lunntfuan Ollbrr·lJaluen boer ranch/op pene 13an tt Utr~ 
btuten b~p gulDenI. 

Uittreksel uit het plakkaat op de jacht waarbij het de inwoners toegelaten wordr 
honden te houden om vruchten en granen te beschermen op l'ooru'aarde dar ze de 
achterste zenuwen "sullen doen korten" en dat de honden altijd "een kenneJ l'CUl 

onder-halven voet lanck" zullen dragen. 

variatie op dit barbaars gebruik is dat "hi elIeen hond den rechteren poet 
ajhauwen up de boete van 3 lb. par. ende elke cntte beede de hooren 
aJsnyde". Gelukkig geldt dit verbod enkel voor de Jacht in de duinen25. 

Af en toe wordt geprobeerd de regeling op het houden ,'an hon
den te verstrengen. Luitenant-generaal van de Jacht Matança26 laat in 
het midden van de 17de eeuw in alle dorpen bekend maken dat het ieder
een voortaan verboden wordt honden te houden en haakbussen in bezit 
te hehhen. Het Brugse Vrije protesteert heftig tep:en deze maatrep:el. ook 
al omdat hij tegenstrijdig is met de plakkaten27. 

Wie de reglementering op de honden overtreedt. wordt zeer 
streng aangepakt. Goederen worden gecontlsqueerd en soms worden de 
veroordeelden naar de galenen gestuurd. wapens worden aangeslagen t'n 
loslopende honden gedood. Op heterdaad betrapt worden in l'en waran
de met een Jachthond of een wapen kost 80 gulden. daarbuiten l-)O g"l.l1-
den. 

HET SIEGE VAN DE JACllT 

Wanneer precies Isiege PWI d('./nglwric I'WI \'locTlcit'rrn i~ np~t'
rlchl, Is niet bekend. In elk geval bestaat het \'t't't1s in 1547. \\'Hnt l'r Lijn 
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enkele rekeningen bewaard van de ambtenaren van het siege uit dat en 
,'olgende jaren28. Sedert lang, uil avait établis pour le soulagement des 
inhabitans du pays de Flandres deux sièges, l'un à Gand pour l'Oost
Flandres, et l'autre à Bruges, pour le Westquartier". Daarvoor was er maar 
één jachtrechtbank, en wel in Brugge. De vraag van Ieper in 1632 om 
aldaar een derde jachtrechtbank op te richten wordt van de hand gewe
zen. omdat de stad niet ver genoeg van Brugge ligt en omdat de kosten 
veel te hoog oplopen29. Uit een proces van 1656 van de gedeputeerde van 
~het siege '5 Conincx groote jagherie in Vlaendren" tegen de baljuw van 
Tielt kan worden opgemaakt dat de zetel in Brugge nog steeds actief is30 . 
Ook uit een rechtsgeding tegen de Adegemnaar Pieter Claeys - waarover 
verder meer - blijkt dat het siege in 1656 nog in Brugge zetelt: "Alsoo 
m'her Charles Philipe de Matança, rudder heere van tilleghem, erdewalle. 
ter wallen, etc. oudt burchmeestere ende Schepen van slandts vanden vrfj
en als Leuitenant generael van sconinccx groote Jagherie ende hoochfo
resterie van vlaenderen heesschere voor de gedeputeerde van het Siege 
van de selve groote Jagherie ende hoochforesterie van Vlaendere ... binnen 
Brugge den twaelfsten jung sesthien hondert ses ende vichtich"31. Rond 
1660 wordt de jachtrechtbank in Brugge, waarschijnlijk wegens de hoge 
kosten, opgeheven en overgebracht naar Gent. De documenten van een 
proces tussen de proost van Kortrijk en de heer van Ardooie. Georges de 
Thiennes, worden op 10 juli 1660 aan "de ghedeputeerde van tSeige van 
de jacht in Ghendt" gezonden32 . Niet alle overtredingen van het 
Westkwartier worden in Brugge behandeld. Een proces van 1637 over 
overtredingen tussen Ingelmunster en de stedecnaepe van Kortrijk wordt 
behandeld door "de heeren gedeputeerde van het Siege der Stede van 
Ghent op het Stadhuys aldaer'33. Men zou warempel denken dat de stad 
Gent ook een siege heeft. 

Het siege, dat de jacht regelt en alle misdrijven bestraft, staat 
onder de leiding van een opperjager en van jachtambtenaren die bij 
betwistingen en plaatsbezoeken een vooraf vastgelegde vergoeding ont
vangen. Over dit siege van de jacht in Vlaanderen en over de werking 
ervan is niet veel bekend, daar het archief onvindbaar en misschien wel 
voorgoed verloren is. Wel vindt men in het archief van de Raad van 
Vlaanderen heel wat losse gegevens. De jachtadministratie van Brabant 
is wel bewaard in het archief van het Consistorie van de Horen in het 
Algemeen Rijksarchief te Brussel34. 

Uit de Styl ende Maniere van procederen in t'Siege van de 
Jaegherye van Vlaenderen gedecreleert by hunne Doorluchtichtse 
Hoocheden by advise vanden Grave van Middelburch als opper-Jaegher 
vanden selven Lande, gepubliceerd te Brussel op 5 juni 1619, blijkt dat 
het stege geen gewone rechtbank is, maar een strafrechtbank die uitslui
tend Jachtmisdrijven behandelt35. Sedert "la vénerie enlra dans les plai
slers du rot zijn de straffen uitzonderlijk zwaar. In het siege kunne elke 
dag "..aken aanhangig worden gemaakt door de officieren of de deur
waarders van het stege zelf. maar ook door de plaatselijke officieren die 
bij een aanklacht "ghehouden zullen zijn aen de ghedaeghde ofte lheur-
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lieden domicilien besorghen billiet van daginge te geven". Zodra de 
beklaagde deze dagvaarding heeft gekregen, moet hij binnen de acht of 
veertien dagen - naargelang de af te leggen afstand - in het siege compa
reren. Er worden strikte regels vastgelegd voor zowel de eiser als de ver
weerder en voor de commissarissen die eventueel op informatie uitgaan. 
De gemaakte kosten - sallaris ende vacatien - van de gedeputeerden van 
het siege, van de griffier, advocaten en procureurs, officieren en deur
waarders, zijn eveneens vastgelegd36. Als de officieren in Brugge zelf 
enquêteren, mogen ze daar 12 grote voor rekenen, voor "t'bedienen vande 
selve buuten: van elcke myle gaens en keerens, wel verstaen datter in 
tauxe alleene sullen gebracht worden drye mylen ende daeraver nyef' 
wordt per mijl ook 12 grote gerekend. Zoals uit de tekst blijkt. mogen er 
maximaal drie mijlen worden aangerekend, hoe groot de afstand ook is. 
De griffier wordt vergoed voor het dagvaarden van beklaagden en getui
gen, voor procuratie van elke persoon, hij ontvangt presentatiegeld. geld 
voor het appostilleren van elcke schrift ure, jUrnissementgeld37 van elk 
van de partijen, namptissementgeld38, een vergoeding voor een sententie 
interlocutaire39 , voor "t'dictum van de sententie, voor sententie libelle40 ter 
discretie vande juge gelyckerwys dat ooek sal getauxeert worden tdepe
cheren vande briefven van advise", voor het overschrijven van elk blad 
van twintig regels, voor kosten van elke akte en tenslotte voor het billet 
van presentie. De griffiekosten alleen al lopen zeer hoog op. Een dag
vaarding voor het siege, met de omslachtige en langdurige procedure. 
betekent voor de meeste mensen een zware financiële aderlating. sommi
gen raken er volledig door aan de grond. In elk geval staan de financiële 
implicaties meestal niet in verhouding tot de gepleegde feiten. 

Ter illustratie geven we er één voorbeeld van. François Verbeke. 
knecht van de weduwe van Bouden Verbeke. dagwerker onder de vier
schaar van Hazebroek, is op een dag lijnzaad aan het zaaien. Komt daar 
Pieter Cardinael bij hem die zegt: "Hier zitten pertrysen. haelt u roer en 
schietse." Daarop gaat François om zijn wapen. maar daar de patrijzen 
vervlogen waren, vraagt hij aan Cardinael waar ze zaten en die wijst hem 
de plek aan. Een van de twee patrijzen wordt geschoten. Cardinael gaat 
alles verklappen aan zijn broer die "enquisiteur ofte andraegher van den 
heere van Briarde van tHqI an Cassel was". Een aandrager kreeg meest
al een derde van de boete, vandaar de haast van Cardinael. Briarde. die 
het siege vertegenwoordigt. eist en boete van 25 pond groot. Blijkbaar 
wordt die boete niet betaald, want enkele dagen later komen \ijf dienaars 
bij de weduwe en nemen er "een peerdebeeste in executie, leydende die 
naer Cassel voor Briarde". Samen met Jan Verbeke ell Dt'l1i.1s Van 
Elslande, voogd van François, begeeft men zich naar Briarde mC:'t het ver
zoek de boete kwijt te schelden. "Indien lek U het quitte gllet\(" tsollde syn 
ghelyck ick yet vut 111yn beurse gove, lek hebbe sententie," De boete wordt 
betaald, maar daarmee is de kous niet af: er wordt nOÄ C:'t'11 ton bier aan 
Briarde gegeven, in het lansllwls C:'11 in het comptoir wordt getrakteerd. 
Voor het stallen van het paard, voor dC:' stalkllt'cht e11 \'001' de kllt'('ht \'nn 
Briarde moet ook wordC:'n bC:'taald. DanrmeC:' was Fran~'ois Verbeke "quit· 
te alle zune eere ende goel dat Ily pan zyn pader ('nde nlOtykr gllt'!>fl?/!/" 
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reerd hadde". hij was alles kwijt wat hij bezat. Om alles te kunnen beta
len had hij ook nog 32 pond parisis geleend "tot volstrynghen vande voor
noemde boete". De dienaars die het paard kwamen halen. eisten ook nog 
3 pond parisis en tenslotte waren er nog de kosten voor procureurs en 
advocaten "die hem seer cleene hoope ghaven" ooit nog iets van zijn geld 
terug te zien41 . 

Tegen het drieste optreden van de officieren van het siege. de 
hoge boeten en de strenge jachtwetgeving. wordt herhaaldelijk gepro
testeerd. Zo laten de geestelijken en de raadslieden van Vlaanderen aan 
de "hooghende ende moghende heeren vanden Raede van Vlaendren" 
weten dat ze de publicatie van het plakkaat van 1631 absoluut ongeluk
kig \inden en dit door de "quaede ende deplorable conJuncture van tyde". 
De inwoners worden immers "ghenouch ghejaecht ende ghetravailleert" 
met inkwartiering van soldaten. voorbijtrekkende en terugkerende troe
pen. verteringen en traktaties in herbergen. betalen van contributie. opei
singen van levensmiddelen. enz. Sommige dorpen worden letterlijk leeg
geroofd. Bij dit alles komen dan nog de hoge boeten waarmee de mensen 
sedert enkele jaren "overvallen ende gheinquiteert worden door de 
Lieutenanten sergeanten ende officieren van de Jaegerije". In verschillen
de delen van het graafschap waren én zijn deze boeten "zoo excessif ende 
exorbitant" dat gevreesd wordt dat de gevraagde bede van de Majesteit 
"die de voorseide provincie an syne Majesteyt zoo liberalick is Jurnieren
de". eens niet zou betaald kunnen worden als de lasten voor de bewoners 
niet verlichten. Er wordt ook nog op gewezen dat bepaalde privileges over 
het jachtrecht met de voeten worden getreden en op het feit dat het plak
kaat over het algemeen veel te streng is42 . 

Er worden talrijke klachten tegen het siege geformuleerd. 
Bijvoorbeeld in de affaire van Anthone Van Steelant. advocaat in de Raad 
van Vlaanderen en "assesseur van het siege vandejacht" contra Hendrik 
Dhont. een zaak over de bevoegdheid van Van Steelant43 . In Kortrijk 
alleen worden in 1619-1620 honderdenzeven overtredingen over "tsiege 
van de jagherye" opgesteld44 . Ook vanuit Oudenaarde komen in 1681 
serieuze klachten binnen over het optreden van de officieren die de bevol
king voortdurend lastig vallen45. 

Vanaf 1672 doet er zich een eigenaardige wijziging in de jacht
administratie voor. Enkele Vlaamse kasseIrijen kopen namelijk van de 
opperjachtmeester de jurisdictie af van het siege van de jacht in hun 
gebied. In 1672 gebeurt dat door de baljuw en de leenmannen van de 
Oudburg in Gent en in 1679 door de burgemeester en de schepenen van 
het Brugse Vrije. Op 8 april 1679 stelt het college van het Vrije de 
majesteit voor het siege af te kopen en op het territorium van het Vrije af 
te schaffen voor 6 à 8000 gulden. "vu les vexations inhérentes à cette 
jurisdicli.on". Op 26 juli wordt het bod verhoogd tot 12000 gulclen46. In 
1681 kopen de baljuw en cle hoofclschepenen van het Land van Waas zich 
vrij en in 1682 doen de hoogpointers en de schepenen van de kasseIrij 
Oudenaarde en de schepenen van het Land van Aalst hetzelfde47. 
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Daarmee is de bevolking verlost van een zeer gehate instelling en worden 
jachtmisdrijven als vanouds behandeld door de lokale vierscharen of door 
de eeuwenoude hogere rechtbanken. 

DE VEROORDELING VAN PIETER CLAEYS UIT ADEGEM 

Op 8 november 1655 wordt Pieter Claeys uit Adegem aange
klaagd door "den advocaetflScael van het Siege" op grond van het plak
kaat van 31 augustus 1613, artikel 48, waarbij het alle ongeprivilegieer
de personen verboden wordt jachthonden te houden en waarbij de over
treders beboet worden met "thien ceur realen"48. Enkel diegenen die toe
lating hebben van heren of meesters, mogen jachthonden houden. Die 
honden moeten dan wel getekend zijn "met het teecken van hunne 
meesters". Dit teken moet steeds zichtbaar zijn op de kop of de flank. 
zoniet mag de commissaris van de jacht de honden confisqueren tot voor
deel van de majesteit en de vastgestelde boete opleggen. 

Pieter Claeys wordt betrapt om in zijn huis een jachthond te 
hebben gehouden "ongeteeckent contrarie den voorseyden placcaeC. Hij 
zal dus veroordeeld worden tot het betalen van de boete plus de kosten 
van het geding. Tot tweemaal toe wordt hij gedagvaard in Brugge. maar 
hij geeft verstek en via procuratie geeft hij schriftelijke uitleg. Claeys "oert 
aan dat hij "was hebbende vrijejacht om te vangen haesen en de confjnen 
als daer toe hebbende speciale commissie van Joos de Stobbelaere. leuite
nant vanden heere marcquis de Terrasona int quartier van maldeghem 
ende Sint-Laureins". Hij zegt ook dat de aanklager over geen enkel bewijs 
beschikt dat zijn hond niet gemerkt was en dat hij geen getuigen zal ,in
den om dat te ontkennen. Hoe kan men immers weten dat de hond "lang
he te voren soude hebben ongeteekent geweest met het marcq vanden 
heere marquis"? Claeys vraagt dan ook de aanklacht te seponeren en 
wijst nog eens op de toelating die hij van Joos De Stobbelaere kreeg om 
te mogen Jagen. 

Daarop repliceert het siege dat men het Jachtrecht van de heer 
van Maldegem in het Ambacht niet in twijfel trekt. zoals Claeys sug.ge
reert en ook "alhier in dispuyt niet te stellen" dat Claeys een Jachthond 
mocht houden "ten dienste van en heere marquijs vuijt cfQehte [Ian com
missie die hij daertloe seght te hebben van Joos de Stobbelaere als 
Leuitenant vanden voornoemden heere rnarquis in het selt1e qllartier". 
Claeys wordt enkel aangeklaagd omwille van het feit dan z~ln hond niet 
gemerkt was, wat volledig in strijd is met het reeds vermelde plakkaat 
van 1613. De discussie over het feit "Qfden questieuzeH jachthond (eH 

daeghe van de callaingnie was geteeekent Q/le niet" hOe:'ft nie:'t bewe:'ze:'ll te:' 
worden. want de overtreding is door een ome Ier van he:'t siege zelf ,'nstge
steld. Het feit dat Claeys na het verstrljke:'ll van de:' vereiste:' tijd "in.l(wlCe 
gebleven is te dienen van contradictien op sclwesse/ters pn'lll't'" is een 
bewijs te meer dat Claeys de feiten bt'kent. De gedeputeerden \'an lwt 
stege veroordelen hem dan ook tot he:'t betnlt:'n "UIl de hot'tt' ('n (h' pro-
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Dl Geclepntecrde ';loden Sie~e Camernande !troote ragherie ende hoogh-Forefierie unden. Graef(chep. 
\"an Vlacndercn, ghcordonnetl"t blDlll!n Brugglle, den eerit"n Deurwaerdcr van het (c1ve. Siege hier op 

Tenacht, Caluyt: Wy ontbiedellllCnde bevelen van 5'C"OID~h, weghe, daer tOe commltt~rcndc, dat gby feker 
on(caétevancOtldemnaüa L-SlCl..!'yIj'C1< (,}'7\.~ .. if'.'.5~_ ... i' ...... ·u-t-7UJl~ ,",0> ,~l"""_~ 
~ r"l- .ec'11-~ 7..c,~,- eJ'~~I-.. "L ~ COi'2f'-../'J.,Z,rT .\..'tj·I'-""VlL':~L' 

~~ )F' t.' :rk:'" <' .t:!- {'L ,,(,~ ~ ~- danofnblijcken faltrr Elccutic leght nQCrhó1erformeendein-' 
houden, (00 verre die executie bcghecrt, tot volkom,inghe van diere, ter betaelinghe \"aoden rerlclicken [alaris 
\'.lnde fdve uwe eueurie ende vande rechten van delen, bcdWIO\>hcnde alle dIe her behoort J by alle weghtn· 
\'.10 bcdwaogbe in gclijcken gheuleert, want wy u dies geven volfemachr ~nde fpcciael bevel. Ontbiedende e~
de bevelende V;!JJ "Coninghs wegben. alle OffiCiers ende Oodcrfaetcn d:lt Jy u cht doende \'Cr/taco cnde obedlerc_ 
Ghcge.en t()(Brugghe onder den Zeghel vande voorfeydc Camer ·e I ~ / "'"7' i' ,.:-.::-

- }-,.", 
L- / • 
~ . <tf/lj 

Lt Jet.." ' . 7, j(, 
, 

Pieter Claeys uit Adegem wordi ervan verwittigd dai hij door "de Gedeputeerde van
den Siege Camere vande grooie lagherie ende hoogh-Foresierie vanden 
GraeJschepe van Vlaenderen " in Brugge is veroordeeld. 

ceskosten: "de voorseyde gedeputeerde op alles gelet hebbende den ver
weerdere versteken van contradictien ende hem gecondemneert soa sy 
doen mits desen in scheesschers heesch ene inde casten vanden processe 
ter tauxatie. Actum binnen brugghe den twaeifstenjunij sesthien hondert 
ses ene vichtich"49. 

MOEILIJKHEDEN IN MALDEGEM 

In de 16de en 17de verblijft de heer van Maldegem nog maar zel
den op zijn kasteel. Zijn zaken in Maldegem worden beredderd door een 
commissaris. een zaakwaarnemer of intendant. Ook wordt het kasteel 
Reesinge verpacht. In 1613 wordt het bewoond door François des 
Trompes. na hem komt Cornelis van Torre er wonen, Jacques Meynaert 
woont er in 1639. 

Het is met Meynaert dat de moeilijkheden beginnen, Door de 
heer van Maldegem wordt Meynaert ook belast met het toezicht op de 
jacht. Hij gedraagt zich daarbij als heer van Maldegem en maakt het de 
bewoners behoorlijk lastig. Bij de Maldegemse magistraat maakt hij zich 
ook ongeliefd. hij bemoeit zich met alles en nog wat en neemt zelfs tijdens 
de vierschaar plaats op de schepenbank. En dat is een meer dan gewone 
schending van de traditie, het is een vernedering voor de Maldegemse 
magistraat die uitsluitend bevelen ontvangt van de heer zelf en niet van 
een bedlenelyck man. Meynaert maakt het zo bont dat Antonio de 
Fuentes. Intendant van de heer die In het Hof van Pittem50 in Brugge 
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woont, in 1643 naar Maldegem komt om er zich van te vergewissen wat 
Meynaert er allemaal uitspookt. Het is niet bekend welke maatregelen de 
Fuentes neemt om de jachtopziener wat in te tomen. 

Antonio de Fuentes wordt als intendant opgevolgd door don 
Diego Henrique de Castro en ook die verblijft in het Hof van Pittem. 
Reesinge wordt dan bewoond door Louis Stalins en Joos Vandenberghe. 
En het is precies met die Stalins en Vandenberghe dat het in Maldegem 
de spuigaten Uitloopt51 . Beide heren zijn, zoals gezegd, pachters van de 
jacht in Maldegem en officieren van het siege en in die functie treden ze 
streng op tegen de inwoners van Maldegem. Via getuigenissen van 
bedreigde en bedrogen Maldegemnaren komen we aan de weet wie wordt 
vervolgd, om welke reden en welk misbruik dat Stalins en Vandenberghe 
van hun positie maken52. 

JONKER LOUIS STALINS53 

De familie Stalins is afkomstig van Oudenaarde. Een voorvader 
van Louis is Jacob Stalins die rond 1510 werd geboren. Afstammelingen 
van deze Jacob worden schepen van gedeele te Gent. raadsheer in de 
Raad van Vlaanderen. kanselier aan het hof van Gelre en Zutphen. enz. 
Louis is een zoon van Jacob Stalins en Suzanna de Rouck54. Vermelden 
we hier ook het Stalinsgoed in Aalter dat in 1626 wordt gekocht door jon
ker Jan Stalins55. 

Als Louis Stalins in 1666 wordt aangesteld als baljuw van Ursel 
komt er daartegen weerstand. Louis is gehuwd met Françoise 
Vandenberghe. een dochter van ba~juw jonker Joos Vandenberghe. Het 
baljuwschap blijft dus in de familie en dat zint de inwoners niet. Tegen 
de aanstelling van Louis valt er echter niets te doen. want de Raad van 
Vlaanderen bekrachtigt de benoeming56. Stalins ontpopt zich in Ursel 
niet als een soepel man. Nauwel~jks een .laar na zijn aanstelling krijgt hij 
al ruzie met de Urselse burgemeester die ook rentmeester is van de glaaf 
van Ursel. Als Stalins de burgemeester blijft stalken. wacht hem een 
boete van 1200 gulden57. Het blijft niet bij die ene zaak. Het hele bal
Juwschap van Stalins wordt gekenmerkt door een mispliJzen van de wet 
van Ursel en door het voeren van processen tegen schepenen. griffler, 
officieren en inwoners. 

Als burgemeester Frans Kerckaert en schepen Joris De Nen' in 
1670 een gevangene vrijlaten. geheel onterecht overigens, vot:'lt Stalins 
zich hierdoor aangetast in zijn eer en eist hij et:'n forse schadevt:'rgoeding. 
Niet alleen worden beide Urselnaren veroordeeld. Stalins mag de schade
vergoeding nog zelf bepalen ook58. 

In 1670 wordt ook et:'n pro('es gevoerd tegen g1'ifHer Cornelis 
Beghyn over de rente van een gelet'nd kapitaal. Stnlins beschuldigt de 
grif Tier ervan dat hU "hem tracht te belll'11lf'1l zifw' rt'plltntic", dnt hl.l tracht 
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hem de emolumenten of de bijkomende voordelen van zijn ambt te ont
nemen en ergst van al, dat hij Stalins hindert bij de uitoefening van zijn 
ambt. Beghyn ontkent deze beschuldigingen met klem en verklaart dat 
hij ~noyt en heeft gheweighert tgonne aen syn office dependeert te doene" . 
Integendeel. het omgekeerde is waar: Stalins laat niet na infaemelyck te 
schrijven over de griffier, hem verdacht te maken, enz.59 

Als de kans zich voordoet, laat de laat de magistraat van Ursel 
ook niet na de baljuw een hak te zetten. Zoals overal elders maakt de bal
juw ook kosten die hij de gemeente mag aanrekenen. De schepenen 
bestuderen de twintig uitgavenposten van Stalins dan ook met arguso
gen. Het valt bijvoorbeeld op dat de baljuw geld rekent voor "eene expres
se voyagie" naar Gent. terwijl hij in die stad woont. Er worden ook kosten 
gerekend waarvoor geen bewijzen zijn en ook houdt de baljuw veel te veel 
zitdagen60. 

Veel mensen in Ursel zien met genoegen het jaar 1672 naderen. 
In dat jaar eindigt het baljuwschap van Stalins en het zal waarschijnlijk 
niet met nog eens zes jaar worden verlengd, want reeds in 1671 dient de 
wet van Ursel. maar ook jonker Frans Vandenberghe - de volgende bal
juw - een verzoek in bij de Raad van Vlaanderen om de Stalins af te zet
ten. Dat gebeurt wel niet, maar de balorige baljuw wordt toch niet 
opnieuw benoemd61 . 

Wie denkt dat Stalins nu vleugellam is, heeft het verkeerd voor. 
De ene klacht volgt de andere in vlug tempo op. In 1674 daagt hij niet 
minder dan 23 mensen van Ursel voor de rechter in verband met 
gemaakte kosten en onbetaalde salarisgelden62. 

MALDEG EMSE JACHTOPZICHTERS 

Naast Stalins en Vandenberghe is er in Maldegem nóg een ver
antwoordelijke voor de jacht. Op 1 mei 1662 wordt Cornelis Vermeersch, 
schout van het Ambacht Maldegem, door Don Juan Domingo de Zuniga 
et Fonseca. graaf van Montereij en van Fuentes, markies van Tarragona, 
baron van Maldegem, kamerheer van de koning, luitenant gouverneur en 
generaal kapitein van de Nederlanden en Bourgondië, enz .. aangesteld 
als jachtopziener en boswachter, Ua l'estat de leuitenant de la Chasse, 
Vénerie et Foresterie du district de Madeghem" en dit voor een termijn van 
vier achtereenvolgende jaren63. 

De capaciteiten en verantwoordelijkheidszin, plus het bedacht
zaam optreden en goed gedrag, geven de doorslag bij de benoeming van 
de Maldegemse schout tot jachtopziener en boswachter. Vermeersch 
krijgt de bevoegdheid boeten op te leggen en iedereen die de plakkaten 
van de majesteit over de jacht overtreedt, te dagen voor de Maldegemse 
vierschaar. Hij mag verder alles doen wat in zijn macht ligt om overtre
ders en kwaadwilligen eventueel aan te houden en te laten veroordelen. 
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Specimen van dagvaardigingen voor het siege in Genl. Hel bol'enste is poor Stepen 
Danckaert. schaper van Roeland De ZlItter. omdat hij zijn patrijshond zonder klip
pel (ongeschill) nabij de warande had lalen lopen. Het onderste is poor de knecht 
van burgemeester Blanclcaerl. omdat ziJn hond nabij de Warande in het ll{!ld liep. 
Samen mei nog een hele reeks andere Maldegcmnaren moestcn ze op 2-1 Juli 1663 
voor de heren gedeputeerde van het siege l'an de jacht verschijncn ten huize pan 
raadsheer Pieters in Gen/. 

Voor dit ambt moet Vermeersch een jaarlijkse recognitie \'<1n 18 pond 
tournoois betalen aan de algemeen ontvanger \'nIl de goederen \'an de 
baron van Maldegem. Hij is ook verplicht jaarlijks rekenschap af te leg
gen, reliqua te doeT/e, en alle opgelegde boeten t'n \'t'roordelingt'l1 nauw
keurig b~j te houden in een register en verder nlles te doen "(lilt' bO/l Cl 

loal lelLite/laTlt sus(lict peut et doigl ./clire," Van dit' hOl'tell moet h~l l't'l1 
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derde afdragen aan de Maldegemse baron. de overige twee derden mag 
hij. als luitenant en aanklager. voor zichzelf houden. 

Vermeersch dient de vereiste eed af te leggen in de handen van 
de Maldegemse magistraat en hij moet zich gedragen naar het reglement 
van 19 januari 1641. Omdat hij zijn taak nog beter zou kunnen uitvoe
ren. mag hij zich laten bijstaan door zoveel sergeanten als hij denkt nodig 
te hebben. Ook die helpers moeten de eed afleggen en door het afleggen 
van die eed zijn ze verplicht alle delicten te signaleren. namen van over
treders door te spelen en hen zelfs te arresteren64 . Blijkbaar is de heer 
\ran Maldegem erg tevreden over Vermeersch. want op 18 september 1672 
wordt zijn mandaat voor een tweede keer verlengd65. 

Gaspar del Naus y Frias. ontvanger generaal van de goederen 
van de baron. stelt in mei 1679 Joos Zoetaert aan: "veraccordeert te 
wesen met dheer joos zoetaert die van ghelijcken kent mits desen verac
cordeert te wesen over de luitenance van de jacht hier vooren int lang he 
gheinserreert. voor eenen termijn van ses achtereenvolghende jaeren inne
gegaen hebbende meye 1679 voor ende omme eenejaerlicxsche recognitie 
van achtien guldens tsjaers~. 

Zoetaert wordt opgevolgd door Jan Hantjens. maar die overlijdt 
nog voor zijn pacht ten einde is. Voor de resterende tijd. die ingaat op 1 
mei 1688. wordt ~heer ende meester" François Zoetaert aangesteld. 
Administrateur-generaal is dan Joannes Baptist Verleys. Zoetaert moet 
jaarlijks twee pond betalen66. 

Tegen het eind van de 17de eeuw zijn er twee jachtopzichters. 
Cornelis Spignola en Cornelis Wallemacq. Ze laten zich bijstaan door een 
viertal "toezienders ende oJfLCieren vande haese ende conyngen jacht": 
Niklaas Roose. Jacques Van de Rostyne. Pieter Linck en Pieter De Raedt. 
Op 20 juli 1691 legt dit viertal de eed af in handen van burgemeester Van 
Batenburch en schepen Filip De Sutter67. 

Vermeersch. Zoetaert en Hantjens zijn lokale jachtopzieners die 
niets te maken hebben met het siege van de jacht in Gent. Maar wat pre
cies de bevoegdheden van de Maldegemse jachtopzieners zijn en van die 
van Stalins en Vandenberghe. is niet helemaal duidelijk. Misschien heb
ben de Maldegemnaren meer te maken met het vrijwaren van de feodale 
Jachtrechten van de heer van Maldegem. terwijl Stalins en compagnie 
jachtmisdrijven opsporen en bestraffen die de rechten van de majesteit 
aantasten. 

In alle denombrementen van de heerlijkheid en baronie van 
Maldegem wordt het feodaal Jachtrecht vermeldt. In dat van 1515 staat 
gewoon geschreven dat Jacob van Halewyn recht heeft op "vrye moulla
gie. vrye voghelrie ene visscherie". In het denombrement van 20 novem
ber 1689 wordt al wat gedetailleerder geschreven over het jachtrecht: 
"Item hehoort ten voorseyden Haronnie de vrye Jacht. voghelrye ende vrye 
vlsscherye door den geheelen Amhachle van Maldeghem soo dal aldaer 
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niemant en vermach te vanghen eenich wilt van haesen. conynen ofte een
eghe andere ghedierten soo groot als deen van wat condUien dat hy by 
nachte pertssen ofte vanghen snippen ofte andere vogelen. voorts en ver
mach al daer niemant te visschen op wat maniere dat het sy alles niet son
der behoorelyck consent ende authorisatie vanden heere ofte synen 
Comys"68. 

Uit wat voorafgaat blijkt dat het mogelijk is dat een inwoner van 
Maldegem twee keer zou kunnen gestraft worden voor hetzelfde delict: 
door het siege en door de vierschaar. In de praktijk gebeurt dit waar
schijnlijk niet en wordt er in de categorie van jachtmisdrijven een onder
scheid gemaakt tussen delicten die het siege aangaan en andere die door 
de vierschaar behandeld worden. 

DE LOSLOPENDE HOND VAN SCHAAPHERDER DANCKAER'f69 

Steven Danckaert. een 36-jarige schaapherder in dienst bij 
Roeland De Zutter. komt op maandag 8 juni 1665 op het neerhofvan zijn 
meester om de schapen in de stal te drijven. Geheel onverwacht kom 
Stalins het hof opgereden en hij roept Danckaert toe "hoe hy soo stout 
was synen schapershont mede te leyden daer hy tselve aen hem had ver
boden". Waarop de herder antwoordt "met alle schoone woorden" dat hij 
geen schapen kan hoeden zonder hond en dat hij hem altijd aan de lei
band houdt, "in de liasse was leydende" en hem slechts loslaat om de 
schapen bij elkaar te drijven bij hun terugkeer naar de stal. Overigens is 
de hond een braaf dier dat niemand kwaad doet. Stalins heeft geen oren 
naar wat Danckaert zegt. Hij schiet in een vlammende kolere. trekt zijn 
capper ofte rapier en dreigt de herder dood te steken "mitsgaders cappen 
minder als hout". Onder het uiten van deze bedreigingen houdt hij het 
wapen tegen de oren van Danckaert en draait ermee rond zijn hoofd. ter
wijl hij hem voortdurend voor schelen verwijt. Ook roept Stalins dat hij 
hem .. doot soude dieven ende hem omverre cappen ende onwerrre schie
ten met syne pistolen". Alles blijft gelukkig b~j dreigementen. 

Danckaert meent werkelijk dat zijn laatste uur is geslagen. 
maar dan ziet Stalins de echtgenote van Roeland De Sutter die door het 
tumult naar buiten is gekomen. Hij richt zich onmiddellUk tot haar en 
callengierde70 haar terwijl hij dreigt 's anderendaags een yan haar koei
en te komen halen als borg voor de boete van de loslopende hond yan 
haar herder. Het is al zonsondergang als Stalins roepend en tierend het 
erf verlaat en Danckaert aanmaant om 's anderendaags op het kasteel te 
verschijnen om hem over de hond aan de tand te voelen. 

Joos Vanden Broecke. knecht bU Jan De Zutter op de hoeyt' er 
rechtover, hoort Stalins roepen en tieren en met de hnndt'Il zwaaien. de 
afstand is echter te ver om precies te horen wnt er gezt'gd wordt. Ook kan 
hij niet zien of Stalins een wapen in de hand houdt. danr t'en hoop knIk 
op het hof ligt die hem het zicht bt'lt't. Bij het wt'p,'riJden hoort hij Stnlins 
nog schreeuwen naar Danckaert "dat Itit oppasseTl zoude qf dat/et mer 
Item niet wel en SOlide vergnen". 
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Ook Katelijne De Bruyne, meid bij Jan De Zutter, ziet Stalins 
-seer tierende en kijvende" tegen de herder en zwaaiend met "den blooten 
rapier" in de hand. Ze krijgt schrik en gaat voor de veiligheid naar 
binnen. De paardenknecht van Jan De Zutter ziet alles claerliek: de 
schuimbekkende Stalins, de rapier waarmee hij dreigt de schaper het 
hoofd af te houwen en hem "daermee door sijn peynsen" (zijn pens) te ste
ken en nog meer dergelijke dreigementen en injurien die hij niet goed ver
stond. Ook ziet hij dat Steven Danckaert de hele tijd "vervaert ende ver
baest" stond en -continueliek sehoone sprekende". Dat de knecht alles zo 
goed hoort, komt omdat hij "was staende in den loehtynek van sijn 
meester" en dus alles van nabij kon volgen. 

Vóór Stalins de schaapherder bedreigt. had hij reeds een 
bezoekje afgelegd bij Elisabeth De Swaef, vrouw van Jan De Sutter. 
Stalins komt bij haar terwijl ze "met haer volck besig was int wyeden van 
haere wortels", op een partij land bij haar huis. Stalins eist een gemet 
hooigras, indien zij dit hem niet zou bezorgen, zou het wel eens kunnen 
dat ze in grote moeilijkheden zou geraken "ter eausen van haere honden". 
Stalins ziet dan de schapen met de loslopende hond op het erf van 
Roeland De Zutter, waar hij Steven Danckaert bedreigt met een blote 
rapier "seer roepende en tierende lek soude by Godt u inden Cop hauwen" 
en meer dergelijke fraaiigheden. Elisabeth is ondertussen haastig naar 
binnen gelopen, ze meent dat het laatste uur van de schaapherder is 
geslagen. Ze ziet nog dat Stalins heen en weer loopt aan de vensters, roe
pend en tierend tegen het volk binnen is. 

De vrouw van Roeland De Zutter, Tanneken Goethals, ziet 
Stalins op haar erf komen en ze ziet hem zijn capper of rapier uittrekken 
en haar schaapherder bedreigen "soo omme te doorsteken ene te eappen 
met oneyndelicke andere dreyghementen vlouekende ende sweirende ghe
lyek eenen gheweldigaert soude eonnen doen". De vrouw is zo benauwd, 
dat ze niet alles verstaat wat Stalins zegt. Als die haar vraagt wat ze denkt 
te doen aan de loslopende hond, antwoordt ze "haer den hont niet aen te 
treeken" De jachtopziener wordt daardoor nog woedender, hij dreigt 
ermee een koe te komen halen omdat ze dat gezegd had. Hij is dan al roe
pend en tierend vertrokken, eisend dat de herder hem 's anderendaags 
zou komen bezoeken op het kasteel. Uren later nog beefde Tanneken van 
de groote benautheyt. 

HET HONDEKEN VAN PIETER VAN WAEIJENBERGHE 

Zondag 14 juni. Louis Stalins, in het gezelschap van 
Vandenberghe en "elck met eene {[[rouwe aen dhandl en ooek met Jan 
Vincke", wandelen naar het centrum van Maldegem. Het is valavond, voor 
hen lopen hun honden. Aan de woning van schoenmaker Pieter van 
Waeljenberghe. in het centrum van Maldegem. beginnen de honden te 
blaffen en te grommen en ze storten zich op het rekelken oJ hoJhondeken 
van Van Waefjenberghe. Die slaat met zijn hoed in het rond "ten.fyne zijn 
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hondeken niet en soude doot ghebeten worden". Knecht Jan Baes steekt 
daarbij een handje toe. 

Stalins ziet de schoenmaker naar zijn honden uithalen. hij komt 
afgelopen met een rotting in de hand waarmee hij steeds maar op Van 
Waeijenberghe en Baes klopt: "Gij schelmen enfielten, wat recht hebt ghy
lieden?'. Filip de Pré, knecht van smid Cornelis de Buck, passeert daar 
juist. Hij ziet niet alleen de stok, maar ook de rapier waarmee Stalins 
naar Van Waeijenberghe steekt. De Pré neemt Stalins "een weynich bij de 
mouwe soo dat hij wat subbelde71 en heeft de selve rapiere geslagen op 
zijn deposants72 schouders". Schoenmaker en knecht maken van de gele
genheid gebruik om via de achterdeur het huis binnen te vluchten en 
nadat beiden zijn inghetracken. gaat de deur op slot. Stalins meent ~de 
duere afte wynnen", en heeft ze "opgeloopen om hun te vervolghen", maar 
gelukkig raakt hij niet binnen. De Pré ziet nog dat Stalins met zijn rapier 
dwars door de deur steekt, maar maakt dan dat hij wegkomt uit \TeeS 
van meer "slaeghen te cryghen". 

Als Van Waeijenberghe na een poosje de deur opent om te zien 
of Stalins "met sijne complicen" vertrokken is, wil hij de straat op. maar 
Janneken Meeselaere, zijn vrouw, trekt hem weer naar binnen. terwijl hij 
luidop roept: "Waeram moet ick in huijs gaen? Mach men dan niet l'ry 
wesen op sheeren straet ende voor mynen huijse7 Maar de agressieve 
jachtopziener is nog niet ver genoeg en hoort wat er geroepen wordt. 
Daarop komt het gezelschap terug, opnieuw met blote rapieren. Ze pro
beren nog maar eens de woning binnen te dringen, "meynende de deure 
van het huis te overwynnen ten hadde gheweest dat de prauw pan Van 
Waeijenberghe deselve toegesloten hadde, ende continue/fjck steekende 
ende slaende op deselve de ure" . Met hun wapen doorsteken ze de deur 
en de glazen vensters - wat toch merkwaardig is. Ze bedreigen \'an 
Waeijenberghe met de dood, "waert dat sij binnen wa eren dat sij hem sou
den doot steken ende in sticken cappen" . En waar zij hem ook zouden tref
fen, dood is hij. Het vloeken, zweren en tieren is ondertussen niet uit de 
lucht. 

Om hen buiten te houden en de aandacht \'an de buren te trek
ken, slaat de vrouw van de schoenmaker voortdurend op een haecker 
daarbij roepend: "Moord! Moord!" Ten langen laatste druipt het gezel
schap af. steeds ergere bedreigingen uitend, onder andere dat ze het huis 
in brand zouden steken. 

Een kwartiertje later valt herbergier Antoon Vailliant hinl1t'll bij 
Van WaeiJenberghe om zowel baas als knecht en'an te \'envittigt'n dat zij 
zich stil moeten houden en wat wachten "ll(l/l l'ufjt te ('omc,,", want 
Stalins zou hen omverschieten als" hU hem souck l'Ï1lden !t'cmt ([nt hU nier 
en vreesde, ende SOlide tselt'e doclI om eell seskcII"7:i. om t't'n niemendal. 
Het is wel merkwaardig dat Vailliant de schoenmaker \'el'wittigt. want hU 
blijkt een van Stalins hancllangers te zijn. 
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AFPERSING 

Op donderdag 4 juni 1665, komt Niklaas Verstraete, knecht van 
Stalins, op het erf van Tanneken Sierens, de nog vrij jonge weduwe van 
Pieter Bruysschaert. Verstraete ziet er een kleine, zwarte hofhond los
lopen zonder klippel. Ze zegt tegen Verstraete dat haar hondje altijd een 
klippel draagt, maar dat deze is afgevallen toen ze met haar kind, dat ziek 
en blind is Mvande poxekens. naar Eecloo te meesteren hadde gegaen". 
Verstraete is echter niet te vermurwen en in naam van zijn baas eallang
hiert hij Tanneken en verplicht hij haar om 's anderendaags om zeven 
uur 's morgens op het kasteel te verschijnen om te accorderen over de 
overtreding en de boete. Indien zij niet komt, zal ze worden gedagvaard 
int siege. Met de schrik om het hart trekt Tanneken naar het kasteel waar 
ze Vandenberghe, de ons reeds bekende herbergier Vailliant en Jan 
Vyncke treft. Drie uur lang discussieert ze met de zwager van Stalins, 
Mende naer oneyndelyeke sehoone worden. is sy genootsaeekt gheweest 
hem te beloven een pond grote en een eoppel duiven jongen" . Het trio 
bedreigt haar in het weggaan met een dagvaarding voor het siege, wat 
haar Mgroote oneosten soude doen" en wat kan de vrouw anders doen dan 
betalen. Het is echter duidelijk voor wie het geld en de duivenjongen 
bestemd zijn. 

Enkele dagen later, op dinsdag 9 juni 1665, komt Stalins te 
paard het erf van Cornelie De Keer opgereden. Cornelie, 28 jaar oud, is 
de echtgenote van Guillaume Van den Eeckhoute. Stalins vraagt 
onmiddellijk naar haar hond, maar Cornelie zegt dat haar windhond niet 
thuis is. Stalins zegt dat hij niet van het hof zal rijden, voor hij de wind
hond heeft gezien. Hij dreigt er ook mee een van haar beste koeien "mede 
te leyden" en hij" sloeg haer ooek inde boete van 4 p. gr." en dit omdat de 
hond niet is aangegeven. Als toemaatje dreigt de jachtwachter nog haar 
man in "pasteye vlees te eappene" en hem door de kop te schieten eer hij 
van de aarde zou vertrekken. 

Stalins maakt aanstalten Cornelie met een stok te slaan, onder
wijl almaar vloekend en tierend en beledigingen uitend, en "waert dat siJ 
een man waere, dat siJ van onder siJn handen niet en soude geraeeken". 
Het incident duurt wel een half uur en dat niettegenstaande "enige daeg
hen van tevoren aldaer was gheweest sekren Van den Berghe. siJn swae
gher. die aan haar man eonsentgqlden hond te houden". Wat Stalins des
avoueert en zegt dat hij, en hij alleen, doet wat hij wil en bepaalt wat er 
7--<11 gebeuren. Zo had hij Vandenberghe met Jan Vyncke, Niklaas Vailliant 
en Niklaas Verstraete de toelating gegeven om Katelijne, de vrouw van 
Francies Derde te beboeten en dit ondanks het feit dat haar hond een 
oud, doof en bijna blind dier was. De kerels eisen tien paUacons, maar 
na wat onderhandelen zijn ze al tevreden met één paUacon. een kan bier 
en een pot wiJn. Verstraete merkt nog op dat ze maar een beetje spoed 
moet maken met betalen. want dat ze er nog goedkoop vanaf is gekomen. 
KateliJne haast zich om het geld te lenen bij haar schoonzuster en het 
bier bij haar buren. want er wordt gedreigd met het siege. 
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Blijkbaar hebben de jachtopzieners het vooral op vrouwen 
gemunt die alleen thuis zijn, Hun volgende slachtoffer is Maaiken De Vos. 
vrouw van Jan Verheet. Stalins komt op 12 juni 1665 op de middag met 
Jan Vyncke bij haar, Ze is vlas aan het wieden en wordt beboet voor haar 
hofhond. een klein rood beestje van de overleden Pieter De Meyere, Na de 
dood van De Meyere is het hondje in de buurt blijven ronddolen en 
"hadde ghelogiert van theen huys in tander", Stalins dreigt ermee haar en 
haar man naar Gent te zenden. plus met het betalen van een boete van 
1 0 pond, ten ware dat zij hem dadelijk zou komen spreken en het op een 
akkoordje gooien in de herberg van Mailliard Gossaert op Eelvelde waar 
we straks nog zullen van horen, Maaiken. zeer benauwd en bevreesd "van 
meerdere ruyze en dreygementen" volgt Stalins naar de herberg en vraagt 
hem wat hij wil. Hij eist drie pattacons en twee koppels hennen, Na een 
discussie van wel een uur wordt Maaiken gedwongen acht schellingen 
grote te betalen, Ze leent het geld aan de waardin "als anders niet heb
bende dan haere handen omme den cost te winnen" en ze geeft Stalins nog 
twee hennen, een haan en een pot wijn, Jan Vyncke krijgt twee gulden 
"en een lanck hende van eene wost ofte saussisse", Als kroon op hun 
werk steken zij vervolgens het hondje van Maaiken dood, 

Op eerste sinksendag is het de zesendertigjarige Adriaanken 
Verlé. vrouw van Jan Braedt, die het moet ontgelden, Vandenberghe. 
Vyncke en Verstraete beboeten haar "vuytten naem van tSiege ter causen 
dat haer hondeken geen dippele aen en hadde", Alhoewel Adriaanken 
beweert dat de klippel "sonder haere wete" is afgevallen. moet ze toch 
naar het kasteel. Ze krijgt een boete van vijf pattacons en moet die zo Ylug 
als mogelijk betalen, Wenend gaat ze naar huis. buurman Charel 
Goossens vraagt wat er aan de hand is en ze legt alles uit. Goossens 
begeeft zich stante pede naar het kasteel en komt met Vyncke overeen 
dat hij hem zal trakteren met een stoop wijn en dat Adriaanken hem drie 
stycken boter zou geven, 

Het vervolgen van inwoners wiens hond zonder klippel rond
loopt. gaat onverminderd voort. Een .. hQ/71oTldeken seer jonck eTlde nier 
meerder dan een Catte" kost Gerard de Backer 10 gulden. na onderhan
delen op het kasteel teruggebracht tot 1 pattacon plus dat de Backere 
Vyncke moet kwijtschelden "van eene rede met een wagen en paarden 
van Aardenburg naar Maldegem omrne wyn ende deylen", De waterhond 
van Tobias Slock kost zijn baas een ducaton en daarbm'enop nog zeven 
schellingen drank in de herberg van Jan BilckiJn, Slock voert aan dat 
Lucas de Munck en Jan Van den Gehuchte hem toelating hebben gegt"
ven "voor honden om sonder dippele te lopen", Daar lachen Vandenbt'rght" 
en Vyncke eventjes mee, Jan De Clercq wordt t'i zo na naar Gent 
gestuurd, Hij betaalt nog net op tijd een pattacon mm Vyncke. Fmnl,'ois. 
Spiegelaere komt er na dreigementen en na een lange discussie Illt't \1.11 
schellingen vanaf. Pieter de Smet wordt door Vyl1l'ke aangermlen overeen 
te komen met Vandenberghe. omdat de kosten anders wt'l t"ens dt' pnn 
zouden uit riJzen. ':jae. dal hU daer wel eeTle {'oe SOlide moeten InteTl", Om 
.. alle ruysen ('evitereTl" betaalt De Smet dan maar l'en pond g1'OOt. 
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In Kleit wordt bezembinder Simon Transon betrapt. Zijn vrouw 
hoort jonker Stalins iets zeggen over callangue, maar ze begrijpt er niet 
\"eel van. Enkele dagen later is Stalins er terug, en nu begrijpt het echt
paar maar al te best waarover het gaat: een boete van acht pond groot 
betalen of naar het kasteel komen. Simon haast zich naar Maldegem en 
komt er vanaf met het betalen van tien schellingen plus het leveren van 
tien bezems. 

Vyncke gaat nog driester te keer dan Stalins. Lieven De Sutter 
kon er over meespreken. Op tweede Sinksen loopt zijn hondje, kleiner 
dan een kat. zonder klippel rond op zijn hof. Vyncke ziet dat en zegt: 
~Wilde gy mijn heere Vandenberghe opt cas teel komen spreken?' Er 
gebeurt verder niets, tot drie dagen later Vandenberghe en Vyncke het 
hof komen opgereden. Ze bekijken het hondje en zeggen er niets van. 
Plots gooien ze het over een andere boeg en beginnen over de biggen van 
De Sutter. Of hij hen ~niet en wilde vercopen een coppel viggens ofte jon
ghe verckens?" De Sutter zegt dat hij zijn biggen liever niet verkoopt, hij 
schenkt hen echter een big" sonder enige mentie te maeken of tselve was 
in redemptie van gepretendeerde boete ofte niet". Vyncke beschuldigt De 
Sutter er nog van dat hij op tweede Sinksen in zijn huis bier had zitten 
drinken zonder te betalen. De Sutter ontkent dat heel categoriek, hoe kon 
hij bier zitten drinken bij Vyncke als die op zijn hof stond om hem te 
beboeten voor zijn hond? 

Bij Jan Van Loo lopen twee honden zonder klip pel. Vyncke. 
Vandenberghe en Niklaas Verstraete bedenken hem met een boete van 
vijf patacons. Van Loo wil een halve pattacon geven. Voor de heren ver
trekken. vraagt Van Loo nog hoeveel ze hem zouden kwijtschelden moest 
hij hen een van zijn varkens geven. Het drietal reageert niet op het voor
stel en vertrekt. Van Loo loopt zenuwachtig na te denken. hij heeft dui
delijk schrik. Hij begeeft zich naar de herberg van Antoon Vailliant met 
het verzoek te gaan onderhandelen met Vandenberghe. Voor zijn moeite 
geeft hij Vailliant een patacon en een half dozijn erleyecaesekens. Hij 
geeft nog eens zoveel kaasjes mee voor Vandenberghe. 

HET SCHUITEN VAN VEE 

Het spreekt vanzelf dat Stalins door de magistraat en de officie
ren goed in het oog wordt gehouden. Bij de minste overtreding zal men 
ook hem wel eens een lesje leren. Die kans doet zich voor op dinsdag 9 
juni 1665. Officier Roeland Bourgonjon treft vier koeien van Louis Stalins 
aan in een partij haver van burgemeester Lieven Blanckaert. waar ze zich 
te goed doen aan het jeugdige groen. Bourgonjon. die niet weet van wie 
de koeien zijn, jaagt ze van het land en drijft ze naar het Steen, "de ordi
naire schutplaetse" van Maldegem, Nog geen uur later komt Stalins dol
driest aangereden, Bourgon.lon, die zit te drinken in de herberg van 
Lieven van Cauwenberghe, wordt naar buiten geroepen en Stalins vraagt 
of hij zijn koeien zou vrijlaten en "van tselve schul relaes gheven", 
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Wijselijk besluit Bourgonjon raad te vragen aan burgemeester Blanckaert 
op wiens land de schade is aangericht. Stalins springt van zijn paard en 
loopt de officier achterna en na een woordenwisseling zegt hij tegen 
Bourgonjon dat hij zijn koeien moest slaken 74 of dat hij hem de nek en 
de benen zou breken. Hij blijft dreigen tot aan het huis van de burge
meester. Jacques Denninck en Matthys de Bosschere. twee andere offi
cieren. horen de dreigementen. maar grijpen niet in. Klap op de vuurpijl 
is wel dat burgemeester Blanckaert "niet en begheerde voor de schade". 
Bourgonjon is nu wel verplicht de koeien vrij te laten. temeer daar Stalins 
belooft de boete te betalen. Hij heeft er waarschijnlijk al spijt van dat hij 
Stalins koeien geschut had. maar om alles een beetje glad te strijken 
nodigt hij hem uit om iets te gaan drinken. waarop Stalins woedend ant
woordt dat hij Bourgonjon eens zoude .. beschyncken maar dattet met 
geen bier soude wesen". 

En het duurt inderdaad niet lang voor Bourgonjon het moet ont
gelden. Op 20 juni doet hij met korporaal Jan Van Hoogheweghe. op last 
van de magistraat. zijn ronde op Maldegem om vagebonden en leeglopers 
uit de gemeente te verjagen. Op de Kampel komt het dienstmeisje van 
Mailliard Gossaert. herbergier op Eelvelde. hen achternagelopen. Ze zegt 
aan Bourgonjon dat hij naar de herberg moet komen. want dat François 
Lambrecht hem wil spreken. Waarom. dat kan het meisje niet zeggen. 
Bourgonjon vraagt daarop de toelating aan de korporaal en gaat met het 
meisje meer naar de herberg. Lambrecht zit er te drinken met Pieter 
Focke. Francies Blanckaert en Jaspar Van Loo. allemaal landslieden. 
Maar ook Stalins en Vandenberghe zijn present. En wat verder zit Niklaas 
Verstraete. Het is duidelijk dat Bourgonjon met een smoesje naar de her
berg is gelokt. 

De officier vraagt Lambrecht waarom hij hem wil spreken, waar
op deze zegt dat hij eerst maar iets moet drinken. BourgonJon heeft nog 
altijd het roer in zijn handen waannee hij dagelijks zijn ronde doet. Na 
een poosje kom Vandenberghe dichterb~j en hij probeert BourgOI~ions 
geweer af te pakken. Die laat dat niet zomaar gebeuren en verzet zich hef
tig. Vandenberghe begint te dreigen en roept: "l\1ortdiell, gij slillet laeten 
oI datte gaei er deure!", waarop hij zijn rapier trekt en dreigt te steken. 
BourgonJon kan niet anders dan "tselve sijn roer doorjortse te laeten ['GIg
hen". Vanclenberghe beveelt Verstraete, "sijnen complice", het wapen "dar 
mei saei ghelaeden was" te ontladen. Het wapen wordt echter niet tenl~
gegeven en als Bourgonjon vraagt waarom h~j zijn geweer niet tenl~krijgt, 
zegt Vandenberghe: "Dal is voor reninghe ter causen dat ghii mfin swaeg
hers coijen hebi gescllut inde lwever van de BlLrdl1neesfrc Blmlckaerr, 
gaet ende claecght tselve noch eens aenden BlLrcll1lleesrer." De onfortuin
lijke Bourgonjon krijgt daarop nog wat dreigementen en [,ilipcfl(icTlficr!75 
naar het hoofd geslingerd. Hij laat zich echter niet afstlèltl\\'el1 en l.t'f,!t dat 
hij bij het schutten van de kot'ien "lIlaC'r en IlCldde gll('dncn si/Tl C?t1ki~'" t'll 
dat men hem daarvoor z~ln geweer toch niet mot'! aanslaan. IIU ht'dt het 
wapen overigens nodig om z~jn wachtronde te lopen. 
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Vandenberghe begint Bourgonjon uit te lachen en zegt dat de 
andere wachters zich best niet zouden vertonen, want dat hij ook hun 
geweer zou afnemen. En hij voegt er aan toe dat hij het geweer in beslag 
genomen heeft om het schepencollege een lesje te leren, "want sij menen 
ons te quellen, continuelijck lachende ende schimpende met die vanden 
Collegie, daer bij voughende datter eenen persoon vanden Collegie was die 
iet van hun gheseijt hadde ende dat hij wel mochte willen om half mal
deghem dat hij tselve niet en hadde gheseijt", Vandenberghe bedreigt hier 
niemand minder dan burgemeester Blanckaert. 

Terwijl de discussie aan de gang is, staat Frans Lambrecht de 
hele tijd te schimpen en te giechelen, Hij neemt en stokje waarmee hij 

M was maeckende eenighe gesten ofte teeckenen van stecken ofte slaen en 
sijde: alsoo suldij ghedaen worden". Als Bourgonjon nog eens vraagt 
waarom hij naar de herberg moest komen, wordt hij door alle aanwezigen 
ferm uitgelachen. En dan te bedenken dat Lambrecht vroeger nog sche
pen van het Ambacht is geweest. 

Als Lambrecht over dit feit wordt ondervraagd, zegt hij dat hij 
Bourgonjon naar de herberg heeft laten komen "omme met hem te gaen 
inde meersschen van papingloo omme beesten te schutten". Dat hij 
Bourgonjon heeft staan uitlachen en heeft bedreigd met een stok, daar 
weet Lambrecht niets meer van. 

Na nog heel wat discussie vertrekken Vandenberghe, Stalins en 
Verstraete mét het verbeurde geweer, en "dat sij tand er volck van de ronde 
vonden dat zij van ghelijcken hunne roers souden visiteren ende indier 
manieren afnemen". En tegen Bourgonjon: "Ghij zijt den ghast die onse 
Coijen gheschut heeft in de spurie ofte andere vruchten vanden 
Burchmeester blanckaert, gaet ende doet ulieden Clachte aenden Bailliu, 
ais meer schimpslaeghen ende misachtijnghe van d'een ende dandere tus
schen elcanderen zeggende: den burchmeester blanckaert salons doen 
hanghen ende door lcoordeken doen kijcken." 

DAGVAARDINGEN 

Wat waarschijnlijk niemand verwacht, gebeurt toch: een hele 
reeks Maldegemnaren ontvangen van de deurwaarder van "hel Siege van 
s'Konincx groote Jaegherye in Vlaendren" een dagvaarding om op 24 juli 
1665 te verschijnen voor de selve Siege die zetelt in de woning van raads
heer Pieters, een advocaat van de Raad van Vlaanderen. Op de dag
vaarding van deurwaarder Baxon staat de reden vermeld waarom hij of 
zij zich hij het Siege moeten aanbieden, Alle dagvaardingen geheuren op 
verr..oek van jonker Joos Vandenherghe en jonker Louis Stalins, sijnen lui
tenant. 
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Volgende Maldegemnaren krijgen het bezoek van de deUIwaarder: 
1. Jan Van Loo: "ter cause ghy u vervoordert hebt den 28en maij 1665 te 

hauden eenen ongheschilden hondt76 loopende dagelicx in 't velt on
trent de warrande dit ten versoucke van Jor Joos van Bergen, Jor 
Louis Stalins sijnen Lt den procureur d'oIfice mede ghevoucht met 
inthimatie dat weder ghij compareert ofte niet. t'uwe laste zal voorts 
gheprocedeert worden tot deffaute ende naer style". 

2. Thobias Slock: idem datum en reden 
3. Roeland De Zuttere, 25 mei, idem, gaende daeghelicx in de Warande 
4. De knecht van burgemeester Blanckaert: 13 juni. "te loopen in 't velt 

ontrent de warande met eenen hondt ongeschilt" 
5. Jan Brandt. 29 mei. te houden een "spilioen77 ongeteeckend ende 

ongeschilt". loopt dagelijks in het veld bij de Warande 
6. Pieter De Smet. 28 mei; idem 
7. Frans Spiegelaere. idem 
8. Jan De Zutter. te houden "eenen ongheteeckenden winthont mitsgae

ders eenen bastaerden winthont ongeschilt" bij de Warande 
9. Jan Van Hoogheweghe. 26 juni. "te gaen achter lande met troer ende 

gewacht sijnde door jor Louis Stalins om het selve te visiteren. wat 
gerefuseerd werd. verdreecht hem om verre te schieten" 

10. Guilliaume Eeckhout. probeerde zich te ontmaken van een wind
hond die "ghy wilt gehouden ten dienste van mijnheer van 
Maldeghem" 

11. Jan Verhelst. 28 juli. een ongeschilde hond die dagelijks loopt in 
't veld bij de Warande 

12. Geert De Backer. idem 
13. Frans Derde. 24 juni, idem 
14. Simon Transon. ongeschilde hond in besloten tijd omtrent de 

Warande 
15. Cornelis De Wulf. een hond die in juni in het veld bij de Warande liep 
16. Jacques De Rycke. idem 
17. Jan De Clercq. idem hond nabij de Warande 

De warande van de heer van Maldegem bevond zjch rechtO\·er 
het kasteel Reesinge78. Voor het kasteel lag aan beide zijden van de hui
dige weg een groot plein. en ten zuiden van dat plein strekte zich de 
warande uit. Het was een vrij uitgestrekt. a(gesloten jachtterrein dat voor 
de Jacht gereserveerd was voor de pachters of de bezitters van het Jacht
recht. voor Stalins en Vandenberghe dus. Het bos dat zjch daar be\indt. 
is een overblijfsel van deze warande en behoort nu tot het gemeentelijk 
patrimonium. 

Dat er zomaar eventjes 18 Maldegemnaren gedaA''èUlrd worden. 
zet veel kwaad bloed. vooral dan bij de Maldegemse mag'istrnnt. 
Natuurlijk is het optreden van Stalins en Vandenberghe weinig orthodox. 
maar het is duidelijk dat er misbruiken zijn. leden'en weet dat het \'er
boden is honden vrij te laten rondlopen. niet alleen in Maldegelll. IllHnr 
in heel Vlaanderen. Dat de dieren ziC'h dan nog ophoudt'll nnbU de 
Warande. is een bezwarende omstandigheid. Het is dan ook normaal dat 
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daartegen wordt opgetreden. Uit wat voorafgaat blijkt duidelijk dat de 
\'erhouding tussen de pachters van het jachtrecht en de wet van 
Maldegem algeheel verzuurd is. Het zijn de inwoners die er de dupe van 
zijn. 

DE MAGISTRAAT VAN MALDEGEM IN HET VERWEER 

In een brief Aen den Coninck ventileren de burgemeester en de 
schepenen van Maldegem hun ongenoegen en sommen ze de misbruiken 
op waaraan Stalins en Vandenberghe met hunne complicen zich schuldig 
hebben gemaakt. 

In de eerste plaats worden de inwoners dagelijks bedreigd en 
gekweld en worden ze "met alle moetwillichheyt" geld afgeperst enkel en 
alleen omdat de heren pretenderen "te wesen toesienders van weghen de 
ghecomitteerde van 't Siege vande Jachf'. Om verdere excessen te voor
komen en om te weten wat er precies allemaal is gebeurd, hebben de 
schepenen verschillende inwoners ondervraagd. In plaats van zich te 
gedragen als goede officieren die de "arme inwoonders soulageren", blijkt 
dat Stalins en Vandenberghe niets anders dan geweld en fortse gebrui
ken. Stalins maakt het daarbij nog wat erger, niet alleen is hij "par fors
se en violencie tracterende een menichte van personen", hij pleegt daaren
boven ook nog huisvredebreuk met gebruik van wapens, "Jaa soo verre 
dat den selven Stalins ende zijn complicen hun niet en hebben vermyt van 
door deur en glaesen veynsters van Waeyenberghe te kloopen en steken 
met blooten degen, huysbraecke, lieden moeten in hun huysen gerust zijn". 

Beide heren usurperen ook de politike autoriteit. Zonder de voijs 
van de rechter, zonder rechtspraak, eisen ze boeten van 4 pond grote en 
meer. Voor het schutten van loslopende koeien bedreigen ze de dienst
doende officier en als die wacht loopt, nemen ze hem zijn wapen af. 

De schepenen schreven Stalins verschillende besloten brieven 
om voor hen te verschijnen om te antwoorden op de aanklachten die door 
de baljuw tegen hem zijn geformuleerd. In plaats van in de schepenka
mer te verschijnen, probeert Stalins op alle mogelijke manieren de aan
klachten "illusoir te maecken" om aan een eventuele vervolging te ont
snappen. Zo poogt hij de aanklacht nietig te laten verklaren door een 
beroep te doen op de auditeur van de militie in het kwartier van Gent 
"onder den specieusen dekmantel dat hij zoude wesen soldaat". Militairen 
genieten namelijk van een speciaal statuut en kunnen niet zomaar wor
den vervolgd. Stalins merkt dat zijn vlieger niet opgaat en hij verandert 
het geweer van schouder. Om zich te verrechtvaardigen voor zijn drieste 
optreden. besluit hij in zeven haasten alle personen die tegen hem getuig
den. te laten dagvaarden in het siege van de jacht, waardoor de reeds 
veelgeplaagde en vernederde mensen nog erger worden gestraft. 
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Het is de schepenen van Maldegem bekend dat Stalins goede 
maatjes is met de president van het siege, meer zelfs: via via hebben ze 
vernomen dat er tussen hen een bestaende maeschap zou bestaan. De 
gedagvaarde personen zullen dus naar alle waarschijnlijkheid veroor
deeld worden tot zware boeten plus de kosten van de rechtszaak, want 
het proces zal verlopen "dan oJ hij den selven president waere", alsof 
Stalins voorzitter van de rechtbank is. Dat zal in de aerme ghemeynte 
nogal wat onrust, "ontsteltenisse ende beroerte" veroorzaken, temeer daar 
Maldegem daarmee nog niet verlost is van de moetwiUigheyt van de 
gevreesde jachtopziener. Nog steeds zullen honden nauwlettend in de 
gaten worden gehouden, nog steeds zullen de "offICieren van Justitie en 
de dienaers van de wacht dewelke inde selve Baronnie ghehouden word. 
soo bij laste van burgemeester en schepenen slans vanden vryen ende als 
de gonne van syne Majesteyt ten eynde van den selven lande te suyveren 
van de vagebonden ende quaeddoenders" zich niet vrij kunnen bewegen. 

De baronie bevindt zich door Stalins en Vandenberghe in een 
lastig parket. Er is maar één oplossing om .. de goede insetenen te trecken 
vuyt de selve desolatie" en die is alle aanklachten tegen de inwoners op 
zich te nemen en om niet langer overvallen te worden "met precipitante 
sententien, hun te adresseren aen de majesteit". 

Man vraagt zich af of Stalins en zijn twee luitenanten. 
Vandenberghe en Vyncke, zelf niet beter zouden terechtstaan. en wel ,"oor 
de Raad van Vlaanderen. In elk geval verzet het Ambacht zich tegen alle 
aantijgingen voor het "Siege van de Jagherye", want spoedig zal blijken 
dat alle aanklachten zijn "ghebuert op den wint sonder subiect ende 
alleenlyck vuyt haet ende vindictie", roekeloze klachten gebaseerd op haat 
en wraak. 

In een bijzondere vergadering van 7 juli 1665 besluit de 
Maldegemse magistraat een particuliere missive te schrij"en aan don 
Henrique de Castro, administrateur-generaal van de graah"an Montereij. 
Het college van het Ambacht laat weten dat de schepenen besloten heb
ben aan Mattheus Wouters, ontvanger van het Ambacht. 75 guldens te 
geven "omme ermee te betaelen van de verzekerijnghe ghedaen over het 
present van Jyne lynwaeten ende canten van weghen desen ambacllte 
ghesonden ande Gravinne van T7lontereij in Spaingen". Een intro om don 
Henrique wat mild te stemmen voor datgene wat volgt. Het geschenk 
wordt de gravin bezorgd. niettegenstaande "datter al/lier groote ende 
excessive dachten zyn vallende by de gherneene inghesetenen die IHm 
daeghelycx worden aenghedaen door sekeren 10llijS stalins ende l'anden 
berghe residerende in tcasteel van rnaldeglw17l hun C]ualUkrende pachters 
van de jacht van de prochien llan rnaldeghe11l". Verschillende personen 
zijn in Gent gedagvaard, wat niet alleen grote kosten ,"oor hen Illt'ebn"ngt. 
maar ook voor het Ambacht. Don Henrique. de1l here pagador7~). wordt 
gevraagd alles in het werk te stellen u tot ontlastynglte l'amte gIH'11I('e1l(, 
inghesetenen". Het college wiJst er ook op dat de Mnldegt'lllnnn'l1 "nltyrs 
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haeren yver hebben ghetoont met particuliere ghetrouwigheyt aen hunne 
heeren". 

Op 21 juli besluiten de schepenen voor alle zekerheid toch het 
ad\ies in te winnen van een viertal rechtsgeleerden over de vele dag
vaardingen en de suspecte boeten van Stalins en zijn luitenant door 
"welcke billetten den selven inghesetenen hun vynden ghedaecht te com
pareren voor den heere ghedeputeerde van tsiege ten huyse van den raets
here pieters " in Gent. 

Tenslotte worden op 25 september 1665, tijdens een extra-ordi
naire vergadering van het college, baljuw Pieter Zoetaert, burgemeester 
Pieter De Vuldere en griffier Filip Goeman aangeduid als afgevaardigden 
om het Ambacht te vertegenwoordigen in Gent. Ze zullen er optreden als 
eisers contra de rechters en andere gedeputeerden van het siege van de 
jacht en ook tegen Louis Stalins en Joos Vandenberghe. Het aangeduide 
drietal krijgt volmacht om advocaten te raadplegen en adviezen in te win
nen zoveel ~alse gheraedigh vinden"so. 

AFLOOP VAN DEZE ZAAK 

De magistraat van het Ambacht doet er alles aan om aan de 
misbruiken van Stalins en Vandenberghe een eind te maken, bijvoorbeeld 
door de baron van Maldegem te verwennen. We vermeldden reeds het 
geschenk aan zijn echtgenote en als de graaf van Monterey in 1667 een 
bezoek brengt aan Maldegem, ontvangt hij eveneens een vorstelijk 
cadeau: naast een vrij grote geldsom ook twee paarden. Om bevrijd te 
blijven van de inkwartiering door zijn troepen, wordt hem later nog eens 
veel geld gegeven. Het aanbieden van geld aan legeraanvoerders om geen 
troepen in het dorp te krijgen, is in die tijd een normale procedure. Naast 
geld, worden hem ook nog zestien paarden ter beschikking gesteld om 
zijn bagage te transporterenSI. 

Het is natuurlijk niet meer te achterhalen, maar misschien heb
ben die geschenken de graaf van Montereij wel mild gestemd tegenover 
Maldegem en doet hij bij de majesteit een goed woordje voor de inwoners 
van zijn baronie. Het verzoekschrift door de Maldegemnaren aan de 
majesteit kent in 1671 een gunstige afloop. 

In het antwoord aan de Maldegemse magistraat wordt vastge
steld dat de graaf van Montereij in de baronie van Maldegem, naast vele 
andere feodale en andere voordelen, ook het jachtrecht op alle soorten 
van wild bezit alsook het recht ~d'uneIranche garenne", een gereserveer
de warande. Door de inwoners van Maldegem en door anderen zijn er 
overtredingen en inbreuken vastgesteld tegen de plakkaten van de 
majesteit over het jachtrecht. De offlcleren van het siege. opgericht in 
GentH2 op ongeveer zes miJl afstand van Maldegem - de afstand is belang
riJk biJ het bepalen van de proceskosten - hebben die Inbreuken vastge-
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steld. beteugeld en vervolgd. De inwoners worden echter onnodig lastig
gevallen door die officieren die hen hoge boeten opleggen en dreigen met 
een dagvaarding in Gent. wat grote onkosten met zich meebrengt. De 
beklaagden zijn verplicht te procederen in Gent omdat de plakkaten de 
behandeling van jachtovertredingen exclusief laat behandelen door het 
siege. met uitsluiting van plaatselijke rechters. In afwezigheid van die 
officieren van het siege gebeuren er vanzelfsprekend opnieuw jachtover
tredingen. Daaraan zou makkelijk een eind kunnen gesteld worden 
indien het de Maldegemse schepenen zou worden toegestaan zelf derge
lijke delicten te berechten. Dat is overigens door de majesteit toegestaan 
aan Assenede. Eeklo en andere lokaliteiten. Vandaar dat de schepenen 
zich met alle eerbied en nederigheid tot de majesteit wenden om die over
tredingen ook te mogen behandelen. 

Na het advies te hebben ingewonnen van Rombout Corten. Jis
cal des sieges et tribunaux de la grande vénerie establis enjlandre" wordt 
het aan de supplianten en hun opvolgers toegestaan ~qu'ils pourront pren
dre court et cognoissance en première instance des exces qui se comme
trant au district de maldeghem par leurs inhabitans et aultres contre les 
placcarts de sa Majesté". Daarbij moeten de schepenen zich wel houden 
aan de ordonnantie en het reglement op de jacht van 1619. waarin staat 
dat de majesteit aan zichzelf en aan de rechters van de jacht en de yal
kerij die overtredingen voorbehoudt die met de baronie niets te maken 
hebben. Ook zullen de uitspraken en de veroordelingen door de 
Maldegemse schepenen onderworpen blijven aan de supenisie van de 
rechters van het siege in Gent. die tevens alle betwistingen en alle 
betwistbare zaken zullen regelen. Gedaan te Brussel. 8 juli 1671 Met 
cachetté avec le cachet de sa majesté en maille ra uge" 83 . 

Maldegem haalt met deze uitspraak een slag thuis: voortaan 
zullen overtreders door de plaatselijke schepenen worden berecht. net 
zoals dat het geval is in enkele naburige gemeenten. Het siege is dan ech
ter al over zijn hoogtepunt heen. want vanaf 1672 wordt de jurisdictie 
ervan door de kasseirijen afgekocht. Het bestraffen van jachtmisdrijven 
verdwijnt echter niet. de straffen blijven even streng ... 
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tot de Jagt met de Snaphaan. niet mogen mede neemen. eenige lange Hond oJ 
Honden. maar alleen twee Spillioenen". 

78. De toegang tot Reeslnge bevond zich in de richting van Brugge. 
79. Een pagador is een uit de 16de eeuw uit het Spaans overgenomen benaming waar

mee de betaalmeester van het leger wordt aangeduid; in de context van het artikel 
wordt I".aakwaarnemcr bedoekl. 

RO. I'V\G-AM. 596, f. I 83r. 
81. D. VEHTSME.ï'E. De yraaI van Monterey, in VriJ Maldegem. nr. 17. 27 april 1964. 
R2. In de tekst staat letterliJk: "ériyé à la vWe de Gaud". 
Ra. I'V\G-AM. 596. folio I a5r. 
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INLEIDING 

Het historisch kadaster 
van noordelijk Eeklo 
Een poging tot reconstructie 

Erik DE SMET 

Dit historisch kadaster probeert aan de hand van nog bewaard 
archiefmateriaal een overzicht te geven van de eigenaars en bewoners van 
de huizen en hofsteden in de 17de en 18de eeuw binnen het hier behan
delde gebied. Dit gebied is te situeren binnen de Keure Stede ende 
Vryhede van Eecloo. tussen de noordelijke grens met Sint-Laureins en de 
iets zuidelijker gelegen Eeklose oJ Grote watergang. 
Aan het samenstellen ervan ging zowat tien jaar. zij het met verscheide
ne onderbrekingen. archiefonderzoek en puzzelwerk vooraf. De echte 
doorbraak kwam er nadat enkele trouwe archiefbezoekers hun onderzoek 
deels op elkaar afstemden. zonder daarom echt in teamverband te wer
ken. Gelukkig beschikt Eeklo voor de laatste twee eeuwen van het Ancien 
régime over een zeer volledig archief; helaas ontbreekt het ons aan eigen
tijds kaartenmateriaaI. maar dit tekort konden we invullen door de kavel
vastheid van het behandelde gebied en de beschikbaarheid van de 
kadastrale kaart van P.C. Popp. Natuurlijk zijn er hiaten. Alle archief, 
zowat 900 strekkende meter. werd uiteraard niet nagezien. Sommige 
stukken zijn trouwens niet relevant voor het doel dat we ons stelden. 
Niettegenstaande we ons kritisch opstelden. was het tot onze eigen ont
goocheling niet steeds mogelijk een huis of hofstede exact te lokaliseren. 
Laten we niet uit het oog verliezen dat de huisjes vaak klein en nog uit 
hout waren opgetrokken. Dit bracht met zich dat ze allerminst duurzaam 
waren: ze verhuisden soms mee met de bewoner naar een ander gepacht 
stukje grond. stortten in of brandden af, zonder dat er geschreven bron
nen over bestaan. Men bouwde gewoon een nieuw huisje en steeds op 
de,.-elfde plaats. Sporadisch. hij verwoesting door legerbenden. zijn we wel 
goed ingelicht. Zo onder meer over de gebeurtenissen van 22 en 23 
december 1683. toen Vranse legerbenden op Raverschoot en in de 
VrombauLc;;traat als represaille huizen en schuren platbrandden I. 
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Door het gebrek aan eigentijdse detail kaarten bleek een foutloos toewij
zen van een perceel aan een woonsite zeer moeilijk. Pas na het ontwaren 
van de standaardconfiguratie die door de pointers en setters van de 
belastinglijsten werd gevolgd, werd het ons mogelijk huis en bewoner aan 
een perceel te koppelen. Dat het identificeren van de bewoners van hui
zen een hachelijke zaak is, stelde H.J. Plankeel bij de reconstructie van 
Breskens voor de Kadastrale Atlas van Zeeland - 1832 ook vast. Zonder 
schroom verklaarde hij dienaangaande: "Ik heb er van afgezien om bij de 
huizen een lijst van bewoners te plaatsen"2. Dat wij die moeilijke taak 
niet uit de weg hoefden te gaan, kunnen we toeschrijven aan het tijdig 
ontdekken van de relatie tussen de landboeken en ommestellingen (belas
tingkohieren). Deze twee reeksen documenten vullen elkaar aan en zul
len trouwens de basis vormen bij ons onderzoek. Op deze bronnen 
komen we nog terug. 

Deze testcase was in de eerste plaats een aftasten van onze 
mogelijkheden binnen het voorhanden zijnde bronnenmateriaal en het 
vastleggen van een werkpatroon waarmee we het hele Eeklose grondge
bied in kaart kunnen brengen. Voor de toekomst plannen we nog ver
scheidene deelstudies, met als uiteindelijk doel een \Tolledig historisch 
kadaster van de stad. 

1. HISTORISCH KADER 

1.1 ON1WIKKELlNG VAN HET NOORDEN VAN DE STAD 

Over het ontstaan van Eeklo als stad is reeds heel wat te doen 
geweest en was er zeker de laatste jaren geen gebrek aan polemiek. 
Binnen deze bijdrage laten we de stedelijke politiek afzijdig en volgen we 
enkel de ontwikkeling van het landschap ten noorden van de Grote 
watergang. Willen we tot de vroege Middeleeuwen terugkeren, dan z~jn we 
genoodzaakt de noordergrens van ons werkgebied te overschrijden, waar
biJ we de moer van Eeklo en de moer [laTt Aardcnbllrg als één groot moer
gebied beschouwen3 . 
Onze keuze om Juist dit gebied als testcase te nemen werd ingegeven door 
het feit dat het vanuit historisch-geogransch perspectief in menig opzicht 
interessant was. Dit geldt zeker voor de 17de en 18de eeuw. toen het er 
als een puur middeleeuws Relildandschq/è bijlag, met de turt\vinning als 
een logisch uitgangspunt.We zouden zelfs mogen stellen dat het tot ver in 
de 19de eeuw een overblijfsel uit vroegere tijd was. dat veel had bewaard 
van de toestand in de vroege Middeleeuwen. 
De turfwinning was een zeer arbeidsintensieve al'tl\itt'it. dit' ten tljde V"lIl 

de ontginning dan ook veellandlozen naar dc turt\vinningsgt'bit'dt'll 
lokte. 
Dat het noorden van Eeklo (in tegenstelling tot ht't noordel~jker gelegen 
SL-Jan-in-Eremo. dat eveneens tot het Groot T1l(}('rrwhied behoordd ziJn 
middeleeuws stratenpatroon behield. komt door zIJn hOgt'IT ligging 
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Detail uit d e f Iguratieve kaart van d e Slependammewatering. afdeling Eelclo. opge
maakt door Joannes Willems op 24 april 1705 (SAE. 1745). 

waardoor h et tijdens de kunstmatige inundaties op het einde van de 16de 
eeuw niet werd getroffen . 
E. Thoen en B. Augustyn uitten in hun publicatie Historisch-geograj'l.Sche 
tekst by het kaartblad Eeklo de mening dat de naam Meetjesland een 
middeleeuws toponiem is dat wijst op de verkaveling in maten of meten 
van dit turfwinningsgebied4 . 
In dit verband publiceerde L. Stockman een uitzonderlijk document. 
waarui t blijkt dat de verkaveling van het moergebied telkens van de ene 
weg tot de andere in drie maten was opgedeeld5. Deze perceelblokken 
strekten zich in grole waaiervormen uit van Aardenburg in het westen tot 
Eeklo-Kaprijke in het zuidoos ten. De aldus gevormde veenkavels werden 
van elkaar ges heiden door ontwaleringsgra hten die verbonden waren 
met een watergangnel voor hel lurftransport. Via de Eeklose watergang 
ging de turf n aar Aardenburg en Brugge6. Het droogleggen van het veen
gebied gebeurde met behulp van ontwateringsdijken. met voor Eeklo de 
b langrijks te en r eeds in de 13de eeuw genoemde Ziedeling. di en 

h eiding dijk was tus en het moer van Aardenburg en het moer van 
eeklo. Va ndaag d dag vormt hij tevens de grens Lussen Eeklo en Sint
Laur Ins. 
Bin n n on s tud! g bied kom n trouwen s nog toponiemen voor di op 
b d ljktng wijzen : ond r m r d Maroy ndam n d Bandam7 . 
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De turfwinning startte pas op grootschalige wijze in de loop van de 13de 
eeuw. Het waren in het bijzonder religieuze instellingen zoals het Brugse 
Sint-Janshospitaal. het Gentse Rijke Gasthuis en de Abdij van Oosteeklo 
die hier een moerhof oprichtten8 . 
Eens het moershoofd afgegraven, waren deze waterweringsdijken eerder 
hinderlijk hoog en werden ze op hun beurt gedeeltelijk verwijderd. Uit de 
beschikbare documentatie blijkt dat de afplatting van de dijken tot wegen 
hier reeds in de 14de eeuw plaats greep. De vaststelling van P. Van de 
Woestijne tijdens het verwerken van de Eeklose toponiemen dat de 
Ziedelinge(n) helemaal geen dijk is, is slechts deels terecht. daar op het 
ogenblik dat het gros van de bronnen opduikt, de dijk reeds afgegraven 
was9 . 

Daar Eeklo aan de inundatie op het einde van de 16de eeuw ontsnapte. 
is het wegen-, waterlopen- en verkavelingpatroon van na de turfontgin
ning zo goed als gaaf gebleven. Een gelukkig toeval dat ons, bij gebrek 
aan eigentijds kaartenmateriaal, toeliet gebruik te maken van de 
kadastrale kaart van P.C. Popp uit het midden van de 19de eeuw. 
Bleef de percelering binnen ons studiegebied tot de recente naoorlogse 
ruilverkavelingen gehandhaafd, ook het landschappelijk karakter \Vijzig
de maar in geringe mate. 
Na de turfontginning werden grote delen in landbouwland omgezet. Het 
Sint-Janshospitaal had een halve eeuw na de aanvang van het onttun'en 
reeds 46% van haar gronden in Eeklo tot landbouwgrond herschapen. 
het overige domein bestond nog uit wastinen. waarop schapen werden 
gehouden. In het midden van de 14de eeuw werden de uitgeveende gron
den bebost met het oog op brandstof. Deze bebossingspolitiek is merk
baar aan de hand van cartografisch materiaal. Op de kaart "an het 
Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1562-1572) (kopie door Pieter 
Claeyssens 1601) blijkt dat in de tweede helft van de 16de eeuw een niet 
onaanzienlijk deel van de onvruchtbare zandgronden waren bebost. In 
1638 was 19,3% van noordelijk Eeklo bebost. Tot de tweede helft van de 
18de eeuw noteerden we geen noemenswaardige wijziging. De bebos
singspolitiek van onvruchtbare gronden was onder Maria Theresia een 
algemeen verschijnsel en wierp duidelijk vruchten af. Het was een gevolg 
van economische en demografische factoren: de bevolkingsaangroei. de 
industrialisering en de daaraan gekoppelde behoefte aan brandstof en 
constructiematerialen waren er rechtstreekse oorzaken van. 
Het oostelijk deel. met name de Waai en Vlotte. aansluitend tegen de 
grens met Kaprijke en Sint-Laureins. was in tegenstelling tot 16~~6. waar 
op de slechte heidegrond slechts een bebossing van 7.8% werd genott't'rd. 
in 1777 bijna volledig beplant met SparreIl. De kabinetskanrt \<111 

Ferraris van 1777 toont trouwens een nog sterkere bebossing. Hehul.s 
beschikken we niet over de nodige documenten om de exacte bt'bos
singsgraad van noordelijk Eeklo tijdens de twt'ede helft van (ie H~dt' t:'t'U\\' 

te bepalen.Het iets zuidelijker gelegen middeleeuwse bos nlll Anlschoot 
was daarentegen dan vollf'dig in landbouwland herschnpt'll 10. 
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1.2 WEGEN EN WATERLOPEN 

In de keu re van 1240 verwierf Eeklo het recht op een watergang 
en een vrije afVoer van het overtollige water via de Ede. De aude oJte kle
yne watergang waarvan sprake liep westwaarts door de Balgerhoekse 
meersen en sloot via Adegem op de oostelijke tak van de Ede aan. Door 
het graven van de Lieve in 1250-1262 werd de afvoer verstoord en dien
de een nieuwe waterverbinding tot stand gebracht. Deze liep tot aan 
Maroyendam bijna parallel met de vorige. maar maakte dan noordwaarts. 
over Sint-Laureins. via talrijke leden een nieuwe verbinding met de Ede. 
Het is deze watergang. de Grote oJ Eeklose watergang genoemd. die 
samen met de oude Noordwatergang vanaf Maroyendam tot de grens met 
Adegem. de zuidelijke grens van ons werkgebied uitmaakt. We noteerden 
ook nog de Bertholj gracht (tussen de Moerstraat en de Ziedelingen) en de 
Keroelede. maar dit waren slechts sloten 11. 

Het wegennet tussen de noordelijke grens en de Eeklose water
gang behoort eveneens tot de oudste van de stad. Aan de hand van het 
landboek van 1638 en de diverse straatschouwingen hebben we getracht 
een beeld ervan op te hangen. Binnen het toch vrij beperkt wegennet 
werden we geconfronteerd met twee categorieën. Enerzijds waren er de 
wegen met een oorspronkelijk privaat karakter. die binne wegh werden 
genoemd. en anderzijds de wegen aangelegd door de heer. later overge
nomen door de stad. en als prochiewegh worden weergegeven. Voor wat 
de kwaliteit van de wegen aangaat was er geen essentieel onderscheid. 
Mogelijks is er oorspronkelijk. indien het werkelijk om een heerweg ging 
wel een verschil rond de verantwoordelijkheid van het onderhoud 
geweest. Bij de private wegen liep het eigendomsrecht tot het midden van 
de weg en viel het onderhoud ten laste van de aangelanden. Het eigen
domsrecht langs de parochiewegen stopte aan de schootkant van de weg. 
maar het onderhoud viel sowieso ten laste van de aangelanden. 
Bijna jaarlijks maakte de Eeklose Wet een straetschauwinghe. waarbij 
delen van de stad werden bezocht en de aangelanden gemaand om her
stellingen uit te voeren. Circa zes maand later volgde een naerschau
winghe. Eeklonaars die geen gevolg hadden gegeven aan de oproep tot 
herstelling. werden beboet en de werken werden dan door de stad op 
kosten van de betrokkene uitgevoerd. 
Voor alle wegen waren de gebreken zowat dezelfde. Een greep uit de vele 
kohieren van straatschouwingen illustreert overduidelijk de meest voor
komende problemen tijdens de 17de en 18de eeuw 12. 

In de Boterhouck dienden in 1671 de putten gevuld met grof hout en 
aarde tot op maaiveldniveau. terwijl in 1766 de voetdam moest worden 
opgehoogd usoodaenigh dal hy niet en overslroome vande waeteren". 
De Caetswegh werd in 1781 drie voeten opgehoogd met grof hout en 
zavel. 
In d'HrxJghslraete werden in 171 1 vijfentwintig aangelanden gemaand om 
hun rrumnegat te herstellen. De gebruikers langs de Leeghe Moerslraete 
werden in 1764 dan zwaar aangepakt. Zij moesten de weg ophogen met 
grof hout en aarde en op een breedte van 14 voet brengen: de takken over 
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Eeklo op de Ferraris/caart (1771 -1778) met aanduiding all on ti' rkg bi d . De 
zuidwestelijke grens, gevormd door een stu/çje oud wat rgang. i op d kaan ni l 
terug ie vinden. (Kabineiskaart van de Oost nrijk d rland n). 
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eene bmgge met eene souJfisante leene". Voor de kleinere binnenwegen 
zoals de Roode hantstraete. Mekensstraetje.Sente Vincentsstraetien. tsie
lynckstTaetje en de Wauterswegh golden altijd dezelfde opmerkingen: het 
ah'oeren van hoogten. vullen van putten met grof hout. aarde of zavel. 
verbreden van de weg. het snoeien of weren van bomen. "quade slaeghen 
behoorelyck repareren in soodaenighen staet dat die met waeghen ende 
peerde passabel is". de voetwegel tonne rond leggen. 
Bij dit alles is één zaak duidelijk: dat het een hele klus moet geweest zijn 
om zich tijdens de gure wintermaanden langs die wegen te begeven. 

1.3 BEWONING 

Aangezien het hier behandelde gebied in de periode 1622 tot 
1796 zuiver agrarisch was. is het voor de hand liggend dat we er bijna 
uitsluitend hofsteden aantreffen. Niet minder dan 77,9% van de gebou
wen waren hofsteden, 19,2% bestond uit huysekens, die evenwel bijna 
allemaal opgetrokken waren tijdens het laatste kwart van de 18de eeuw. 
Twee herbergen maakten de 100% vol. 

Aan de hand van de individuele steekkaarten, de staten van 
goed en de verkopingen was het ons mogelijk een profiel voor dit gebied 
te bepalen 13. Deze vaststelling gaat mogelijks ook op voor andere delen 
binnen de stad, maar momenteel beschikken we nog over te weinig gege
vens om een totaalsynthese te maken. 
Tijdens de eerste helft van de 17de eeuw blijkt de meerderheid van hof
steden in handen te zijn van kapitaalkrachtige landbouwers uit Eeklo en 
Sint-Laureins, naast particuliere grootgrondbezitters. De hofsteden wer
den voor 39.7% uitgebaat door de eigenaar. De grote geestelijke instellin
gen waren hierin niet sterk vertegenwoordigd. Het Hospitaal van Rijsel 
bezat vier kleine woonsites en het Sint-Jansgodhuis één. Systematisch 
breidden de grootgrondbezitters binnen dit klein territorium hun macht 
uit. Vanuit hun visie dat het om opbrengsteigendommen ging, werd wei
nig geïnvesteerd en veranderde het gebied dan ook weinig. Noteerden we 
in 1638 zesendertig woonsites, een eeuw later was dit nog steeds zo; in 
1796 viel dit cijfer terug op circa 26. Schaalvergroting lag aan de basis 
hiervan. 

Bij het begin van de 18de eeuw boerden nog slechts 15,4% van de eige
naars op hun eigen hof. De Eeklose rijkere landbouwers hadden het 
zware labeur vaarwel gezegd en verpachtten eveneens hun uitbating. 
De niet-ingezetenen die een behoorlijke brok van het gebied in bezit hiel
den. waren te zoeken onder de families Odemaere, Kervyn, Hopsomere, 
De Potter. Vanden Hecke, Van Steelandt, Copieters. Bernaege. D'haene 
en De Boes. Onder de Eeklose bezitters die hun goed te huur stelden. 
troffen we enkel bekende namen aan: Pyffroen. Dhercker. De Croocq en 
Vande Kerchove. En dan hadden we de landbouwers-eigenaars. die vaak 
generatie na generatie de grond bewerkten en vriend en - helaas maar 
ook al te veel - vijand van eten voorzagen. 
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2. TOELICHTING 

De opbouw van dit historisch kadaster was slechts mogelijk met 
een duidelijke en toch zo eenvoudig mogelijke structuur. Het evalueren 
van ons identificatiesysteem laten we aan de gebruikers over. 

2.1 NUMMERING 

Om in een publicatie als deze te kunnen verwijzen naar de 
onderscheiden bebouwde kavels, was een nummering nodig. Daar we 
voor Eeklo met het eerste landboek over de mogelijkheid beschikten om 
een éénduidige nummering toe te kennen, lag het voor de hand dat we 
het jaar 1638 als basisjaar zouden nemen. Dit neemt niet weg dat we aan 
de hand van secundaire bronnen iets vroeger in de tijd kunnen terugke
ren, tot omstreeks 1622. Binnen de toen toegewezen nummering van de 
belopen, heb ik een eigen nummering toegevoegd. 
De door ons gebruikte nummering bestaat uit het beloopnummer, 
bestaande uit twee cijfers en een eigen volgnummer van elk perceel 
binnen een beloop, bestaande uit vier cijfers. 
Het is dus niet het huis of de hofstede die aan het nummer gekoppeld is. 
maar de grond, het perceel. Vandaar ook dat vaak hiaten voorkomen tus
sen twee opeenvolgende bewoonde kavels. De tussenliggende nummers 
wijzen op onbebouwde percelen. 
Op het ogenblik dat we gebruik maakten van de latere landboeken. res
pectievelijk van 1676 en 1707, hebben we de vroegste beloopnummers 
gehandhaafd, maar veranderde door herverkaveling het aantal percelen 
en perceelnummers. Deze worden opgenomen in de kayelfiche. maar het 
basisnummer van 1638 blijft als unieke identificatie behouden. Bij 
opsplitsing van kavels gebruiken we letters voor de respectieve stukken. 

2.2 OPPERVLAKTE EN LENGTEMATEN 

De gebruikte landmaat te Eeklo was het Gentse gemet (44 a 56 
ca), dat bestond uit 300 vierkante roede (1 roede = 14,8548 m2). 
Occasioneel werd ook teruggegrepen naar de lijn. die o\-ereen kwam met 
100 roede. 
Als grootste maat kenden we ook het bunder (1 bunder = 3 gemet = 900 
roede). Deze maat was iets te groot voor de Eeklose percelen. want in de 
landboeken werd er zelden mee gewerkt. 

Ook voor de lengtematen richtte de stad zich op Gent. De roede 
die gebruikt werd kwam overeen met 14 vot't of 3.85 mett'r. 

2.3 GELD 

Net als il1 heel Vlaandt'rt'11 was te Et"klo tijdens de 17de t't'UW 

het pond parisis de gangbare rt"kt'nIllunt. Dit pond bestond uit 20 schd-
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lingen parisis of 240 deniers parisis. Elke schelling was dus onderver
deeld in 12 denieren. Daarnaast waren het pond groot of Vlaams en de 
Carolusgulden in circulatie. Eerstgenoemde met dezelfde onderverdeling 
als zijn Franse tegenhanger. Eén pond groot werd gelijkgesteld aan 12 
pond parisis. De Carolusgulden telde 20 stuivers. Eén pond groot kwam 
overeen met zes Carolusguldens. De drie munten werden zeker in de 
18de eeuw door elkaar gebruikt. 
Binnen de behandelde periode vonden enkele waardeveranderingen en 
devaluaties plaats. De groothandel en het bankwezen, die bij betalingen 
met wisselbrieven werkten, hielden het bij de oude koers onder de bena
ming wisselgeld. De verminderde koers werd courant geld genoemd. 
Vanaf 1704 noteerden we daarvoor volgende waardeverhouding: wissel
geld is gelijk aan courant plus 1/6. 

3. BRONNEN 

Ofschoon we er in geen geval aanspraak op kunnen maken alle 
bronnen te hebben geraadpleegd die ons een beter zicht op een kavel 
konden bieden, mogen we toch stellen dat zeer veel documenten van het 
Eeklose stadsarchief door onze handen zijn gepasseerd. Bij het verzame
len van de gegevens hebben we getracht gestructureerd te werken. De 
landboeken vormden de basis voor ons onderzoek. Het was dan ook evi
dent dat bij het zoeken naar een uniek identificatienummer het landboek 
een eerstelijnsdocument was. 
Was het landboek nodig voor de graatstructuur, zonder een intensief en 
gecombineerd gebruik met de belastingrollen, bij ons bekend als de 
ommestellingen en de aanverwante contributielfjsten. zou het een sterk 
hypothetische publicatie zijn geworden. Het detail, in het bijzonder de 
gebruiker, hetzij als pachter of eigenaar, werd na verwerking volgens een 
eigen stelsel. als accuraat ervaren. Op deze twee bronnen komen we nog 
terug. 
Als secundaire, maar onmisbare bronnen, die voor de kers op de taart 
zorgden, vermelden we de wettelfjke passeringen, de verkopingen bfj 
decreet, de Verkavelingen en uitgrotingen. straatschouwingen en de staten 
van goed. Als verontschuldiging voor het nog niet geraadpleegd hebben 
van enkele niet-onbelangrijke bronnen als de verzoekschriften. de brief
wisseling. processen ... beroepen we ons op het feit dat het hier slechts 
om een testcase gaat. Eens Eeklo volledig in kaart gebracht. zullen we de 
scherpe kantjes met de minder belangrijke bronnen trachten af te ron
den. 

3.1 DE LANDBOEKEN 

Als basismateriaal voor de bijdrage werd het 17de -eeuwse land
boek gebruikt dat in het Stadsarchief in Eeklo aanwezig is. Het gebruik 
van het landboek was toen algemeen verspreid en had. als middeleeuws 
belastingdocument een lange en niet steeds probleemloze geschiedenis 
achter de rug 14• Hoewel het landboek zjJn ontstaan kende in de 14de 
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eeuw, dateert het oudste land boek van 1638. De roep naar een nieuw 
landboek volgde op de fatale 16de eeuw. Veel Eeklose families waren ver
dwenen, nieuwe hadden zich hier genesteld en een deel van de stadsop
pervlakte bleef vaag liggen omdat de eigenaars waren overleden of naar 
het noorden gevlucht. Om de stad opnieuw bestuurbaar te maken. was 
het noodzakelijk dat het belastingapparaat weer operationeel en vooral 
accuraat functioneerde. Als stelregel gold dat de nodige staats - en 
gemeentegelden werden geïnd volgens een repartitietabel. waarbij de som 
evenredig onder de bevolking, elk volgens eigen financiële draagkracht. 
werd verdeeld. In 1632 legde het Transport van Vlaanderen de verdeel
sleutel voor Vlaanderen vast 15. Het opstellen ervan gebeurde getrapt. 
Eerst werd het Algemeen Transport opgesteld: laat ons zeggen de grove 
verdeling die over de onafhankelijke steden en kasseirijen uitgesmeerd 
werd. Vanuit dit orgaan kwam het Particulier Transport. een verdere 
opsplitsing naar de kleinere entiteiten. Eeklo ressorteerde onder het 
Brugse Vrije en kreeg dus vanuit dit college de uitsent. Hoe de stad de 
som samenbracht. bleef een stedelijke materie. Meestal viel men terug op 
een belasting van woningen en grondgebruik. Later werd soms ook het 
beroep of het bezit van dieren in de belasting mee opgenomen. Dit 
belastingstelsel steunde zeker niet op het principe van de sterkste schou
ders dragen de grootste last. daar het niet de eigenaars maar de gebrui
kers, dus vaak de pachters. waren die de kas spijsden. 
Om de onroerende bezittingen te kunnen belasten was een kadastraal 
document nodig. Elk perceel werd een uniek artikel met vermelding van 
de ligging, de naam van de aangelanden. de eigenaar, de oppervlakte. de 
geschatte waarde volgens vruchtbaarheid en rendabiliteit uitgedrukt in 
oppervlakte in verhouding met de reële grootte. de aard van het goed. 
soms het toponiem en in de marge de gebruiker. In de marge k-wamen de 
opeenvolgende gebruikers, vaak met datum waarop de pacht aanving. Bij 
langdurig gebruik van hetzelfde landboek werd het een zeer slordig en 
onvolledig document, waardoor het aan functionaliteit inboette. Deze 
slordigheid werd in de hand gewerkt doordat een ander strikt tijdsge
bonden document de vermelde gebruiker in het landboek voor fiscale 
doeleinden overbodig maakte. namel~jk het kwoteboek. 
Werd de beschikbare ruimte voor aanvullingen en kavel splitsingen uit
eindeliJk te krap, dan pas vond men de tijd rUp voor een nieuw landboek. 
Op het landboek van 1638 met duplicaat van 1640 volgden nieuwe exem
plaren in 1707 en 1768. De structuur was tijdens het hele Ancien rëgi
me analoog 16. 

3.2 DE OMMESTELLINGEN 

De documenten waarover we het hielyoor hadden. de 0111111('

stellingen. vormen voor de 17de en 18de eeuw een zt't'r uitgebreidt' reeks. 
Circa 500 kohieren, naar rata van ëën à twee ext'mplarel1 per Janr \'oor 
de pur saTig ommestellingen en een aanzienl~jk aantal collrributi('kollien'll 
die een gelijkaardige structuur hebben 17. Vank WHS er N'n \'001' wnt wt' 

nu de gemeentelasten noemC:'Il. toen belu'nd nIs dl' prochie (~/le billllell' 
costeTl en een tweede voor het itlllt'll vnn de centrale bt'lnsthlg. Dnar lH'( 
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kohier ook werd gebruikt om de individuele belasting in vast te leggen. 
\'ormde elke uytsent de aanleiding voor een nieuwe belastinglijst. Tijdens 
perioden van instabiliteit, in het bijzonder bij oorlog. ontving de stad 
regelmatig een derde of vierde ordonnantie om belasting te innen. Deze 
laatste werden extra ordinaire uitzendingen genoemd. Daarbovenop kwa
men nog eens contributies van bezettende legers. hetzij van de 
Nederlanders enjof Fransen. Wat we aanvankelijk als een aanvullende 
bron beschouwden, nam in de loop van ons onderzoek een dermate 
belangrijke plaats in dat we nu geneigd zijn ze op gelijke voet te plaatsen 
met de landboeken. Het is ons snel duidelijk geworden dat het landboek 
niet echt functioneel werkte zonder de integratie van de ommestellings
lijsten. 
Wat mag de vorser in het kader van een kavelgeschiedenis van het do cu -
ment verwachten? Elk kohier bevat de naam van de belastingplichtigen 
en het te betalen bedrag. Voor de 18de eeuw wordt frequent de neeryng
he. negotie ende ghestaethede in de belasting opgenomen en komen we 
iets meer te weten over het beroep. handel en vermogen van de belasting
betaler. Bij belastingen met een speciaal karakter werd soms ook op 
aparte taxatiecriteria teruggevallen. Belastingen op de veestapel of expli
ciet op de huizen in Eeklo-binnen komen ook voor. De volgorde waarin de 
belastingbetaler opgenomen werd geschiedde volgens een nagenoeg vast 
parcours dat de pointers ende setters door de stad aflegden. In combina
tie met de landboeken biedt het niet alleen de mogelijkheid om de woon
site te lokaliseren. maar laat het ook toe de duur van het verblijf te bepa
len. 
Dat ook deze bron. die net als de landboeken vanuit onze invalshoek hia
ten vertoont en ons tot extra voorzichtigheid aanzet, is niet te verwonde
ren, daar de documenten niet de doelstelling beoogden waarvoor wij ze 
aanwenden. De belangrijkste tekorten ondervonden we onder andere bij 
inwonende arbeiders. die we zelden exact konden plaatsen; zij staan 
ofwel bij de belastingbetaler vóór ofwel die na hen. maar helaas was het 
vaak koffiedik kijken bij wie precies. De armlastigen werden helemaal 
niet opgenomen in de lijst en bewoners waaraan de stad schatplichtig 
was, genoten soms een jarenlange vrijstelling van belasting. waardoor 
verkeerdelijk kon worden verondersteld dat ze de stad hadden verlaten. 
Daarom ook zijn de reeds eerder voornoemde aanvullende bronnen zo 
onontbeerlijk. al moeten we toegeven bij deze testcase niet alle reeksen te 
hebben geraadpleegd. 

4. HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

Het basisdocument voor de kavelgeschiedenis draagt de titel: 
Ommelooper ofte landtbouck Behelsende alle de landen meesschen ende 
bosschen. metsgaeders de proprietaerissen ende ghebruuckers van diere. 
gheleghen binnen de Stede. keure ende district van Eecloo. ghemaeckt by 
my Corn(elis) boudins ghezworen landtmeter slandts vanden Vryen. heb
bende alle de p(ar)tyen bysonderlyck overmeten by laste ende beste
dyn(ghe) van Burchmeesters ende Schepen der selve stede ende keure. 
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SINT·LAUREINS 

_.-

Indeling van noordelijk Eeklo volgens het land boek van 1638. Binnen de belopen 
43, 50, 51, 52, 61 en 64 was er tijdens de 17de en 18de eeuw bewoning. 

om(m)e in ghevotghe van diere te taucxeren aHe de ghebruuckers vande 
setve tanden, meerschen, ende Busschen In aHe oncosten ende lasten soo 
van Contributien Vutsendyn(ghe) als g(erer)al(lyck) aHe andere die de selL'e 
stede ende keure subiect Is. ende noch soude moghen worden, aHes naer 
proportie vande quantiteyt van elckx ghebruuck ende weerde van lande. 
achtervolghende de buenderynghe danoJ ghedaen zoo hier naer volcht. 
opden ougst 1638. Landmeter Cornelis Boudins had de 6180 gemet 11 
roede die Eeklo groot was opgedeeld in 64 belopen 18. 
Voor deze deelstudie kwamen veertien belopen in aanmerking. die circa 
20% van de totale oppervlakte van Eeklo uitmaken. Slechts in zeven 
ervan was er bewoning. Het zijn enkel deze belopen die ruimere aandacht 
krijgen. 

4.1 OVERZICHT VAN DE BEBOUWDE BELOPEN 

Om een zekere ordening te bewaren. konden we gelukki~ 
gebruik maken van de historische indeling. Door het feit dat we ons 
beperken tot een deelstudie. is de nummering van de belopen niet opeen
volgend. Dit doet evenwel niets af aan de overzichtelijkheid ,'an het werk. 
We hebben geen geografisch patroon gevolgd. niet van noord naar zuid. 
niet van oost naar west. maar eenvoudig volgens een opklimmende num
mering. te beginnen met beloop 43 om te eindi~en bij 64. 

Beloop 43. de Hazelarenhoe1c. ligt tussen de Moerstrnat. de Sint
Jansdreef en de Hoogstraat. Telde 33 percelen waan'an ma).imaal (1638) 
4 bebouwde. Bewoning tussen 43015 e-11 43030. 

Beloop 50. de Waaia1c1cer. ligt tusse-n de- Wanl. Mole-llstraatJe. AalstgOt.'d. 
Eeklose wate-rgang en PeperstrnaL Dit bt'loop bevatte in 1638 72 pert't'· 
len met 3 bebouwde sites. Be-woning t USSe-ll 500~l6 en 50055. 
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Beloop 51, de Woestijnakker, ligt tussen de Vlottestraat. Galgestraat. 
Waaistraat en St. Vincentiusstraatje. Van de 27 percelen was er slechts 
één bebouwd. Het huyseken kwam er pas op het einde van de 18de eeuw. 
Bewoning onder 51011. 

Beloop 52, de Zuutmoerstraete. In 1638 werd het 52 beloop als dusdanig 
benoemd. In 1676 was het de Noormoerakker. Ligt tussen het St.
Vincentiusstraatje, de Waai straat. Hoogstraat en Moerstraat. Dit beloop 
telde in 1638 67 percelen met 11 bebouwde sites. In 1676 noteerden we 
72 percelen waarvan 15 bebouwd. Bewoning tussen 52017 en 52066. 

I I: I ! 
ijl 
+~! I ,! 
I : I 

~J ·18 J)J 
i3 I 

11 I I 

'" '" ,11 ''f'' 
12 I 

:r I 
I J .. ,.<, 

~ I I 
i I I i I I I 

, I I 

~ :'~+f 5 -b J1 
I I ; ~ I I I P, I 

I i ~ I 

./4 

JI/ 

Beloop 43, projectie van de percelen anno 1638 op de kadastrale kaart van P.e. 
Popp. 
(uIt F. PlIIe, Het Eeklose landbock (1638). dl Il, belopen 36-64, uItgave Eeklose 
BIbliotheek, reeks werkInstrumenten, nr. 5, 2001) 
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Beloop 61. Boterhoek. Ligt tussen de Boterhoek. Maroyendam. de 
Mekensweg. een dweerschgracht en de voormalige grens met het 
Ambacht Maldegem. In 1638 noteerden we 56 percelen met slechts 2 hof
steden. In 1676 was het aantal percelen door herverkaveling uitgegroeid 
tot 71 waarvan 7 met bebouwing. Bewoning tussen 61058 en 61069. 

Beloop 62. dit beloop. het kleinste uit de reeks en te situeren op de 
noordzijde van de Boterhoek tussen de Ziedelingen. de grens met het 
Ambacht Maldegem en de Eeklose watergang langs de Maroyendam. 
Binnen de 24 percelen was er slechts één bebouwd. namelijk een laat 
18de-eeuws huyseken. Bewoning onder 62001. 

Beloop 64. dit niet benoemde beloop. het grootste uit de deelstudie telde 
in 1638 114 percelen met 10 bebouwde sites. In 1676 noteerden we er 
16. Ligt tussen de huidige Watersweg (de vroegere Wautersweg). 
Ziedelingen en de Moerstraat. Bewoning tussen 64004 en 64111. 

4.2 BELOOP 43. HAzELARENHOEK 

Den aselaeren houck ende de velden. Ande noorsyde van den 
voorn. cleenen waterganck. ande oostsyde vanden zelve dreve hier niet 
mede ghemeten. ende ande suutsyde vande hoochstrate alf mede gemeten 
ghereserveert de slaghe. oostwaert streckende metten scherpen houck int 
vergaderen vande zelve strate ende den noorthondert bunder vanden zuut
westhouck in (1638 - SAE383 fo1.314). 

43015 

Situering Haeselaerenhoeck 

Aard 1632-1796: hofstede(ken) 

Oppervlakte 1638- 1796: 140 r (2079 1112) 

Eigenaar I Gebruiker 

1638: 
1676: 

1698: 
1695: 
1697: 
1713-1733: 
1733-1747: 
17xx.: 
1796: 
1813: 
1632-1651 : 

I·W 

Pynde Jan (E) (E = eigenaar) 
Robert Jan & Baele Pieter (E) (2 kinderen \'an 
Elisabeth Pinckel) 
Baele Pieter (E/G) geheel (G = gebruiker) 
Cle Adriaen wed. (E) 
Hoste Joos fs Ryckaert (wed.)(E/G) 
Pyffroen Pieter x Margriete 13oell"I1S (E) 1713. by coope 
Pyffroen Pieter fs Pieter (E) 
Odemaere Gl"orge Philippe (E) 
Kervyn Charles (E) 
Hopsomere Auguste (E. causa lL\'VriS) 

Van Vooren Mnttheeus (G) 



1652-1668: 
1669-1674: 
1674-1691: 
1679-1689: 
1692-1695: 
1687-1694: 
1725-1763: 
1763-1779: 
1780-1796: 

1696-1706: 

1706-1724: 
1725-1732: 
1737: 
1737-1747: 
1748-1761: 
1753-1780: 
1780-1796: 

Historiek 

Bauwens Pieter (G) 
De Ruiter Joos (G) 

HET HISTORISCH KADASTER VAN NOOIIDELIJK EEKLO 

Willems Lieven fs Pieter (G) 
Baele Pieter (G/E) 
Van Acker Pieter (G) 
Van Acker Lieven wed.(G-inw.) (inw. = inwonende) 
Van Ooteghem Frans (G) 
Van Ooteghem Frans, wed. (G) 
Van Ooteghem Jan Frans (G) 

Hoste JoosJs Ryckaert. wed. (E/G-l) 
(G-L = gebruiker van land) 
Standaert Jan Baptiste (G-l) 
Standaert Jan Baptiste (G-l) 
De Vlieghere Jacobus (G-l) 
De Vos JanJs Jan (G-l) 
Van Laecken Pieter(G-l) 
Verheye Judocus(G-l) 
Willems Jacobus(G-l) 

Vanaf 1632 bewoonde Mattheeus van Vooren als eerste deze 
kavel. In 1652 volgde Pieter Bauwens hem op. Naar het einde van de 
17de eeuw noteerden we er verschillende inwonenden. Vaak ging het om 
weduwen. Het leidt geen twijfel dat er een link was met kavel 43016. 
Waarschijnlijk vormde het vroeger één kavel. Vanaf de tweede helft van 
de 18de eeuw troffen we voor de twee naast elkaar liggende percelen 
opnieuw dezelfde eigenaars aan. Het is bijna zeker dat het hier om een 
meerledige woning ging, die zich over de twee kavels uitstrekte. Op de 
Ferrariskaart van 1777 is trouwens maar één woonhuis en schuur te 
onderscheiden. Een situatie die in de 19de eeuw nog bestond. 
Ook blijkt dat naast de woonsite stukken landbouwgrond uit beide hof
steden aan dezelfde. niet bewoners, werden verpacht. Trouwens van 
1695 tot 1725 wordt de hofstede gepacht door personen die op een ande
re hofstede in de onmiddellijke omgeving onderdak vonden. 
In 1820 waren de oude kavels 43015 en 43016 technisch samengesmol
ten en was naast het land enkel nog sprake van een huis en schuur. 
Eigenaar was toen August Hopsomer, een grootgrondbezitter in het noor
den van de stad. 

Chronologie 

1638: 'Jan pyncle met een hq[stede '" streckende metten noorthende aen 
een dreve" 140 r (SAE383/316v/1).(SAE385/316v/l). 

1638: "Jan pinckele met een hofstede verhaeckende aende westsyde dae
ran, streckende metten noorthende aen een dreve" 140 r (SAE1747/99v/4 
- 163812015). 
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1676: "Jan Robert ende pr baele thelJte met een hofstede ande westsyde 
daeran, verhaeckende ande westsyde, streckende met tnoorthende ande 
haselaeren houck dreve, suyt ende west Jov. Anna dherckere" 140 r 
(SAEI748/136/2). 

1687: Van 1687 t.e.m. 1693 was de weduwe van Lieven van Acker inwo
nende bij Adriaen Bauwens. In 1694 pachtte ze de hofstede alleen. 

1707: "den selve (via Joos Hoste) met een audt hofstedeken ten noort
westhoecke daeraen opde westsyde verhaeckende, commende met den 
noorteynde aende dreve" 140 r. (SAE387/339/1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

43016 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163843015 
164043015 
167611013 
170743015 
179604916 
1820253B329-331 

Haeselaeren hoeck 

1624-1707: hofstede & land 
1796: deel van hofstede-land 

1638-1796: 116 r (1723 m 2). 

SAE383 1 316v 11 
SAE385 1 316v 11 
SAE1748/136/2 
SAE387/339/1 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

EigenaarlGebruiker 

1638: 
1676: 
1712: 
17xx.: 
1796: 
1813: 

1624-1663: 
1664-1665: 
1660-1700: 
1693-1737: 
1701: 
1738-1739: 
1740-1748: 
1749-1756: 
1757-1760: 
1709-1763: 

142 

Oherckere Pieter (E) 
Derckere (dherckere) Anna by deele (E) 
Ohercker Marie Anna (E) 
Odemaere George Philippe (E) 
Kervyn Charles (E) 
Hop~omere Auguste (E, causa uxons) 

Bral Lauwereys (G-a) 
Bral Lauwereys, wed. (G-a) 
Bral Pieter den soonne (G-a) 
Verheye Jan (G-a) 
Verheye Joos (G.inwonende-a) 
Verheye Jan. wed. (G-a) 
(H)auwenrogghe Piet er (G-a) x vin Jan Vt'rhe-ye 
Dhont JUdOCllS (G-a) 
Van Ooteghem Pie(er l's Frans (G-al 
De Bruyckere Jan t's Gillis (G-bl 



1764-1784: 
1785-1796: 

1 728 of 1 736: 
1737: 
1737-1747: 
1748-1761: 
1753-1780: 
1780-1796: 

Historiek 

HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDEI.IJK EEKLO 

De Bruyckere Jan fs Gillis, wed. & hoirs (G-b) 
De Bruyckere Bernard (G-b) 

Vande Woestyne Gillis rG-l) 
De Vlieghere Jacobus rG-l) 
De Vos Janfs Jan rG-l) 
Van Laeclcen Pieter rG-l) 
Verheye Judocus rG-l) 
Willems Jacobus rG-l) 

Vanaf 1624 kennen we de pachters-bewoners van deze site. 
Laureyns Bral beet er de spits af. Na diens overlijden nam zoon Pieter, die 
\'oordien in de Moerstraat woonde, de pacht over. Van 1693 tot 1700 
woonden er twee families: Bral en Verheye. Het zou evenwel pas vanaf 
1709 zijn dat dit met een zekere continuïteit gebeurde. De woonruimte 
die Pieter van Ooteghem fs Frans gebruikte, werd in 1760 als tweede ver
blijf opgeheven, de andere bleef in gebruik tot 1796 en werd uitsluitend 
bewoond door de familie De Bruyckere. 

Chronologie 

1638: "Pr dherckere [aanvulling: met een hofstede daer pr bral wont] aen 
westsyde daeran oock verhaeckende, streckende metten noorthende als
vooren" 116 r (SAEI747/ 100/ 1 - 163812016). 

1676: "Jov. Anna dherckere met een hofstede by deele de morte patri ... .. 
116 r (SAE1748/ 136/3). 

1707: "Jovr marie anna dhercker aende westsyde daeraen (170743015), 
oock een verhaeckende hqfstede streckende noort als vooren .. 1 16 r 
(SAE387/339/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

43026 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163843016 
164043016 
167611014 
1707430]6 
179604917 

SAE383/316v/2 
SAE385/316v/2 
SAE1748/136/3 
SAE387/339/2 
SAE-MI086a 

Haezelaerenhopck (Moerstraete, St. Janshuysdreve) 

vóór 1622-1796: hofstede 

1638-1707: 318 r (4722 m2). 
1796: 418 r (6207 m2). 
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Eigenaar I Gebruiker 

1638: 
1676: 
1693: 
16xx: 
1695: 
1707: 
1734: 
1753: 
1796-1802: 
1820: 

vóór 1622-1643: 
1643-1644: 
1644-1646: 
1646-1647: 
1646-1708: 
1686-1699: 
1707-1709: 
1709-1714: 
1714-1717: 
1715: 
1723: 
1722-1750: 
1752-1779: 
1780-1795: 
1780-1781: 
1796: 

Historiek 

Pynckel Jan (E) 
Pinckel Lieven fs Jan (E) 
Pynckel Lieven wed. (E) 
Pynckel Adriaen (E) 
Pynckel Pieter fs Adriaen 
De Craene Pieter (E) 
Nys Jan fs Jan by coope (E) 
Martens Jan fs Pieter (E) 
Martens Bernard fs Frans (Maldegem) (E) 
Martens Bernard fs Frans, kinderen (Maldegem) (E) 

De Bats (Baets) Thieren (Olivier) (G) 
De Baets Thieren, wed. (G) 
Duerynck Pieter (G) 
Creteur Jaecques (inw.) 
Willems Cornelis fs Pieter (G) 
Dierckens Paulus fs Jan (inw.) 
Dierckens Denys (G-inw.) 
De Geetere Jan (G) 
De Geetere Jan. wed. (G) 
Goethals Lievens (inw.) 
Vande Woestyne Gillis rG-l) 
Capelie Jan rG-l) 
Lievens Marten fs Pieter (G) 
Helfrancke Jan (G) 
Campe Joannes (G) 
Campe Jacobus Frans (G) 

Ongetwijfeld de oudste hoeve in de Hazelarenhoek. Samen met 
kavel 43027 was het eertijds een omwalde hofstede. Met enig yoorbehoud 
durven we de twee percelen identifIceren met de in 1627 in de 
Hazelarenhoek gelegen venrallen hofstede. genaamd het walleken. Op dit 
ogenblik was deze in handen van twee eigenaars. Jan de Pau f's Charles 
en Jan Quataert fs Denys. die hun helft respectievelijk op 30 september 
1627 en 9 september 1628 aan Jan Blondeel fs Symoen 
verkochten.Thieren de Baets labeurde er al vóór 1622 en is de et'rste 
huurder die we kennen. In 1627 verbleven Jan de Pau (Illt'de-eigenanr '?) 
en Pieter de Vos voor één jaar op het hof. Tusst'11 1622 t'n 16~~B nott'er
den we meerdere belastingplichtige bewoners die op deze enl of YOlgt'Ildt' 
(43030) verbleven: Jaecques Verstrneten ( 1622-25), Chaerlt's 
Emershevens (1622-32). Aernollt MoeIllens (1622-2~~). COrtwlts Callt' 
(1623-24). Jooris Haeck (1623-24) en JHecqlles Willt'llls (16~~2<~~1). In 
1644 werd de pacht door Pieter Duerinck Q\'ergt'llo111ell ,',111 dt' Wt'thl\\'t' 

De 13aets, Toen Corne!ts Willellls ill 1646 het goed in pacht num. \\'nn'll 

I· /·1 
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de politieke vooruitzichten niet erg rooskleurig. De boerderijen gingen 
gebukt onder de overlast van militaire logementen en opeisingen. En toch 
zou Cornelis er 62 jaar verblijven, een onwaarschijnlijk lange periode! 
Voor zover ons duidelijk, had hij enkel in 1646-47 Jacques Creteur als 
inslaper, die de pachterswissel meemaakte. 
Vermoedelijk werd de kavel na 1717 en tijdlang niet door de officiële 
pachter bewoond. Vanaf het midden van de 18de eeuw kennen we weer 
de bewoners: Lieven Marten, Jan Helfrancke, Joannes en Jacobus 
Campe maakten het Ancien Régime vol. Vanaf het begin van de 18de eeuw 
werd de hofstede samen verpacht met kavel 43030, dit ofschoon deze aan 
de oostzijde van de dreef lag. Dat de twee bedrijven op dit ogenblik één 
geheel vormden, blijkt in 1707 waar van kavel 43030 expliciet wordt 
gezegd: ~als deel van den hove" (nI. van 43026). 

Chronologie 

1638: " ... streckende metten oosthende ende suutsyde ande voorn. dreve 
(St. Janshuysdreve) alf hier mede ghemeten ende is een hofstede ... " 318 
r (SAE383/318/3) (SAE385/318/3). 

1638: " ... streekende metten oosthende ende suutsyde aende voorn. dreve 
(St. Janshuysdreve) half mede ghemeten ende is een hofstede met een 
deel vanden sticke suyt daeran ... " 318 r (SAEI747/ 101/3 - 163812026). 

1676: "den zelven (Lieven Pinckel) met een hofstede ende een deel van een 
stick lant ... met t' oosthende ande haselaeren houck dreven ... " 318 r 
(SAEI748/ 138/ 1). 

1707: "den selven (pr de craene) aen t'oosteynde daeraen. streekende met
ten oosteynde aende voorn. dreve half mede ghemeten ende is een hofste
de met een deel vanden stucke suyt daeraen blocx" 318 r 
(SAE387/34Ov/3). 

(1707430271 [F1796049291 "den selven met een deel vanden hove ende 
den lochtynck noort veurghemeene aen ... .. (170743026) 234 r. Eigenaar in 
1796 is Bernard Martens, 234 r, land. 

Noten 
Lb1638: 163843026 SAE383/318/3 
Lb1640: 164043026 SAE385/318/3 
Lb1676: 167611024 SAEI748/138/1 
Lb 1 707 : 1 70743026 SAE387 / 340v /3 
F 1 796 : 1 79604928 SAE-M 1086a 
H 1820: 1820364B316-318 SAE-M 1086b 
SAE 822, Wettelijke passerlngen, 1616- 1636, rol. 77, 79. 



ERIK DE: SME:T 

43030 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Hoochstraete 

1638-76: hofstede 
1707: deel vanden have (van 43026) 
1796: land 

1638: 231 r (3430 m 2) 

1796: 234 r (3475 m 2) 

Eigenaar I Gebruiker 

1638: 
16xx: 
vóórl670: 

1671: 
1671: 
1707: 
17xx: 
1713: 

1726: 
17xx: 
1745: 
1782: 
1796: 
1827: 

vóór 1622-1652: 
1653-1654: 
1645-1670: 
1671-1678: 

Historiek 

De Croocq Heindryck (E) 
Buyck J ooris by deele causa uxoris (E) 
Van Ghenachte Pieter. Jan & Cathelyne fs/fa Herman 
x J acquemynken de Croocq fa Heyndric (E). 
Van Ghenachte Cathelyne (E). 
Willems Lieven fs Pieter by coope (E) 
De Craene Pieter (E) 
De Pau Jan fs Jan (E) 
De Pau Jan fs Jan (1/2) & De Lanssusere Joseph wed. 
en kinderen (1/2) (E) 
De Pau Judocus fs Jan (synen vader) 
De Lanssusere Joseph wed. (E) (geheel) 
De Lansusere Theresia (E) 
Everard F'rancies (E) 
Martens Bernard (Maldegem) (E) 
Everard Pieter. kinderen (E) 

De Vos Guilleaeme (G-a) 
De Vos Guilleaeme. wed. (G-a) 
Eelegheer (Helrgeer) Pieter (G-b) 
Eelegheer Pieter. weel. (G-b) 

Van deze kavel kunnen we stellen dat hU. op uitzondering \'oor 
de 17de eeuw. een kopie is van vorige (43026) die aan de westziJde nUl 

de boerderiJ dreef lag. Vóór 1622 verbleef Gllillaeme de Vos met z~ln gezin 
reeds op de hoeve die er als een zelfstandig bedrijf bestonci, Vannf 1645 
kwam de familie van Pieter Ee1egheer nIs tweede gezin op het erf. Tot 
1654 bleven beide gezinnen er boeren. daarna tot 1678 leefde Eeleght't'r 
er alleen. Met het ve'l"Clwijnen van de wedtlw{' \Vt'rd de hofstede opgeslorpt 
door voorgaande hofstede (zie 43026) en verdween het gt'bOll\Vt'lH'omplt'x. 
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Chronologie 

1638: "heindryck de croocq met een hofstede ... over een dreve metter 
noortsyde ande hoochstraete" 231 r (SAE383 I 319 I 1). 

1638: "hcde croocq met een hofstede ten suytoosthoekke daeran overeen 
dreve metter noortsyde aende hoochstrate" 231 r (SAE 1 747 1101 v 13 -
163812030). 

1645 - + 1658: Pieter Eelegheer werd niet getaxeerd tussen 1650 en 1653. 
Woonde hij er tijdelijk niet, of worden we hier opnieuw geconfronteerd 
met één van volgende situaties: niet opgenomen in de ommestellingen 
wegens tijdelijk onvermogen of door in mindering brengen van een 
tegoed? 

1676: "Lieven willems fg pr by coope met een hofstede, bet oost van daer 
over de haselaerenhouck dreve, met de noortsyde aende hooghstraete hier 
alj mede gande" 231 r (SAE17481 138v 13). 

1707: "den selven (pieter de Craene) met een deel vanden hove ende den 
lochtynck. noort veurghemeene daeraen ... " 234 r (SAE387 1341 11). 

Noten 
Lb1638 : 
Lbl640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

163843030 
164043030 
167611029 
170743027 
179604929 

4.3 BELOOP 50, WAAIAKKER 

SAE383/319/1 
SAE385/319/1 
SAE1748/138v/3 
SAE387/341 I 1 
SAE-MI086a 

Den waeyacker. daer adriaen ryckaert in woondt. Ande noorsyde 
hieran over den voorn. grooten waierganck. ande oostsyde vanden peper
strate ende aende suutsyde vande waeysirate, oostwaert streckende tot 
ani meulestratken. van zuutweslhouck inne (1638 - SAE383 fol.370). 

50036 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Waeystraele 

vóór 1622: hofstede 
1640: land [latere aanvulling: wylent een hofstede] 
1676: land 
1707: wylent een hqfstede, nu land 
1796: land 

1707 -1796: 668 r (9920 m2) 

147 
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Bdoop 50. !JC'rc('[crillfj po[rwlls /\('( [nllcl/)o('/c 1'(1/1 /tl:U~ lult F. I'lIlt'. lid 1~t'klo.St' 
I a n c1l>ot'\c .. ) 

J ·18 



HET HISTORISCH KADA~TEr{ VAN NOORDELIJK EEKLO 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: De Vyt Jan (E) 

vóór 1622-1630: Vergauwe Adriaen (G) 
1630-1639: Van Hende Pieter (G) 

Historiek 

De bewoningsgeschiedenis van deze kavel situeert zich in grote 
mate buiten het tijdsbestek van ons onderzoek. Slechts kortstondig, -
enkel \'an 1622 tot 1639 - is sprake van een hofstede. Latere 17de -eeuw
se bronnen maken enkel nog gewaag van lant. synde wylent een hof
stede. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat we slechts twee bewoners kennen: 
Adriaen Verga uwen en Pieter van Hende. Gezien de situering. ver van de 
weg af. denken we dat het hier eerder om een occasionele huisvesting 
ging op een van oorsprong stuk landbouwgrond. 

Chronologie 

1638: Jan de vyt met een stick ande oostsyde daeran streckende metten 
suuthende alsvooren ende noorthende an syn selJs voorsyde landt (latere 
aanvulling:wylent een hofstede) 2g. 68 R" (SAE383/376v/1). 

1676: "Adryaen de vydtfsjan by deel de morte matri met een stick lant ... 
667 R" (SAEI748/269/l). 

1707: "den selven (pr. De caussemaecker) met een stuck ... metten suyte
ynde aende waeterganck ende metten noorteynde aen syns selJs voorga
ende landt. wylent een hofstede 2g. 68 R" (SAE387/498/ 1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lbl676 : 
Lbl707 : 
Fl796 : 

50041 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163850036 
164050036 
167624036 
170750037 
179605383 

Waeystraele ( 1638) 

1638-96: hofstede 

SAE383/376v/l 
SAE385/376v/l 
SAEI748/269/l 
SAE387/498/1 
SAE-MI086a 

14U 
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Eigenaar I Gebruiker 

1638: 
16xx: 
1680: 
1707: 
1719, 1731: 
1751-1796: 
1820: 

1631-1641: 
1641-1646: 
1647: 
1648-1649: 
1674: 
1675-1677: 
1678-1681: 
1681-1701: 
1702: 
1712-1748: 
1719-1728: 
1732-1738: 
1739-1793: 
1791-1796: 

Historiek 

Pauwels Joos (E) 
Gabriel Pauwels (E) 
De Langhe Pauwels (E) 
De Langhe Pauwels dhoirs (E) 
De J aeghere Jan fs Jacques causa uxoris (E) 
De Jaegher Judocus (E) 
De Jaegher Judocus, kinderen (E) 

De Vyt Pieter (G) 
Goethals Lieven (G) 
Goethals Lieven, wed. (G) 
Vercruysse Jan (G) 
Van Waes Joos (G) 
Doosselaere Jan (G) 
Van Sleehaeghe Anthone & wed. Jan Doosselaere (G) 
De Pau(w) Jan fs Matthys (G) 
Bauwens Laureyns (G) 
Vlerick Joos (G) 
De Jaeghere Jan fs Jacques (E/G-b) 
Roets Lieven (G) 
Herpelynck Lieven fs Pieter (G) 
Van Vooren Ignatius (G) 

In 1631 troffen we de eerste pachter voor deze hofstede aan. 
Ongetwijfeld is de bewoning ouder. Het blijkt hier om een omwalde hoeve 
te gaan, waarvan men in de 17de en 18de eeuwse landboeken evenwel 
geen melding meer maakt. Blijkt dat in de Jaren dertig en negentig ,'aI1 

18de eeuw kortstondig twee gezinnen op het goed vertoefden. Dit dubbel 
gebruik blijkt evenwel meer uitzondering dan regel te zijn geweest. 

Chronologie 

1638: "den selven (Joos Pauwels) met een Ilqfstede ende een sticskcn op 
lwesthende ende ande suytllende ... " (SAE383/377/3). 

1676: "den selven (pauwels de Langhe) by deele ende cDOpe (ll'tten hoq/èle 
van Joos pauwels haerlieden grootvader ende by CDOpe pan gabriel pall
wels) alsvooren met een hq{stede ende een sticxken lam up twesthend() ... 
383 R" (SAE1748/269v 13). 

1707: "de selve met een hq{stede ende een stucxken ..... (SAE~~R7 /399/1). 

Noten 
Lb 1638 : 
Lh 1640 : 

J riO 

163850041 
164050041 

SAE3R3/377/3 
SAE~lR5/~~77 /~~ 



Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

50047 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

H~:T HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKW 

167624041 
170750042 
179605389 
1820272C 103-107 

Waeystraete 

1638-1796: hofstede 
1676: een behuysde hofstede 

1638-1796: 825 r (12251 m 2) 

SAEI748/269v/3 
SAE387/399/1 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

1676: 820 r (188 & 632 r) (2782 & 9385 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

vóór 1622-1643: 
1643: 
1643-1680: 
1680: 
1691, 13 mei: 
1707-1713: 
1796: 
1829: 

vóór 1622-1643: 
1643-1677: 
1678-1680: 
1681-1692: 
1692-1693: 
1692-1694: 
1693-1711 : 
1712-1748: 
1749-1796: 

Historiek 

Ryckaert Adriaen (E/G) 
Ryckaert Joos fs Charles (E) 
Huyghe Gabriel & Lieven (E) 
Rycquart Elisabeth wed. Huyghe Lieven (E) 
Ryckaert Joos fs Joos (E) 
Ryckaert Jan & Joanna, kinderen Joos ( (E) 
Schollaert Joannes (Kaprijke) (E) 
Schollaert Carel wed. 

Ryckaert Adriaen (E/G) 
Huyghe Gabriel (E/G) 
Huyghe Gabriel, wed. (E/G) 
Van Waes Adriaen (G) 
Verbrugghe Joos (G-inw.) 
Van Overmeere (Vermeere) Jan (G-inw.) 
De Pau Lieven fs Jan (G) 
Flerynck Joos (G) 
De Taeye Jan fs Pieter (G) 

Deze hofstede, waarvan het woongedeelte op kavel 50047 te 
situeren was, is niet te scheiden van de drie aangrenzende kavels, name
liJk 50044 waarop de schuur was opgetrokken, 50045 met boomgaard en 
50046 tuin en land. Tijdens de 17de eeuw werd het goed overwegend 
bewoond door de eigenaars. Vanaf de laatste decennia van de eeuw tot 
het einde van het Ancien régime waren het uitsluitend pachters die de 
uitbating In handen hadden. 

IRI 
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Chronologie 

1638: "den zelven (Adriaen ryckaert) met i stick ende hofstede ant zuu
thende daeran. streckende metten zuuthende anden waterganck ... 825 R 
" (SAE/383/378/3j. 

1676: "den selven gabriel huyghe in eTjve over den hiljt ande westsyde. 
lieven huyghe dander hilft ande oostsyde. hebbende suyt daeran een 
behuysde hofstede, west den selven gabnel huyghe by coope van joos 
Ryckaert oost den voorn. lieven huyghe causa uxoris naeroolgende lant. 
groot 188 R" (SAEI748/270v/3j. 
"den selven gabriel huyghe heeft suyt daeran een stick Zant.... 63 R" 
(SAEI748/271/1). 

1707: "de selve kinderen met een hofstede ende een stuck Zandt aen tsu
yteynde daeran. streckende met den suyteynde aenden waeterganck. ten 
noorteynde aende westsyde veurghemenne inden hove met het voorgaen
de deel ... " 825 r (SAE387/400/1j. 

1676: "Gab reel huyghe by coope vanjoos Ryckaertfg charles met een stick 
Zant ende hofstede ... 798 R" (SAEI748/270/3-betreft 50044). 

1707: "de kinderenjoos ryckaert met een stuck ... met den suyteynde aen
den waeterganck synde ten noorteynde de westsyde vanden hove daer de 
schuere op staet. vif:f pter(preter) ij R" (SAE/387/399v/l-betreft 50044). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

50055 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

/62 

163850044 
164050044 
167624044 
170750045 
179605392 
163850047 
164050047 
167624047 
167624048 
170750048 
179605396 
1820518C87 -92 

Waeystraete 

1638-1707: land 
1796: 2 hulzen 

1638-1796: 376 r (5584 m 2) 

SAE383 / 3 77\' /3 
SAE385/377v/3 
SAEI748/270/3 
SAE387/399v/l 
SAE-MI086a 
SAE383/378/3 
SAE385/378/3 
SAE1 748/270v/3 
SAEI748/271/1 
SAE387 /·lOO/ 1 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 
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Eigenaar/Gebruiker 

1796-1805: 
1792-1796: 
1796: 

Historiek 

Standaert Martinus (E) 
Van Ovenreldt Pieter (G) 
Van Damme Jan Frans (G) 

Deze kavel werd pas op het einde van het Ancien régime 
bebouwd. Eigenaar Martinus Standaert liet er, waarschijnlijk in twee 
bouwfasen. twee huizen optrekken. In 1792 nam Pieter van Ovenreldt er 
zijn intrek en vanaf 1796 werd het de vaste stek van Jan Frans Van 
Damme. 

Chronologie 

1676: uden selven Lieven Ryckhaert heeft ant noorteynde daeran een stick 
lant streckende met het noorteynde ande waeystraete ... 1g 76 R" 
(SAEI748/272v/3). 

Noten 
Lb 1638 : 
Lb1640 : 
Lb 1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

163850055 
164050055 
167624059 
170750056 
1 79605405/ -406 
1820543C73-76 

4.4 BELOOP 51, DE WOESTIJNAKKER 

SAE383/379v /2 
SAE385/379v /2 
SAEI748/272v/3 
SAE387/401/3 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

Den oostyn acker. Ande noortsyde vande voorn. waystrate, ande 
westsyde vande galghestraie, ende ande zuutsyde vande vlotstrate, 
beede alf hier mede ghemeten. westwaert tot St vincentsstraetken (oor
spronkelijk stond er: Si vincentsstick) oock alf hier mede ghemeten van 
oosten in (1638 - SAE383 fo1.383). 

51011 

SUuering 

Aard 

Oppervlakte 

Vloisiraie (Vlotte) 

1638-1707: bos 
1796: huyseken 

1838-1707: 750 r (I I. 138 m 2) 
1796: 375 r (5569 m2) 

IR3 
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Eigenaar/Gebruiker 

1796: De Wispelaere Gabriel (E) 

Historiek 

Deze kavel, oorspronkelijk 750 roede, werd bij het begin van de 
18de eeuw opgesplitst in twee percelen van 375 roeden. Slechts op het 
einde van de 18de eeuw werd een deel bos gerooid en kwam er een klei
ne woning. Het was trouwens de enige bebouwing binnen dit schrale, 
bosrijke beloop. 

Chronologie 

1638: Uden zelven (joos pauwels) met een bosch ... streckende metten noor
thende ande vlotstrate ... " 750 r (SAE383/384v/3). 

1707: jan de lannoy by coope met eenen bosch ... metten noorteynde 
aende vlotstraete .. " 750 r (SAE387/405v/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820 : 

163851011 
164051011 
170751010 
179606013 
1820414C 18-21 

4.5 BELOOP 52, ZUIDMOERSTRAAT 

SAE383/384v/3 
SAE385/384v/3 
SAE387/405v/2 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

Den zuutmoerstrate [nu Hoge Moerstrate]. Ande noortsyde vande 
voorn. waystrate. ande westsyde vande galghestrate, ende ande zuutsy
de vande vlotstrate. beede alf hier mede ghemeten. westwaert tot St vin
centsstraetken (oorspronkelijk stond er: St vincentsstick) oock alf hier 
mede ghemeten van oosten in (1638 - SAE383 [01.388). 

Noortmoer Acker (latere aanvulling:aende noordzyde van de 
hoogstraete). Aende westsyde van Ste vyncents straetken. aende noortsy
de vande moerstraete (siel, die hier ha~f mede ghemeten is. gereserveert 
een roede breede voor de slaegh voor beede de zyden ende aende suytsy
de vande moerstraete die niet en is mede gemenet dan tot den schootkant. 
westwaert te niete loopende int vergaederen vande selve twee straeten. 
van oosten in (1676 - SAE1748 [01.252v). 

Jfj5 
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HET HISlURJSCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKW 

52017 

Situering Moerstraete 

Aard vóór 1622-1699: hofstede 

Opperolakte 1638-1796: 827 r (12.281 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

vóór 1638: 
1676: 
1683: 
1691: 

1693-1699: 

1704: 
1734: 
1758: 
1765: 
1780-1796: 
1827: 

vóór 1622-1662: 
1663-1668: 
1669-1682: 
1683-1690: 
1690-1692: 
1681-1699: 
1693-1699: 
1686-1718: 
1719-1728: 
1715-1733: 
1748-1753: 
1775-1779: 
1780-1796: 

1705: 

1729: 
1736: 
1757: 

Historiek 

Slomme Niclaes x Allaert Cathelyne dhoirs (E) 
Van Laere Guilliame (E) 
De Wispelaere Pieter (E) causa uxoris susana roegiers 
Pynckel Jan fs Lieven "gheheel alleene" over 
Van Laere (E) 
Serraes Pieter x wed. De Wispelaere Pieter & 
kinderen (E) 
Vanden Kerchove Tobias (E) (498r) 
Vanden Kerchove Jacobus (E) 
Vanden Kerchove Joannes Ambrosius (E) 
Wynne Pieter (E) tot caprycke 
Wynne (Wyne) Francies (E/G) 
Saillue Petrus causa uxoris Wynne (E) 

Wauters Joos de Luykenare (G) 
Wauters Pieryntien (G) 
De Zutter (Suttere) Lieven fs Lucas (G) 
De Wispelaere Pieter (E/G) 
De Wispelaere Pieter, wed. (E/G) 
Dierkens Pauwels (G-inw.) 
Serraes Pieter x wed. De Wispelaere Pieter (E/G) 
Dierkens Jan (498r) (G) 
Dierkens Jan, wed. (G) 
Dierkens Joos (G-inw.) 
Keppens Jan (G-inw.) 
Weynne Jooris (G) 
Wynne (Wyne) Francies (G/E) 

De Zutter Jan & Van Sleegem Jacobus elk 1/2 (160r) 
(G-l) 
Lievens Pieter (G-l) 
Roete Jan Js Pieter (G-l) 
Meganck Pieter(G-l} 

Het gaat hier om een oude hofstede die reeds vóór 1622 was 
bewoond. Hoewel enkele lacunes voorkomen, is het vrijwel zeker dat er 
tot 1780 permanente bewoning was. Op dit ogenblik nam eigenaar 
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Francies Weynne de hofstede in gebruik zonder er evenwel zelf te wonen. 
Beide hofsteden lagen tegenover elkaar in de Moerstraat. 

Chronologie 

1638 : .. Dhoirs nidaes Blomme met een stick ende hofstede ... "827 r 
(SAE383 / 390v /3). 

1676: "(Guilliame van laere thouwelyck hebbende de wed. joos standaert 
met de kinderen vanden selven standaert) de zelve met een stick [ant ende 
hofstede ant noorthende ... " 827 r (SAEI748/255/2). 

1 707: "den selven met een stuck ende hofstede aen tnoordeynde daera
en, streckende met den noorteynde aende moerstraete ende metten oost
seyde aenjan de zutter ende jaecques van sterckhem landt vif:f xxvij R" 
(SAE387/413/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
SAE,822 fo1.129. 

52021 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163852017 
164052017 
167623018 
170752020 
179606062 

SAE383/39Ov/3 
SAE385/390v /3 
SAEI748/255/2 
SAE387/413/3 
SAE-MI086a 

Wettelijke passeringen 25 okL1629. 

Moerstraete 

1638-1750: hofstede 

1638-1796: 200 r (2970 1112) 

Eigenaar/Gebruiker 

1624: 
-1706: 
1706: 
1722-1750: 

1741: 
1759: 
1785: 
1796: 
1805: 
1827: 

1624-1682: 

J!5H 

Vande Woeslyne (Hoslyne) Pieter (E/G) 
Chapelel Jacques (E) 
Capply Jacques met syne kinderen (El 
Capelie Jan "met syne broeders ende sllsters, 
alle kinderen van t100rn. jacques C'aplé" (El 
Van Lantschoot Jan d'aude (El 
Dhaese Frans (E) 
Dhaese Frans. wed. en zonen (E) 
Campe Jan Frnneies (El 
Campe Jacabus Frnndes (E) 
De Riek Francies (El 

Véll1de Woeslyne (Hoslyllel Pit'tt'r (E/G) 



1683-1687: 
1688-1699: 
1699-1724: 
1725-1733: 
1737-1745: 

1705-1722: 
1709-1722: 
1722-1750: 

1728: 
1730: 
1736: 
1746: 

Historiek 

HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKW 

Vande Woestyne (Hostyne) Pieter, wed. (E/G) 
Gillebert Noë (G) 
Pyffroen Pieter (G) 
Pyffroen Pieter, wed. (G) 
De Baets Jooris fs Jooris (G) 

Staelens Niclaeys (G) 
Ryckaert Philips (G) 
Capelie Jan "met syne broeders ende susters, 
alle kinderen van voorn. jacques Caplé".(E/G) 

Steyaert Marten (G-l) 
Roete Jan (G-l) 
Steyaert Marten (G-l) 
Dhaese Frans (G-V E) 

De eerste bewoning is te situeren in 1624 wanneer eigenaar 
Vande Woestyne er komt wonen. Vanaf de 18de eeuw woonden twee fami
lies op de hofstede. Na 1750 noteerden we pachters die in de Moerstraat 
eveneens nog andere hofsteden in pacht hielden. Diverse hypothesen zijn 
ook hier mogelijk: waren alle hofsteden wel behuisd of werden kleine 
boerderijtjes gebruikt als extra ruimte? Vragen waarop we niet steeds een 
antwoord hebben. 
Ons steunende op de belastinglijsten was er na 1750 geen permanente 
bewoning meer. 

Chronologie 

1638: "den selven (pr vande woestyne) met syn hofstede ... streckende met 
den noortende ande moerstraete ... " 200 r (SAE383/391 v 11). 

1676: "den zelven (pr vande wostyne) met syn hofstede ant noorthende 
daeran streckende metten noorthende ande moerstraete ... " 200 r 
(SAE 1 748 1255v /2). 

1707: "den selven met een hqfstede .. . streckende met den noorteynde 
aende moerstraete ... " 200 r (SAE387 / 414 /1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H 1820: 

163852021 
164052021 
167623022 
170752024 
179606067 
1820138B222-224 

SAE383/391/l 
SAE385/391 I 1 
SAEI748/255v/2 
SAE387/414/1 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 
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52022 

Situering 

Aard 
1796: 

Oppervlakte 

Moerstraete 

1627-1707: hofstede 
huyzeken 

1638-1796: 217 r (3222 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1628: 
1676: 
1712: 
1736: 
1744: 
1762: 
1784: 
1802: 

1829: 

1627-1644: 
1643-1660: 
1661-1692: 
1693-1698: 

1706: 
1711: 
1725: 
1734: 
1751: 
1777-1796: 

Historiek 

D'Herckere Pieter (E) 
D'Herckere Anna (E) 
Ke~ Frans, advocaet (E) 
Ke~ Jacques fs Frans (E) 
Kervyn Marie Barbara (E) 
Ke~ Anne Catharina (E) 
Ke~ Jan Baptist (E) 
De Potter Louis causa uxoris Ke~ Collete fa 
Jan Baptist (E) 
De Potter Joseph (E) 

De Vlieger Jan (G) 
Rooman Daniel (G) 
De Bruycker Denys (G) 
Van Meenen Joos (G) 

Pillfroen Pieter (G-l) 
Standaert Jan Baptiste (G-l) 
Van Ooteghem Frans (G-l) 
Buerman Pauwels (G-l) 
Buerman Francies (G-l) 
Matthys Philips (G-l) 

Bewoning vanaf 1627. Vanaf het begin van de 18de eeuw 
bewoonden de officiële pachters deze kavel niet meer. De pachters waren 
uitsluitend landbouwers die in de onmiddell~jke omge\ing op een andere 
hofstede verblijf hielden. De bewoners van het huyzeke1l in 1796 konden 
we nog niet achterhalen. 

Chronologie 

1638 : « pr d'herdcere met ee1l hQ{slede ... » 217 r (SAE~~R~~/~~H 1,,/2). 

1676 : .JÜvrAIlIlCl dherdcere hy de{'le de morlt' pnrri mei {,(,/l 1t(~fstt'd(' ... • 
217 r (SAEI748/255v/~l). 

UiO 



HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

1707: "den Advocaet kervyn met een hojstede ... "(SAE387 /414/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

52025 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163852022 
164052022 
167623023 
170752025 
179606069 
1820451 B230-232 

Moerstraete 

1632-1740: hofstede 
1740-1796: land 

1638-1796: 100 r (1485 m 2) 

SAE383/391v/2 
SAE385/391v/2 
SAE1748/255v/3 
SAE387/414/2 
SAE-MI086a 
SAE-M1086b 

Eigenaar/Gebruiker 

1632/33-1654: 
1676: 
1697: 
1716: 
1719: 
1736: 
1760: 
1796: 
18xx: 
1820: 
1827: 

1632/33-1654: 
1655-1657: 
1687-1740: 

1685-1697: 
1719: 
1723: 
1730: 
1737: 
1749: 
1757: 
1760: 
1777: 

Vande Woestyne (Hostyne) Jooris (E/G) 
Vander Woestyne Daneel fs Jooris & Verhegge Jan (E) 
Vander Woestyne Daneel (E) 
Vander Woestyne Gillis (E) 
Verstraete Joos (E/G) 
De Smet Jan Baptist "binnen eecloo cuypere" (E) 
Buerman Frans (E/G) 
Willems Carel, Waerschoot (E) 
Martens Marie, wed. De Beir Dominicus (E) 
Geeraert Jan Baptist, Waerschoot (E) 
Van Doosselaere Louis causa uxoris (E) 

Vande Woestyne (Hostyne) Jooris (G/E) 
Vande Woestyne (Hostyne) Vincent (G /E) 
Wauters Cornelis fs Gheeraert (G) 

Lippens Jan (G-l) 
Verstraete Joos (G-l/ E) 
Tijs Jan (G-l) 
Steyaeri Marien (G-l) 
Van Ootegem Francies (G-l) 
Dhont Judocus (G-l) 
Van Ooieghem Pieier js Francies (G-l) 
Buerman Frans (G-l/ E) 
Matthys Philips (G-l) 

J (j J 
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Historiek 

Eigenaar Jooris vande Woestyne was in 1632-33 de eerste 
bewoner van zijn goed. Tussen 1655 en 1686 noteerden we geen bewo
ners. In 1687 kwam er weer een landbouwer op de hofstede. 
Met Cornelis Wauters verdween in 1740 de bewoning op deze kavel. Hij 
was tevens de enige pachter geweest, zij het dan wel gedurende circa 53 
jaar. 

Chronologie 

1638: "Jooris vande woestyne met een hofstede 
(SAE383/392/2). 

100 r 

1676: "Danneel vande wostynefg jooris endejan verhegghe causa uxoris 
fiajooris vande wostyne elck dhilJt meteen hofstede ... met het noorthen
de aende moerstraete" 100 r (SAE1748/256/2). 

1707: "Daniel vander woustyne aende westsyde byden noorteynde dae
ran met den noorteynde aende moerstraete" 100 r (SAE387/414v/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

52033 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163852025 
164052025 
167623026 
170752029 
179606073 
182018 7B235-236 

Moerstraete 

1659- 1796: hofstede 

1638-1796: 197 r (2925 m2) 

SAE383/392/2 
SAE385/392/2 
SAEI748/256/2 
SAE387/414"/3 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
1659-1684: 

1690,24 nov.: 
1707: 
1711 : 
1796: 

1638: 

/ ()~) 

De Pat! Jan l's Pieter (E) 
Van Basselaere Vyncent (146 r) (E/G) & 
Willems Lievyne (51 r) (E) 
Van Haeck Pieter (E) 
Van Haecke Piet er dhoirs (El 
Van Haecke Jacobus (E/G?) 
Willems Carel (E) 

De Pml PielerJs lIeunnrick (0-1) 



1659-1684: 
1685-1697: 
1685-1692: 
1700-1715: 
1705: 
1705-1713: 

1713: 
1723: 
1730: 
1737: 
1749: 
1757: 
1761: 
1777: 

Historiek 

HET HISJ'OruSCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKW 

Van Basselaere Vyncent (146 r) (E/G) 
Van Basselaere Vyncent. wed. (E/G) 
Lippens Jan (G) 
Spittael Marten (G) 
Dhercker Pieter Is Pieter (G?) 
Van Haecke Jacobus (G?/E) 

Verstraete Joos (G) 
Tys Jan (G) 
Steyaert Marten (G) 
Van Ootegem Francies (G) 
Dhont Judocus (G) 
Van Ooteghem Pieter Is Francies (G) 
Buerman Francies (G) 
Matthys Philips (G) 

De vroegste bewoning met de familie van Vincent van 
Basselaere dateert van 1659. Tot het begin van de 18de eeuw kende de 
hofstede bewoning. Daarna troffen we er enkel nog pachters aan die het
zij de oostelijk gelegen boerderij (52025) of het daar tegenover gelegen 
goed pachtten (64072) en het eventueel bewoonden. De concentratie van 
de drie sites liet ons niet toe om het exacte woonverblijf aan te duiden. 

Chronologie 

1676: "Vyncent van basseLaere met jC xLvj R (146) vande oostsyde inne. 
Lievyne wilLems met Ij R (51) ande westsyde veurghemeene van een hof
stede daer hy woont ... " (SAEI748/257v/2). 

1707: "den seLven met syn hofstede aen tnoorteynde daeraen. streckende 
met den noorteynde aende moerstraete ende metter oosteynde aen Daniel 
vander woustyne voorschr. hofstedejC xcvy R" (SAE387/416/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lbl640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

52034 

Situering 

Aard 

163852033 
164052033 
167623035 
170752037 
179606082 

Moerslraete 

vóór 1622-1707: hofstede 
1796: fwfstedeken 

SAE383/393vjl 
SAE385/393v jl 
SAEI748/257v/2 
SAE387/416/2 
SAE-M1086a 
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Oppervlakte 1638-1758: 278 r (4128 m 2) 
1758-1796: 178 r (2643 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
1675: 
1683, 15 nov.: 
1685, 11 mei: 

1717: 

17xx: 
1760: 
1796-1820: 

1639/40-1670: 
1670-1676: 
1675-1682: 

Van Hende Adriaen (E/G) 
Van Hende Christoffel fs Adriaen (E/G) 
De Pau Jan fs Gillis & Daese Pieter (E/elk 1/2) 
Dhaese Pieter (E geheel) by deele. d'een helft 
causa usoris 
Dhaese Jan by successie, Lieven Staelens fs 
Lieven (E/elk 1/2 ) 
Martens Jan fs Pieter (E 1/2) 
Martens Jan fs Pieter (E +39 r) 
Martens Pierre fs Francies (E) 

Van Hende Adriaen (G-a/E) 
Van Hende Adriaen, wed. (G-a/E) 
Van Hende Christoffel fs Adriaen (G-a/E) 

vóór 1622-1643: Dierkens Sebastiaen (G-b) 
1644-1654: Dierkens Sebastiaen, wed. (G-b) 

1685-1688: 
1697: 
1702: 
1707-1719: 
1715-1736: 
1723-1737: 
1738-1758: 
1759-1777: 
1778-1781 : 

Historiek 

Dhaese Pieter (G/E geheel) 
PynckelJaecques (G) 
Spittael Marten (G) 
Dhaese Jan (G/E) 
Vande Woestijne Gillis (G) 
Steyaert marten (G) 
Steyaert marten (G) 
Lievens Pieter (G) 
De Doncker Lieven fs Lieven (Gl 

De in 1638 opgegeven oppervlakte van 278 roede die tot 1759 
aangehouden bleef en waarop de gebruikers als dusdanig belasting 
betaalden, bleek schromelijk overdreven. Op 5 september 1759 corri
geerde landmeter Pieter de Rycke de kavel naar 178 roede. Meer dan een 
eeuw, van het midden van 17ele tot het laatste kwart \'an de 18de eeuw. 
was het perceel in handen van twee eigenaars: eerst beschikten ze elk 
over de helft. daarna kregen we een verhouding \'an 75 en 25%. In 1196 
was de kavel opnieuw in handen van één bezit ter. 
De bewoning gaat met Sebastiaen Dierkens terug tot ,'óör 1 G22. Vanaf 
1639/40 bewoonde ook de eigenaar {"en deel "l111 de hofstt'Cit .... Zeker tot 
1685 woonden er twee pachters, Vanaf h<:'t begin "l111 de lRdt' t't'U\\' wer
den we ook hier g{"conti'onteerd met pachters dit' netter waren op Ilwt'r
dere pachtgo<:'clerc:-n. o.a. 52021 c:-n 520~ia. 
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HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

Chronologie 

1640: "Adriaen van hende met syn hofstede ande westsyde daeraen (van 
52033) metten noorthende alsvooren (Moerstraete) !:flxxviij R. (278)" 
(SAE385/393v/2). 

1676: "Christoffel van hende fg Adryaen by deele de morte patri et matri 
met syn hofstede ande westsyde daeran ... 278 R" (SAE1748/257v/3). 

1707: "Jan Dhaese met _ ende Lievenfg Lieven Staelens _ in een hofstede 
aende westseyde daeraen (van 52037) met den noorteynde als vooren 
(Moerstraete) ft Ll()€vifj R. 178 R" (SAE387/416/3). 

1707* : "nota dat volgens metynghe vermelt by resolutie vanden Collegie 
vanden 5 7bre 1 759 dese partye maer groot en is tot 1 78 r. dat het surplus 
niet bevonden en is te exteren alsmede dat die competeert aen Sr Jan 
Martens ende gebruyckt wort by pr lievens" (SAE387/416/3). 

1760* : "Jan Martens noch 39 roeden. by dien t saemen 1 78 roeden. synde 
de geheele grootte van dese partye volgens de metynghe gedaen by d'hr 
pr de Rycke als vermelt per lantboek van eecloo, folio 416". 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

52052 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163852034 
164052034 
167623036 
170752038 
179606084 
18203728257-259 

Moerstraete 

1638-1676: land 
1707: hofstede (deel) 
1796: land 

1638-1796: 450 r (6638 m 2) 

SAE383/393v/2 
SAE385/393v/2 
SAE1748/257v/3 
SAE387/416/3 
SAE-M1086a 
SAE-M1086b 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
1676: 
1680: 

1697: 
1705: 

Plnckele Anthone (E/G) 
Pynckle Jan fs Anthone (E) 
Pynckle Jan kinderen (1/2) & Ryckaert Joos l's 
.Joos causa uxorls Lyveine syne huysvrauwe (1/2) (E) 
Pynckle Jan kinderen (geheel E) 
Pynckel Lieven fs Jan (E) 

16!5 
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1729: 
1744: 
1789: 
1789: 
1813, 1820: 

1687: 
1692: 
1697: 
1701: 
1701: 
1723: 
1736: 
1757: 
1764: 
1771: 

Historiek 

Goossens Pieter (E) 
De Meester Lieven met syn twee swaegers (E) 
Lippens Joannes & cons. (E) 
De Smet Jan Frans (E) by coope 
De Vos Bernard (E) 

De Suttere Lieven (G) 
De Rycke Janjs Jan (G) 
De Clercq Joos (G) 
Van Damme Jooris (G) 
Verstraete Joos (G) 
Tys Jan (G) 
Weynant Pieter (G) 
De Jaegher Jan Francies (G) 
Van Ooteghem Francies wed (G). 
De Pau Carel Frans (G) 

Naar onze mening heeft deze kavel onder het Ancien régime 
geen bewoning gekend. De enige vermelding van een hojstede dateerde 
van 1707 en dan is expliciet aangegeven dat het slechts om een deel 
ervan ging. Deze 450 roede was duidelijk deel van de aangrenzende kavel 
52053. Voor de pachters verwijzen we dan ook graag naar dit perceel. 

Chronologie 

1640: "den selven (Anth. PynckelJ met ij stic\: an tnoorthende ... metten 
noorthende ande moerstraete "(SAE385/396v/ 1). 

1676: "Den seZven (Jan PynckeZjs Anthone) by deele de morte patri met 
twee sticken Zant .. 430 R .. (SAEI748/260v/2). 

1707: "Den selven (Lieven Pynckel Ig Jan) met twee stuc\: ende den oost
cani van een hojstede ... streckende met den noorteynde aende moerstra
ete ... 450 R Ol (SAE387 /419v/ 1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb 1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

16/i 

163852052 
164052052 
167623054 
170752057 
179606103 
18206218266-271 

SAE383/396v/l 
SAE385/396\'/1 
SAE 17.+8/260\,/2 
SAE387 /.+ 19\' / 1 
SAE-MI086n 
SAE-M 108Gb 



H~'T HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

52053 

Situering Moerstraete 

Aard 1628- vóór 1678: hofstede 

Oppervlakte 1638- vóór 1676: 240 r (3564 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
-1676: 

Pynckel Antheunius(E/G) 
Pynckel Jan fs Anthone (E) 

1628-1658: Pynckel Antheunius(G/E) 
1659-1678: Pynckel Jan (G/E) 
1678-1708: Pynckel Jan, wed. (G/E) 
1665-1678: De Craemer Pieter (G) 
Zie 52053a en 52053b 

Historiek 

Was in 1628 deze hofstede nog één met kavel 52052 en bewoond 
door eigenaar Anthone Pynckel, omstreeks 1676 werden de 240 roede 
opgesplitst in twee percelen van respectievelijk 59 (oostzijde 52053a) en 
181 (westzijde 52053b) roede. In het landboek van de 
Slependammewatering, anno 1676, werd de a-kavel van 59 roede samen
gevoegd met een deel (172 r) van de zuidelijker gelegen kavel en getaxeerd 
op 231 roede. In het landboek van de stad bleef de 59 roede zelfstandig 
aanwezig. Dergelijke verschijnselen waren geen zeldzaamheid en konden 
plaatsvinden doordat meerdere aaneensluitende kavels eenzelfde eige
naar kenden, zeker wanneer de begrenzing veurgemeen was. Hier kwam 
bij de opsplitsing het woonhuis op het oostelijk deel van 59 roede te lig
gen. Op de westzijde, de b-kavel, kwam ook als snel bewoning. Bij het 
begin van de 18de eeuw was alvast sprake van een hofstede. In 1796 
werd er een huys gesitueerd. 

Chronologie 

1638: "den zelven (Antheunis Pynckle) met syn hofstede .. , 240 R" 
(SAE383/396v /2). 

Noten 
Lb 1638 : 
Lb1640 : 
Lb 1676 : 
Lb 1676 : 

163852053 
164052053 
167623055 
167623056 

SAE383/396v /2 
SAE385/396v /2 
SAE 1748/260v /3 
SAEI748/261/l 

W7 
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52053a 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Moerstraete 

1676-1766: hofstede 

1638-1796: 59 r (870 m 2) 
1676: 231 r (3430 m 2) 

Eigenaar I Gebruiker 

1676-1708: 
1680: 

1697: 
1705: 
1729: 
1744: 
1789: 
1789: 
1813: 
1820: 

1676-1708: 
1683-1691: 
1692-1696: 
1697-1700: 
1701-1710: 
1701-1722: 
1723-1740: 
1732-1756: 
1757-1766: 

1680: 
1764: 
1771 : 

Historiek 

Pinckele Jan Fs Anthone (E/G) 
Pynckel Jan kinderen (E/G) & Ryckaert Joos fs 
Joos causa uxoris (elk 1/2) (E) 
Pynckle Jan kinderen (E geheel) 
Pynckel Lieven fs Jan (E) 
Goossens Pieter (E) 
De Meester Lieven met syne twee swaeghers (E) 
Lippens Joannes & cons. (E) 
De Smet Jan Frans by coope (E) 
De Vos Bernard (E) 
De Bruycker Bernard (E) 

Pinckele Jan Fs Anthone (G/E) 
De Suttere Lieven (G-inw1683-87.) 
De Rycke Jan fs Jan (G) 
De Clercq Joos (G) 
Van Damme Jooris (G) 
Verstraete Joos (G) 
Tys Jan (G-inw.1632-40) x via Joos Verstraete 
Weynant Pieter (G) 
De Jaegher Jan Francies (G) 

De Ceunynck Christiaen(G-l) 
Van Ooteglle111 Francies wed. (G-l) 
De Pall Carel Frans (G-I) 

Na de opsplitsing rond het midden van de 17de ('('uw kwam de 
oorspronkelijke woonsite op de a-kavel t(' liMen. De 59 of 231 roede. dit 
al naar gelang het landboek. bleef tot 1766 bewoond. Dit perceel werd 
steeds samen met 52052 verpacht. 

Chronologie 

+ 1640: "Is te weten dal jClT! pillckel Jg ml/Ilon(' inde !'oon!. Ilq{stt'(ie ft' 
weten opdl' ooslsyde competeer/Ii.\" (59) U" (SAE~1H5/a96\'/2. fH\Il\'ulling). 

WH 



HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

1676: Mden zelven (Jan Pynckel jg Anthone) by deele alsvooren met syn 
hojstede daer hy woont ant noorthende daeran. streckende met tnoor
thende aende moerstraete ... 231 R" (SAEI748/260v/3). 

1707: M Den selven (Lieven Pynckel fg Jan) met den westcant vanden hove, 
... aende oostsyde veurgemeene met de voorgaende partye ... 59 R" 
(SAE387/419v/2). 

Noten 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

52053 b 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

167623055 
170752058 
179606105 
1820075B272-273 

Moerstraete 

SAE1748/26Ov/3 
SAE387 I 419v 12 
SAE-M1086a 
SAE-MI086b 

+ 1640: het hof (deel van voorgaande hofstede) 
1660: hofstede 
1796: huys 

+ 1640-1 796: 181 r (2688 m 2) 

Eigenaar I Gebruiker 

1676: 

16xx: 
1707: 
17xx: 
1751: 
1754: 
1774: 
1788: 
1820: 
1829: 

1660-1664: 
1665-1678: 
1685-1712: 
1695-1704: 
1739-1753: 
1754-1761 : 
1754-1773: 
1774-1786: 
1786-1796: 

De Roo Jan de jonghe causa uxoris ja anthone pinckel 
(E) 
De Roo Jan fs Jan, wed. (E) 
Dierkens Elisabeth, wed. Jaecques Willems (E/G) 
De Regghe Lieven (E) 
Vyncke Joannes fs Jacques (E) 
Van Hecke Jacobus (E) 
De Vlieger Jan fs Jan (E/G) 
De Bruyckere Bernard fs Jan by coope (E/G) 
Pacquet Anna Marie, wed. De Bruyckere Bernard (E) 
De Bruycker Guillielmus (E) 

De Vliegher Jan (G) 
De Cra(e)mer Pieter (G) 
Van Haecke Pieter (G) 
De Vriendt Pieter (G) 
Blomme Pieter (G) 
Blomme Pieter, wed. (G-inw.) 
De Vlieger Jacohus fs Jan (G) 
De Vlieger Jan fs Jan (G/El 
De Bruyckere Bernard fs Jan (G/E) 
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1680: 
1690: 
1707: 
1716: 
1718: 
1724: 
1730: 
1734: 
1757: 

Historiek 

De Ceunynck Christiaen(G-l) 
De Vlieghere Pieter (G-l) 
Dierkens Elisabeth. wed. Jaecques Willems (G-lj E) 
De Roo Pieter fs Jan (G-l) 
Van Haele Jacobus (G-l) 
Roete Jan (G-l) 
Derckere Jan fs Jan (G-l) 
Van Ooteghem Francies (G-l) 
Dhaese Frans (G-l) 

Bij voornoemde kavelverdeling werd 181 roede toegewezen aan 
de westelijke. nieuwe b-kavel. Op dit ogenblik was dit slechts het hof van 
de oude hofstede. Kort daarop kreeg dit nieuwe perceel bewoning. In 
1796 sprak men niet meer van een hofstede maar van een huis. Twee 
decennia later (1820) was elke bewoning verdwenen en restte enkel nog 
een boomgaard en land. 

Chronologie 

1676: "Jan de Roo de Jonghe causa uxoris fia anthone pinckel by deele 
de morte patri met een hofstede ... 181 R .. (SAE1748/261/l). 

1707: "Elisabeth dierkens viajaecques willems ende te vooren l'anjan de 
roo met een hofstede ... noort de moerstraete ... 181 R" (SAE387/419,,/3). 

Noten 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

52055 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

170 

167623056 
170752059 
179606107 
1820075B274-275 

Moerstraete 

1638-1653: land 
1654-1679: hofstede 
1796: land 

SAE1748/261/l 
SAE387/419v/3 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

1638-1640: 1140 r (16.929 1112) 
>1640: 750 r (11.138 1112) 
1676: 1140r. 
1707 - 1 796: 1238 r. (18.384 m2) 
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Eigenaar / GebnLiker 

1638-1640: 
1676: 

1707-1736: 
1736: 
1751: 
1764: 
1771-1796: 
1808: 

1638: 
1654-1657: 
1657-1677: 
1678-1679: 

1683: 
1687: 
1729: 
1780: 

Historiek 

Dhercker Pieter (E) 
Dhercker Appollonia fa Pieter, 
wed.Jaecques Kervyn (E) 
De Jonghe Jan (E) 
De Jonghe Jan Theodor, heere van Sommerghem (E) 
Burghgraeve d'Ottenies, den he ere causa uxoris (E) 
de Bertout Alexandre synen sonne (E) 
Kenyn George Antone (E) 
Vanden Hecke Jean Bruno-Kervyn causa uxoris (E) 

Wauters JanJs Gillis (G-V 
Van Leeuwe Joos (G) 
Vande Wostyne Vincent fs Jan (G) 
Vande Wostyne Vincent. wed. (G) 

De Vos JanJs Jan (G-V 
Vande Velde Francies (G-V 
Van Ooteghem Frandes (G-V 
Van Ooteghem Jan Frandes fs Adriaen (G-V 

Rond deze kavel hangt nog een zweem van onduidelijkheid! Dit 
eerder omvangrijk perceel werd waarschijnlijk nooit juist opgemeten; op 
zich niet zo uitzonderlijk, daar de aangrenzende percelen van eenzelfde 
eigenaar zijn. Afhankelijk van de bron troffen we een sterk afwijkende 
oppervlakte aan. Slechts éénmaal, in 1676 in het landboek van de 
Slependammewatering, wordt melding gemaakt van bewoning. Het feit 
dat de pachters, Joos van Leeuwe en daarna Vincent vande Woestyne 
werden belast, mag ons laten veronderstellen dat er wel degelijk bewo
ning was, zij het dan wel van 1654 tot 1677. 

Chronologie 

1638: "Pieter dhercker met fj sti.cx ... vande hoochstrate tot de moerstrate 
... 1140 R" (SAE383/397/1). 

1676: ",Jovr. Appollonia dherckere Ia pr. viajaecques kervyn by deele de 
morte patri met twee sti.cx lant ten noorthende een hofstede. ande westsy
de daeran. streckende vande hooghstraete tot de moerstraete... 1140 R" 
(SAE 1748/261/3). 

1707: "dor. Jan de Jonghe met lfj slucx ... streckende vande hoochstrate tot 
de moerstrate ... 1238 J?' (SAE387/420/2). 
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Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb 1676: 
Lb1707 : 
F1796 : 

52056 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163852055 
164052055 
167623058 
170752061 
179606109 

Moerstraete 

1638-1711: hofstede 
1796: land 

1638-1676: 238 r (3534 m 2) 
1707 -1796: 962 r (14286 m 2) 

SAE383/397/1 
SAE385/397/1 
SAE1748/261/3 
SAE387/420/2 
SAE-M1086a 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
+1640: 
1676: 
1707-1736: 
1736: 
1751: 
1764: 
1771-96: 
1808: 

1627-1643: 
1639-1643: 
1643-1687: 
1667-1687: 
1687-1711 : 

1711-1727: 
1727-1731 : 
1729: 
1780: 

Historiek 

Wauters Jan fs Gillis (E/G) 
Wauters Jan fs Gillis & De Vos Jan fs Jan (E) 
Wauters Jan fs Jan (E/G) 
De Jonghe Jan (E) 
De J onghe Jan Theodor, heere van Sommerghem (E) 
Burghgraeve d'Ottenies, den heere causa w::oris (E) 
de Bertout Alexandre synen sonne (E) 
Kervyn George Antone (E) 
Vanden Hecke Jean Bruno-Kervyn causa lL\:OriS (E) 

Wauters Jan fs Gillis (G/E) 
De Vlieghere Jooris (G-inw.) 
Wauters Jan fs Jan (G/El 
De Vos Jan fs Jan (G/El 
Vande Velde Francies (G) 

Vande Velde Frandes (G-l) 
Vande Velde Frandes, wed. (G-l) 
Van Ootegllem Frandes (G-l) 
Van Ootegllem Jan Francies (G-l) 

Deze oorspronkelijk vriJ kleine kavel was rel'ds bdmisd ,'nnnf 
1627. Eigenaar Jan Wautere fs Gillis zou er volgens het landboek "Hn de 
Slependammewatering zes decennia op gelabeurd hebben, De he1nsting
lijsten lokaliseren Jan slechts tot 1643 t'n (\t'ze lijken ons gt'zit'n hun 
doelstelling meer betrouwbaar, Rond 1700 kreeg de hofstede t'en aanwas 
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uit de aangrenzende 719 roede land (l63852057). De eigenaars van deze 
kayels waren tevens bezitters van de naastgelegen hofstede (52055). 
In 1711 verdween de bewoning na het afhaken van Frans Vande Velde die 
de hofstede (52059a) op de westzijde had gekocht en er zich ook vestig
de. 

Chronologie 

1640: "Jan Woutersfs gillis met syn hofstede ande westsyde by den noor
thende daeran ... 238 R" (SAE385/397/2). 

1676: "Jan Wauters fs gillis met syn hofstede daer hy woont... 238 R" 
(SAEI748/261v/ I). 

1640: "Pieter dherckere ande westsyde daeran. streekende van d'een 
strate tot dander. synde op tsuythende vier sticx ... 719 R" 
(SAE385/297v/l). 

1676: "Jovr. Appollonia dherckere via jaecques kervyn ande westsyde 
daeraen synde ten suythende dry sticx ende ten noorthende maer twee, 
streekende vande hooghstraete tot de moerstraete... 719 R" 
(SAEI748/262/ l). 

1707: "den selven (Jan de Jonghe) aende westseyde daeraen synde ten 
noorteynde een hofstede streekende als vooren (met den suyteynde aende 
hooghstraete) iij 9 Lxij R (962 r.)" (SAE387/420/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb 1676: 
Lb 1676: 
Lb1707 : 
F1796 : 

52059 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163852056 
164052056 
167623059 
167623062 
170752062 
179606110 

Moerstraete tot dhooghstraete 

vóór 1622 - 1676: hofstede 

SAE383/397/2 
SAE385/397/2 
SAE 1748/261 v/I 
SAEI748/262/1 
SAE387/420/3 
SAE-MI086a 

1638-1676: 1 164 r (17285 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: Van Hecke Pauwels (E) 
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1655-1666: 
1667-1676: 

vóór 1622-1637: 
1637-1638: 
1638-1639: 
1639-1641: 
1641-1643: 
1643-1647: 
1655-1666: 
1667-1676: 

Vande Woestyne Jooris by coope (E/G) 
Martens Margriete wed. Jooris vande Wostyne (a). 
Cornelis Weyns causa uxo ris , Danneel vande Wostyne, 
kint Jan Willems, kinderen Vyncent van Hende, 
Jan Verhegghe causa uxoris (b) (E) 

Schout (Schaut) Christoffel (G) 
Schout Christoffel wed.(G) 
Van Lekercke Joos (G) 
Van Maldeghem Marus (G) 
De Munck Jooris (G) 
Claeys Benedictus (G) 
Vande Woestyne Jooris (G/E) 
Martens Margriete wed. Jooris vande Wostyne (G/El 

1676: opgesplitst in 

Historiek 

52059a: Martens Margriete wed. J ooris vande Wostyne 
52059b: Cornelis Weyns, Danneel vande Wostyne. 
kint van Jan Willems, kinderen Vyncent van Hende. 
Jan Verhegghe 

Ook hier worden we geconfronteerd met een oude uitbating: er 
was met pachter Christoffel Schout (Schaut) bewoning nog vóór 1622. In 
1638 bezat Pauwel van Hecke de hofstede met een oppervlakte van 1164-
roede. In 1676 viel de hofstede door verkaveling uiteen in zes percelen 
met respectievelijk oppervlakten van 600. 322. 120 en drie stukjes van 
elk 40 roede. Het grootste perceel ging een eigen leven leiden. terwijl de 
kleinere tot één samensmolten. 

Chronologie 

1640: "Pauwels van hecke met een hQ{stede synde iiij sticx ... 1164 R" 
Aanvulling +1640: .. Jooris vallde woest!}lle by coope" (SAE385/397v/2). 

1676: "Margriete martens wed.Jooris vallde wostylle met ij 9 (600 r) t 1allde 
oostsyde inne. cornelis weyns causa uxoris Jlajooris vande wostl/lle west 
daeran met i 9 xxlj R (322 r). danneel vallde wostylle by deele ende cDOpe 
f xx R (120 r), west daeran tkintjan lvillems met xl R (40 r). de kinderen 
vyncent van hellde xl R (40 r). Jan Verhegghe causa w:oris met xl R (40 r) 
met een hQ{stede ende twee sticken lant ande westsyde daemn. stn.'ckt'n w 

de met beede henden alsvoorell (uande llOoghstmete tot de moerstmetd 
"gc lxiilj R (J 164 r)" (SAE1748/262/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb 1640 : 
Lb 1676: 

17·/ 

163852059 
164052059 
167623063 

SAE~~R~~/397v/2 
SAE~~85/3~)7v/2 

SAl<: 1748/262/2 



52059a 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

HET IiISfORISCIi KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

Moerstraete tot dhooghstraete 

1676: hofstede 
1796: huys 

1676-1796: 582 r (8585 m2) 

Eigenaar I Gebruiker 

1676: 
1701: 
1701: 
1711: 
1731-1759: 
1785-1796: 
1805: 
1827: 

1667-1676: 
1674-1715: 
1694-1704: 
1704-1713: 
1713-1715: 
1707-1710: 
1734: 
1737: 

Historiek 

Martens Margriete wed. Jooris vande Wostyne (E/G) 
Vande Wostyne Danneel by coope (E/G) 
Goossens Pieter tot oosteecloo (E) 
Vande Velde Frans (E) 
De Bruycker Jan fs Gillis (E) 
Tydgat Judocus (E) 
Ryffranck Francies (E) 
Ryffranck Francies wed. (Jovr. Tytgat) (E) 

Martens Margriete wed. Jooris vande Wostyne (G/E) 
Vande Wostyne Danneel (G/E-inw.1674-76) 
Pynckel Lieven (G-inw.1694-96J 
Sanders Lieven (G-V 
Sanders Lieven, wed. (G-l) 
Temmerman Judocus (G) 
De Wulf Jan (G-l) 
De Vos JanJs Jan (G-l) 

De 600 roede, ook wel als 525 roede vermeld maar dan schot
baar, nemen we op onder perceel "a". Bij de opdeling van de originele 
kavel kwam de woonsite op het kleine perceel van 40 roede te liggen, 
onder "b". Tussen 1674 en 1715 is de pachter en bewoner van de b-kavel 
ook aanwezig op de a-kavel. Mogelijks was Judocus Temmerman effectief 
bewoner van kavel a. Daarna kunnen we met geen zekerheid nog bewo
ners toewijzen. Op het einde van het Ancien régime was er een huis opge
trokken, waarvan we de gebruiker niet kennen. 

Chronologie 

1676: "Margriete martens wed.Jooris vande wostyne met ij g (600 rJ vande 
oostsyde inne, cornelis weyns causa uxoris fiaJooris vande wostyne west 
daeran met i 9 xxfJ R (322 rl, danneel vande wostyne by deele ende coope 
f xx R (J 20 rl. west daeran tkintJan willems met xl R (40 rl. de kinderen 
vyncent van hende xl R (40 rl, Jan Verhegghe causa uxoris met xl R (40 rl 
met een hofstede ende twee sticken lant ande westsyde daeran, strecken-

175 



ERlK DE SMET 

de met beede henden alsvooren (vande hooghstraete tot de moerstraete) 
~c lxiiij R (1164 r)" (SAEI748/262/2). 

1707: "Pr. Goossens tot oosteedoo met een hofstede west daeraen. stree
kende vande moerstraete tot dhooghestraete ... 582 R" (SAE385/42Ov/ 1). 

Noten 
Lb1676: 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820 : 

52059b 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

167623023 
170752063 
179606112 
1820505B284-28 7 

Moerstraete tot dhooghstraete 

SAEI748/262/2 
SAE387 / 420v /1 
SAE-MI086a 
SAE-M1 086b 

1676-1731: hofstede (woonsite) 
1676: boomgaard & land 

1676-1796: 582 r (8585 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1676: 
1703. 
1719: 
1759: 

1676: 
1759: 

1676: 
1759: 

1676: 
1759: 

1676: 
1759: 

1777: 
1793-1820: 

1674-1715: 
1694-1704: 
1704-1713: 
1713-1715: 

J7G 

Weyns Cornelis (E- 322 r) (4750 m 2) 
Sanders Lieven (E-282 r) (4160 m 2) 
De Wispelaere Passchasia (E-282 r) 
De Brabander Jan Frans & Elisabeth (E-282 r) 

Danneel vande Wostyne (E-120 r) (1782 m 2) 
De Brabander Jan Frans & Elisabeth (E-120 r) 

Willems Jan. kind (E-40 r. woonhuis) (594 m 2) 
De Brabander Jan Frans & Elisabeth (E-40 r) 

Van Hende Vincent. kinderen (E-40 r) 
De Brabander Jan Frans & Elisabeth (E-40 r) 

Verhegghe Jan (E-40 r) 
De Brabander Jan Frans & Elisabetll (E-40 r) 

Van CrombruMhe Frans (E/G ?) 
Van Hyfte Pieter Bernard fs Frans (E/G ?) 

Vande Wostyne Danneel (G/E-illw.167-l-7l') 
Pynckel Lie~en (G- illw. 169..J.-96) 
Sanders Lieven (G/E) 
Sanders Lieven.wed. (G/E) 



1710-1722: 
1724-1731: 

1739: 
1743: 
1748: 
1754: 

Historiek 

HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

Goossens Jan x via Guilleaeme Haeck (zie 52063) (G) 
Dherckere Jan fs Bauduijn (G) 

Vande Woestyne Gillis (G-l) 
Van Laecken Pieter (G-l) 
Roegiers Francies (G-l) 
Martens Paulus (G-l) 

De b-kavel startte als een verzameling van veel kleine perceel
tjes. In 1676 waren niet minder dan vijf eigenaars bekend: Cornelis 
Weyns (322 r), Danneel vande Wostyne (120 r), het kind van Jan Willems 
(40 r), de kinderen van Vincent van Hende (40 r) en Jan Verhegghe(40 r). 
Onder de familie De Brabander werd de kavel herenigd. 
De boomgaard van de oorspronkelijke hofstede bleef. Rond de bewoning 
bestaat geen volledige duidelijkheid. Het huis bleef zeker bewoond tot 
1731. Daarna vallen we terug op het hier meermaals voorkomende ver
schijnsel van één pachter voor meerdere hofsteden: 52059, 52061 en 
52063. Deze vermelding geldt ook voor deze kavels. 

Chronologie 

1676: UMargriete martens wed.Jooris vande wostyne met ij 9 (600 r) vande 
oostsyde inne, cornelis weyns causa uxoris fiajooris vande wostyne west 
daeran met i 9 xxij R (322 r), danneel vande wostyne by deele ende coope 

Jo(: xx: R (120 r), west daeran tkintjan willems met xl R (40 r), de kinderen 
vyncent van hende xl R (40 r), Jan Verhegghe causa uxoris met xl R (40 r) 
met een hofstede ende twee sticken lant ande westsyde daeran, strecken
de met beede henden alsvooren (vande hooghstraete tot de moerstraete) 
;go(: lxiiij R (1164 r)" (SAEI748/262/2). 

1707: uLn. Sanders west daeraen, streckende alsvooren ( vande moer
straete tot dhooghestraete) synde ten noorteynde boomgaert ... 582 R" 
(SAE385/42Ov/2). 

Noten 
Lb1676: 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

52061 

Situering 

Aard 

167623063 
170752064 
179606113 
1820267B290-293 

Moerstraete lot dhooghstraete 

1638: land 
1642-1796: hofstede 

SAE1748/262/2 
SAE387/420v/2 
SAE-M1086a 
SAE-M1086b 
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Oppervlakte 1638-1796: 595 r (8776 m 2) 

Eigenaar I Gebruiker 

1638: 
16xx: 
1676 : 
1695: 
1707: 
1719: 
1724: 
1732: 
1777-1793: 
1796: 
1820: 

1638: 
1642-1647: 
16xx: 
16xx: 
1661-1694: 
1695-1704: 
1704-1713: 
1713-1715: 
1724-1731: 

1733: 
1739: 
1743: 
1748: 
1754-1780: 

Historiek 

Lammens Joos (E) 
Daenens Gillis by coope (E) 
Pinckel Adriaen fs Anthonis oock by coope (E/G) 
Pynckel Lieven (E/G) 
Sanders Lieven (E/G) 
De Wispelaere Passchasia (E) 
Derckere Jan fs Bauduyn (E) 
De Brabander Jan Francies & Elisabeth (E) 
Van Crombrugghe Frans (E) 
Van Hyfte Pieter Bernard fs Frans (E) 
Van Hyfte Pieter (E) 

Wauters Gillis (G-l) 
Van Hecke Gillis (Gl 
De Jaegher Guillielmus (G-l) 
Vervinck Pieter (G-l) 
Pinckel Adriaen fs Anthonis (G/El 
Pynckel Lieven (G/El 
Sanders Lieven (G/El 
Sanders Lieven.wed. (G/El 
Dherckere Jan fs Bauduijn (G/El 

Goossens Jan Js Jan (G-l) 
Van de Woestyne Gillis (G-l) 
Van Laecken Pieter (G-l) 
Roegiers Frans (G-l) 
Martens Paulus (G-l) 

Deze kavel die een sterk gespreid bewoningspatroon kende. is 
zoals reeds aangehaald niet los te denken van de aanli!lgende kayels 
52059 en 52063. Zeker voor de 18de eeuw komen dezelfde pachters yoor. 
Ook hier geldt de regel van de twijfel zoals reeds zo vaak aangehaald 
binnen dit 52ste beloop. Bij het begin van de 19de eeuw bestond deze 
kavel uit een huis met tuin. 

Chronologie 

1638: "Joos Lammens met ij sticx ende een strepe (Uule wcstsycle da('
ran ... 595 R " (SAE383/3981 Il. 

1676: "Adryaen pynckelIs aTlll1cllTlis met syn Ilqrstedc cTlde II('Ct' stickcTl 
IWII daer Ily op W01lt mlde weslsyde daemTl glwco11l11lc1l hy ('(}{)/>t' 1'<1Il 
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guilliaeme genys ende Gillis dhaenens. streekende vande hooghstraete tot 
de moerstraete '" 755 R" (SAEI748/262/3). 

1707: ~den selven (Lieven Sanders) met syn hoJstede ... streckende vande 
moerstraete tot dhooghstraete ... 595 R" (SAE387 /421/1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

52063 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163852061 
164052061 
167623064 
170752066 
179606116 
1820267B294-295 

Moerstraete tot dhooghstraete 

1623-1796: hofutede 

1638-1796: 548 r (8138 m 2) 

SAE383/398/1 
SAE385/398/1 
SAEI748/262/3 
SAE387/421/1 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
1660: 
1666: 
1676: 
1704: 
1724: 
1732: 
1767: 

1768: 
1787: 
1789-1796: 
1828 : 

1623-1660: 
1660-1665: 
1666-1667: 
1666-1705: 
1704-1712: 
1710: 
1723-1739: 
1724: 
1733-1737: 
1739: 

De Brauwere Marten (E/G) 
De Brauwer(e) Corne1is (E/G) 
De Brauwere Cornelis, wed.(E/G) 
Auwerogghe Heindric (E/G) 
Dhercker Jan fs Pieter (E/G) 
Derckere Jan fs Boudewyn (E/G-?) 
De Brabander Jan Francies & Elisabeth (E) 
Van Hevele Jan kinderen & De Brabander Françoise 
(E elk 1/2) 
Van Hevele Jan kinderen (E -geheel) 
Standaert Cosmos Damianus (E) 
Lippens Joris fs Vincent (E) 
Lippens Bernard fs Vincent (E) 

De Brauwere Marten (G/E) 
De Brauwer(e) Corne1is (G-inw.1660/E) 
De Brauwere Cornelis. wed.(G/E) 
Auwerogghe Heindric (G/E) 
Dhercker Jan fs Pieter (G/E) 
Verheye Jan (G-l) 
Haeck Guilleaeme x via Jan Goossens (G) 
Derckere Janfs Boudewyn (E/G-l) 
Goossens Jan fs Jan (G) 
Van de Woestyne Gillts (G-l) 

179 



ERIK DE SMET 

1743: 
1748: 
1754-1780: 

Historiek 

Van Laecken Heter (G-l) 
Roegiers Frans (G-l ) 
Martens Paulus (G-l) 

De bewoningsgeschiedenis op deze kavel ving aan in 1623 met 
eigenaar Marten de Brauwere. De hele 17de eeuw zijn de bewoners ook 
eigenaar van de hofstede. Zoals eerder aangehaald was deze kavel. zeker 
voor de 18de eeuw, niet los te denken van de aanliggende kavels 52059, 
52061 en zelfs 52066 waarop we dezelfde pachters aantreffen. Ook hier 
geldt derhalve de regel van de twijfel bij het verbinden van personen aan 
een hofstede. De laatste bewoner was mogelijks Jan Goossens fs Jan. 

Chronologie 

1640: "den selven (Marten de Brauwere) met syn hofstede ... 548 R~ 
(SAE384 I 398 I 3). 

1676: "den selven (heindriek auwenrogghe thouwelyck hebbende de wed 
cornelis de brauwere) met de voorn. kinderen met syn hofstede ende snek 
lant ... 548 R" (SAEI748/262v/2). 

1707: "den selven met syn hofstede ... "(SAE387 I 421/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820 : 

52064 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163852063 
164052063 
167623066 
170752068 
179606119 
1820337B296-30 1 

Mocrstmete tot dllOoghstmete 

1638: lanei 
1658- 1 796: hofste-eie-

1638- 1 796: 554 r (8227 1112) 

SAE383/398/3 
SAE385/398/3 
SAEI7--18/262\'/2 
SAE387 I --121/3 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

Eigenaar I Gebruileer 

1638: 
16xx: 

IHO 

Van AC}{('I"(' Jan (E/G) 
Bo('}('ns Jacques (E/221 r) l'V. Van Ackt'rt' Ut'\'t'n 
(E/G :33:3 r) 



1676: 
1683: 
1685: 
1696: 
1707: 
1713: 
1734: 
1748: 
1780: 
1796: 

1658-1682: 
1683-1686: 
1686-1719: 
1696-1706: 
1706-1732: 
1725-1763: 
1764-1779: 
1780-1796: 

1693. 29 dec.: 

Historiek 

HlIT HISTORISCH KADASTER VAN NOOIIDELIJK EEKW 

Van Acker Lieven (E-geheeI/G) 
Van Acker Lieven. wed. (E/G) 
Rooman Pieter & cons. (E/G) 
Hoste Joos fs Ryekaert by coope (E/G) 
Hoste Joos. wed.&kinderen (E) 
Pyfferoen Pieter by coope (E) 
Pyfferoen Pieter fs Pieter (E) 
Van Ooteghem Frans (E/G) 
Van Ooteghem Jan Frans (E/G) 
Van der Weenen Petrus Judoeus by coope 1818 (E) 

Van Aeker Lieven (G IE) 
Van Acker Lieven, wed. (G/E) 
Rooman Pieter & eons. (G/E-inw.1718-19) 
Hoste Joos fs Ryekaert (G/E) 
Standaert Jan Baptist (G-inw.1725-32) 
Van Ooteghem Frans (G/E) 
Van Ooteghem Frans, wed. (G/E) 
Van Ooteghem Jan Frans (E/G) 

Verheye Jan rG-l) 

Pas in de tweede helft van de 17de eeuw, vanaf 1658. kreeg de 
hofstede bewoning. Net als bij de vorige kavel waren het bijna uitsluitend 
eigenaars die ze bewoonden. Ook hier noteren we eigenaars-bewoners die 
in de onmiddellijke omgeving over onroerend goed beschikten waarop ze 
net zo goed konden wonen als op deze kavel. 

Chronologie 

1640: "Jan van ackere met ij sticx ande westsyde ... 554 R" 
(SAE385/398v 11). 
+ 1640: aanvulling; "via et Lyr. Joos Hoste" ... "met ij sticx ende hofstede". 

1676: "Lieven van ackerefsJan by deele van syn vader, met syn hofstede 
ende een stick lani.. 553 R" (SAE 1748/262v 13). 

Noten 
Lb 1638 : 
Lb1640 : 
Lb 1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

163852064 
164052064 
167623067 
170752069 
179606122 

SAE383/398v 11 
SAE385/398v/l 
SAE1748/262v/3 
SAE387 I 421 v /l 
SAE-MI086a 
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52066 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

dhooghstraete 

1632/33 - 1654/55: hofstede 

1638: 146 r (2168 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
1653/1654: 
1632/33-1652: 

Rooman Lieven (E/G) & Ymans Charles kinderen (E) 
Willems Jan (a) (99 r) & De Backer Jooris (b) (47 r) 
Rooman Lieven (G/E) 

Zie kavels 52066a en 52066b 

Historiek 

De bewoningsgeschiedenis van deze kavel loopt. althans voor de 
18de eeuw, parallel met de oostelijk aangrenzende hofstede. Ook hier 
weer niet meteen een toonbeeld van duidelijkheid. Het bewijst eens te 
meer dat voor elke mutatie, voor elke pachter, een diepgaand onderzoek 
nodig is. Een gebrek aan documenten laat dit evenwel niet toe. We heb
ben veel secundaire bronnen geraadpleegd. maar toch blijven veel vragen 
onbeantwoord en twijfels bestaan. 
Uitgangspunt van deze kavel is 52066. een perceel van 1-1-6 roede dat in 
1632-33 werd bebouwd en waarop mede-eigenaar Lieven Rooman woon
de. In 1653-54 volgde een verkaveling waardoor twee percelen van res
pectievelijk 99 en 47 roede ontstonden. 

Chronologie 

1638: "lieven rooman ende kinderen charles yrnans met een stick ... een 
hofstede 146 R" (SAE383/398v/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 

52066a 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163852066 
164052066 

dhooghstraete 

1653/54-1796: hofstede 
1796: land 

1653:99r (14701112) 
1676: 1 16 r (1723 1112) 

SAE383 / 398" /3 
SAE385 / 398" / 3 



1707: 138 r (2049 m 2) 
1796: 137 r (2034 m 2) 

HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKW 

Eigenaar/Gebruiker 

1653: 
1676: 
1677: 
1767 : 

1767 : 
1787: 
1789-1796: 
1828 : 

1653-1660: 
1661-1670: 
1671-1678: 
1677-1685: 
1696-1761: 
1736-1753: 
1754-1771: 
1772-1796: 

Historiek 

Willems Jan (E/G-99 r) 
Vercruysse Tanneken, wed. van Willems Jan (E-116 r) 
Wauters Cornelis fs Gheeraert (E/G) 
Van Hevele Jan kinderen & De Brabander Françoise 
(E) (elkl/2) 
Van Hevele Jan kinderen (E - geheel) 
Standaert Cosmos Damianus (E) 
Lippens Joris fs Vincent (E) 
Lippens Bernard fs Vincent (E) 

Willems Jan (G/E) 
De Vliegher Christoffel (G) 
De Vliegher Christoffel, wed. (G) 
Wauters Cornelis Js Gheeraert (G-lj E) 
Pynckel Pieter (G-l) 
Bernaers Anthone (G) 
Busch Gillis (G) 
Switsynck Pieter 

Voor de a-kavel nemen we de draad op bij de drastische her
schikking van de percelen. 
Basis was kavel 52066, een in 1632-33 bebouwde hofstede met een 
oppervlakte van 146 roede. Na 1640 werd de kavel opgesplitst in 99 en 
47 roede. De 99 roede werd tijdens de tweede helft van de 17de eeuw ver
enigd met 38 roede van de aangrenzende kavel 52065. De hierbij ontsta
ne nieuwe kavel van 137 roede werd als een behuisde hoJstede omschre
ven. Of het om de oude of een nieuwe woonsite gaat, is niet meteen te 
achterhalen. 
In 1653 was Jan Willems eigenaar en bewoner van de kavel. Na het over
lijden van Jan verliet de weduwe het hof. Van Pieter Pynckel zijn we niet 
zeker dat hij er ook verbleef. De opeenvolgende pachters, Anthone 
Bernaers (1736-53), Gillis Busch (1754-71) en Pieter Switsynck (1772-
1796) waren vaste bewoners. In de belastinglijst van 1796 was Switsynck 
gebruiker. In de kadastrale legger uit de Franse periode, die in 1796 werd 
opgemaakt, werd de kavel niet meer als behuisd opgenomen. Verdween 
bij het einde van het Ancien régime de bewoning? 

Chronologie 

1638: "lieven rrXJman ende kinderen charles ymans met een slick ... een 
hqfstede 146 UH (SAE383/398v/3). 
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1676: "Tanneken Vercruysse wedjan willems met hner kint vanden selven 
willems ant suythende daeran met syn Iwfstede daer hy wont. streckende 
met tsuythende aende hooghstraete ... 116 R" (SAEI748/263/3). 

1707: "cornelis wauters met syn Iwfstede aende westsyde daeraen strec
kende met de suytwestsyde langhs dhooghstraete loopende op het weste
ynde scherp ten nieten uyt ende aende noortsyde twee mael verhnecken
de ... 137 R" (SAE387/421v/3). 

Noten 
Lb1676: 
Lb1707: 
F1796: 

52066b 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

167623069 
170752071 
179606124 

moerstraete 

1654-1699: hofstede 
1796: land 

1654: 47 r (698 m 2) 
1676: 102 r (1515 m 2) 
1707-96: 283 r (4203 m 2) 

SAEI748/263/3 
SAE387/421v/3 
SAE-MI086a 

Eigenaar/Gebruiker 

1654: 
1676: 
16xx: 
16xx: 
1677: 
1707: 
1732: 

1767: 

1767: 
1787: 
1789-1796: 
1828: 

1654-1668: 
1657-1665: 
1665-1676: 
1677-1685: 
1686-1699: 

18··1 

De Backer Jooris (E/G) (47 r) 
Wauters Gheeraert fs Jan by coope (E) 
Wauters Pieter & Cornelies fs Gheeraert (E) 
De Brauwere Adriaen (E) 
Wauters Cornelis (E/G) 
De Brauwer Frans fs Frans (E) 
De Brabander Jan Francies & Elisabeth fil. Laureyns 
by coope (E) 
Van Hevele Jan kinderen & De Brabander Françoise 
(E,elk 1/2) 
Van Hevele Jan kinderen (E - geheel) 
Standaert Cosmos Damiar1US (E) 
Lippens Joris fs Vincent (E) 
Lippens Bernard l's Vincent (E) 

De Backer Jooris (G/E) 
Bral Pieter (G) 
Wallters Gheeraert l's Jan (G/E) 
Wallters COl-nelis (G/E) 
De Vliegher Christoffd, wf'd. (G) 



1709. 26jan.: 
1723: 
1724: 
1733: 
1739: 
1743: 
1748: 
1754: 

Historiek 

HE:T HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

Pynekel Pieter (G-l) 
Haeek Guilleaeme (G-l) 
Derekere Jan (G-l) 
Goossens Janfs Jan (G-l) 
Vande Woestyne Gillis (G-l) 
Van Laedeen Pieter (G-l) 
Roegiers Frans (G-l) 
Martens Paulus (G-l) 

Voor deze b-kavel nemen we eveneens de draad op in 1654. 
Kayel 52067, oorspronkelijk 236 roede land, werd samengevoegd met het 
restant van 47 roede uit 52066 tot een nieuwe kavel van 283 roede. Ook 
hier is sprake van een behuysde hofstede. Eigenaar J ooris de Backer was 
in 1654 de eerste bewoner. Hij zou er tot 1668 blijven. Merkwaardig 
genoeg verdween het gezin tussen 1659 en 1660 uit de belastinglijsten. 
Waren ze tijdelijk onvermogend? Een hypothese die zeker niet onmogelijk 
is. Rond de woon site blijven ook allerhande onbeantwoorde vragen 
bestaan: kreeg de nieuw gevormde kavel ook een nieuwe bebouwing; was 
het woonhuis het oorspronkelijke gebouw of werd bij de verkaveling het 
huis eveneens opgedeeld en ontstonden uit het originele gebouw twee 
woonhuizen? 
Pieter Bral volgde De Backer op tot 1665 waarna hij verhuisde naar 
43016. Waarschijnlijk viel de bewoning bij het einde van de 17de eeuw, 
in 1699, weg. 

Chronologie 

1676: "Gheeraert wauters fs jan by coope met syn hofstede daer hy woont 
... metten noorthende ande moerstraete 102 R" (SAE1748/263/2). 

1707: "den selven (Cornelis WautersJ[ nu mr franeies de brauwer met een 
hofstede noort daeraen noort de moerstraete, oost Lieven Sanders eom
mende ten westeynde met eenen heerhoeek int vergaederen van beede de 
straeten opde suytsyde ooek twee mael verhaeekende ... 283 R ]" 
(SAE387 /422/1). 
I I : ander schrift 

Noten 
Lb1676: 
Lb1707: 
F1796: 

167623068 
170752072 
179606125 

4.6 BEWOI' 61, Of: Bcrrr<:HHoEK 

SAE1748/263/2 
SAE387/422/1 
SAE-MI086a 

De Boterhoucksehe meersehen ende lant inde Boterhouek. Ande 
noorsyde vande voorn. dweerseftgraeht ende meestralken, ande westsyde 
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vande maroyendam ende ande suytsyde vande moerstraete ande selve 
straten gaende totten schootkandt. westwaert streckende tot ant ghe
scheet vande keure ende het ambacht van maldeghem. van westen in 
(1638 - SAE383 fol.488). 

61058 

Situering Boterhoek (17 -18de E. Moerstrate) 

Aard 1628-1796: hofstede 

Oppervlakte 1638-1796: 223 r (3312 m 2) 

Eigenaar I Gebruiker 

1628-1647: 
1676: 
1685: 
1690: 
1707; 1716: 
1759: 
1776: 
1782-1796: 
1808. 1820: 

1628-1647: 
1629-1632: 
1641-1647: 
1648-1682: 
1683-1690: 
1661-1674: 
1664-1665: 
1664-1667: 
1675-1677: 
1678-1691 : 
1691-1733: 
1707-1712: 
1710: 
1733-1743: 
1739-1755: 
1756-1786: 
1787-1791: 
1792-1796: 

Historiek 

Bertholf Pieter fs Pieter de jonghe (E/G) 
Bertholf Pieter fs Willem (Gulliame) (E) 
De Bruycker Baltasar (E) 
Bertholf Willemyntken fa Pieter (E/G) 
Van Steelandt Anthone Ignace. dheer ende mre (E) 
Copieters Jan Baptiste (E) 
Copieters Catharinne (E) 
Coppieters Jan Baptiste (E) 
Bouvaert Francois (E) 

Bertholf Pieter fs Pieter de jonghe (E/G) 
Willems Jan (inw.) 
Bertholf Pieter fs Willem (G-inw.) 
De Bruucker (Bruycker) Jan (G) 
De Bruycker Jan, wed. (G) 
Bertholf Pieter (G) 
Luck Jaecques (G-imv.) 
Roelant Jaecques (G-inw.l 
Baetsens Joos (Gl 
Bertholf Willemyntken fa Pieter (G/El 
De Reu ChristoiTel ((G-al 
Blomme Jooris (G-bl 
Goethals Lieven (G-inw.) 
Verheecke Laureyns (G-al 
Van Vlaenderen Pieter (G-bl 
Van Hecke Jan fs Lieven (G-bl 
Van Hecke Jan Is Lieven, wed. (G-hl 
De MuynC'k Carel Frans (G-hl 

Deze kavel werd vanaf 1628 bewoond door dt' elgennnr Pieter 
Bertholf Js Pleter. Pleter was, althans voor dl' 17de l't'u\\', de \Tnt'g~t(' 
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Beloop 61. percelerlng volgens hel land boek van 1638 (uit F. rille, Het Eeklose 
landb(J(~k ... l 
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bewoner in de Boterhoek.Van 1629 tot 1632 verbleef ook Jan Willems op 
de hofstede. Het is ons niet duidelijk of hij een inslaper was; een arbei
der die inwoonde of onderhands met zijn gezin een deel van de hofstede 
pachtte. Pieter baatte de hofstede uit tot 1647. Van 1641 tot eveneens 
1647 verbleef er nog een andere Pieter Bertholf op de boerderij, ditmaal 
een zoon van Willem. In tegenstelling tot Willems is het bijna zeker dat 
Pieter fs Willem een deel van de hofstede pachtte. Althans bewerkte hij op 
zelfstandige basis gronden in de omgeving van de hofstede. De Bertholfs 
verdwenen gelijktijdig van het goed en in 1648 werd de pacht overgeno
men door Jan de Bruycker, die er tot 1690 labeurde. 
Tijdens de tweede helft van de 17de eeuw was de hofstede eigendom van 
de familie Bertholf, eerst van Pieter en daarna van Willemynken. Uit deze 
periode dateerde ook het verblijf van twee families op de hofstede: 
Jaecques Luck (1664-1665) en Jaecques Roelant (1664-1667). De dub
bele bewoning bleef tot het midden van de 18de eeuw gehandhaafd. 
Christoffel de Reu verbleef er 42 jaar, van 1692 tot 1733, terwijl Jooris 
Blomme er van 1707 tot 1712 boerde. Hoe groot het pachtgoed van Jooris 
was, werd niet vermeld. Vast staat dat Christoffel over het leeuwenaan
deel kon beschikken. Na het duo noteerden we nog als pachters: 
Laureyns Verheecke (1733-1743), Pieter van Vlaenderen (1739-1755). het 
gezin van Jan van Hecke fs Lieven (1756-1791) en Carel Frans De 
Muynck (1792-1796). 
In 1675 was Pieter Bertholf verhuisd naar een nieuwe hofstede aan de 
westzijde van deze stee (zie 61059). De twee kavels. met alleen nog bewo
ning op 61058, zouden zeker vóór 1820 samensmelten. 

Chronologie 

1638: "den zelven (Pieter BertholO met syn ho.fstede ... ijcxxiij R" 
(SAE383/498/1). 

1640: "den selven (Pr Bertholj) met syn ho.fstede ant noorthende daerall 
metter oosts. alsvooren. streckende metten noorthende ande strate 
(Moerstrate) !f xxiij R" (SAE385/498/l). 

1707: "den selven (dheer ende mr Ant. Ignagce van steelandt) met een ho.f
stede ... Tloort de moerstraete .. . ijcx.xifj R ." (SAE387/523/ 1). 

Noten 
Lb1638 : 163861058 
Lb1640: 164061058 
Lb1676 : 167619060 
Lb1707: 170761063 
F1796: 179607607 
H 1820: 1820058A86-89 
PILLE F. t De Eeklose bevolking tusse1l 
(1999). blz.223-232. 

188 

SAE383/-l98/1 
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1638 en 1 {->50. in De Eik. .1g.24 



61059 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Boterhoek (Moerstrate) 

1638-40: land 
1675-1735 hofstede 
1735-1796: land 

HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

1638-40: 225 r (61059) + 319 r (61060) + 
335 r (61061) = 879 r (13053 m 2) 
1676: 225 r , 320r , 330 r, 1707-1796: 879 r 

Eigenaar I Gebruiker 

61059 
1638: 
16xx: 
16xx: 
1675: 
1707: 
1716: 
1759: 
1776: 
1782-1796: 
1808. 1820: 

1638: 
1675-1676: 
1678-1688: 
1689-1703: 
1690-1696: 
1680-1698: 
1722-1735: 

1678: 
1707: 
1734: 
1740: 
1756: 

Historiek 

(225 r I 3341m2) 
De Vyt Christoffel (E) 
Bertholf Willem fs Willem (E/G) 
Baetsens Joos (E) 
Bertholf Pieter fs Willem (E/G) 
De Reu Christoffel (E/G-181r) 
Van Steelandt Anthone Ignace. dheer ende mre (E) 
Copieters Jan Baptiste (E) 
Copieters Catharinne (E) 
Coppieters Jan Baptiste (E) 
Bouvaert Francois (E) 

Bertholf Willem fs Willem (G/later E) 
Bertholf Pieter (E/G) 
De Bruycker Baltasar (G) 
De Bruycker Baltasar. wed. (G) 
De Bruycker Gillis (G-inw.) 
De Wispelaere Jan fs Philips (G-inw.1680-82) 
De Bruycker Pieter fs Jan (G) 

Bertholf Willemyntken (G-l- 181 r) 
De Reu Christq[fel (G-l/ E-181 r) 
Verheecke Laureyns (G-l) 
Van Vlaenderen Pieter (G-l) 
Van Hecke JanJs Lieven (G-l) 

Tijdens de eerste helft van de 17de eeuw noteerden we aan de 
westzijde van vorige kavel (61058) drie percelen die voorheen ongetwijfeld 
één waren. Dit bliJkt ondermeer uit de bescheiden veurghemmene afba
kening. Trouwens bijna heel de 17de eeuw troffen we er dezelfde pach
ters aan. 
Omstreeks 1640 verwierf Pieter Bertholf de kavels 61059. 61060 en 
61061; t.oen ging het uitsluit.end om landbouwgrond. In 1676 was er één-
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malig - in het landboek van de Slependammewatering - sprake van drie 
hofsteden. 
Voor zover we konden nagaan was Pieter Bertholf fs Willem in 1675 de 
eigenaar en tevens eerste bewoner. Zijn hofstede bevond zich op het 
westelijk gelegen perceel (61059) van 225 roeden. In 1678 werd de pacht 
overgenomen door Baltezar de Bruycker en vanaf 1689 tot 1703 door 
diens weduwe. Van 1690 tot 1696 verbleef er tevens een Gillis de 
Bruycker. In 1680 kwam Jan de Wispelaere fs Philips inwonen; om vanaf 
1683 tot 1698 medepachter te worden. De Wispelaere nam 381 roede 
voor zijn rekening, De Bruycker behield er 30. Van 1722 tot 1735 was een 
Pieter de Bruycker gebruiker en hiermee eindigde ook de bewoningsge
schiedenis van deze kavel. 
Wanneer Christoffel de Reu rond 1700 de drie percelen verwierf werden 
ze teruggebracht tot één groot veld van 879 roede. 
Het blijkt ook dat de volledige oppervlakte steeds door meerdere pachters 
werd gebruikt : landbouwers die in de onmiddellijke omgeving woonden 
en enkel een brokje landbouwland uit de kavel gebruikten. 

Chronologie 

1638: "christoffel de vyt met een stick lants ande westsyde daeran 
(61059) streckende vande moerstraete tot de dweersgracht y-C .\..\."V R". 
(SAE383/498/2, SAE385/498/2 ) Later handschrift. waar Christoffel 
werd geschrapt en vervangen door Willem Bertholf fs Willem. 

1638: "willem berthoif Js willems met een stick ande westsyde ... 1 9 xix 
R" (SAE383/498/3 - 61060). 

1638: "via et Lryjaecques lucx metj stick ande westsyde ... 1 9 XX,,'\L' R" 
(SAE383/498v/l - 61061). 

1676: "den selven (pieter BertholJJg Gulliame) met een stick ande westsy
de daeran synde ten noorthende nu een hqfstede. ande westsyde veurg
he mee ne teghen het ander naervolghende article. streckende met tsuy
thende anden dweesgracht ende met tnoorthende ande moerstraete. groot 
ijc xxv R" (SAEI748/226v/2). 

1676: "den selven (pieter BertholJJg Gulliame) met een stick allde westsy-
de daeran veurghemeene. strecleende met beede henden alSllQOrell . . .. 
tsuythende anelen dweesgracht ende met tnoorthende ande rnocrstraete .. . 
ende is ten noorthende alsnu ooek hqfstede. groot j 9 xx R~ 
(SAE1748/226v/3). 

1676: "den selven (pieter BerthoUJg Gulliame) met een stick (Hldp westsy' 
de daeran ten noorthende ooele alsnu een Ilq/stede('nde (I('llrgllemet'Tlt' 

ande voorgaende, streeleende vande straete tot de dlL'eesgraellt. groot .I 9 
x xx [{" (330r) (SAE 1748/227/1). 

wo 
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1707: Mchristoffel de reu met een hofstede west daeran (61063). met een 
stick landt ten suyteynde vande selve. streckende vande moerstraete tot 
den dweirsgracht viy-c lxxix R" (SAE387/523/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1638 : 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1640 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1676 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

61063 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163861059 
163861060 
163861061 
164061059 
164061060 
164061061 
167619061 
167619062 
167619063 
170761064 
179607608 

Boterhoek (Moerstrate) 

1638: land 
1675-1705: hofstede 
1796: land 

1638-1796: 325 r (4826 m 2 ) 

SAE383/498/2 
SAE383/498/3 
SAE383 / 498v / 1 
SAE385/498/2 
SAE385/498/3 
SAE385/498v/l 
SAEI748/226v/2 
SAEI748/226v/3 
SAEI748/227/1 
SAE387/523/2 
SAE-MI086a 

Eigenaar/Gebruiker 

1628-1648: 
1638: 
1638: 
1648: 
16xx: 

16xx: 
1679: 
16xx: 
1685-1697: 
1698-1704: 
1707: 
1716: 
1776: 
1782-1796: 
1808: 

1628-1649: 
1638: 

Bertholf Pieter fs Pieter (E/Gna 1638) 
Lucx (Luek) Jaecques hoirs (E) 
Lucx (Luek) Pieter (E/G) 
De Suttere (Zutter) Lieven by coope (E/G) 
Vercruusen (Vercruysse) Gillis (1/2). Jooris & Jan 
(1/2) (E) 
Deunynck Lieven fs Jan by coope (E) 
Sierens (Cierens) Jan by coope (E) 
Grootaert Jooris wees by deele (E) 
De Ceuninc Christiaen (E/G) (geheel. a + b) 
De Ceuninc Christiaen. wed. (E/G) (geheel. a + b) 
Vernaet Jooris (E) 
Van Steelandt Anthone Ignace. dheer ende mre (E) 
Copieters Catharinne (E) 
Coppieters Jan Baptiste (E) 
Bouvaert Francois (E) 

Berlho~r Pieler Js Pieler (G_l/ E) 
Luc.x (Luck) Pieler (G_l/ E) 
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1648: 
16xx-1674: 
16xx : 
1675-1680: 
1685-1697: 
1698-1704: 
1703-1717: 
1703-1705: 
1704: 
1710: 
1711: 
1734: 
1740: 
1756: 

Historiek 

De Suttere (Zutter) Lieven (G-l/ E) 
Valet Jan (zie Van Lent) (G_V 
De SwaeJ Philips (G_V 
De Zutter (Sutter) Gillis, wezen (G) 
De Ceuninc Christiaen (G/E) 
De Ceuninc Christiaen, wed. (G/E) 
Van Loo Jan de jonghe 1/2 (G) 
Van Loo Jan de aude (G) 
Van HyJte Nidaeys (G-V 
De Reu Christoffel (164,5 r) (G_V 
Goethals JanJs Jooris (131,5 r) (G_V 
Verheecke Laureyns (G_V 
Van Vlaenderen Pieter (G_V 
Van Hecke Jan (G_V 

In het landboek van de stad van 1638 wordt een oppen'lakte 
van 325 roede opgegeven (enkele malen ook 328). In latere landboeken is 
ook sprake van 368 roede. Nazicht heeft uitgewezen dat de pointer zich 
hier eventjes vergiste van perceel. Zeker geen cruciale fout voor de toen
malige belastingbetaler, want eigenaars en pachters van de kavels 61063 
en 61064 waren immers dezelfde. 
Op 15 juni 1648 verkochten Pieter Bertholf fs Pieter. gehuwd met Mayken 
van Moerkerke 324 roede land inden Boterhouck aan Lieven de Zutter en 
echtgenote Janneken de Weert. Het ging hier duidelijk om dit perceel. 
Het jaar 1675 vraagt om later bijkomend onderzoek. In die periode wer
den hier heel wat nieuwe huizen opgetrokken. Ook op dit perceel startte 
de bewoning in 1675 met de nazaten van Gillis de Sutter. De hofstede 
kreeg waarschijnlijk slechts bewoning van twee gezinnen. Naast De 
Zutter, die er van 1675 tot 1680 boerde. troffen we er \'an 1685 tot 1704 
het gezin van Christiaen de Cettninc aan. Dit was tevens de laatste bewo
ner. 

Chronologie 

1638: "via et Lry Jaeques Luclc met) stick ... 1 9 xxv R" (SAE383/498Y/3). 

1648, 15 juni: Pieter Bertholf l's Pieter. x Mayken van Moerbeke verkopen 
324 roede land "inden BolerholLck"aan Lieven de Zutter x Janneken de 
Weert (SAE824 f.78. SAE868 min.). 

1676: "Lieven demunck.{g Jan by coope vanjooris l'ercnlyse dlliUl ende 
van gillis ende Jan vercruysse dlliU1 met een slick ende Il<?/stede (mde 
westsyde daeran ende by tnoortllendc> vellr:qllemeene (eghelI SUil se[ts 
naervolghende IIq/: ... grootj gX\1' R" (SAE1748/227v/lJ, 

1707: "Jooris vernaet met een lIo(stede ende stllck [nndt ... f !'(lIlde moer
slmele lol den dweirsgmclltJ (lls~o 1tet TIII ghehnl!wkt {port. s(mdcr pn:lll-
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ditie van elc.x voorder gherechticheyt soo van dese als de voorgaende par
tye 1 9 .n1Jiij R" (328 r) (SAE387/523v/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

163861063 
164061063 
167619065 
170761067 
179607611 

SAE383 I 498v 13 
SAE385/498v/3 
SAE1748/227/3 
SAE387/523v/2 
SAE-MI086a 

SAE, 824 Wettelijke passeringen, 
van 15 juni 1648. 

1645-1652, fo1.78; SAE, 868, minuten; 

61064 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Boterhoek (Moerstrate) 

1638: land 
1675-1694: hofstede 
1796: land 

1638-1796: 368 r (5465 m 2) 

Eigenaar I Gebruiker 

1638: 
1648: 
1679: 

1680: 
16xx: 
1685: 
1704: 
1704: 
1716: 
1759: 
1776: 
1782-1796: 
1808: 

1638: 
1648: 
16xx: 
1675-1694: 
1685, 12 mei: 
1703-1717: 
1704, 23 okt.: 
1703-1705: 

De Kesele Aernoult wed. en kind. (E) 
De Suttere Lieven (E/G) 
Sierens (Cierens) Jan by coope 112 (a), 
Van Lent Janneken 112 (b) (E) 
De Sutter Anthone by coope (b) (E) 
Grootaert Jooris, wees by deele over cierens (a) (E) 
De Ceuninc Christiaen kint (E/G_ll 
Van Hyfte Niclaeys (E 1 12a/G_ll 
Van Loo Jan de aude 112 (G_ll 
Van Steelandt Anthone Ignace, dheer ende mre (E) 
Copieters Jan Baptiste (E) 
Copieters Catharinne (E) 
Coppieters Jan Baptiste (E) 
Bouvaert Francois (E) 

Luck Pieter (G_lJ 
De Suttere Lieven (G_l/ E) 
Valei Jan (zie Van Lent) (G_lJ 
Deunynck (Deununck) Lieven fs Jan (G) 
De Ceuninc Christiaen kint (G_lJ 
Van Loo .Jan de Jonghe 1 12 (G_lJ 
Van HuIte Niclaeys 1 12 (G_lJ 
Van Loo ,Jan de aude 1 12 (G_lJ 

J O:J 
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1707: 
1712: 
1713: 
1734: 
1740: 
1756: 

Historiek 

Van Hilfte Nidaeys (G_V 
De Bruyckere Jan (G_V 
De Reu Christoffel (G_V 
Verheecke Laureyns (G_V 
Van Vlaenderen Pieter (G_V 
Van Hecke Jan (G_V 

De geschiedenis van deze kavel loopt volledig parallel met de 
vorige (61063). Ook hier start de bewoning in 1675 met Lieven Deunynck. 
om circa twintig jaar later met nog steeds dezelfde bewoner te verdwijnen. 
De kavel werd verpacht aan meerdere eigenaars die het landbouwland 
bewerkten. 

Chronologie 

1638: "via et Lry Aernaut kesele metj stick ande westsyde daeran. strec
kende alsvooren met geheel de dreven op de oostsyde 1 g Lwiij R" 
(SAE383/499/1). Latere aanvulling waarbij de naam werd ven'angen 
door Lieven de Suttere). 

1676: "Lieven demuunckfgjan causa ux:orisjiajan van Lent dheljt ende 
janneken van Lendt dander helft by deele met een hofstede ende landt 
ande westsyde daeran by het noorthende ande oostsyde t'eurghemeene 
teghen syne voorschreven hofstede. grootj g lxviij R " (SAE 1748/227,,/ 1). 

1707: "Nidaeys van Hyfte met een hqjstede ende stuck landt ... vande 
moerstraete tot den dweirsgracht 1 9 lxviij R" (SAE387/523,,/1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb 1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

61066 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163861064 
164061064 
167619066 
170761066 
179607611 

Boterhoek (Moerstaete) 

1638: land 
1736-1796: hofstede 
1796: 2 11l1izell (a & b) 

1638-1796: 604 r (8969 1ll2) 

SAE383/499/1 
SAE385/499/1 
SAE 1748/227,,/1 
SAE387/523,'/1 
SAE-MI086a 



HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

Eigenaar/Gebruiker 

yóór 1622: 
1676: 
1699, 8 jul.: 
1707: 
1731: 
1742: 
1759: 
1796: 
1796: 
1820: 

16xx: 
16xx: 
1682: 
1701: 
1734: 
1736-1767: 
1768-1790: 
1791-1796: 

Historiek 

Bertholf Bertholomeus (E/G) 
De Swaef Philips (E) 
Bertholf Jan fs Pieter (E) 
Bertholf Jan (E) 
Willems Jan fs Cornelis tot Adegem (E) 
Bertholf Jan fs Jan, kinderen (E) 
Mortier Pieter (E) by coope 
Colman Jan (E-a) 
De Schepper Petrus (E-b) 
De Peser Jacques (E-a+b) 

Van Leeuwe Joos js Gillis (G-V 
De Bruucker Jan (G-V 
De Wispelaere Janjs Philips (G-V 
De Reu Christoffel (G-V 
Verheecke Laureyns (G-V 
De Clercq Marten (G-a) 
Van Hecke Jan fs Jan (G-a) 
De Schepper Pieter (G-a) 

Pas in 1736 troffen we met pachter Marten de Clercq bewoning 
aan op deze kavel. Naar het einde van de eeuw (1796) kocht pachter 
Pieter de Schepper een lapje grond uit dit perceel van Jan Colman waar
op hij zijn eigen huis liet optrekken. Daar het perceel nooit werd opge
deeld en in 1820 terug onder één eigenaar kwam, maken we ons sterk 
dat er tussen beide gezinnen familiebanden bestonden. 

Chronologie 

1638: UBerthelmeus bertolf met ij sticx ande westside daeran ... ij 9 iiij R 
,. (SAE383/499/3). 

1676: uPhilips de swaef causa uxoris fia bertholomeus bertholf met twee 
sticken Zant ... ij 9 Hij R ,. (SAEI748/228/1). 

1707: "jan Bertholf met twee stucx west daeran streckende vande moer
straete tot den dweersgracht ij 9 aij R" (SAE387/524/1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

163861066 
164061066 
167619068 
170761069 
179607614 (a) 

SAE383/499/3 
SAE385/499/3 
SAEI748/228/1 
SAE387/524/1 
SAE-M1086a 

lUS 
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F1796 : 
H1820: 
H1820: 

61067 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

179607615 (b) 
1820431AI0l (a) 
1820431AI05 (b) 

Boterhoek (Moerstraete) 

vóór 1622-1676: hofstede 
1707 -1796: land 

1638-1796: 366 r (5435 m 2) 

SAE-MI086a 
SAE-MI086b 
SAE-MI086b 

Eigenaar I Gebruiker 

1638: 
1676: 
1699: 
1707: 
17xx: 
1733: 
1749: 
1766: 
1796: 
1825: 

vóór 1622-1654: 
1655-1660: 
1660-1682: 
1682-1690: 
1682-1698: 
1701, 13 mei: 
1711 : 
1743: 
1762: 

Historiek 

Bertholf Bertholomeus (E/G) 
De Swaef Philips (E) 
Bertholf Jan fs Pieter (E) 
Bertholf Jan (E) 
Vanden Hauwe Adriaen (E) 
Verheecke Jan d'aude tot St-Lauryns (E) 
Verheecke Pieter fs Jan d'haude (E) 
Van Ooteghem Judocus (E) 
Van Ooteghem Jan Theodor (E) 
Van Ooteghem Carel fs Jan Theodor (E) 

Bertholf Bertholomeus (G/E) 
Van Leeuwe Joos (G) 
De Bruycker Jan (G_V 
De Bruycker Jan. wed. (G_V 
De Wispelaere Jan Is Philips (G_V 
De Reu Christq[Jel (G_V 
Verheeclce Niclaeys (G_V 
Van Ooteghem JUdOClIS (G_V _ 
Willems JOaTlTles Is Cornelis (G_V 

Hier bevond zich de enige bewoonde hofstede in de Boterhoek 
die tot vóór 1622 teruggaat. De familie Bertholf. die naast de hofstede 
over omvangrijke landbouwgronden beschikte. was ongetwijff'ld de heer 
en meester van de Boterhoek. De volgende hoeve die er uit de gl'Ol1<i werd 
gestampt was deze van Pieter de Wulf in 1628. Joos \'an Lt't'uwe. pachter 
van 1655 tot. 1660, volgde eigenaar-gebruiker Ikrthololllt'US nIs bewoner 
op ... maar was levens de laatste bewoner. Bi.lml nllt:' bewoonde kavels dit' 
in de Boterhoek op Eekloos grondgebied lagen. wnren op de zuidzijde tt' 
sit ueren en kenden vanaf het laatste kwart Vlm (ie 17dt' t't'll\\' biJna 
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steeds dezelfde eigenaars en gebruikers, waardoor veel woonsites ver
dwenen. 

Chronologie 

1638: "den zelven (Bertholomeus Bertholf) met syn hofstede ande west
syde daeran. streekende metten noorthende aende moerstraete ... 1 g Lxvj 
R" (SAE383/499v/l). 

1676: "den zelven (Philips de Swaef) met zyn hofstede by tnoorthende ... 
metten noorthende ande moerstraete, grootj g Lxvj R" (SAEI748/228/2). 

1707: uden selven (Jan Bertholf) met twee stucx west by het noorteynde 
daeran (61069) noort de moerstraete, voor desen een hofstede i g Lxvj R" 
(SAE387/524/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

61069 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Naam 

163861067 
164061067 
167619069 
170761070 
179607616 

Boterhoek (Moerstraete) 

1638: land 
1648: bewoning & land 
1680-1796: herberg 

1638-1796: 341 r (5064 m 2) 

Inden Boterhouck 

SAE383/499v/l 
SAE385/499v/l 
SAEI748/228/2 
SAE387/524/2 
SAE-MI086a 

Eigenaar/Gebruiker 

1638-1707: 
1796: 

1638: 
+ 1638: 
+ 1638: 
1648-1667: 
1655-1656: 
1660-1674: 
16xx: 
1675-1684: 

Sint-Janshospitaal in Brugge (E) 
Van Hecke Bernard (E) 

Luck Pieter (G_lJ 
Poppe Lieven (G_lJ 
Neirinck (Neirynck) Guillaeme wed. (G_lJ 
De Zutter Lieven (G) 
Elegheer Joos (inw.) 
Valent (Van Lent) Jan (G) 
Heyne AernaudL (G) 
Thielman MarLen (G. inw. 1684-1694) 

W7 
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1685-1686: 
1687: 
1688-1692: 
1689-1690: 
1691: 
1692-1694: 
1695-1697: 
1698-1708: 
1709-1719: 
1719-1740: 
1740-1746: 
1742-1766: 
1749-1764: 
1766-1780: 
1779: 
1780-1796: 
1792-1793: 
1788-1796: 

1709: 
1714: 
1732: 
1734: 
1747: 

Historiek 

De Man Pieter (G) 
De Visscher Segher (G) 
Pyffroen Franchois (G, inw.1689-1692) 
Gilleman Niclays (G) 
Van Hoorde Aernaut (G) 
Van Loo Jan (G) 
Sierens Joos (G) 
De Nijs Adriaen (G) 
Galle Jaeques & Verstringhe Jaecques (G) 
De Wispelaere Pieter (G) 
De Wispelaere Pieter, wed. xx Noë(l) Roelof (G) 
Van Ooteghem Joos (G) 
Van Ooteghem Jan fs Pieter (G_inw.) 
Van Ooteghem Jan fs Jan (G) 
De Bie Jan (G) 
Bral Pieter (G) 
Pieter van Driessche (G_inw.) 
Verstringhe Constatinus (G) 

Verstringhe Jaecques rG_LJ 
Sierens Jan rG_LJ 
Verheecke Jan rG_LJ 
Goethals Lieven rG_LJ 
Verstringhe Pieter & Van Ooteghem Joos rG_u 

In 1648 noteerden we Lieven de Zutter als eerste bewoner yan 
de kavel die de westelijke grens met het Ambacht Maldegem vormde. 
Lieven zou er tot 1667 wonen. De laatste drie jaar had hij de pacht over
gelaten aan Jan Vallent (Van Lent) en stond hij geboekt als inwonende. 
Kortstondig, in 1655-1656. woonde Joos Elegheer bij de familie De 
Zutter. Van Lent was in 1660 bij Lieven ingetrokken om in 1663 de pacht 
over te nemen. Een niet te situeren inwonende was Aernaudt Heyne. In 
het landboek stond hij geboekt als pachter. in de belastinglijsten daar
entegen kwam hij niet voor. 
Ongetwijfeld mede doordat het een herberg was. noteerden we er b~jzon
der veel inwonenden en wisselden de uitbaters elkaar razendsnel a11 
Marten Thielman troffen we er in 1675 aan als inwonende. Vijf jaar later. 
in 1680 baatte hij de herberg uit.VermoedeliJk was hij ook de eerste her
bergier. Niet voor lang, want van 1685 tot 1694 opteerde hij om mede
pachter te worden. Hij werd alvast niet meer belast op de kroeg. In zijn 
plaats namen diverse anderen plaats achter de tapkast: Pieter de Man 
(1685-1686). Segher de Visscher (1687). Franchois PytTroen (1688. 1691-
1692). Niclays Gilleman (1689-1690). Aernaut van Hoorde (1691). Jan 
van Loo (1692-94). Joos Sierens (1695- 1697). Adrinen de Nvs (1698-
1708). Jacob Galle (1709-1719). Pieter de Wispelnere (1719-17-lQ). de 
weduwe De Wispelaere hertrouwd met Nol:\l Rodor (1740-1746). Joos \'nn 
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Ooteghem (1742-1766). Jan van Ooteghem fs Jan (1766-1780) waarvan 
herbergier tot 1778, Jan de Bie 1779, Pieter Bral (1780-1796) waarvan 
herberguitbater tot 1787, Constantinus Verstringhe (1788-1796). In 
1792-1793 vormde hij een duo met Pieter van Driessche. Van 1749 tot 
1764 hield Jan van Ooteghem fs Pieter eveneens verblijf op het erf. 
Naast de bewoning die te situeren was op een afzonderlijk verpacht deel 
yan 150 roede werd zeker gedurende de 18de eeuw de resterende 162,5 
roede als landbouwgrond verpacht. Vaak ging het om pachters die geen 
yerblijf hielden in de herberg. 
Dat er tijdens het laatste kwart van de I7de eeuw een herberg in de 
Boterhoek kwam hoeft ons niet te verwonderen. Laten we niet vergeten 
dat de Moerstraat toen de parochieweg was tussen Kaprijke en Adegem 
en dat in het noordelijk deel van Eeklo heel wat landwerkers op de hoeve 
leefden die van tijd tot tijd ook behoefte hadden aan vertier. 
De bevolkingaangroei binnen het gehucht en de grote afstand naar de 
dorpskernen van St-Laureins en Eeklo rechtvaardigde zeker de aanwe
zigheid van een herberg. Dat de herberg goed jloreerde mag blijken uit 
zijn lange activiteit. Op het einde van het Ancien régime vloeide het bier 
er nog rijkelijk. 

Chronologie 

1638: "t'st Janshuus in brugghe met) stick ande westsyde daeran. strec
kende vanden dweersgracht tot de moerstrate ... ) 9 xlj R" 
(SAE383j499vj3). 

1707: "Ste Jansgodthuys in Brugghe met een stuck west daeran strec
kende vanden dweirsgracht tot de moerstraete met de westhende aen 
dhoirs)oos van leeuwe landt dat op tAmbacht van maldegem light) 9 xljR" 
(SAE387 j524v j 1). 

Noten 
Lb1638 : 163861069 
Lb1640: 164061069 
Lb1676: 167619071 
Lb1707: 170761072 
F1796: 179607619 
H 1820: 1820073AIII-115 
1780: Botterhoeck. Pieter Bral. herberg he, 
1780). 

SAE383 j 499v j 3 
SAE385j499vj3 
SAEI748j228vj 1 
SAE387j524vjl 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

150 r. (SAE468, Ommestelling 

4.7 BELOOP 62, NOORDZIJDE VAN DE BOTERHOEK 

Beghinnende inden boeterhouck ande noortsyde vande moer
strale ende ande suutsyde vande zydelynghen leghen de prochie van Ste 
Laureyns int Ambachte van maldeghem geheel mede ghemeten, oostwaert 
streckende tot over de grooten eeclootschen waterganck teghen den maro
yen dam (1638 - SAE383 [01.500). 
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Beloop 62. percelering POlgeTls hel InTlrlboek I'ml 16:18 (uit F. PlIlt'. Ht't Et'kl()$t' 
landboek ... l 
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62001 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

Moerstraete (Boterhoek) 

1638: land 
1711: hofstede 
1796: land 

1638-1796: 43 r (639 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
1676: 
1679: 
1707: 
1796: 

vóór 1622-1643: 
16xx: 
16xx: 
1680: 
1699: 
1707: 

1711-1739: 
1739-1766: 
1767-1796: 

Historiek 

Luck Pieter (E) 
Pyfferoen Francies (E) 
Pyfferoen Francies via (E) 
De Rieck Jan (E) 
De Bruycker Pieter (St-Laureins) (E) 

De Sutter Lieven (G_V 
Valent Jan (G_V 
Van Hecke Pauwel (G_V 
Teirlynck Segher (G_V 
Sierens Jan (G_V 
Hovelynck Jan (G_V 

Van Braeckel Anthone (G) 
Sierens Joannes (G_inw.) 
De Bruycker Pieter (G_?) 

De vroegste bewoning in dit 62ste beloop dateert van 1711 en situeert 
zich op de zuidoosthoek van de Moerstraat en de Caetsweg. De hofstede 
strekte zich deels uit op Eeklo en St.-Laureins. De hier aangehaalde 43 
roede met woonsite lag op Eeklo. De eerste bewoner was Anthone van 
Braeckel, hij labeurde er van 1711 tot 1739. In 1731 kwam met Joos 
Sierens een tweede gezin op het goed. In 1640 nam hij de pacht over en 
bleef er tot 1766. Van 1767 tot 1796 pachtte Pieter de Bruycker de hof
stede. Vermoedelijk kwam hij er niet wonen daar hij gelijktijdig ook het 
pas gebouwde huyseken op de oostelijk aanpalende kavel (62002) in 
gebruik nam. In 1796 was er zeker geen bewoning meer. Nopens de 
gebruiker en eigenaar Pieter de Bruycker, zie hierna. 

Chronologie 

1638: "pr luck met) stlcxken lants ande oostsyde van bouduyn blancka
en lanl dat up St lauryns licht. streekende vande moerslrate lol de zyde
lynghen xlilj H" (SAE383/500/1). 
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1640: "pr luck met een sticsken landt.. ... (SAE385/500/1). 

1676: "franchois pylfroen met een sticxken lant 
(SAEI748/229/1). 

43 R" 

1707: 'Jan de rieck met den suyteynde van syn hofstede danoJ het noor
teynde light op Ste Laureyns west dhoJstede vande wede ende kinderen 
XtoJs de vyt oock op Ste Laureyns suyt de moerstraete xliij roen" 
(SAE387/525/1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

62002 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163862001 
164062001 
167620001 
170762001 
179606126 

Moerstrate (Boterhoek) 

1638-1767: land 
1767-1796: huyseken 

1638-1796: 173 r (2569 m 2) 

SAE383/500/1 
SAE385/500/1 
SAEI748/221/1 
SAE387/525/1 
SAE-MI086a 

Eigenaar/Gebruiker 

Vóór 1622: 
1676: 
1679. 26 jan.: 
1707: 
1796: 

vóór 1622: 
1640: 
16x.x: 
1680: 
1699-1720: 
1732: 

1767-1796: 

Historiek 

Bertholf Bertholomeeus (E/G) 
Pyfferoen Francies (E) 
Pyfferoen Francies (E) 
Aermen oJte disch van Ste Laureyns (E) 
De Bruycker Pieter (St.-Laureins) (E) 

Berthoif Bertholomeeus (G_l/ E) 
Sierens Aernaut (G_lJ 
Van Hecke Pauwel (G_lJ 
Teirlynck Segher (G_lJ 
Sierens Jan (G_lJ 
Sierens Joos (G_lJ 

De Bruycker Piet er (G/E?) 

Dit perceel kree,g pas omstreeks 1767 bebollwinp;. Een echt 
landbouwbedriJf kwam niet tot stamt. ,gezien slt'chts sprake was \"nn t't'I.l 

llllyseken. Of Pleter de Brllycker oe pachter en rit' t'ip;C'nnnr ét"n en ctt'zt'lt-
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de persoon waren is niet duidelijk. Er bestaan twijfels om hem als eige
naar-bewoner aan te duiden: hij was bemiddeld en stond geboekt als 
bewoner van Sint-Laureins. Niets sluit uit dat Pieter als grensbewoner de 
twee percelen (62001 en 62002) gebruikte en net over de stadsgrens 
woonde. 

Chronologie 

1638: "Bertholomeus berthoifmetj stick ande oostsyde ... 1 lyn lxxiij R" 
(SAE383/500/2). 

1676: "den zelven (franchois pyJfroen) met een sticxken lant ... 1 73 R" 
(SAEI748/229/2). 

1707: "den ghemeenen Aermen ofte Disch van Ste Laureyns met een stuck 
landt ... JoC lxxiij R" (SAE387/525/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

163862002 
164062002 
167620002 
170762002 
179606128 

4.8 BELOOP 64. NOORDZIJDE VAN DE MOERSTRAAT 

SAE383/500/2 
SAE385/500/2 
SAEI748/229/2 
SAE387/525/2 
SAE-MI086a 

Ande oostsyde vanden Wouterswech tusschen de Zydelynghen 
ende moerstrate. oostwaert streckende tot opde zelve moerstrate teghen de 
keure van caeprijcke (1638 - SAE383 fo1.509). 

64004 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

Moerstraete 

1638: bos 
1628-1689: bewoning 
1796: land en bos 

446 r (6623 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
16xx: 

1628-1665: 
1665-1667: 

Pynckel Antheunis (E) 
Pinckel (Pynckel) Laureynken fa Antheunis (E) 

Janssens Ahraham (G) 
Janssens Lieven fs Ahraham (G) 
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Be/oop 64. perce/erinf] PO[f]ens 11e/ [olle/hock (lW! W:l8 (\I1t F. Pilk. lId Et'kll)~t' 
lundboek .. 1 



1660-1674: 
1667-1684: 
1675-1676: 
1685-1689: 
1686-1689: 

Historiek 

HET HISTORISCH KADAsrER VAN NOORDELIJK EEKLO 

Janssens Abraham, wed. (G) 
Van Buylaere Marten (G) 
Dhaese Michiel (inw.) 
Van Buylaere Marten, wed. (G) 
Van Buylaere Marten (G-inw.) 

Rond de bewoning van deze kavel hangt een sluier van ondui
delijkheid! Nergens is sprake van enige bewoning. De gebruiker staat 
evenwel vanaf 1628 getaxeerd in de belastingkohieren, wat erop wijst dat 
hij hier ook woonde. Uit een controle van het landboek blijkt dat 
Abraham Janssens te Eeklo slechts twee naast elkaar gelegen percelen in 
pacht hield: 64004 en 64005. Normaliter bewoonde hij één van beide. 
Even merkwaardig is dat hij vanaf 1650 stopt met belasting betalen om 
dan in 1660 terug de draad op te nemen. Tien jaar vrijstelling van 
belasting betalen, zonder een expliciete vermelding, lijkt ons onwaar
schijnlijk. Vanaf 1667 verbleef Marten van Buylaere op het goed. In de 
marge van de bewoning valt te vermelden dat Lieven Janssens fs 
Abraham in 1665-67 inwonende medepachter was. In 1678 staat tevens 
een Joos Janssens als gebruiker geboekt, vermoedelijk heeft hij er niet 
gewoond. Indien hij inwonende was, heeft hij althans nooit belasting 
betaald in Eeklo. 
Tijdens het verblijf van de weduwe Van Buylaere woonden vanaf 1686 
nog een Marten Van Buylaere in, vermoedelijk een zoon. In 1689 viel ver
moedelijk de bewoning op deze kavel weg. 

Chronologie 

1638-40: "Anth(euni)s Pynckel ande oostside daeran streckende alsvooren 
busch. .. iiij-c xlvj R .. (SAE383/509v/3; SAE385/509v/3). 

1638: "pieter Caiferis (aanvulling: Antheunis Pynckelby coope) int selve 
busch if xcv R" (SAE383/510/l; SAE385/510/1). 

1676: 'Jan de roo de jonghe causa uxorus Ja anthone pinckel ande oostse
yde daeran met een stick landt synde gheweest bosch streckende met 
bede henden als vooren " (SAEI748/237/2). 

1707: "pr pynckel ende segher de roo elck dhelft van een partye oost dae
men streckende als vooren ten suyteynde landt ende ten noorteynde bosch 
vifxlj R "(SAE387 /595v/3), 

Noten 
Lb1638 : 
Lh1638 : 
Lb1640 : 

163864004 
163864005 
164064004 

SAE383/ 509v / 3 
SAE383/510/1 
SAE385/ 509v /3 
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Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

64016 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

164064005 
167622004 
170764008 
179606193 

Moerstraete 

1638: land 
1659-1777: hofstede 
1796: land 

493 r. (1638-1 796) (7321 m 2) 

SAE385/510/l 
SAE1748/237/2 
SAE387/595v/3 
SAE-M1086a 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
1676: 
1680, 15 nov.: 
1707: 
1734: 
1744: 
1784: 
1762: 
1796: 
1802: 
+1802: 

1659-1677: 
1678-1679: 
1681-1700: 
1700-1712: 
1712-1744: 
1728-1743: 
1730-1777: 

1744-1749: 
1754: 
1754-1755: 
1757-1776: 
1777-1796: 

Historiek 

Wil1ems Pieter (E/G) 
Vande Wostyne Vyncent fs Jooris (E) 
Pauwels Gillis (E) by coope 
Van den Kerckhove Tobias, dheer (E) 
Lambrecht Marie Livyne fa Jan (E) 
Mahieu Marie Therese (E) 
Kervyn Jan Baptiste (E) 
Kervyn Anne Catharine (E) 
Kervyn Jan Baptiste, hoirs (E) 
Kervyn Marie (E) 
De Potter Joseph (E) 

Vande Wostyne Vyncent fs Jooris (G/E) 
Vande Wostyne Vyncent, wed. (G/E) 
Dierekens Frans wed. (G) 
De Clercq Joos fs Noel (G) 
De Smet Carel fs Jan (G) 
Pyfferoen Maeryn (G) 
Lievens Pieter (G) 

Van Ooteghem Lievinus (G-l) 
Baert Jacobus (G-l) 
Vanden Berghe Geeraert (G-l) 
Buerman Frans (G-l) 
Matthys Philip (G-l) 

Vanaf 1659 was er met eigenaar-gebruiker Vincent \landt' 
Woestyne bewoning op deze kavel. HU b1ecf er zcker tot 1744. mogt'liJks 
tot 1777. Hond de laatste pachter. Pieter Lievens. bestaat twijfel. Volgens 
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de belastinglijst is het verantwoord om hem als bewoner aan te duiden. 
Maar dan moeten we ervan uitgaan dat tussen 1730 en 1743 drie gezin
nen op het goed verbleven en dit lijkt ons veel. maar geen alleenstaand 
feit. Anderzijds staat Lievens in het landboek ook genoteerd als pachter 
van kavel 52034, eveneens een hofstede die ononderbroken bevolkt was. 
In de loop van de 18de eeuw, vermoedelijk na 1777, werd de woonfunc
tie opgeheven. 

Chronologie 

1638: "Pr. willems ant suythende daeran (van 64015), streckende metten 
suythende ande moerstrate iij stic.x lant (na lant later aangevuld met ende 
hofstede) 493 R" (SAE383/511v/3; SAE385/511v/3). 

1676: "vyncent vande wostyne fg jooris met syne hofstede daer hy wont 
hem ancommende by deele causa uxoris fia pr willems ... gr 493 R" 
(SAEI748/238v/3). 

1707: "dheer tobias vanden kerckhove met iij stuc.x landt ende hofstede 
.. .493 R" (SAE387 /537v /2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820 : 

64020 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163864016 
164064016 
167622015 
170764019 
179606204 
1820026826-2 7 

Moerstraete 

1628-1650: bewoning 
1638: bewoning - land 
1796: land 

606 r (8999 m 2) 

SAE383/511v/3 
SAE385/511v/3 
SAEI748/238v/3 
SAE387/537v/2 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: thospitael van Rysele (E) 

1628-1650: Spittael (Spetael) Antheunis (G) 
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Historiek 

Deze kavel kent een analoog beeld als 64004. Ook hier is er, 
behalve langs de belastingkohieren om, geen enkele aanduiding dat er 
ooit bewoning was. De gebruiker. Anthonis Spittael (Spetael) staat vanaf 
1628 geboekt als belastingplichtige. Uit het landboek blijkt dat hij te 
Eeklo slechts twee naast elkaar gelegen percelen in pacht hield: 64020 en 
64021. Eén van beide, -vermoedelijk 64020- bewoonde hij. Tot 1650 ver
bleef Spittael op de kavel, daarna verdween elke bewoningsvorm. 

Chronologie 

1638: "Thospitael van Rysele ande oostside daeran, streckende alsvooren, 
een stick vyc vj R "(SAE383/512v/l; SAE385/512v/l). 

1638: "Via Jooris grootaert veurgemeens ande oostside daeran. strecken
de alsvooren, een stick met een dreve opde westside iiy g xy R
(SAE383/512v/2; SAE385/512v/2). 

1676: "Thospitael van Ryssel met twee sticx lant teen thenden tander ... -
600 r (SAEI748/239v/ 1). 

1707: "T'hospitael van ryssel met twee stucx teynde elcanderen oost dae
raen streckende als vooren y g vj roeden" (SAE387/538/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

64024 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

2UH 

163864020 
163864020 
163864021 
163864021 
167622019 
170764023 
1796062084 

Moerstraete 

1638-1674: hofsteek 

1638: 
1674: 
1674: 

332 r (4897 m 2) 
150 r [163864024al 
182 r [16~~864024bl 

SAE383/512,,/1 
SAE383/512" / 1 
SAE383/512,,/2 
SAE383/512,,/2 
SAE 17-1:8/239,,/ 1 
SAE387/538/3 
SAE-MI086a 



HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

Eigenaar / GebnLiker 

1638: 
1674: 

1632/33-1660: 
1661-1663: 
1659-1673: 
1673-1675: 

Historiek 

Vanden Berghe Guilleaeme en D'herckere Pieter (E) 
Vanden Berghe Tanneken wed. van 
De Roo Pieter (E/G) 

Vanden Berghe Joos (G) 
Vanden Berghe Joos, wed. (G) 
De Roo Pieter (G). 
De Roo Pieter wed. (G/E) 

De bewoning op deze kavel vangt aan in 1632-33 met Joos 
Vanden Berghe. In 1659-60 werd Pieter De Roo medepachter, samen met 
de weduwe van Joos. Later nam Pieter de pacht alleen op zich. Na het 
overlijden van De Roo werd de hofstede in 1675 in twee zelfstandige 
woonsites opgesplitst. 
Er ontstonden kavels van 150 (64024a) en 182 roeden (64024b). 

ChronoLogie 

1638: "Beede de zeLve (Guilleaeme vanden Berghe ende Pieter dhercker) 
ant suythende daeran (van 64023), streekende met den zuythende ande 
strate. een hofstedej g x.xxy R "(SAE383/513/2; SAE385/513/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

64024a 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163864024 
164064024 
170764027 
179606213 

Moerstraete 

SAE383/513/2 
SAE385/513/2 
SAE387/539/1 
SAE-MI086a 

1675-1796: hofstede 

1638: 
1675-1796: 

332 r. (4930 m 2) 
150 r (142 r) (2228 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1674: 
1676: 
1707: 
1736: 
1760: 

Vanden Berghe Tanneken, wed. Pieter De Roo (E) 
Vanden Berghe Joos fs Joos (E) 
De Roo Jan fs Pieter (E/G) 
Kervyn Marte, wed. Guillielmo Ghysens (E) 
Blondel ,Joannes Joseph (E) 
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1764: 
1779: 
1796: 
1802: 
1823: 

1674-1706: 
1706-1724: 
1725-1727: 
1727-1741: 
1742-1764: 
1764-1784: 
1784-1796: 

Historiek 

Ghysens Jaecques Frans (E) 
Kervyn Jan Baptiste (E) 
Kervyn. erfgenamen (E) 
Kervyn Marie fa Jan Baptiste (E) 
Kervyn J oseph GuiIleame (E) 

Vanden Berghe Tanneken. wed. Pieter De Roo (G /E) 
De Roo Jan fs Pieter (G/E) 
Vande Velde Jan fs Francies (G) 
De Gheeter Pieter of Jan (G) 
De Bruycker Jan (G) 
De Bruycker Jan. wed. (G) 
De Bruycker Bernaert (G) 

Bij de verkaveling van de hofstede in 1675 bewoonde Tanneken 
vanden Berghe haar eigendom. De originele 332 roede werd opgesplitst 
in een perceel van 150 of 142 roede. dit al naar gelang de bron. en een 
van 182 of 192 roede (64024b). In 1742 kwam Jan De Bruycker. die daar
voor op de aanliggende hofstede woonde. naar dit goed. Deze hofstede 
bleef tijdens het Ancien régime bewoond door de familie De Bruycker. 
Tijdens de 18de eeuw nam de pachter ook de oostelijk aangrenzende hof
steden 64024b en 64025 in huur. Het veelvuldig voorkomen ,"an pachters 
met meerdere hofsteden doet vragen rijzen rond de configuratie "an som
mige woonsites. Duidelijk was elke hofstede geen \'olwaardige uitbating 
met vaste woonfaciliteit ofWel plaatste de huurder er een uitbater die 
onder zijn vleugels werkte. 

Chronologie 

1638: "Beede de zelve (Guilleaeme vanden Berghe ende Pieter Dhercker) 
ant suythende daeran (van 64023). streekende met den zuythende ande 
strale, een hofstede) gem. xx.,\.ij R .. (SAE383/513/2: SAE385/513/2). 

1676: "Tanneken van den berghe wed. pr de Roo by tsuythende ande oost
syde daeran met een stixken [ani daer sy wont. streekende met tSllytllen
de ande moerstraete" groot 142 roede (SAE1748/239\'/3). 

1707: "den selven (Jan de Roo fs Pieter) met een Ilq(stedekcn Sllyt daera
en. west alsvooren (Andries van Hecke) ende Sllyt de 1110crstracte Jo(' I 
(150) roeden" (SAE387 /539/1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 

2JO 

163864024 
164064024 
167622021 
170764027 

SAE~~8~l/51~~/2 
SAl<:~~H5/513/2 
SAE 174H/2~m\'/a 
SAE~~H7 /539/1 
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F1796 : 
H1820: 

64024b 

Situering 

Aard 

Opperolakte 

179606213 
1820291 B41-45 

Moerstraete 

1675-1707: 
1796: 

hofstede 
land 

1638: 332 r. (4930 m 2) 
1676: 192 r. ( 2851m2) 
1707-1796: 182 r. (2703 m 2) 

SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

Eigenaar/Gebruiker 

1676: 
1686: 
1707: 
1732: 
1736: 
1760: 
1764: 
1779: 
1796: 
1802: 
1823: 

1675-1680 
1681-1700: 
1682-1695: 
1685: 
1688: 
1707: 
1701: 
1742-1764: 
1764-1784: 
1784-1796: 

Historiek 

Vanden Berghe Tanneken, wed. Pieter De Roo (E) 
Vanden Berghe Joos fs Joos (E) 
Vanden Berghe Joos, wed. (E) 
Kervyn Frans (E) 
Kervyn Marie, wed. Guillielmo Ghysens (E) 
Blondel Joannes Joseph (E) 
Ghysens Jaecques Frans (E) 
Kervyn Jan Baptiste (E) 
Kervyn, erfgenamen (E) 
Kervyn Marie fa Jan Baptiste (E) 
Kervyn Joseph Guilleame (E) 

Dierckens Frans (G) 
Dierckens Frans, wed. (G) 
Beyens Jan (G) 
Beyens Anthone (G-inw) 
Dierckens Jan (G) 
Dhercker Pieter (G) 
Van Hecke Andries (G) 
De Bruycker Jan (G) 
De Bruycker Jan, wed. (G) 
De Bruycker Bernaert (G) 

Na de opsplitsing in 1675 van kavel 64024 kreeg de deelkavel 
met Frans Dierckens een eigen bewoner. In 1685 werden de drie naast 
elkaar gelegen percelen (64024a, 64024b en 64025), elk met een eigen 
woonstte, samengevoegd met nog slech ts één bewoner. 
Vermoedelijk bleef enkel op 64024a het woongedeelte behouden. 
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Chronologie 

1638: "Beede de selve (Guilleaeme vanden Berghe ende Pieter Dhercker) 
ant zuythende daeran (van 64023), streekende met den zuythende ande 
strate. een hofstede) gem. x.xxy R u (SAE383/513/2; SAE385/513/2). 

1676: "den zelven (Joos vanden Berghe fs Joos) met syn hofstede ant zuy
thende daeran. streekende met tsuythende ande moerstraete, west tan
neken vanden berghe met haer styck daer sy up woont .. " grooL192 roede 
(SAEI748/240/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

64025 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163864024 
164064024 
167622025 
170764028 
179606214 

Moerstraete (ZiedelynghenJ 

1631-1707: hofstede 
1796: land 

SAE383/513/2 
SAE385/513/2 
SAEI748/240/3 
SAE387/539/2 
SAE-MI086a 

1638-1797: 363 r. (5391 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
1676: 
1707: 
1732: 
1736: 
1760: 
1764: 
1779: 
1796: 
1802: 
1823: 

1631-1638: 
1639-1639/40: 
1639/40-1646: 
1646-1654: 
1655-1668 : 
1669-1684: 
1685-1695: 
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Vanden Berghe Guilleaeme & DherC'ker Pieter (E) 
Dherckere Appolonia (E) 
Philippe IgnaC'e van HoobrouC'k. Jor. (E) 
Kervyn Frans. acH. mr. (E) 
Kenryn Marie. wed. Guillielmo Ghysens (E) 
Blomiel JOaI11les Joseph (E) 
Ghysens JaeC'ques Frans (E) 
Kervyn Jan Baptiste (E) 
Kervyn. erfgenamen (E) 
Kerv)rn Marie fa Jan Baptiste (E) 
Kervyn Joseph Guilleame (E) 

Wauters Lieven (G) 
Wauters Lieven. we:-d. (G) 
De:- Vos Joos (G) 
Soffe:-rae:-n Pie:-ter (G) 
BmI Jacques &. we:-d. SotTt'raen (G) 
Dhae:-se Pieter (G) 
Bc:'yens Jan (G) 
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1682-1695: 
1685: 
1688: 
1707: 
1701: 
1734-1764: 
1764-1784: 
1784-1796: 

Historiek 

Beyens Jan (G) 
Beyens Anthone (G-inw) 
Dierckens Jan (G) 
Dhercker Pieter (G) 
Van Hecke Andries (G) 
De Bruycker Jan (G) 
De Bruycker Jan, wed. (G) 
De Bruycker Bernaert (G) 

Lieven Wauters en daarna diens weduwe verbleven vanaf 1631 
tot 1640 op de hofstede. In 1639-1640 nam Joos de Vos de pacht over. 
Van 1646 tot 1654 was Pieter Sofferaen huurder. Na zijn overlijden runde 
de weduwe de boerderij samen met Jaecques Bral. Jaecques nam daar
na de pacht alleen op zich. De laatste bewoner voor de samenvoeging met 
64024 was Pieter Dhaese, hij verbleef er van 1669 tot 1684. Daarna kre
gen we enkel nog bewoning op kavel 64024a. 

Chronologie 

1638: "Beede de zelve (Vanden Berghe en Dhercker) ande oostsyde dae
ran (64024) metten zuuthende alsvooren (Moerstraete) ij sticx ... j gem. 
Lxiij R "(SAE383/513/3). 

1640: "Beede de selve (Vanden Berghe en Dhercker) ande oostsyde dae
ran (64024) metten zuuthende alsvooren (Moerstraete) ij sHex (vervangen 
door: een hofstede)) gem. Ixiij R .. (SAE385/513/3). 

1676: "Jov. Appolonia dherckere met haer hofstede ende een stick lant ... 
streckende met tsuythende ande moerstraete.. gr 363 R " 
(SAEI748/24Ov/l). 

1707: "Jor Philippe Ignace van hoobrouck met een hofstede aende oostsy
de vande naeste voorschreven hofstede, met den suytsyde aende moer
straete i gem Lxiij roeden" (SAE387 /539v /1). 

Noten 
Lb1638: 163864025 SAE383/513/3 
Lb1640: 164064025 SAE385/513/3 
Lb1676: 167622026 SAE1748/240v/l 
Lb1707: 170764030 SAE387/539v/1 
F 1 796 : 1 796062 16 SAE-M 1086a 
PILLE F., De Eeklose bevolking ... 1638-1650, in De Eik (1999). 
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64048 

Situering Moerstraete 

Aard 1638: land 
1676: lant ende hofstede 
1707 -96: land 

Oppervlakte 1638-1796: 488 r (7247 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

Vóór 1631: 

1631: 
1638: 
1676: 
1707: 
17xx: 
1780: 
1781-1796: 
1813: 
1823: 

vóór 1622-1639: 
1639-1641: 
1643-1687: 
1687-1688: 
1688-1721 : 

1639-1646: 
1646-1649: 
16xx: 
1677: 

1677: 

1707: 
1728: 
1734: 
1739: 
1743: 
1748: 
1753: 

21..J 

Matthys Tanneken. wed. van Baudewyn Vercruysse 
en Nicolais Spieghelaere (E) & Guilleaeme Nys x 
Mayken Spieghelaere fa Nicolais (E) 
De Brauwer Marten x Paesschyne van Hende (E) 
Dhercker Pieter (E) 
Dherckere Pieter fs Pieter (E) 
Dherckere Marie Anna (E) 
Odemaere George Philips (E) 
Willems Jacobus (G) 
Kervyn Charles Jaecques (E) 
Hopsomere Auguste (E) 
Kervyn Joseph Guilleame (E) 

Wauters Gillis (G) 
Wauters Gillis. wed. (G) 
Wauters Jan daude (G) 
De Wispelaere Pieter fs Lucas (geheel) (G?) 
Vande Velde Francies (geheel) (G) 

De Vos Joos (G-l) 
Soiferaen Pieter (G-l) 
Bral Jacques & Wauters Gheeraert Is Jan (G-l) 
Wauters Pieter & Cornelis kinderen van Gheertaert 
(1/2) (G-l) 

Wauters Jan daude (G) & De Vos Jan Is jan (G-I) 
(andere 1/2). 
Wauters Gillis (G-l) 
De Bruycker Jan (G-/) 
Vande Woestyne Gillis (G-l) 
De Vliegher Jacobus (G-l) 
De Vos Jan Js Jan (G-l) 
Van Lctecken Pieler (G-/) 
Verheye JUdOCliS (G-/) 
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Historiek 

De bewoning op deze kavel situeert zich van vóór 1622 tot 1721. 
Het was voornamelijk de familie Wauters met Gillis en Jan de oude die 
hun stempel op de geschiedenis van dit pachtgoed drukten. De Wauters 
waren geen grote boeren, daar vanaf 1638 bijna onafgebroken stukjes uit 
de kavel aan andere landbouwers werden onderverpacht. 

Chronologie 

1631, 9 januari: Marten de Brauwer koopt van Tanneken Matthys en 
Guilleaeme Nys 1/4 van een hofstede in de Moerstraat, bewoond door 
Gillis Wauters (SAE 822 fo1.168). 

1638: "den zelven (pieter Dhercker) ande zuutsyde daeran, metter suut
syde ande moerstraete, streckende metten westhende alsvooren, j stick 
lants" 488 r. (SAE383/517/2) (SAE385/517/2). 

1676: "pr dherckere fg pr by deele de morte patri met een stic lant ende 
hofstede... metter suytsyde ande moerstraete.. gr 488 R" 
(SAEI748/242/3). 

1707: "Joe marie Anna Dhercker met een stick landt suyt daeran, west als 
vooren ... suyt de moerstraete" 488 r. (SAE387/542/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

64051 

Süuering 

Aard 

Oppervlakte 

Naam 

163864048 
164064048 
167622038 
170764047 
1796062232bis 

Moerstraete 

1638-1665: land 

SAE383/517/2 
SAE385/517/2 
SAEI748/242/3 
SAE387/542/3 
SAE-MI086a 

1665-1707 : landt ende hofstede daer dherberghe 
op staet 
1796: herberge 

1638-1796: 410 r (6088 m 2) 

1 791: de hert 

Eigenaar/Gebruiker 

1638-1796: t'hnspitael van R!Jsele (E) 
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1736: 

1766: 

1775-1796: 
1820: 

1665-1687: 
1688-1709: 
1709-1723: 
1723-1728: 
1728-1732: 
1733-1738: 
1739-1749: 
1743-1749: 
1750-1782: 
1783-1796: 

vóór 1622-1641: 
1627-1643: 
16xx: 
1737: 
1755: 
1777: 

Historiek 

Vande Poele Jan Jacques causa uxoris jovr. Theresia 
Weytsens loco via Adriaen Clé (100 r) (E) 
Van Risseghem Frans causa uxoris Anne vande Poele 
(E) 

Gillis Guillielmus (100 rHE) 
Vander Weenen Pieter Judocus & het Hospitaal 
van Rijsel (E) 

Staelins Jaspaert (107 r) (G) 
Staelins Jaspaert, wed. (geheel) (G) 
Baert Jan (G) 
Baert Jan, wed. (G) 
De Gheeter Jan (G) 
De Love Adriaen (179 r) (G) 
Aerts (Haerts) Andries (179 r) (G) 
Lievens Marten (179 r) (G) 
Van Ootegem Jan fs Adriaen (179 r) (G) 
De Vlieger Pieter Joannes fs Jan (deel van 179 r) (G) 

Wauters Gillis (G-V 
Wauters JanJs Gillis (G-V 
De Vos JanJs Pieter (268 r) (G-l) 
Buerman Pauwel (196 r) (G-V 
Buerman Frans (196 r) (G-V 
Matthys Philippus (196 r) (G-V 

De kavel is niet de grootste, maar zeker de bekendste uit de 
Moerstraat. Hij behoorde tot. het domein van het Hospitaal ,"an Rijsel. 
Vermoedelijk nog tijdens de 16de eeuw verwierf de familie Clé een lutte
le 100 roeden. Dit stukje land in privaat-bezit zou tot in de 19de eeuw 
behouden blijven. 
De eerste bewoning gaat terug tot 1665 op een stukje van 179 roede. met 
daaraan gekoppeld 196 roede landbouwgrond. 
Jan Staelens (Staelins) nam in 1665 de 179 roeden in gebnlik. Het vol
gende jaar werd hij belast op zijn nerynghe. Het betrof een herberg die 
nog veel bewoners zou kennen en lang stand hield. MogeliJks werd de 
herbergactiviteit een tweetal keer opgeheven: van 1707 tot 1709 z~jnde de 
laatste levensjaren van de weduwe van Jaspaert Staelens en vanaf 1754. 
Wanneer het weer herberg werd. is niet duidelijk. missC'hit"n in 1783 met 
de komst van Pieter de Vlieger als pachtt"rl In 1791 werd Colt:'ta Dhnene. 
de weduwe van Pieter vermt"ld als uitbaatster in de hert. Tijdens het 
Ancien régime was de herberg bekend als de hert. Inter t~jdens dt' 19de 

eeuw werd het de Paellepel. 
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Chronologie 

1638: " Thospitael van Rysele ande oosts. vande twee voors. part yen, 
streckende metten zuuthende ande strate j stick iif:l x R" 
(SAE383/517v/2). 

1676: ïselve hospitael (van Rijsel) met een stick lant alsnu een hofstede 
ende herberghe ... metten suythende opde moerstraete ... 410 R" 
(SAEI748/242v/2). 

1707 : " Tselve hospitael aende oostsyde vande twee voorgaende part yen 
met een stuck landt ende hofstede daer dherberghe op staet met den suy
teynde aende moerstraete iiijc x R" (SAE385/542v/3). 

Noten 
Lb1638: 163864051 SAE383/517v/2 
Lb1640: 164064051 SAE385/517v/2 
Lb1676: 167622041 SAEI748/242v/2 
Lb1707: 170764050 SAE387/542v/3 
F 1 796 : 1 79606236 SAE-MI 086a 
H1820: 1820333B62-66 SAE-M1086b 
SAE,1397, Informatiën en Enkwesten, 1792-1795. 
A.DE VOS, Herbergnamen te Eeklo onder het Ancien Régime, in Appeltjes 
van het Meetjesland, nr. 22 (1971). p. 293. 

64063 

Situering Moerstraete 

Aard 1638-1796: hofstede 

Oppervlakte 1638-1796: 882 r (13098 m 2) 

Eigenaar / Gebruiker 

1638-1640: 
16xx: 
1676: 
16xx: 
1707: 
1741: 
1746: 
1773-1780: 
1785: 
1796: 
1813: 

Walrave Quyncten x dochter van Niclaeys Blomme (E) 
De Brauwer Jan (El 
De Brauwer Marten & Jan fs Francies (elk helft) (E) 
De Brauwer Marten (geheel) (E). 
De Brauwer Jan (E) 
Ghysens Guillielmus wed. (E) 
Baert Jacobus fs Jan (E/G) 
Doosselaere Pieter (E/Gl 
Herman Joannes fs Jacobus (E) 
Doosselaere wed. en erfgenamen (E) 
Steyaert Antone (E) 
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vóór 1622-1668: 
1671-1674: 
1674-1676: 
1677-1684: 
1685-1716: 
1711-1718: 
1719-1730: 

1723-1725: 

1650-1668: 
1669-1708: 
1675-1680: 
1681-1684: 

1736: 
1742-1745: 
1746-1754: 
1755-1756: 
1757-1760: 
1770-1772: 
1773-1785: 
1785-1796: 

Historiek 

Nys Guilleaeme daude (G-a) 
Van Hecke Pauwel (G-a) 
De Bree Adriaen (G-a) 
De Coninck Christiaen (G-a) 
Pyffroen Gheeraert (G-a) 
Pyffroen Jan fs Geeraert (G-inw.a) 
Dhooghe Joos fs Joos (G-a, inw.) x 
wed. Jan de Bruycker fs Gillis 
Jacques Jacobus (G-a) 

De Brauwer Frans (G-b) 
De Brauwer Frans, wed. (G-b) 
De Brauwer Frans kind.(G-b) 
De Craemere Heindric (G-b) 

Verheecke Jooris (G?) 
De Roef Adriaen (G) 
Baert Jacobus fs Jan (E/G) 
Vanden Berghe Geeraert (G) 
Dhont Judocus (G) 
Verheye Jan Frans fs Judocus (G) 
Doosselaere Pieter (E/G) 
Herman Joannes fs Jacobus (E/G) 

De bewoning van deze kavel gaat terug tot yoor 1622. 
Guilleaeme Nys was onze eerste bewoner. Vanaf het midden yan de 17de 
eeuw vestigde de familie De Brauwer, als mede-eigenaar. ziC'h als tweede 
op de hofstede. Vanaf de 18de eeuw tot 1796 verbleef er opnieuw één 
gezin op het goed. Bij het begin van de 19de eeuw werd de woonfunC'tie 
opgeheven. 

Chronologie 

1638: "Quyncten walrave causa w::oris ande oostsyde daeran (64062) 
streckende metten zuythende alsvooren ij sticx synde opt zuytllende een 
hofstede aldaer verhaeckende. oostwaert ende streckende metten noor
thende an pr dherckers ende pauwels de drooghe busc1t l'if( b:.xxU R

M 

(SAE383/519v 12: SAE385/519v /2). 

1676: "MarLen ende Jan de brauwere Is Irans theUte by deelt> de rnorte 
patri met twee sticken ende op tsuytllende een llqfstede aldaer IlCrllaec
kende ... streckende met den suytllende ande moerstraetc>. 882 R M 

(SAEI748/244v/1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lh 1640 : 

21H 

163864063 
164064063 

SAE~i8~~/51 9\'/2 
SAE~385/519\'/2 



Lb 1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

64068 

Situering 

Aard 

Opperolakte 

167622053 
170764062 
179606249 

Moerstraete (Ziedelingen) 

vóór 1622-1796: hofstede 

HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

SAE1748/244v /1 
SAE387/544v/3 
SAE-M1086a 

1638-40: 827 r (12281 m 2) 
1707 -1796: 1159 r (17211 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638-1640: 
1676: 
1707: 
1796: 

vóór 1622-1647: 
1648-1666: 
1667-1668: 
1669-1694: 
1683-1686: 
1692-1719: 
1717-1731 : 
1731-1689: 
1790-1796: 

Historiek 

Bernaege J aeques, heer van Overwaele (E) 
Bernagie Anna (E) 
Van OverwalIe (Overwaele) Pieter (E) 
Dhane (D'haene) Joseph Sebastiaen (E) 

De Vos Pieter (G) 
Zoetaert Bertholmeeus (G) 
Zoetaert Bertholmeeus, wed. (G) 
Lippens Christoffor (G) 
Lippens Jan (G-inw) 
Rooman Pieter (G) 
Dhondt Jacobus (G) 
Dhaese Frans (G) 
Dhaese Jacobus Bernard fs Frans (G) 

Oorspronkelijk een kavel van 827 roede (64068) en vóór 1622 
bewoond door Pieter de Vos. Bij het begin van de 18de eeuw samen 
gebracht met de 332 roede van kavel 64067, waardoor een perceel van 
1159 roede, bestaande uit land en hofstede, tot stand kwam. 

Chronologie 

1638: "den selven (Jaeques Bernaege) met ij sticx veurgemeens ani suy
thende daeran (64067), melter wesis. an syn selJs voors. lant. streckende 
metten zuythende ande moerstraie synde aldaer een hofstede viijc xxvij R 
"(SAE383/52Ov/l; SAE385/52Ov/I). 

1676: "Anna bernagie mei dry siicx lani ... 332 R" (SAEI748/245/ 1). 
1676: "de zelve (Anna Bernagie) mei twee sticx Zani veurghemene ani suy
thende daeran .. streckende metten suythende ande moerstraete, zynde 
aLdaer een hq{stede ... 827 R" (SAEI748/245/2). 
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1707: "Pr van overwalle aende oostseyde daeraen ... ten noorteynde twee 
stucx landt ende bosch. ten middel een stuck ende ten suyteynde een hof
stede commende aende moerstraete ... " (SAE387/545/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1676 : 
Lb1707: 
F1796: 
H1820: 

64069 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163864068 
164064068 
167622056 
167622057 
170764064 
179606252 
1820139B78-84 

Moerstraete 

1632-1790: hofstede 

1638-1796: 820 r (12177 m 2) 

SAE383/ 520v / 1 
SAE385/ 520v / 1 
SAE1748/245/1 
SAE1748/245/2 
SAE387/545/3 
SAE-M1086a 
SAE-M1086b 

Eigenaar/Gebruiker 

1638-1796: 

1632/33-1658: 
1654-1662: 
1660-1694: 
1711-1734: 
1735-1790: 

1683: 
1692: 

Historiek 

Thospitael van Rysele: T'hospitael Comtesse tot 
Ryssel (E) 

De Suttere Christiaen (G) 
Goethals Cornelis (1/2) (G) 
De Vos Jan (1/2) (G) 
Staelens Niclays (G) 
Bocxstaele Jacobus (G) 

Lippens ChTistqtTel rG-v 
Rooman Pieter rG-i) 

Dit perceel. ei~endom van het Hospitaal van Rtjsel. werd \'ana1' 
1632-33 bewoond door Christiaen De Su ttere. In 165-1 had Goet hals de 
helft van de hoeve over~enomen. Het was niet uitzonderliJk hier twee 
gezinnen aan te treffen. Op het einde van de 17de en begin nm de 18de 
eeuw namen Christoffel Lippens en daarna Pieter Rooman de hoen" in 
pacht. Gedurende deze periode viel de bewonillg \'t'rmot'delUk Wt'g: bei
den woonden op het goed aan de westziJde. Hoewel biJ het be~fill \'Hll de 
19de eeuw ~en volledige woonsite op de kavel aanwezig was. konden we 
na 1790 geen bewoners lokaliseren. 

220 



HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKW 

Chronologie 

1638: MThospitael van Rysele met y sticx (aanvullingI640: ende ten suy
teynde maer een) ande oostsyde daeran, streckende metten zuythende 
alsvooren (ande moerstrate) ook een hofstede viyC xx roen" 
(SAE383/52Ov /2; SAE385/520v /2). 

1676: ~ospitael van Ryssel met een hofstede ende twee sticken lant ... 
streckende metten suythende ande moerstraete 820 R" 
(SAEI748/245/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

64072 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163864069 
164064069 
167622058 
170764065 
179606253 
1820333B 104-112 

Moerstraete 

1638: land 

SAE383/52Ov /2 
SAE385/52Ov /2 
SAEI748/245/3 
SAE387/545v/l 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

1640: landt (aanvulling: "hofstede" 1652). 
1796: hofstede 

1638-1796: 4 g 256 r (1456 r) (21622 m 2) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638-1640: 
1676: 
1707: 
1736: 
1744: 
1762: 
1777-1780: 
1784: 
1796: 
1802. 1820: 

1638-16.53: 

1652-1664: 
1665-1674: 
1674-1684: 

D'herckere Pieter (E) 
Dherckere Appollonia (E) 
Van Hoobrouck Philippe Ignace (E) 
Kervyn Jaeques fs Francies, adt. (E) 
Kervyn Marie Barbara (E) 
Kervyn Anne Catharine (E) 
Matthys Philippus (E) 
Kervyn Jan Baptiste (E) 
Kervyn Jan Baptiste. erfgenamen (E) 
De Potter Louis causa uxoris vrouwe Coleta Kervynfa 
,Jan Baptiste (E) 

Dierkens Sebastiaen (G-V 

Wauters Gheeraert (G) 
Willems Lieven fs Pieters (G) 
Wauters Jan fs Gheeraert (G) 
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1685-1721: 
1721-1730: 
1731-1733: 
1734-1741: 
1733-1740: 
1724-1754 
1752-1776: 
1777-1796: 

Historiek 

De Bruycker Gillis fs Denys (G) 
De Clercq Marten (G) 
De Bruycker Gillis fs Denys (G) 
De Bruycker Gillis fs Denys, wed. (G) 
Thys Jan (G-inw.) 
Buerman Pauwels (G-inw) 
Buernam Frans (G) 
Matthys Philippus (E/G) 

Het is met geen absolute zekerheid dat we de vroegste bewoning 
van deze kavel koppelen aan Gheeraert Wauters in 1654. Voordien was 
hij vanaf 1652 pachter van de grond. Lieven Willems was 10 jaar huur
der, van 1665 tot 1674, om daarna naar de Hazelarenhoek (43015) te ver
huizen. Op 4 december 1685 nam Gillis de Bruycker zijn intrek. Het 
gezin zou er tot 1741 blijven. Van 1722 tot 1730 verdwenen de De 
Bruyckers om een onduidelijke reden uit de pachtersrollen. Niets wijst er 
evenwel op dat ze daadwerkelijk waren vertrokken. Marten de Clercq 
noteren we als bewoner, maar het kon evengoed als inwonende arbeider 
zijn! Een merkwaardige kronkel, want vanaf 1731 wordt Gillis de 
Bruycker weer vermeld als bewoner. Van Jan Thys weten we dat hij inwo
nende was en geen medepachter. Later troffen we hem aan op een ande
re locatie in de Moerstraat (64111). Een status die Pauwels Buerman \"an 
1724 tot 1728 ook genoot vooraleer zelf pachter te worden. Pauwels trof
fen we eveneens aan als pachter van een hofstede aan de zuidzijde \"an 
de Moerstraat, juist tegenover elkaar (52022). 
Naar het einde van de 18de eeuw nam eigenaar Philip Matthys de uitba
ting in eigen handen. 

Chronologie 

1638: "Pr d'herckere ande oosts. ende suythende daeran (64071). ende 
ande oosts. vant hospitael van Ryssele voors. lant. streekende metten suy
thende ande moerstrate. synde ten middel Hij stic.x: (1640: in 2 maetert) 
ende ten zuythende maer een (aanvulling 1640: synde een hq{stede). 
streckende metten suythende ande moerstrate ende ten noorthende met 
het oosters. sticsken ande zydelynghen iiij g!JoC hU roen" (SAE385/521/2: 
SAE385/521/2). 

1676: "Jovr Appolonia dherclcere by deele ande oostsyde ende ten suy
thende daeran. metter westsyde an thospitael van Ryssel lant ende hqf
stede. streekende metten suythende ande moerstraete. synde aldaer een 
hofstede ende int midden vier sticx. streekende ten noorthende met her 
oostersche stick tol de siedelynglten. iiij g!f h!1 7'ocn" (SAE 1748/245\'/2). 

1707: "... mei den suyleynde aende moerstraete s!}nde int midden pit'" 

slllcx iTl twee madell ell de len suyteynde macr e('11 s!lnd(' nldcwr ('('11 hQ.l: 
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stede ende ten noorteynde met den oosterschen stucke aende ziedelyng
hen ... " (SAE387/546/ 1). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

64074 

Situering 

Aard 

Opperolakte 

163864072 
164064072 
167622061 
170764069 
179606257 
1820451B87-95 

Moerstraete 

1638-40: land en bos 
1648-1781: hofstede 

SAE383/521/2 
SAE385/521/2 
SAEI748/245v/2 
SAE387/546/1 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

1638-1640:1111r (64074 635r, 64075 169r, 
64076 153r, 64077 154r) 
1648-1781: 1111r (16.498 m 2) 

Eigenaar /Gebruiker 

1638: 
1676: 
1707 
1731: 
1796 
1802: 
1809: 

1635-1641 : 
1654-1664: 
1681. 2 dec.: 

1648-1653: 
1685-1705: 
1699-1724: 
1725-1726: 
1727-1729: 
1730-1734: 
1735-1765: 
1766-1781 : 

Blomme Niclaeys dhoirs (E) 
Bauwens Adriaen & kinderen (E) 
Pauwels Pieter fs Pieter by decrete (E) 
Martens Jan fs Pieter by coope (E) 
De Boes Dominicus wed. (E) 
Jovr. Martens fa Frans, wed. De Boes Dominicus (E) 
Martens Engelbertus (E) 

Wauters Janfs Pieter (G-l) 
Wauters Gheeraert (G-l) 
De Suttere Joos Js Joos (G-l) 

De Meyer Gillis (G) 
Steyaert Baudewyn (G) 
Van Schoonacker Pauwels (G) 
Van Schoonacker Pauwels, wed. (G) 
Vande Rostyne (Wostyne) Jooris (G) 
De Baets Jan fs Jan (G) 
Staelens Jan (G) 
Ryckaert Jan Frans (G) 
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Historiek 

In 1638 bezatten de erfgenamen van Niclaeys Blomme vier 
naast elkaar liggende kavels land en bos (64074=635r; 64075= 169r; 
64076= 153r; 64077= 154r) die tijdens de tweede helft van de 17de eeuw 
werden samengevoegd tot 1111 roede. In 1648 kwam Gillis de Meyer als 
eerste de hofstede bewonen. Pas is 1685 noteerden we met Baudewyn 
Steyaert de volgende pachter. In 1781 verdween met Jan Frans Ryckaert 
de laatste bewoner van deze kavel. 

Chronologie 

1676: "Adryaen bauwens met synjonckste kinderen by coope met de hof
stede ende een stick lant noort daeran, ande oostsyde daeran. streckende 
vande moerstraete tot de ziedelynghen ... groot iy g yC >;j roen" (l111 r) 
(SAE1748/246/1). 

1707: "Sr. Fr pauwels met twee stucken landt ende bosch ende ten suyte
ynde een hofstede aende oostseyde daeraen streckende vande moerstra
ete tot de ziedelynghen voor desen in vier articles tsaemen groot :g-c :9 
roen" (SAE387/546/3). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

64079 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163864074-77 
164064074-77 
167622063 
170764071 
179606260 

Moerstraete 

1638-1707: hofstede 
1796: huys 

SAE383/521v/1-2-3: /522/1 
SAE385/521\'/1-2-3: /522/1 
SAE1748/246/1 
SAE387/546/3 
SAE-M1086a 

1638-1796: 4g 241r (1441 r) (21.399 m 2) 

Eigenaar / Gebruiker 

1638-1707: 
1796: 
1820: 

1638-1690: 
1664-1668: 
1668-1700: 

Thospitael van Rysele (E) 
Buerman Jan Frans (E/G) 
Boes Domminiques. wed. (E) 

Bauwen Adriaen (Andries) (G) 
Bauwens Jan (G-imvl 
Baert Piet er (G) 



1700-1705: 
1706-1716: 
1729-1754: 
1755-1767: 
1777-1795: 
1796: 

Historiek 

HET HlSTORlSCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKW 

Baert Jan (G) 
Pyffroen Geeraert fs Guilleaeme (G) 
Buerman Pauwels (G) 
De Schepper Cornelis (G) 
Weynne (Wynne) Frans (G) 
Buerman Jan Frans (E/G) 

In 1637-38 was AdIiaen Bauwens de eerste bewoner tijdens de 
17de eeuw. Eerst als inwonende. daarna als medepachter. nam Jan 
Bauwens een deel van de hofstede over. Pieter Braet nam in 1668 de 
pacht van Jan over. Vanaf 1700 nam Jan Baert - een zoon van Pieter ?
het roer in handen. Vijf jaar later verhuisde Jan en verdeelde hij voortaan 
zijn tijd tussen de ploeg en de tapkast: hij werd kastelein in de hert 
(64051). Tijdens de eerste helft van de 18de eeuw noteerden we twee 
pachters die meerdere hofsteden in de Moerstraat pachtten. Geeraert 
Pyffroen pachtte eveneens 64063. terwijl we Buerman terugvonden 
(1706-1716) op de zuidzijde van de Moerstraat (52022) en op 64072. Het 
is bijna zeker dat Geeraert niet op 64079 verbleef. Rond Pauwel bestaan 
twijfels! Wie er zeker woonde was Cornelis de Schepper. Hij boerde er van 
1755 tot 1767. Frans Weynne maakte bijna de eeuw vol. De laatste vier 
jaar bewoonde de eigenaar Jan (Frans) Buerman het huis zelf. 

Chronologie 

1638: "den zelven (Thospitael van Ryssele) ant zuythende daeran. strec
kende metten zuythende ande moerstrate iy sticx synde op tzuythen
de(1640: by den westsyde) een hofstede iiy 9 yC xlj R .. (SAE383/522/3; 
SAE385/522/3). 

1676: 'lzelve hospitael ant suuthende daeran. streckende metten suy
thende ande moerstraete synde aldaer een hofstede ende dry stycken lant 
... 4 9 241 R"(SAE1748/246/3). 

1707: "Tselve hospitael met dry stucx ten suyteynde saeraen. synde ten 
suyteynde opde westhende een hqfsiede ... " (SAE387/546v/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb 1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

163864079 
164064079 
167622065 
170764073 
179606263 
1820101 B 1 00-1 03 

SAE383/522/3 
SAE385/522/3 
SAEI748/246/3 
SAE387/546v/2 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 
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64094 

Situering Moerstraete 

Aard 1627 -1796: hofstede 

Oppervlakte 1638-1796: 230 r (3416 m 2) 

Eigenaar I Gebruiker 

1638-1640: 
1707: 
1711: 
1735-1783: 
1784-1820: 

1627-1646: 
1646-1660: 
1661-1678: 
1660-1685: 

1683-1710: 

1696-1719: 
1706-1729: 
1730-1733: 
1734-1735: 
1735-1783: 
1784-1820: 

Historiek 

Van Ackere Lieven wed. & kinderen (o.a. Jan) (E) 
Van Ooteghem Adriaen (E) 
De Vos Cornelis (E) 
De Vos Jan fs Cornelis (E/G) 
De Vos Jan Francies fs Jan (E/G) 

Van Acker Jan (E/G) 
Boelens Jaeques (G) 
Boelens Jaeques, wed. 187 r. (G) 
De Zutter Andries x Van Acker Joosyne fa Lieven 
"de reste" 43 r (G) 
Van Acker wed. 100 r.; De Zutter Andries. 
Van Ooteghem Adriaen (G) 
Landuyt Niclaeys (G, 1720-27 inw.) 
De Vos Jan fs Cornelis (G) 
De Bruyckere Jan fs Gillis (G) 
De Bruyckere Jan fs Gillis, wed. (G. 1736--l1 inw.) 
De Vos Jan fs Cornelis (G/E) 
De Vos Jan Francies fs Jan (G/E) 

Deze hofstede gaat terug tot 1626 met de bewoning van mede
eigenaar Jan Van Acker. Ononderbroken werd de kavel. die een sterke 
interne versnippering kende, bewoond. Nagenoeg de hele 17de en 18de 
eeuw werd de hofstede bewoond door meer dan één gezin. Een \'lu~~e 
controle leert ons evenwel dat er vaak t~1I11iliebanden tussen de betrok
ken gezinnen bestonden. 

Chronologie 

1638: "de zelve (via et Lry Ln van ackere) ani zllytl1ende daerml een Itq/: 
stede metier zuyts. ande moerstrate if .\x,x· R .. (SAE38~~/52-l\'/3: 
SAE385/524v 13). 

1676: "den zelven (Andries de Sut (ere tg Vynct'nt) ant zllytlleTlde daemn 
mei dhq[stede daeT" Ily woonl. slreckcnde metten sllytllcndc mteit' moer .. 
straetc> ... 230 u." (SAE 1 748/248v 11). 



Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

64107 

Situering 

Aard 

Opperolakte 

HET HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

163860094 
164060094 
167622079 
170760089 
179606280 
18206228128-131 

Moerstraete 

1627-1796: hofstede 

1638-1640: 372 r 
1707-1796: 390 r (5792 m 2) 

SAE383/524v/3 
SAE385/524v/3 
SAE1748/248v/l 
SAE387/549/3 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
1676: 

+1676: 
1722: 
1734: 
1741: 
1759: 
1774-1796: 
1820: 

1695: 
1736: 
1741: 
1802: 

1627-1639: 
1639-1641: 
1641-1665: 
1667-1708: 
1709-1719: 
1714-1718: 
1719-1721 : 
1722-1748: 
1749-1769: 
1770-1791 : 
1792-1796: 

Piersens Guilleaeme (E) 
Willems Antone & wed. en kind. Jaeques van Vooren 
(E) 
Ryckaert Jan fs Pieter loco hoirs Willems (E/G) 
De Walssche Jan hoirs loco Jan.Ryckaert. (E) 
De Walssche Jan fs Jan (E) 
Willems Pieter fs Francies loco Jan de Walssche (E) 
Willems Francies loco Willems Pieter (E) 
Lippens Andries 1/2 loco Willems Francies (E) 
Lippens 8ernard (Oostende) (E-i]eheeO 

Van Vooren Jan fs Jaeques (E) 
Huyghe Christiaen andere helft over Jan van Vooren (E) 
Martens Jan fs Pieter loco Huyghe Christiaen (E) 
Lagaet Francies fs Jan 1/2 loco Martens Jan 186 r (E) 

De Rycke Pieter (G) 
De Muynck Jooris fs Gillis (G) 
Van Hecke Christoffel (G) 
Ryckaert Jan fs Pieter (G/E) 
Van Rysselberghe Jan (G-a) 
Van Veirgeghem Jacobus (G-b) 
Vande Velde Jan (G) 
De Walssche Jan hoirs (G/E) 
Martens Andries (G) 
LIppens Vincent (G) 
Lippens Judocus fs Vincent (G) 
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Historiek 

Binnen het 64ste beloop bezat Piersens in de 17de eeuw een 
tiental percelen land. samen goed voor 2567.5 roede. Grond die te situe
ren was rond de hofstede. Het hoeft ons dus zeker niet te verwonderen 
dat de bebouwde kavel in de loop der tijd oppervlaktewijzigingen kende. 
Ook hier vangt de bewoning in 1627 aan. duidelijk een periode waar de 
herbevolking van Eeklo in een stroomversnelling kwam. 
Vanaf de 18de eeuw noteerden we twee clans van eigenaars en het was 
ook de enige maal dat twee families op het goed verbleven (1714-1718). 
Voor het gezin van Jacob van Veirdeghem was het slechts een vluggertje 
van vier jaar. De bewoning bleef ook na 1800. 

Chronologie 

1638: " de zelve (Guille Piersens) met een oJstede ... streckende metten 
oosthende ande moerstrate ... 1 g lxxy R" (SAE383/527/ 1: 
SAE385/527/1). 

1676: "De zelve (Anthone Willems causa uxoris fiajan van vooren by deele 
dhiift. de wed. ende kinderenjaecques van vooren dander hiljt) thiljte met 
een hoJstede ten oosthende daeran. streckende metten oosthende ande 
moerstraete ende noortsyde alsvooren verhaeckende opde westsyde ... 
372 R" (SAEI748/250v/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

64108 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163804107 
164064107 
167622092 
170764101 
179606294 
18203368184-187 

Moersl mete 

1638: land 
1707: hot"stedeken 
1796: huyseken 

1638- 1640: 152 r (2257 1112) 
1707-96: 94.5 r (1403 1112) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638: 
16xx: 

2:2H 

PIersens Guilleaeme (E) 
PIerssens Jan (El 

SAE383/527/1 
SAE385/527/1 
SAEI7-l8/250\'/2 
SAE387/551/3 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 



1676: 

16xx: 
1695: 
1702: 
+1702: 

1722: 
1734: 
1736: 
1741: 
1741: 
1747: 
1749: 
1759: 
1770-1780: 
1774-1796: 
1802: 

1627-1640: 
1641->50: 
16xx-1708: 

1709-1739: 
1740-1746: 
1747-1796: 

Historiek 

HET HISTORISCH KADA~'TER VAl/ NOORDELIJK EEKLO 

Willems Antone & 
wed. en kind. Jaeques van Vooren (E) 
Ryckaert Jan fs Pieter loco hoirs Willems (E) 
Van Vooren Jan fs Jaeques (E) 
Van Vooren Jan (76 r) & Verheecke Christoffel (76 r) (E) 
Van Vooren Jan (12 r) & Verheecke Christoffel (140 r) 
(E) 
De Walssche Jan hoirs loco J.R. (E) 
De Walssche Jan fs Jan (E) 
H uyghe Christiaen andere helft over Jan van Vooren (E) 
Martens Jan fs Pieter loco Christiaen Huyghe (E) 
Willems Pieter fs Francies loco Jan de Walssche (E) 
Roosemont Pieter (E/G) 
Martens Andries (E) 
Willems Francies loco Pieter Willems (E) 
Lippens Vincent (E) 
Lippens Andries 1 12 loco Willems Francies (E) 
Lagaet Francies fs Jan 1 I 12loco Jan Martens ( 76 r) (E) 

De Rycke Pieter (G-l) 
Van Hecke Christoffel (G-l) 
Ryckaert JanJs ?ieter (G-l) 

Vanden Abeele Philips (G) 
De Rycke Pieter (G) 
Roosemont Pieter (E/G) 

De kavel had tijdens de 17de eeuw bijna dezelfde eigenaars en 
pachters als de aanliggende 64107. In 1705 was Philip Vanden Abeele 
inwoner bij Jan Ryckaert. Vanaf 1709 vestigde het gezin Vanden Abeele 
zich als eerste bewoner-pachter op de hofstede. Tijdens de 18de eeuw 
bleef voor de eigenaars de link met 64107 bestaan. Wel verschenen er 
nieuwe pachters. 

Chronologie 

1676: "de zelve (Anthone Willems) metj sticx lant ant suuthende ... 152 
R" (SAE1748/25Ov/3). 

1707: "den selven (Jan van Vooren) met een hoJstedeken ... oost de moer
straete H (SAE387 1551 v 13). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 

163864108 
164064108 
167622093 

SAE383/527/2 
SAE384/527/2 
SAE1748/250v/3 
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Lb1707 : 
F1796 : 
H1820: 

64110 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

170764104 
179606298 
1820302B 188-190 

Moerstraete 

1622-1676: hofstede 
1677 -1796: land 

1638-1796: 694 r ( 10306 m 2) 

SAE387/551v/3 
SAE-MI086a 
SAE-MI086b 

Eigenaar I Gebruiker 

1638-1640: 
16xx: 
1676: 
1682: 
1701: 
1730: 
1796: 
1820: 
1829: 

vóór 1622-1670: 
1670-1674: 
1674-1675: 
1675-1676: 

1701 : 
1732: 
1744: 
1753: 
1766: 

Historiek 

Van Hende Pieter (E) 
De Pau Pieter via fs Hendric (E) 
Taelman Symoen (E) 
Ryckaert Jan fs Pieter by coope (E) 
Van Hecke (Verheecke) Andries fs Christoffels (E/G) 
Ryckaert Jan fs Joos, hoirs by coope (E) 
Poppe Jan causa uxoris Ryckaert (Waterland) (E) 
Pacquet Anne Maria wed. van De Bruycker Bernard (E) 
De Bruycker Pieter Bernard fs Bernard (E) 

De Pau Jan fs Hendric (G) 
De Pau Jan fs Hendric, wed. (G) 
De Mey Joos (G) 
De Mey Joos, wed. (G) 

Van Hecke (Verheecke) Andriesfs Christq[fels rEIG-1) 
Verheye Frans rG-l) 
Dhaese Francies rG-v 
Herpelinck Lieven (G-I) 
De Taeye Jan Js Pieter rG-v 

Een hofstede met een beperkte uitbatingsduur. De bewoning 
dateerde van vóór 1622, maar werd reeds in 1676 opgeheven. Daarna 
werd de kavel verpacht als landbouwgrond. 

Chronologie 

1638: "pr van hende met iij stiex ten oosthende een hq(s(ede (Ulde ZllytS. 

daeran streckende metten westhende alslloor(:'l1 (aan Pr. Van Hendel ende 
oosthende ande moerstrate U 9 xciiU R" (SAE383/ 527\' /l: 
SAE385/527v /1). 



H/;'T HISTORISCH KADASTER VAN NOORDELIJK EEKLO 

1676: k Symoen taelman thouwelyck hebbende de wed pr de pau met de 
kinderen vanden selven de pau. met dry sticx lant synde ten oosthende 
een hofstede ... met het oosthende ande moerstraete .. 2 9 94 R" 
(SAEI748/251/2). 

1707: kAndries van hecke aende suytsyde daer aen met dry stucx ... ij 9 
xciiij R" (SAE387/552/2). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb 1640 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

64111 

Situering 

Aard 

Oppervlakte 

163804110 
164064110 
167622095 
170764106 
179606300 

Moerstraete 

vóór 1622: hofstede 
vóór 1622-1796: land 

1638: 918r (13.632 m 2) 

SAE383/ 52 7v / 1 
SAE385 / 52 7v / 1 
SAEI748/251/2 
SAE387/552/2 
SAE-MI086a 

1676: (22096) 560 r, (22097) 355 r = 915 r) 
1707:(64107) 615r,(64108) 303r =918r) 
1796: (06301) 615 r, (06302) 303 r = 918 r) 

Eigenaar/Gebruiker 

1638-1640: 
vóór 1622-1658 
1650: 

+ 1650: 
1676: 
1676: 
+1676: 

1682: 
1699: 
1699: 
170x: 
170x: 
1703: 
1704: 
1712: 
1717: 
1723: 

De Brauwere Marten. d'oudste kinderen (E) 
De Brauwere Marten (G-V 
De Brauwer Francies 551 r (E-a) , 
De Brauwer Marten 275r (E-b) = 826 r 
De Brauwer Pieter 551 r (E-a) 
Auwenrogghe Heyndric 551 r (560 r) (E-a) 
De Brauwere Adriaenfs Francies 355 r (E-b) 
Hauwenroge Joos (E-a) 

Ryckaert Jan 270r (E- a) 
Lippens Jan 270r (E-a) 
De Brauwer Marten 270r (andere bron 355 r) (E-a) 
De Brauwer Francies 303r (E-b) 
De Brauwer Pieter 270 r (E-a) 
De Brauwer Janfs Marten suyt daeran 303 r (E-b) 
De Bruyckere GiHis (G) 303 r 
Verstraete Joos 303 r 
Benoit ,Jan Baptiste (E) 
T{js Jan 303 r 
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1731: 
1750: 

1758: 
1760: 
1764: 
1779-1796: 
1802: 
1828: 
18xx: 
18xx: 

1705, 13 aug.: 

1712: 
1720: 
1746: 
1749: 
1796: 
An10 

Historiek 

De Bruycker Jan Js Gillis 303 r 
Beelaert Pieter Joannes causa uxoris 
Anne Françoise Benoit (E) 
Ghysens Guilleaeme wed. (355 r) (E) 
Blondel Joannes Josephus (355 r) (E) 
Ghysens Jacques Frans (E) (geheel) 
Kervyn Jan Baptist (dhoirs) (E) (geheel) 
Kervyn Marie Ja Jan Baptiste (E) (geheel) 
Kervyn Joseph Guille. (E) 
De Potter Louis, Auguste & Joseph (355 r) (E) 
De Potter Joseph (E) (355 r) 

Hauwerogghe Joos met dry stucx 2 9 15 r (615 r) 
(E/G) 
Van Rysselberghe Jan 2 9 15 r 
De Brabander Theodosius 2 9 15 r 
Vlerick Joos 2 9 15 r 
De Vos Jan Js Cornelis 2 9 15 r 
Kervyn Jan Baptist dhoirs (E) 
Kervyn Marie (E) 

Strikt genomen zouden we deze kavel in de reeks niet mogen 
opnemen. Als werkperiode voor het reconstrueren van het Historisch 
Kadaster hadden we 1638-1796 vastgelegd. Ofschoon het landboek ,'an 
1638 melding maakt van een hofstede. kreeg de kopie "an 1640 een aan
vulling voor des en. In beginsel gingen we ervan uit dat de bewoning tus
sen 1638 en 1640 verdween. Via de belastinglijsten konden we pro
bleemloos teruggaan tot 1622. Zelfs minutieus nazicht liet niet toe bewo
ning vast te stellen, ook niet later. We kunnen stellen dat de bewoning 
vóór 1622 te situeren is en dat de kavel daarna als landbouwland werd 
verpacht. Het land kende meerdere opsplitsingen en diverse eigenaars en 
gebruikers. Daar er geen bewoning meer voorkwam. hebben de eigenaars 
en gebruikers chronologisch weergegeven. 

Chronologie 

1638: "de outste kynderen van marten de brauwer met ii!j sticx ten oost
hende (1640:aanvulling: voor desen) een hq{stede ande suytsYTlde dae
ran .. 3g 18 R" (SAE383/527v/2; SAE385/527v/2j. 

1640+: SAE385/527v/2: Aanvulling: "Franc1lOis de brauwer lte(~/ï inde 
voorn. Partye tot 1 9 4 r (304 r) wesende de westsyde. de reste (loom. De 
Brauwer (Pieter)". 

1676: "heindridc QlIlvenrogghe tllOllwelyck hebbende de Il'f'fi comdis de 
brauwere met de kiTlderen llan selve brcH/were met eir!) stiex temt syllde (('11 
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oosthende een hofstede .. , met het oosthende ande moerstraete 560 Rtt 
(SAEI676/251/3). 

1676: "Adryaen de brauwere fg jrancies by deele de morte patri met een 
stick lant aende suytsyde daeran ... 1 9 55 Rtt (SAEI676/251v/l). 

Noten 
Lb1638 : 
Lb1640 : 
Lb1676 : 
Lb1676 : 
Lb1707 : 
F1796 : 

NOTEN 

163804111 
164064111 
167622096 
167622097 
170764107-108 
1 7960630 1-302 

SAE383/527v /2 
SAE385/527v /2 
SAEI748/251/3 
SAEI748/251v/l 
SAE387/552/3 - /552v/l 
SAE-MI086a 

1. SAE. 789. Dossier betreffende de brand en plundering door de Franse troepen op 
22 en 23 december 1684 te Raverschoot en in de Vrombautstraat. W. HAMER
LYNCK. Franse brandstichtingen op 22 en 23 december 1683 - De Eeklose schade
lijders. in De Eik. jg. 4 (1997). p. 253-267. 

2. H.J. PLANKEEL. Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Deel 2 Breskens. Serie West 
Zeeuwsch-Vlaanderen. Uitg. Stichting Kadastrale Atlas Zeeland. 1996. p. 308 (+krt 
& ill.). 

3. A. DE VOS. Eeklo: Van natuurlandschap tot stratennet. in Appeltjes van het 
Meetjesland (AM.). jb. 22 (1971). p. 6-102. 

4. E. TIIOEN. B. AUGUS1YN. Historisch-Geografische tekst bij het kaartblad Eeklo. 
Intern rapport. R.U.G .. 1986. 

5. L. STOCKMAN. Een oorkonde van 1244 betreffende de verkoop van een woestijne 
gelegen binnen de Keure van Eeklo. in AM .. Jb. 17 (1966). p. 229-234. 
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1600. Deel N De Keuren van Eeklo-Lembeke en Kaprfjke. Band 1 Eeklo. 1994. p. 
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8. E. DHANENS. Het Groot·Goed te Eeklo. In AM .. Jb. 4 (1952). p. 69-82. 
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Het wapenschild 
van Lovendegem 

HERALDIEK 

Albert ANDRlES 

De betekenis van wapen in wapenschild is niet het strijdwapen, 
maar het embleem op een schild van een persoon, een geslacht of een 
stam. Het kenteken duidde oorspronkelijk aan tot welke familie de dra
ger behoorde. Een ridder was herkenbaar aan het wapenschild dat hij 
voerde. Het wapenschild vindt zijn oorsprong in de lOde eeuwen de daar
opvolgende kruistochten in de llde eeuw. Later werd het wapenschild als 
zodanig overgenomen door de burgerij als symbool van rijke afkomst of 
hoog geboren. Het werd ook bijgewerkt met tal van onderscheidingste
kens die door de tijden werden verworven door het betreffende adellijke 
geslacht. 

De wapens van families, geslachten, kerkelijke en wereldlijke 
overheden liggen vervat in de wapenkunde of heraldiek. De heraldiek 
bestudeert alle eigenschappen en versierselen, voorkomend rond een oor
spronkelijk embleem, zijnde het schild, de helm, de kroon (geldend als 
waardigheidsteken), de beide schildhouders (o.a. leeuwen) en de veel 
voorkomende wapenspreuk of -kreet. 

Kleuren spelen een belangrijke rol in de heraldiek. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de kleur van de grondlaag van een schild en 
de kleur van de andere heraldieke elementen. Er zijn in de heraldiek 
zeven verschillende grondlagen waarop uiteindelijk een of meerdere 
emblemen worden aangebracht. De kleur van die grondlaag bevat een 
veelzeggende symboliek voor de drager 1. 

Goud : voor de voornaamste en hoogste in aanzien: ook op ver
standelijk gebied 
Zilver : voor de reinheid. de onschuld en de rechtschapenheid 
Rood : voor nwed. zege en overwinning : ook warmte en liefde 
worden hier vooropgesteld 

23.1') 
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Blauw: voor de zee, het uitspansel, het oneindige: ook het inzicht 
van de aardse belangeloosheid 
Zwart: voor de onverstoorbare macht 
Purper: voor de erkenning van de waardigheid en de geestelijke 
oJ verstandelyke macht 
Orarye : voor de wereldlyke hoogmoed en de zelf verworven roem 

Ook de heraldieke kleuren van de symbolen zijn beperkt tot 
zeven. Ze kregen een vergelijk met een planeet en een metaalsoort. De 
kleurnaam wijkt af van de normale benaming. 

Kleur Planeet Metaal Heraldisch kleur 
wit/zilver maan zilver zilver 
grijs/purper mercurius kwik purper 
groen venus koper sinopel 
geel zon goud goud 
rood mars yzer keel 
hemelsblauw jupiter tin lazuur 
zwart saturnus lood sabel 

De kleuren zijn verbonden aan een eeuwenoud systeem van lijnen: 
- verticale lijnen voor keel (rood) 
- horizontale lijnen voor lazuur (blauw) 
- lijnen van linksboven naar rechtsonder voor sinopel (groen) 
- horizontaal en verticaal over elkaar heen voor sabel (zwart) 
- van rechtsboven naar linksonder voor purper (grijs) 

verticaal afgewisseld met stippellijnen voor OraJ1je'2. 

SYMBOLIEK VAN DE LOVENDEGEMSE ADEL 

In de loop der tijden kwamen wapenschilden \'oor in verschil
lende modellen. Het vroeg-gotische model uit de 13de eeuw. waartoe het 
schild van Lovendegem behoort. wordt als oudste vermeld. Het heeft een 
rechte bovenkant en de twee z~jden uitlopend naar de onderkant in een 
accolade. 

DE SCHELP van het geslacht de/van lovendeghern 

De heraldiek ziet de schelp als symbool voor de \Toeg-middel
eeuwse pelgrim3 . De schelp is ook te zien op het schild vnn de kruis
vaarders (1096-1291). De alsmaar toenemende sympat hit' v()or de pel
grimstochten zorgde ervoor dat de schelp een alp;t'l1lt'l'll bedt'\'nartsym
bool werd4 . In de heraldiek werd uiteindelijk de Sint-Mkhit'lssl'hdp ht't 
meest gebruikt. steeds geoord en naar ei<' l)\\itt'llZ~jdt' algt'lwt'ld5. 
Oorspronkelijk dateert de schelp op wapenschilden dus uit het bt'p;in \'nn 
de I2de eeuw en w(H1rSch~jlllt.lk vrot'ger. 
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Op het einde van de 13de eeuw zien we de schelp afgebeeld op 
het wapen van de familie van/de Lovendeghem. Op 1 april 1300 name
lijk komt Wouter, heer van Lovendegem, voor als één van de getuigen in 
een verkoopakte waarin Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen, 
feodale gronden verkoopt in het omgeving van de Gentse Muide, 
s"Burchgraven gherechte. Aan de oorkonde hingen zegels, waaronder die 
van Wouter van Lovendegem met het familiewapen: een schild met keper 
beladen met drie schelpen6 . Hetzelfde symbool als op de zegel (fig. 1) werd 
afgebeeld op het wapenschild van de familie. De heren van Lovendegem 
voerden toen al een zwart schild met zilveren keper, beladen met drie 
rode schelpen? (fig. 2). Het schild werd door de eeuwen gehandhaafd. In 
1557 had het nog hetzelfde beeld8 . 

Daardoor werd later de familie van/de Lovendeghem opgeno
men in de Vlaamse adel. In de 14de eeuw werd aan het schild een wapen
kreet toegevoegd: "le seigneur de lovendeghem, de sable, au chevron d'ar
gent, sargé de troes cocquilles de gueulle, et crye san nam" als zijnde : de 
heer van Lovendegem, van sabel. met zilveren keper. beladen met drie 
schelpen van keel. en roept zijn naam9 . De keper was een veel voorko
mend symbool. Hij werd afgebeeld als een passer of het nok van een 
huislO. 

In de kerk van Lovendegem is de grafzerk bewaard van Charles 
Constantin Marie Bavon Colette Ghislain Vicomte de Vaernewijck 
d'Angest. geboren te Gent op 1 oktober 1767 en er overleden op 24 maart 
1835. De burggraaf was de zoon van graaf François Marie Joseph 
Frederic de Vaernewijck d'Angest, heer van Diepenbroek, en van Isabelle 
Colette Dons de Lovendeghem. In de opsomming van de familieleden op 
de grafzerk is een verwantschap aangeduid met het geslacht de Hellin
d'Angest. Het is opmerkelijk dat het wapenschild van deze familie even
eens drie schelpen bevat, namelijk twee bovenaan en een onderaan. 

HET EERSTE LoVENDEGEMS WAPENSCHILD 

VAN SABEL MET EEN KEPER VAN ZILVER BELADEN 

MET DRIE SCHELPEN VAN KEEL 

DE SCHELP EN DE BALKEN van het geslacht van/ de Straten 

Simon, de stamvader van de familietak van/de Straten, zou een 
telg geweest zijn uit het Brugse geslacht. Een der nakomelingen, ridder 
Jan I de/van Straten, was heer van Lovendegem vóór 1262 11 . Het fami
liewapen van van/de Straten had acht horizontaal gelijkverdeelde dwars
balken. afwisselend met rood en wit. Deze symboliek liet echter geen 
spoor na in het Lovendegems wapenschild. 

Hel wapenschild van de lak vander / de Straten - Flandre droeg 
evenwel vijf schelpen (fig. 3). Ze zijn afgebeeld op twee diagonaal 
gekruisle kepers mel een schelp in het midden en een in elke hoek l2 . 



A LBERT ANDRJES 

Fig I - SAG. 9~/223 
Fig. ~ 

Fig. 2 
Fig . .5 

Fig. 3 
Pi 
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Ridder Jan I van (de) Straten en zijn voorzaten, heren van Lovendegem, 
droegen dus in de 12de eeuw schelpen op hun schild 13 . 

DE JACHTHONDEN EN DE JACHTHOORNS van het geslacht Triest 

Al in de 15de eeuw werden de wapenschilden van van/de 
Lovendeghem en Triest samengevoegd door het huwelijk van Joost Triest 
(+26/4/1469) met Maria van Lovendeghem (+12 april 1437)14. Zijn 
naamgenoot en mogelijke nakomeling Joos Triest, een telg uit een Gentse 
patriciërsfamilie, kwam in 1578 in het bezit van de heerlijkheid 
Lo\'endegem. Zijn familiewapen was een zwart schild met onderaan een 
lopende brak of windhond in zilver met een rode halsband. De hond is in 
de heraldiek het symbool voor trouwen waakzaamheid. Bovenaan waren 
twee jachthoorns met groene mondstukken, gebonden aan een zilveren 
ring. Ze stonden symbool voor de jacht15. 

Het wapenschild van de familie Triest droeg al in 1632 een 
Brabantse baronnenbaret 16. Voor het eerst worden er schildhouders aan 
toegevoegd, zijnde twee jachthonden met een rode halsband. Zij hielden 
elk een banier, links met de jachthoorns en de jachthond van Joos Triest, 
rechts met de keper en de schelpen van van/de Lovendeghem17 . In heral
dieke termen wordt dat een schild in sabel met boord van goud, met 
lopende (springende) windhond in zilver met geringde halsband van keel 
aan de schild punt. Bovenaan twee jachthoorns in goud en verbonden en 
geringd in zilver en de mondstukken in sinopel (fig. 4). 

"de sable au levrier courant d'argent, avec un collier de gueules, 
bouclé et bordé d'or. accompagné en chef de deux cors de chasse aussi d'or 
liés et virolés d'argent et les embouchures à senestre. Cimier: un levrier 
nasissant d'argent, semblable à celui des armes, entre en vol, dont une 
part ie est de sable et l'autre d'or. 

HET 1WEEDE LOVENDEGEMS WAPENSCHILD 

VAN SABEL MET BOORD VAN GOUD, MET WPENDE WINDHOND 

IN ZILVER MET GERINGDE HALSBAND 

VAN KEEL AAN HET SCHILDPUNT 

BOVENAAN '[WEE JACHTHOORNS IN GOUD 

VERBONDEN EN GERINGD IN ZILVER 

EN DE MONDSTUKKEN IN SINOPEL 

HET WVENDEGEMS WAPENSCHILD van het geslacht Dons 

GlIlis Dons, heer van Scheldewindeke, kocht in 1700 de heer
liJkheid Lovendegem. In 1716 werd de heerlijkheid tot baronie verheven 
en werd een nieuw wapenschild opgesteld. GlJlis baron Dons de Loven
deghem vierendeelde of verdeelde het schild In vier kwartieren waarin cle 
emblemen van de twee vorige geslachten werden afgebeeld Wg. 5). In het 
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midden over de vier kwartieren plaatste Gillis een gouden hartschildje 
met een dubbele zwarte adelaar. De zwarte adelaar wijst erop dat de zui
delijke Nederlanden in de 18de eeuw in Oostenrijks bezit waren en dat 
Gillis zijn baronstitel ontving van keizer Karel VI. In plaats van twee hon
den zouden voortaan twee staande leeuwen fungeren als schildhouders. 
Bovenaan bleef de Brabantse baronnenbaret van de familie Triest 
gehandhaafd (fig. 6) 18. 

Op 12 november 1817 werd een nieuw gemeentewapen voorge
steld. zijnde een keper beladen met de drie schelpen van de Lovendeghem 
met onderaan een leeuw : "chevron chargé de trois cocquilIes et au des
sous un lion"19. Er werden geen kleuren genoteerd. Blijkbaar werd dit 
schild nooit aanvaard. 

In de heraldiek is het huidige wapenschild van Lovendegem omschreven 
als volgt: 
GEVIERENDEEW 1. EN 4. IN LAZUUR EEN GAANDE BRAK VAN GOUD, GEHALSBAND \w.. 
KEEL 2. EN 3. IN SABEL EEN KEPER VAN ZILVER, BELADEN MET DRIE SCHELPEN VAN KEEL: 

HARTSCHIW : IN GOUD EEN DUBBELE ADELAAR VAN SABEL. HET SCHIW GETOPT MET EE..N 

BARONNENMUfS VAN DE OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN EN GEHOUDEN IXXJR nVEE LEEU

WEN VAN GOUD, GEKLAUWD EN GETONGD VAN KEEL20 . 

NOTEN 

1. R. ROGIERS. Heraldiek 
2. Heraldicum disputationes - GSAI. 2000/198 
3. Een der oudste was de tocht naar het Spaanse bedevaartsoord SanUa~o (St. Jacobl 

de CompostelIa. In 44 n/C. overleed daar St. Jacob de Oudere wiens Äl'af in 813 
herontdekt werd. De eerste massale bedevaarten naar dat Äl'af maakten dat het In 
997 een wereldberoemd pel~rlmsoord werd. 

4. G.L. GALBREATH. Mamlel de Blason. Lausanne. 1977. "Les coquilles sont trèsfré
quentes, ce qul s'explique par la Javeur dontjollissait le pélennage de St. Jacques 
de CompostelIa donl elles étaienl le symbole. De là, la coquille est del'clluc la mar' 

qlle de tout pélennage". 
5. J.B.-RIETSTAP, Wapenkunde. - 1857. 
6. SAG. reeks 94. nr. 223 
7. M. SERVAlS. Wapenboek VWl de Provincii1n en de GeTlle('nten (Ion Be/git". Brus,s.el. 

1955. p. 610. 
8. DE GHELLINCK-VAERNEWIJCK. Sceaux el ArTllo(,ie5 ... Pnl'Us. W35. 
9. L'AnchiennC' Noblesse de la Conté de Flnndres. 

10. J.B.-RIETSTAP. a.w .. 
I J. C. BAELE. F<,odole-acllll(n(slrnl/e!lC 511'11("111111' (1011 l..oI'(·IIc1!'~1t'/II. Ol1\IIt~t'~t'\'t'n IIl't'n 

lieverhnndC'lIng. Unlverslt<'it G('nt. 2000. p. 52 t'.\'. 
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12. J.B. RIETSTAP, Armorial Général, Londen, 1967. 
13. Nog andere geslachten kozen de schelp In hun familiewapen. Of er onderlinge ban

den bestonden tussen deze families laten we hier buiten beschouwing; R. ROGIER. 
Heraldiek. 
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Debet Zijne Majesteit 
de Keizer van Duitsland 

DE KOMST VAN DE DUITSE TROEPEN TE AALTER 

IN OKTOBER 1914 

Peter LAROY 

Begin augustus 1914 trok het Duitse leger België binnen. België 
had als neutraal land een ultimatum om de Duitse troepen vrije doorgang 
te geven naar Frankrijk naast zich neergelegd en belandde zo in oorlog. 
Het Belgische leger kon in die eerste oorlogsdagen vrij goed standhouden. 
Hier en daar sleepte het zelfs een overwinning uit de brand. Tegen de oor
logsmachine van het Duitse Keizerrijk waren dit maar speldenprikken. 

Dit verzet viel niet in goede smaak bij het Duitse leger en bij de 
Duitse publieke opinie. Als Duitsland al tegenstand had verwacht, dan 
zeker niet dit soort hardnekkig verzet. Met ieder Belgisch geweerschot 
nam "de woede toe van de Duitse troepen. aan wie men had gezegd. dat 
de Belgen eigenlijk niet meer dan tinnen soldaatjes waren" 1. De furor 
Teutonicus (Teutoonse woede) was geboren. Duitse soldaten zagen in 
iedere Belg een potentiële vijand en fusilleerden hele dorpen. Overal wer
den mensen gebrutaliseerd en bestolen. "Bitter zou de bevolking zich later 
herinneren hoe de troepen meenden zich alles te kunnen permitteren." zo 
schrijft Sophie De Schaepdrijver in De Groote Oorlog. "Ze eisten eten en 
wijn en lakens op bij de bevolking. hakten de fruitbomen in de boom
gaarden om voor brandhout, sloegen de spiegels in de cafés kapot en 
slachtten de mooiste dieren uil de stallen. namen alleen de beste stukken 
vlees, en lieten de rest voor rot achter. ( ... ) Anderen eisten zeep. sigaren. 
wijn en 'vergoedden' alles met waardeloze bonnen.·'2 Over deze dagen en 
daden gaat deze bijdrage. 

Directe aanleiding vormt het verschijnen van de indrukwekken
de studie German Atrocities. 1914. A I-listory oJ Denial (2001) van de hand 
van ,John Horne en AJan Kramer (Trinity College Dublin). De auteurs 
brengen In dat boek een oven~1chl (en ook een verklaring) van de gruwel
daden die zich in de eerste oorlogsmaanden van 1914 in België en Noord
Frankrijk afspeelden. Het is een lange lijst die er overigens voor zorgde 
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dat de Duitse intocht in 1914 in het collectief geheugen is blijven leven 
als bijzonder barbaars3 . 

Het spreekt voor zich dat het boek van Horne en Kramer geen 
directe perspectieven oplevert voor de lokale geschiedschrijving in het 
Meetjesland. De meeste incidenten (hoewel niet allemaal) door Horne en 
Kramer aangehaald speelden zich inderdaad af in de meer oostelijke 
gebieden van België. Voor zover ons bekend vond het ergste feit in de 
oktoberdagen 1914 in onze streek plaats te Lotenhulle. Dronken solda
ten begonnen plots te schieten, doodden daarbij drie burgers en gijzelden 
enkele anderen4 . Het leidde ons eens te meer naar de vraag hoe de plaat
selijke bevolking in onze streek deze Duitse intocht diende te verwerken. 

Deze vraagstelling mag ook worden gezien in het licht van de 
stijgende interesse voor de Eerste Wereldoorlog. De voorbije decennia 
genoot vooral de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog heel wat 
belangstelling en bleven de gebeurtenissen van 1914-1918 wat in de 
schaduw, ook bij onze lokale vorsers5 . De laatste jaren ziet men de inte
resse voor deze periode sterk toenemen. De belangstelling die het boek 
van Sophie De Schaepdrijver De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tg
dens de Eerste Wereldoorlog (1997) te beurt viel is daar maar een \'oor
beeld van. Een andere vaststelling is het feit dat de onderzoekers zich 
vooral richten op het militaire of politieke. Het boek German Atrocities 
daarentegen besteedt niet alleen aandacht aan de feiten. maar weerspie
gelt ook belangstelling voor mythevorming. propaganda. mentaliteiten en 
dergelijke meer. Onderzoekers overstijgen het historische onderzoeksge
bied en belanden in het veld van psychologie. sociale psychologie. com
municatietheorie, enz. 6 . De heemkundige en lokaalhistorische beschou
wingen uit het Meetjesland hielden het vooral nog op feiten- en fotoge
schiedenis. De impact die de komst van het Duitse leger had in onze 
gewesten komt maar zijdelings aan bod7. Dit is bijvoorbeeld wel het geval 
in dagboeknotities, maar daar zit men natuurlijk met de beperking dat 
men slechts één klok hoort luidens. 

In eerste instantie was het de bedoeling om een overLicht te 
brengen voor het gebied Eeklo-Maldegem-Aalter. Na een literatuur- en 
archiefonderzoek kwamen wij echter tot de overtuiging dat 'n casestudy. 
één gemeente dus, een beter resultaat zou kunnen opleveren. De keuze 
viel op Aalter. Hier speelde niet alleen het persoonlijk motief en de per
soonlijke interesse. In het Gemeentearchief Aalter is immers een bundel 
bewaard met daarin alle individuele aangiJlen v~U1 plunderingen en dief
stallen uH de oktobermaand 1914. Het gaat bijvoorbeeld om oflkiële le\'e
ringsnota's van handelaars. maar ook om kleine kladbriel)es van gewone 
mensen. Bij dit pakket zit een handgeschreven overzichtsli.lst. duidt~lijk 
bestemd om de meetbare schade in kaart te brengen. Lectuur van de 
briel)es. nota's en facturen levert meer op dan allet"\n maar de waarde \1U1 

de gestolen goederen. Tussen de regels door weerklinkt de gekwetste trots 
van personen. de ingehouden woede omwille VHn het nrrognnt Duits 
gedrag en ook wel de onzekerheid over wat nog gunt komell. Deze bU· 
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draoe wil dus meteen een poging tot reconstructie zijn van de gemoeds
~ 

gesteldheid van die dagen. 

DE KOMST VAN HET DUITSE LEGER 

Zoals in de inleiding reeds aangegeven, bood het Belgische leger 
heftig weerstand. De troepen konden het langst standhouden rond 
Antwerpen. Maar toen ook daar begin oktober 1914 de druk te groot 
werd. was het voorbij. Het leger sloeg op de vlucht, de Duitsers gingen in 
de achtervolging. Het Vlaamse platteland werd op enkele dagen overrom
peld door de oorlogsmachine. 

De Aalterse bevolking had reeds vrij vroeg kennis gemaakt met 
de Duitse soldaten. Op 24 augustus 1914, de oorlog was nog maar enke
le weken oud. kwamen vijf Uhlanen, Duitse verkenners, het dorp binnen. 
Zij saboteerden de spoor- en tramwegen en zaaiden paniek bij de bevol
king in St.-Maria-Aalter toen zij een kerkdienst stoorden: "een onbe
schrijflyke schrik beviel myne parochianen en op eenen oogenblik was het 
eene vlucht. wie naar de sacristy, wie achter den altaar. zelfs onder de lyk
baar. het grootste gedeelte vluchtte uit de kerk door het kerkhof langs den 
hof van 't klooster door de hagen weg. Met moeite kon de pastoor nog den 
helft der parochianen in den dienst doen wederkeeren, al de anderen 
waren gevlucht naar huis en in de bosschen'.g. Het was evenwel pas na de 
val van Antwerpen dat de paniek toesloeg. De Aalternaars zagen kolonne 
na kolonne die zich terugtrok. Belgische, Franse en Schotse soldaten 
trokken door het dorp. De aanblik van deze mannen liet het ergste ver
moeden. 

Intussen waren overal in het land de geruchten over de Furor 
Teutonicus doorgedrongen. De Duitsers moordden hele dorpen uit, zo 
luidde het. Ze nemen alles mee. De invaller fusilleerde geestelijken. 
Jongeren worden opgevorderd om dienst te nemen in het Duitse leger. 
Kinderen worden hun handen afgehakt of naar Duitsland gestuurd. De 
triomfantelijke oorlogsstemming - die er in die augustusdagen wel was 
geweest - verdween. Paniek en angst overheersten. Ook in Aalter kozen 
heel wat mensen het zekere voor het onzekere en vluchtten naar het neu
trale Nederland. Zelfs burgemeester Sou dan verliet de gemeente en trok 
naar Nederland. 

De eerste vermelding van Duitse troepen te Aalter na cle val van 
Antwerpen vinden wij voor 9 en 10 oktober in 1914. Een zekere Buysse 
uit de wijk Stratem signaleert "Duids leger gehad "10. Een deel van de goe
deren die zij meenamen, betaalden de Duitsers met een bon. Deze bon
nen waren uiteraard waardeloos I 1. 

[Je meeste Duitse troepen komen te Aalter aan op 13 en 14 
oktober. Op dat moment begint voor de Aalterse bevolking wel een min
der aangename periode. Duitse soldaten drongen de boerderijen en bur-
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gerwoningen binnen. We proberen de gebeurtenissen aan de hand van de 
eerder geschetste bron in kaart te brengen. 

DIEVEN IN UNIFORM? 

Om te beginnen kan de vraag worden gesteld wat de Duitse sol
daten wel precies meenamen. Waren er bepaalde zaken die zij systema
tisch opspoorden of gebeurde alles willekeurig? Zorgden zij voor het lijfs
behoud en zochten zij bijvoorbeeld eten of warme kleding? Of ging het om 
echte plunderingen (geld. juwelen .... )? Om hierop een antwoord te krij
gen. hebben wij een lijst opgemaakt van gestolen goederen en die inge
deeld in een aantal algemene categorieën. Deze lijst is dus gebaseerd op 
een pakket dat bewaard is gebleven. Uit een aantal dateringen blijkt dat 
deze aangifte is gebeurd in november 1914. Deze datering kan de kritiek 
ondervangen dat de gedupeerden overdreven in hun beweringen. 
Anderzijds is het uiteraard wel zo dat op dat moment heel wat mensen 
hun woning verlaten hadden en misschien nog niet waren teruggekeerd. 
Het zou dan ook niet goed zijn om te denken dat hier de volledige scha
de - financieel dan - kan in kaart gebracht worden. Desalniettemin kan 
het materiaal als basis van illustratie wel tellen. 

Om te beginnen gaan de Duitse soldaten - uiteraard - op zoek 
naar eten en voedingswaren. Ruim 800 kg vlees. drie runderen. een var
ken of vijf. een 20-tal konijnen. een dertigtal kippen en vijfhonderd eie
ren verdwijnen in de hongerige magen. Waarschijnlijk beschouwen de 
Duitse troepen dit vers vlees als een extraatje. Bij Charel Van Hulle (wijk 
Oostergem) eten zij te plekke twee varkens op. Iets gelijkaardigs vinden 
wij voor een ander basisproduct. met name aardappelen. August 
Verduere moet van de Duitse troepen 50 kilo aardappelen koken en Mer 
sous bij maken". In totaal verdwijnen in die dagen overigens ruim 2.700 
kg aardappelen bij de Aalterse boeren. De Duitse soldaten hadden en'n
wel vooral oog voor de lekkernijen die in de woningen te vinden waren: 
chocolade. suiker (kandij-. poeder-. kristalsuiker). confituur. gedroogde 
hespen. beschuiten. koekjes. vermicelli, kome. koeken De Beukelaer 
(meer dan 40 dozen). honin~ ("zeem van de bieën1: Louis Hinderyckx 
maakt zelfs letterlijk melding van de diefstal van "een dooze spekken". 

Naast deze luxeproducten hadden zij wel oo~ voor basis~ewassen 
zoals tarwe. koren. rogge en maïs. De meeste veldgewassen waren e,"en
wel voor de Duitse paarden bestemd. Indien men alle aangiften optelt. 
komt men voor die dagen op een totaal van ruim 5.5 ton haver. bijna 11 
ton hooi en ruim 8.5 ton stro door het Duitse leger I11eegenoI11t"n. 

In de overlevering wordt altijd beklemtoond dat de Duitse:' sol
daten zich aan drank overgaven om de oorlogst'llende aan te kunnen. 
Ook in Aalter gingen zij op zoek. En ook wat dit betren hadden z~l liever 
iets buiten het gewone. Alles samen verdween er lllaar èèn vat bkr. 
Likeur (ca. 125 nessen). Jenever (bijna 100 liter) en zelfs e0Ä1ull' (7 th's-
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sen) en champagne (16 flessen) vielen meer in de smaak. De wijnkelders 
van de notabelen waren gegeerd 12. Bij René Bockaert, handelaar te 
Aalter-Brug, verdwenen honderden flessen en ook iets verder bij Romain 
De Wulf op het kasteel Nobelstede probeerden De Duitsers in de wijnkel
der te raken, zij het met iets minder succes. Alles samen verdwenen toch 
meer dan 1.000 flessen wijn. Hier en daar kon naast de drank ook tabak 
wat plezier verschaffen (alhoewel slechts 14 dozen sigaren en 4 pakjes 
sigaretten werden aangegeven). 

Het ging de Duitse soldaten evenwel niet alleen om de geneug
ten des levens. Zij ontpopten zich meer dan eens tot regelrechte plunde
raars. De soldaten ontvreemdden immers ook geld en juwelen. Soms 
gebeurde dat tijdens een logement, soms ook drongen zij expliciet de hui
zen binnen (bewoond of verlaten). Een enkele keer hielden zij een voor
bijganger staande en beroofden het slachtoffer. Bijna 20 horloges (dames
of herenhorloges) verdwenen, samen met een aantal juwelen van de rij
kere Aalterse burgers. Geld stalen zij in mindere mate. Het had voor hen 
waarschijnlijk al geen enkele waarde meer. 

Wie de lijst als bijlage overloopt, stelt al vlug vast dat eigenlijk 
alles wel kon dienen. In de ijzerhandel van de gebroeders Snoeck droegen 
zij bijna alles naar buiten. Ook op de boerderijen of bij de kleine midden
standers verdween er allerlei tuig: bijlen, emmers, een kruiwagen, een 
fornuispot, gaslichten, hamers, kookpotten ("kasserole"), lantaarns (bij
zonder geliefd), nagels, messen en tangen. Ook bij de burgerij lieten de 
Duitse soldaten zich gaan en was er bijwijlen sprake van rechtstreekse 
plundering. Een blik op de lijst huishoudelijk gerief leert ons dat alles wat 
niet te heet of te zwaar was, werd meegenomen door deze soldaten: kleer
borstel, boterpot, tafelbel, kuisgerief, schaal, kapmes, koffiemolen, zout
vat. waskoord, tafelmessen, zakdoeken, beeldjes, scheermes, scheerbor
stels. 

En aangezien het Duitse leger nog immer vooruit wilde, ver
dween ook alles wat maar enigszins voor transport kon dienen. Fietsen 
(in totaal 14) of paarden (in totaal 7) gingen met het Duitse leger mee. 
Ook alle toebehoren verdween in Duitse handen: paardenmanden, 
paardenharnassen, paardenborstels, leidraden, garelen en bindsels. De 
melkkar van de melkerij, de werfwagen van de aannemer (!) en alle ande
re zaken waarmee iets of iemand kon worden vervoerd, behoorden vanaf 
dan toe aan het Duitse leger. 

Een laatste categorie goederen die de oprukkende soldaten zich 
toe-ëigenden, waren kledingstukken en beddegoed. Vooral wollen dekens 
(ca. 50 stuks aangegeven) waren bijzonder in trek. Zitten de kouder wor
dende nachten er voor iets tussen of ging het ook daar om gewone plun
dering? Mannenhemden (meer dan 80 stuks) en ondergoed (bijna 50 
onderbroeken) waren zeer gegeerd. En dat niet alleen de nutswaarde 
belanWiJk was, bliJkt uit het feit dat ook kledingstukken voor dames ver
dwenen. Ook de diefstal van in oorJogsomstandigheden toch niet zo mak-
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kelijk te gebruiken pantoffels en dassen ("plastronsl wijst erop dat niet 
alleen overleven maar ook persoonlijke verrijking meespeelde 13. 

Die stelling kan alleen maar worden versterkt als men een blik 
werpt op tal van andere gestolen voorwerpen. Het zijn gebruiksgoederen 
of hebbedingen die wij in een rubriek varia kunnen onderbrengen: een 
wekker, een koffer, een weegschaal, en accordeon, een barometer, een 
paraplu en zelfs een vleesmolen en een worstmachine. 

De lijst van gestolen voorwerpen is misschien wel indrukwek
kend, maar uiteindelijk zijn er toch maar iets meer dan 100 personen die 
een claim indienen. In 1910 werden er 1466 gezinnen geteld 14 . Dit bete
kent dus dat toch maar bij 7% van de gezinnen iets gestolen was. Het kan 
natuurlijk ook zijn dat niet alles werd aangegeven. maar al bij al lijkt het 
materiële verlies wel mee te vallen 15. 

De totale schade wordt geraamd op iets meer dan 30.000 frank. 
Ook dit valt al bij al wel mee. Bijna de helft van dat bedrag komt immers 
voort van slechts 6 indieners van een klacht. Henri Callens (meer dan 
3.000 frank) heeft volgens deze lijst het meest schade geleden. Maar het 
bedrag is zo hoog, omdat twee paarden werden meegenomen. Bij 
mevrouw Demol verdwijnt er voor 1.200 frank aan juwelen. Zij is daar
mee de tweede hoogste benadeelde (ca. 2.800 frank). Deze echtgenote yan 
de commandant van de gendarmen wijst er ook op dat alle uniformen yan 
haar man werden meegenomen ("tous les eJfets militaires de grandes et 
petites tenue"). 

Vervolgens zijn er de handelaars die behoorlijk wat lichter wor
den gemaakt. René Bockaert (ca. 2.700 frank - in hoofdzaak door 900 
flessen wijn die zijn verdwenen), Alfons Versluys (ca. 2.200 frank - zijn 
slagerswinkel wordt gewoon leeggehaald), weduwe Karel Maenaut (ca. 
1.850 frank - ook hier zorgt de diefstal van het paard voor een hoog 
bedrag) en Henri Laroy (ca. 1.600 frank - net zoals bij Versluys wordt bij 
Laroy de kruidenierswinkel helemaal geplunderd). 

Het lijkt er dus wel op dat te Aalter in eerste instantie de han
delszaken en een aantal r~jkere burgers worden beroofd - een vrij fre
quent voorkomend gegeven ook in andere plaatsen. Naast mevrouw 
Demol is er bijvoorbeeld ook de aangifte van huishoudgeri(({en kleding bij 
de gezusters Brouns (die samenwonen met hun broer die onderwijzer is) 
of het stelen van beeldjes bij dokter Verstraete. De Duitse invaller haalde 
er met gemak de notabelen van het dorp uit. Maar ook bij de landbou
wers, grote en kleine, werd gestolen. De klachtenbriefjes komen uit het 
hele dorp. Er zijn gedupeerden uit het centrum. maar evenzeer uit de bui
tenwijken. 

Dat er gestolen werd met gradaties bl~jkt bUvoorlweld ook uit 
het bloemrijke verslag dat ROl1lain De Wulf. eigenanr \'all knstet'l 
Nobelstede. schetst in zijn schadeaangifte: 
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"Zij zijn toegekomen den Zaterdag 1 7 8ber bij den avond. hebben 
er vernacht met een zeer groot getal soldaten. onderofficieren en officieren, 
die alle plaatsen mijner woonst en ook mijne boerderij (peerdenstal gedeel
telijk) remisen schuur, enz. beleid hebben. Dit korps was vergezeld door de 
volgende officieren. enz. Graaf van Portalis. Dr. Prenzel. Flakowski zür 
Niweden - Bast - Boese en Lehman (roode Kruis). aan dewelke hij een 
avondmaal gediend heeft met vleesch (door hun medegebragt) en kosteloos 
gegeven heeft een 12 taljlesschen goeden wijn. Toen zij 's anderen daags 
(18:8er) rond 7 u. (belgische uur) vertrokken. vroegen zij hoeveel zij mij voor 
dit maaltijd schuldig waren: ik antwoordde dat ik voor mijn eigen niets 
eischte: maar dat het mij aangenaam zou geweest zijn dat ze iets aan de 
meid gaven: maar dit hebben zij niet gedaan. Onder ander, is er bij mij ont
nomen geweest: schoone jumellen in lederen koker, kostende 36 Jr. + 1 
nieuwen bol lanteern + 1 roskam + 1 paardenborstel + 1 kleerborstel + 
eene gansche hesp + zeer groten bokaal met opgeleide peeren + ton bier 
die nog niet aangestoken was tot den laatsten druppel uitgedronken + 
eene gansch onlangs nieuwe voituur-wippe gansch vermorzeld + eene zeer 
groote hoeveelheid peeren en appels verslonden. waarmede zij den nieu
wen plancher eener boven kamer bedorven hebben. 
Daaromtrent een kwart naar 't vertrek van dit korps. zijn twee soldaten. 
die toen ze binnen het hekken kwamen. de baïonet op het geweer staken 
(binst dat 4 hunner gezellen de wacht hielden op het aanpalend ho}) zoo 
gezeid in naam van hunnen bevelhebber, eischten zij tien jlesschen wijn; 
daar ik mij alleen bevond. en overtuigd was dat ze de plaats mijner kelder 
kenden. dewijl ik binst den nacht (om de officieren te bestellen) door de sol
daten die in de vestibule op stroo te slapen lagen. moest gaan om wijn uit
tehalen. kon ik niet weigeren. De kelder deur was met moeite open. als ze 
op de bakken vlogen gelijk de raven en uit de kleine bakjes snapten ze: 
Pomard 1878 - Moulin à Vent - Volnay en Pontet-Canet van ongeveer dezelf
de oude. die wijnen hebben eene werde van minstens 4.50 dejlesch door
een: dit zou dus voor 10 jlesschen 45 f uitmaken. Bovendien. ziende in de 
verte goud blinken. vlogen ze er naar toe (denkende dat het champagne 
was) en snapten drie j1esschen - het was bedorvene cider, en daaraan 
waren ze gefopt!!" 16 

Het is misschien verbazend hoe De Wulf bijna bij naam de kop
stukken kan opnoemen. Ook uit de andere schadeaangiftes blijkt dat de 
Aalternaars niet blind en doof waren. Achteraf konden zij duidelijk de 
betrokken eenheden aanduiden. Er is sprake van het 203 de reserve 
Infanterie Regiment, van het 202de Infanterieregiment-2de bataljon. van 
het 84ste Regiment, van het 43ste artillieregiment. van Sanitas 
Compagnie 43ste. van het 49ste Regiment. In St.-Maria-Aalter "werd met 
krljd op de huisdeur geschreven het volgende 2 Comp:202 R". Het bleek 
dus niet zo moeilijk de boosdoeners te identificeren. Een vergelijking met 
een lijst opgenomen in het boek van Horne & Kramer leert ons dat het 
hier niet ging om precies die regimenten die een kwalijke reputatie had
den. 
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EEN VIGGEN IN DE AALPUT 

De kern van de zaak is evenwel dat men zich niet blind mag sta
ren op de feitelijke waarde van de gestolen goederen. Het gaat immers om 
meer. Er is met name de psychogische impact: het feit dat vreemdelingen 
de huizen binnendrongen en ook allerlei kleine dingen meenamen. maak
te een bijzonder grote indruk. Het ging om meer dan alleen maar een 
aardappel of een hesp. Soldaten snuisterden in de kleerkast of in het ser
vies. zij braken juwelenkistjes open of drongen de kelder binnen. Het gar
nituurke of postuurke op de schouw werd ontvreemd. De vreemde indrin
ger zorgde op die manier voor een sfeer van angst en terreur die allerlei 
materiële zorgen op dat moment overtrof. Vanuit cultuurhistorisch 
standpunt betekende dit inderdaad een breuk met decennia van betrek
kelijke zekerheid en rust wat het eigendomsrecht betreft. Personen die 
een zeker bezit hadden. konden daar ongestoord van genieten. Dit prin
cipe leek nu op de helling te staan. Het leek wel alsof de bevolking terecht 
kwam in de Franse tijd. de laatste keer dat een vreemd leger en masse 
het Vlaamse platteland overspoelde en de bevolking uitmolk 17. 

Die sfeer van terreur werd nog versterkt door het feit dat deze 
inbreuk op de privé-sfeer of op de eigendom niet steeds met fluwelen 
handschoenen gebeurde. Smid en herbergier Karel Boute uit Aalter-Bnlg 
signaleert dat de Duitsers zijn kas hebben proberen open te breken en 
dat zij in de stal het fornuis en de pomp hebben beschadigd. In de wijk 
Oostergem signaleert Ernest Veevaete twee gebroken ruiten. Dit is ook 
het geval bij de weduwe De Graeve en Cyriel Notteboom. Op andere plaat
sen is er schade aan deuren (bij juffrouw De Bruycker en bij Frans 
Verbauwen). De reeds aangehaalde handelaar Henri Laroy maakt mel
ding van gebroken en vernielde sloten. Landbouwer August Coddens 
geeft 6 tellooren. 2 vazen en 1 grote bokaal als gebroken aan. 

Deze brutale aanpak was overigens niet het gevolg ,'an alleen 
diefstal. Ook de troepenbeweging. het logement en de bivak van soldaten 
zorgt voor schade. Akkerland wordt vertrappeld en hout bij nacht in 
brand gestoken voor licht en warmte. Bij de kinderen De Wulf worden 
115 roeden loof en 5 fruitbomen vernietigd. Karel Venynckt rekent scha
de op het vlas. Bij Petrus Vanderh'Ïere is de helft van de boomgaard 
beschadigd. Deze klacht duikt ook elders nog een paar keer op. De zin
loosheid van het geweld manifesteert zich ook in een paar onnozelheden 
die de Duitse soldaten zich permitteren en die ongetwijfeld de 'Tees voor 
de Teutonen nog deed toenemen. Bij Camiel Van Loocke schudden ze de 
appelboom tot alle vruchten er af ziJn (80 tot 100 kilo). Frederik 
Wittevrongel ziet hoe de Duitsers voor de lol een van de beste reisduh'en 
de kop afsnijden. De reeds aangehaalde Charel Van Hulle (biJ wie de 
Duitsers twee varkens opaten) meldt ook "een l'('Ïggen gedood ('n in den 
alput gesteken". Zinloos. maar passend in de terreur die de bevolking 
zoveel schrik aanjaagt. 
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In zijn overzicht over de gebeurtenissen in de Eerste 
Wereldoorlog signaleerde Maurice Thys ook een schietpartij te Aalter tus
sen Duitse soldaten in oktober 1914 18. Hoewel de Duitsers - beneveld 
door de drank - onderling op elkaar hadden geschoten, werd een schul
dige gezocht onder de Aalterse bevolking. Bij dit incident raakte uitein
delijk niemand van de plaatselijke bevolking gewond. Uit de door ons 
geraadpleegde bron komt nu nog een schietpartij naar boven. 
Waarschijnlijk gebeurde het dezelfde nacht, zij het iets buiten het dorp. 

Uit een attest van de plaatselijke dokter Verstraete blijkt dat 
Emma De Muyt, wijk Oostmolen. vijftig frank schuldig is "voor het ver
plegen eener wonde veroorzaakt door een geweerschot van duitsche sol
daten, in den nacht van 17den tot 18den october laatst"19. Op de aangif
te van de kinderen De Muyt vinden wij nog een detaillering van het uur 
(1 uur 's nachts) en zien wij ook een schadevergoeding die wordt aange
rekend ("6 weken ziek van het schieten kosten aan 1 fr dags en 50 frank 
voor pijn en smart). Het hoeft weinig verbeelding dat dit nieuws als een 
lopend vuur door het dorp zal zijn geraasd. Diezelfde nacht vond overi
gens de schietpartij plaats met drie doden te Lotenhulle. De angst van die 
dagen moet geweldig geweest zijn: geruchten over diefstallen en plunde
ringen, schietpartijen en gijzelnames en ook onzekerheid over wat zou 
komen of wat zou gebeuren met gemobiliseerde familieleden. 

Die angst is wel degelijk terug te vinden in de brieven en aan
giftes. De aanhef waarmee de meer geletterden hun schrijven beginnen, 
spreekt soms boekdelen. "Ik, ondergetekende Callens Henri. landbouwer 
te Maria-Aeltre, neem de eerbiedige vrijheid U ter kennis te brengen het
geen er ten mijne nadeele in mijn huis en op het hof ontstolen is geweest, 
op Woensdag den 14de XXXX (doorschrapt) 1914 voor de middag als het 
Duitsche leger hier is voorbij gegaan en waarvan ik den Heer Procureur 
des Konings van Gent zal verwittigen bij gelegenheid van zulke dief te te 
plegen in mijn huis zonder toestemming ... ", Het lijkt na al die jaren lach
wekkend. Maar dit slachtoffer geloofde nog in de rechtsstaat en kon zich 
- net zoals zovelen uiteraard - op dat moment nog niet voorstellen hoe 
deze principes van de kaart zouden worden geveegd. 

Anderen maakten dan weer een factuur "voor zijn M.M. den kei
zer van Deutsland" (!) of voor het "Keizerrijk Duitschland. het 
Goevernement". Net alsof het Duitse leger zich ooit zou bekommeren om 
schade of diefstal. In al hun naïviteit hadden de brave burgers nog niet 
door dat samen met de Duitsers ook een andere cultuur op hen af kwam, 

Weg waren de beginselen van het liberale België. vervangen door 
het Pruisische, keizerlijke gedachtegoed. De oorlogsmachine overrompel
de hen en nog hadden zij het niet door. Meer nog dan de aangetroffen 
schade is dat misschien de les die uit al deze schadeaangiften kan wor
den getrokken. De oorlog kwam. van dag op dag, en manifesteerde zich 
In al ziJn verschrikkingen die ook de burgerbevolking kon treffen, Het was 
een wonde die maar langzaam zou helen en die bovendien de jaren erna 
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nog eens flink werd opengereten. Het verdwijnen van een pot zeem een 
doos spekken, een zakhorloge of een fiets was daarbij vergeleken nog 
maar klein bier ... 

NOTEN 

1. B. TUCHMANN. De kanonnen van augustus, Amsterdam. 1989(6de druk). p. 204. 
2. S. DE SCHAEPDRIJVER. De Groote Oorlog. Het Koninkrijk België tydens de Eerste 

Wereldoorlog. Amsterdam. 1997, p. 79. 
3. J. HORNE & A. KRAMER. German atrocities. 1914. A history oJ denial. New 

Haven/London. 2001. XV + 608 p. Zie ook de grondige bespreking door Laurence 
van Ypersele in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis. Brussel. 2002. nummer 
10, p. 228-238. met als slotzin: uil s'agit d'un grand livre". 

4. Een uitgebreid relaas over deze gebeurtenissen is terug te \inden in F. DAS. e.a. 
Oorlogsverslagen, 1914-1918. Tielt, 1999. p. 6-9. Deze publicatie bundelt versla
gen opgemaakt door pastoors na de oorlog. 

5. Op een blauwe maandag is er in Aalter wel eens een werkgroep opgericht die de 
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog wilde uitspitten - zonder concreet resul
taat evenwel. 

6. Deze sociaal-wetenschappelijke benadering combineert zich ook vaak met een cul
tuur-wetenschappelijke benadering. Wat bijvoorbeeld te denken van een project 
als dat van Tom Lanoye, de herwerking van de poëzie van de En~else War Poets in 
het Nederlands? 

7. Zie bijvoorbeeld de totaaloverächten voor een aantal gemeenten: P. VAN DE 
WOESTIJNE, Eeklo in wereldoorlog I in 750 jaar Eeklo, Eeklo, 1990. p. 462-495; 
W. NOTTEBOOM, Tachtig jaar geleden eindigde de Eersle H'ereldoorlog, in 
Jaarboek Heemkundige Kring Het Ambacht Maldegem. Malde~em. 1998, p. 257-
303; M. THYS, Enkele gebeurtenissen gedurende de Eerste Wereldoorlog 191-4·1918 
in de gemeente Aal/er. in L.'1nd van de WoestiJn!.', j~. 14. 1991. 1-2. p. 9-50. 

8. P. RYFFRANCK. Korle b!ldragen tot de geschiedenis pan Eec/oo onder het Dllitsch 
beheer (october 1914-october 1918), in Appeltjes van het Meetjesland . .lb. 52. 2001. 
p. 211-332. Deze dagboeknotities b!.'vatten inderdaad een omschrij\ing \1.Ul wnt er 
in oktober 1914 te Eeklo zich afspeelde. BiJvoorbeeld op p. 220: "B!! Ilo/aris Spae!l 
ledigt men den kelder: 500.l1esscllt'1l wUn. BU P/'ospe/' L'Espé steele mell al de Iws, 
pen en den wUn. Bij René Van Doorw.:" Mejt{lfer BOLl!JIl. b!l./l{ffer Spirac/ zUn q17kit" 
ren 'I huis. Zij el en, drinken, spelen piano: - de oorlog is een kermis I'oor /leII. J\lo'1}t'n 
zijn zij misschien dood ... 

9. L. STOCKMAN , Geschiedenis van Aal/er. AaIt!.'r. 1979. p. 302-303. Ik 1t'k~1 i~ opg('
tekend door pastoor De Corte in het Liber M(,lllorinlis. Zit' ook M. TIIY8. Op.dl. 

10. De verwijzingen en namen vanaf hier worden gt'hnnld uit dt' nrchlt'lhulHkl in Ilt't 
Gemeentearchief AnIter (GMl. 547. Oorlo~ l'1l gt'volgt'l1 lHI4-IHIR WIJ Ilt'hht'n 
onze r('construct ie gemankt op basis vnn dt' hril'lJt'8 uit clt' lwriodt' 1 ~~-20 oktolwl'. 
BrielJes uit 110v('mh('1' wl:'rdt'1l lt'rzi.1dl' ~elall'n. Ook dt' /.nkt'n wnnn'oor t't'n hon 
we rel geg('ven. bl('vl:'n !\chlelwt'ge. Dit gt'helm\(- O\'t'rigt'n~ Illnnr t't'n pnnt' ket'r t'tl 

vauk nHm men hIJ dt'zelfdt' persoon ('t'n dt't'l Jlwe Ilwl hon t'n t't'n dt't'l 1.1lIldt'J' hOIl. 
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11. Zie S. DE SCHAEPDRIJVER. Op.cit., p. 79: " .. .'vergoedden' alles met waardeloze 
bonnen. M of P. RYFFRANCK. Op.cit.. p. 220: "Peerden worden opgeeischt. tegen 
Bons. Zwijnen worden geslacht. tegen Bons. Sommige van die Bons zijn opgesteld. 
in 't Duitsch. natuurlijk. om te lachen: ... ". 

12. Zie bijvoorbeeld ook P. RYFFRANCK, Op. cit. , p. 220-221. 
13. Zie bijvoorbeeld ook S. DE SCHAEPDRIJVER: p.79: "Een compagnie stal bij Haacht 

al het linnen en de flannellen hemden uit een verlaten textielwinkel. en gooide een 
paar mijl verderop alles in de gracht omdat het voor die dingen toch te warm was." 
P. RYFFRANCK. Op.cit., p. 219, over de Duitse soldaat: "Zelfs als hij zich vriende
lijk wil toonen doet hij het nog op zijn olifant's." 

14. L. STOCKMAN. Op.cit .. p.363. 
15. M. THYS. Op.cit.. p. 13 signaleert bijvoorbeeld dat bij August Goeminne, schepen 

\'an de gemeente Aalter. de wijnkelder wordt geplunderd. Blijkbaar is daar geen 
aangifte van gedaan. want dit is niet terug te vinden in de losse schadeclaims of in 
de overLichtslijst. 

16. Een vrij gelijklopend verhaal is te vinden in de notities van P. RYFFRANCK. Op.cit .. 
p. 221: officieren sturen stelende soldaten de laan uit. Met dank aan Roger 
Baeckelandt. 

17. Een verklaringsgrond is hier ook het 'totaal karakter' van deze oorlog. Een aantal 
verklaringsgronden worden aangereikt door A. FRANCOlS & F. VESENTINI. Essai 
sur ['origine des massacres du mois d'août 1914 à Tamines et à Dinant in Bijdragen 
tot de Eigentijdse Geschiedenis. Brussel. 2000. nummer 7. p. 51-82. 

18. M. THYS. Op.cit.. p. 14-15. 
19. Er is evenwel niets meer bekend over een concrete aanleiding of over wat er pre

cies is gebeurd. 

BIJLAGE 1 
LUST VAN DE PERSONEN DIE AANGIFTE DEDEN 

Naam Voornaam Waarde Maenhout Hector 300.60 
Van Hulle Karel 291.00 

Callens Henri 3114,00 Vermeersch August 284,00 
Demol Gendarmerie 2822.00 Verstraete Dokter 224.00 
Bockaert René 2671.00 Wittevrongel Fred 222.50 
Versluys Alfons 2231.65 De Wulf Kinderen 214,06 
Maenaut wwe. Karel 1851.80 De Fauw Arthur 208.00 
Laroy Henri 1619,05 Teirlynck Joseph 200,50 
Snoeck Gehroeders 946,50 Rodts Karel 190,00 
Van de Wal1e Emlel 946.20 De Nil Emlel 184,75 
Gendarmen 900.00 Van cle Genachte Hendrik 160.00 
Boute Karel 793,00 VercIuere Alfons 150,00 
Coddens David 620.50 Iterheke wwe 150,00 
De SuLler wwe Camlel 620.00 De Muyt Kinderen 149,00 
Van de Kerckhove Alberic 581,00 Dlerlckx Wwe 143,00 
Vervljnckt Charles 576,25 Vanderevlere Rene 142,50 
Vandersypt Gebroeders 567,50 Martens Edmond 140,20 
Brouns Gezusters 538,50 Moerman Joannes 140,00 
Van Averbeke Cyriel 516,75 Vercruysse August 125.30 
Schepers Fcrdlnand 510,62 De Pourcq Reml 112.00 
Van Damme Karel 450,00 St.-Antonlus Klooster 109,00 
Lamhrec:ht Adolf 447,00 Bou te Gustaaf 108,50 
Veevaete Ernest 392,50 De Bruycker Aliva 103,91 
Vincent Bruno ~80,OO Vandcwalle Theofiel 102.00 
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Van Nieuwenburg Fr 92.40 De Baets Désiré 
Kneuvels Camiel 85,00 Coddens August 
Vandervennet Wwe 84.00 Taghon Camiel 
Mortier Karel 78.25 Vereecke Francies 
Gelaude Adiel 78.00 Ingels Francis 
Smessaert Camiel 76,00 Van Landschoot Aimé 
Van Kerrebroeck Fr. 75.00 Hooreweghe August 
Rutsaert Wwe Henri 75.00 Mestdagh Felix 
Hinderijckx Louis 71,35 Verbeke Jules 
Soudan Clement 68.39 Notteboom Wwe 
Verbauwen Frans 67,10 Carrette Cam. 
Smessaert August 64,00 Huys Wwe 
Herteleer Cyriel 62.50 Engels Karel 
Rutsaert Achiel 61.50 Martens Jules 
Santens Kinderen 61.00 Goethals Charles 
Van Loocke Camiel 56,40 Vandewalle Wwe Leopold 
Van Acker Adiel 55,80 De Neve Alfons 
Herteleer Cyriel 55.00 Cocquyt August 
Crappé Henri 55,00 Wijffels Petrus 
De Clercq August 52.00 Vanden Heede Edmond 
De Cramer Joseph 51,95 Meire Wwe Jan 
Coddens Eduard 51.00 Van Acker Theophiel 
De Vlamynck Evarist 49,00 Neyrinck Henri 
Gyselbrecht Jan 46,75 Vandeveire Petrus 
Hallaert Aloïs 46.00 Saelens Marie 
Van de Reviere Ivo 45.00 De Wulf Romain 
Van Landuyt Wwe Joannes 44.00 Haeck Petrus 
Coopman Francis 43,50 Van Maldeghem August 
De Muyt Jan 43,00 De Wulf Henri 
Mortier Eduard 41.25 Buysse Ivo 
Thys Theophiel 36,00 Mareel Kinderen 
Verduere August 35,25 Clincke August 

BIJLAGE 2 
ILLUSTRATIEVE LIJST VAN VOORWERPEN DIE VERDWENEN 

BEDDEGOED 

deken (wol) 
deken (katoen) 
beddegoed 

BRANDSTOF' 

hout 
kolen 
petrol 

DRANK EN TABAK 

bier 
C'hampagne 
cognac 
Jenever 
likeur 
porto 
sigaren 
slgaretlen 

2fj.:.J 

tabak 
wijn 

GELD EN JUWELEN 

baar geld 
dameshorloge 
gouden broche 
goudwerk 
halsslerrnad met broche 
Juwelen In lederen koker 
trouwrln~ goud 
vrouwen horloge en ketting 
zakhorloge 
zilvert'n kt'tt Ing 

G ~:HlmDS(,IIt\1' 
beslnghnult'r 
b~1i 
dil iI sclll' z(lkllll'~~t '/I 

35.00 
32.00 
31.25 
30.00 
30.00 
29.00 
27.00 
26.00 
23.10 
20,00 
20,00 
18,00 
17.50 
16.00 
15.00 
14.50 
14.00 
12,00 
6.25 
6.24 
4.50 
4.35 
3.50 

Geen bedrag 
Geen bedrag 
Geen bedrag 
Geen bedrag 
Geen bedrag 
Geen bedrag 
Geen bedrag 
Geen bedrag 
Geen bedrag 



emmer hout 
emmer zink 
engelse zakmessen 
jamuispot 
gaslichten en petrollichten 
ijzeren hamer 
ijzeren ketel 
korf 
kruiwagen 
lantaarn 
melkemmer 
nagels 
schaven 
staalband 
tangen 

HUISHOUDELIJK GERIEF 

beeldje 
boterpot 
broodmes 
haarborstel 
kapmes 
handdoeken 
kleerborstel 
koffiemolen 
kuisgeriej 
lepels 
lusters 
schaal 
scheerborstel 
scheermes 
slachtersmes 
snuisterijen porselein 
spons en zeemvel 
tafelbel 
tafelmessen 
vleesmes 
vorken 
waskoord 
7.aag 
zakdoeken 
zeep sunlighl 
zeepborstel 
zilveren tafelgarnituur 
zoutlade 
zoutvat 

KLEDING 

Amerikaanse tmpermeable 
Amerikaanse laarzen 
baalkens 
bretellen 
broeken 
capuchons 
damesjas 
damespul 
handsc:hoenen 
kour;en (paar) 
manshemden 
manskostuum 
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manslijfrok 
onderbroeken 
onderhemden 
onderlijven 
ondervesten 
pantoffels 
plastrons 
regenmantel 
rokken 
tricot 

TRANSPORT EN TOEBEHOREN 

bindsels 
breidel 
camiejon 
dozen vet paarde hoeven 
elektrisch lampje 
fiets 
fietslan taarn 
fietspomp 
hondegreel 
karrewiel 
koeizelen 
lijn om paard te trekken 
melkkar van melkerij 
ossengareel 
paard 
paardengareel 
paardenharnas 
paardenmand 
paardenborstel 
peerdedekkleed 
roskam 
transportkarren 
wagenarmas van twee paarden 
zadel 
zweep 

VARIA 

akordion 
bache 
barometer 
bascule 
calepins 
gascompteur 
jumellen 
kaarsen 
ketting 
koffer 
koordwagen 
paraplu 
pos tkaarten 
reisduif 
vleesmand 
vleesmolen 
volt ure kussens 
wekker 
werfwagen 
worstmachine 
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VOEDSEL 

aardappelen 
appel 
beschuit 
bokaal met peren 
boter 
brood 
broodsuiker 
chocolade 
confituur 
conserven 
eieren 
fijne olie 
fruit 
gedroogd vlees 
haan 
hanen vechters ras 
hesp 
honing (zeem van de bieën) 
kandijsuiker 
kiekens vechters ras 
kippen 
koeken 
koeken De Beukelaer 
koffie 
konijnen 
kristalsuiker 
melk 

2fW 

olie 
poedersuiker 
rijst 
rode kool 
roggebrood 
rund 
savooikroppen 
smout 
snoep 
stier 
tarwebrood 
varken 
vermicelli 
vlees 
vlees geslacht zwijn 
vlees gezouten 

VOOR DIEREN 

gedorste haver 
haver 
hooi 
klaverhooi 
koren 
maïs 
rogge 
roggestro 
stro 
tanve 



INLEIDING 

Het oudste Meetjesland: 
recente onderzoeksresultaten 
van archeologische opgravingen 
in Eeklo en Aalter 

Wim DE CLERCQl & Steven MORTIER2 

In deze bijdrage wensen we in kort bestek de resultaten voor te 
stellen van enkele recente archeologische opgravingen uit het gebied ten 
noordwesten van Gent. grosso modo het Meetjesland. De opgravingen 
kwamen tot stand dankzij een gezamelijke inspanning van de dienst 
Monumentenzorg & Cultuurpatrimonium van de Provincie Oost
Vlaanderen en het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium van de 
Vlaamse Gemeenschap. In de meeste gevallen betreft het onderzoek dat 
resulteerde uit archeologische begeleidingen van grootschalige bouwpro
jecten die het ondergronds erfgoed bedreigden. Deze grootschalige 
bodemingrepen laten zich gedurende de laatste jaren overigens in steeds 
sterkere mate gevoelen in dit in wezen nog steeds sterk agrarisch gebied. 
Ze tasten bovendien helaas nog maar al te vaak het cultuurhistorisch erf
goed. in de ruimste betekenis van het woord, aan. Immers, niet alleen de 
archeologische sites op zich, maar evenzeer de oIf-site fenomenen, de 
landschapsrelicten en de historisch betekenisvolle bovengrondse con
structies vallen zeer snel ten prooi aan de quasi onrembare verande
ringsdrang. Dat dit economisch gedragen proces vanuit cultuurhistori
sche invalshoek niet aan totale obstructie mag blootgesteld worden is 
zonneklaar. Dat er echter snel een betekenisvolle bijsturing nodig is, daar 
mag niet meer aan getwij feld worden. Anno 21 ste eeuw kunnen we het 
ons vanuit historisch-maatschappelijk perspectief niet meer veroorloven 
om grootschalige (bodemlingrepen ongedocumenteerd te laten. 
Vernietigers dienen zich te realiseren dat voor het onherstelbaar uitwis
sen van het collectief erfgoed van de gemeenschap een prijs moet worden 
betaald die gelijk staat met de kost van het stervensbegeleidend onder-
7..oek enlof met het behoud van een betekenisvol relictelement. Hoewel dit 
nog veel te weinig gebeurt, ziJn de hieronder voorgestelde projecten in 
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Eeklo en Aalter voorbeelden van hoe privé-initiatief. economische expan
sie en documentatie van het te vernietigen ondergronds erfgoed toch 
samen kunnen gaan. In Eeklo werd bij de aanleg van de R43 en de wisse
laar met de N49 archeologisch onderzoek in het werfschema ingepast. Bij 
de bouw van het 13 ha groot industrtieterrein "Langevoorde" te Aalter 
werd grootschalig onderzoek mogelijk dankzij een constante samenwer
king tussen bouwheren, gemeente, provincie en Vlaamse Gemeenschap. 
Hopelijk is dit nog maar een begin. In de onderstaande tekst worden 
gegevens gecompileerd die verschijnen in andere (vak)-tijdschriften. We 
achtten het zinvol om deze verslagen te bundelen in een bijdrage voor dit 
tijdschrift vermits dergelijke informatie maar al te vaak in vakspecifieke 
media blijft zonder dat ze ontsloten wordt naar het publiek die het eigen
lijk aanbelangt, te weten de bewoners van de regio in kwestie. Wordt ver
volgd voor andere vindplaatsen. 

1. AALTER. INDUSTRIETERREIN LANGEVOORDE 
Grootschalig noodonderzoek van een meerperiodenvindplaats 

FASERING VAN HET ONDERZOEK 

Eind december 2001 werd de laatste fase van het grootschalige 
noodonderzoek op het nieuwe industrieterrein Langevoorde te Aalter 
afgerond (Fig. 1). Het eerste prille onderzoek dateerde reeds uit 1999 toen 
bij de aanleg van een nieuwe wegkoffer die het areaal dwars doorsnijdt. 
enkele summiere waarnemingen werden verricht (De Clercq. 2000). De 
bevindingen van dat eerste kleinschalige onderzoek werden belangrijk 
genoeg geacht om over te gaan tot een sonderingsonderzoek waarbij het 
toekomstig bouwterrein op statistisch verantwoorde wijze werd afgetast. 
op zoek naar eventuele archeologische resten (Fig. 1). Dank zij het inzicht 
dat de evaluatie van de testputten verschafte. kon een zone met hoog 
archeologisch potentieel vrij scherp afgebakend worden. Dit gebied werd 
in de laatste fase door middel van grootschalige opgTm;ngen zo ?:rondig 
mogelijk gedocumenteerd alvorens het ongeschreven verleden detlnitief 
op de schop ging (Fig. 2) (De ClercC} &. Mortier. 2001. idem 2002). 

TOPOGRAFIE EN BODEMKUNDE 

Het areaal Langevoorde is gelegen in het NW nU1 de gemeente 
Aalter. en onmiddellijk ten Z van (de depressie) van de Brugse Vaart. eer
tijds Hoogkale of Durme geheten. Het 13 ha groot landbouwgebied wt'rd 
in industriegrond omgezet ten einde in een beTere ontwlkkt'ling van 
industrie te kunnen voorzien vlak b~j het bestaande gebied LakelancL De 
Brielbeek. die het areaal Langevoorde doorsnijdt. is bepalend \'oor dt' 
topografie van het terrein (Fig. 3). De beekvallei wordt gekenmerkt door 
een opvallende depressie die het gt'l>ied van het zuidwesten naar twt 
noordoosten doorkruist. In de beekdl"pressle zelf bt:'stn~lt de bodem b~jnn 
volledig uit zeer kleiige afzettingen. Aan de oostzijde \',lIl dl' depressie was 
echter een opvnllenck knil, In (k topogrnne merkbaar. BO\'t'll del.t' klt'itlt' 
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Figuur 1 
Luchtfoto van het areaaL Lijdens sondering. (Foto J . Semey, Univ. Gent) 

Figuur 2 
GrootschaLige afgraving n. ook tijdens slecht w r. LaL n n ruime leijle op h t 
archeologts h bestand van e n Lerrein Lo . 
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steilrand is de bodem veeleer zandig. Een relatief smalle. kwartaire zand
laag dekt hier de geremanieerde. glauconiethoudende tertiaire zand- en 
kleilagen af. In verschillende zones binnen het onderzochte areaal werd 
onder de groenachtige sedimenten de aanwezigheid van één, en mogelijk 
meer veenlagen vastgesteld. Hun oorsprong gaat tot de laatste tussen
ijstijd terug. 

D E OUDSTE VONDSTEN 

Het oudste voorwerp werd gevonden bij het afgraven van de weg
koffer. Het gaat om een zogenaamde dubbele boordschrabber die werd 
gebruikt voor de bewerking van dierenhuiden (Fig. 4). Op grond van 
vormtypische kenmerken wordt het werktuig gedateerd ergens tussen 
70.000 en 35.000 voor Chr. Wellicht hoorde het toe aan rondtrekkende 
jagers, mogelijk Neanderthalers. Bij de verdere onderzoeksfasen werden 
eveneens een aantal vuurstenen artefacten aangetroffen, variërend, an 
paleolithische afslagen tot een pijlpunt daterend uit het late neolithicum 
of de vroege bronstijd . Het gaat echter uitsluitend om losse of residuele 

FI uur 3 
Bod m/caarl van h l indu iri i rr in oor L rk Hng. 
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yondsten zodat het moeilijk. zon iet onmogelijk is er concrete interpreta
ties aan vast te knopen. Ze wijzen gewoon op het feit dat het gebied reeds 
yanaf de vroegste menselijke aanwezigheid in onze contreien werd aan
gedaan voor allerhande activiteiten. Bewoningssporen werden er echter 
niet gevonden. 

SPOREN UIT DE IJZERTIJD 

Bij het opgraven van de eerste onderzoekssleuf leken er zich op 
het eerste gezicht binnen deze periode 2 fases af te tekenen. Tot de oud
ste fase kon een omvangrijke kleiwinning gerekend worden. Het betrof 
grote. onregelmatige kuilen tot 100m2 groot (Fig. 5). Het aangetroffen 
aardewerk suggereerde een datering in de 5de eeuw voor Chr .. dat is het 
begin van de late ijzertijd. de zgn. La Tène-periode. Enkele paalgaten en 
een gracht (zie verder) leken tot een tweede tijdshorizont op te klimmen. 
Het ging om sporen uit de laatste twee eeuwen vóór onze jaartelling. 
Ondertussen brachten de eerste resultaten van het radiokoolstofonder
zoek een wijziging in dit beeld aan. Op basis van dit onderzoek blijken de 

Figuur 4 
Een dubhele boordschrabber uil hel paleolll hlcum. 

(Tek. G. Van der lIaegen. Gent) 
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oudste kleiwinningskuilen inderdaad uit de vroege La Tène-periode (ca. 
450 v. Chr. of het begin van de late ijzertijd) te dateren, wat bevestigd 
wordt door enkele vondsten van aardewerk. De grootschalige kleiwi.nn1ng 
lijkt zich echter volgens de huidige onderzoeksstand ook verder gezet te 
hebben in latere ijzertijdfases (4de-3de eeuw v. Chr.). Bij de verdere 
opgravingen werden deze structuren over omzeggens het volledige terrein 
aangetroffen. Sommige kuilen werden tot net aan de grens tussen zand 
en klei uitgegraven, terwijl er op het hogere zandige gedeelte geen meer 
werden vastgesteld. Er bestaat bijgevolg geen twijfel over dat men de klei
bodems ontgon. 

Vlakbij de meest zuidelijk gelegen kleiwinningskuilen bevond zich 
een grote groep resten van palen, ook een palenzwerm genoemd, waar
binnen zich geen duidelijke structuren aftekenden. Vermoedelijk gaat het 
om de randzone van een in de onmiddelijke nabijheid gelegen erf uit het 
begin van de late ijzertijd. 



li ET OUDSTE M EETJESLAND 

De jong te ijzertijdfase wordt op basis van radiokoolstofdaterin-
-en Cie itueerd tus en 150 en 40 v. Chr. (de late La Tène-periode). De 

mee t op allende en ook meest belangwekkende structuur betreft een 
Q'ra hten teem, een zgn. enclosure met ZO/NW- & NO/ZW-oriëntatie 
(FiCi • 6). Een enclosure bestaat uit een systeem van één of meer grachten 
dat een bepaald gebied (bv. een erf of een ritueel terrein) omsluit. Eén 
hoek an onge eer 90 graden werd aangetroffen. Tijdens het onderzoek 
werd \ astgesteld dat het verloop van de gracht in noordwestelijke richting 
werd aangepast en dat, om een nog onbekende reden , een afwijking van 
het oorspronkelijke traject werd gemaakt. Bij een deel van de gracht werd 
va tgesteld dat hij uit twee lagen samengesteld was. De bovenste laag 
wa zeer houtskool- en schervenrijk (Fig. 7) en bevatte ook plaatselijke 
concentraties van verbrande beenderen. Minstens een deel hiervan blijkt, 
op basis van de voorlopige onderzoeksresultaten, van menselijke oor-

prong te zijn . De onderste laag bevatte bijna geen botmateriaal. Tijdens 
de late ijzertijd werden de doden gecremeerd . De crematieresten (houts-

Iguur 6 
Gracht uil hel einde uan de yz riyd (ca. 100 v. hr.) 
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kool en stukjes verbrand menselijk bot) werden dan doorgaans in een 
kuiltje geplaatst. In de enclosure te Langevoorde komt echter in één wne, 
vlakbij de hoek van de gracht echter houtskool en verbrand menselijk bot 
samen voor in de grachtvulling. Het vermoeden van de rituele geladen
heid van de grachtenstructuur wordt nog versterkt doordat, in associatie 
met het houtskool en de beenderen, enkele volledige of bijna volledige 
kommen werden aangetroffen (Fig. 8). Deze werden intentioneel gedepo
neerd tussen de crematieresten. Momenteel is het nog onduidelijk of de 
duidelijke rituele geladenheid van dit deel van de gracht op het gehele 
omgrachte areaal en op de volledige structuur kan overgedragen worden. 
Immers, de late ijzertijd is een periode waarin menselijk en dierlijk bot 
vaak samen in (nederzettings)contexten voorkomt. Het kan dan ook niet 
uitgesloten worden dat de omgrachting zowel rituele als profane elemen
ten omsluit en inhoudt. 

Fi ur 7 
En vand 
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Uit deze late ijzertijd periode werden geen echte bewoningsporen 
aan6 etroffen, noch binnen noch buiten de enclosure. Aan de westelijke 
zijde werden wel enkele paalkuilen aangetroffen doch hierin zijn geen 
duidelijke structuren te herkennen. We moeten er echter rekening mee 
houden dat slechts een gedeelte van deze omgrachte zone werd blootge
le6 d en dat de bewoningssporen zich dus op een naastgelegen, niet 
onderzo ht gebied kunnen bevinden. 

Uit de ijzertijd ten slotte dateert mogelijk een zgn. spieker aan de 
noordelijke buitenzijde van de enclosure. Het is een klein gebouwtje dat 
gebruikt werd om graan in op te slaan. Het graan werd op een platform 
geplaatst om het te beschermen tegen vocht en ongedierte. Dit graan
schuurtje kan echter ook uit de Romeinse tijd dateren. 

' Iguur 8 
Een poL uLl. heL ritueel depol. ca. 100 v. Chr. 
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SPOREN UIT DE ROMEINSE PERIODE 

Een vroeg-Romeins erf (Fig. 9) 

In de vroeg-Romeinse periode werd op het terrein een dubbele 
enclosure aangelegd. Dat wil zeggen dat twee parallelle grachten werden 
uitgegraven. Ze omsluiten een vierhoekig areaal waarbinnen nederzet
tingssporen werden aangetroffen. De dubbele omgrachting heeft dezelfde 
oriëntatie als die uit de late La Tène-periode. Ze was ongeveer 150 m lang 
aan één zijde; de andere zijde was minimaal 120 m lang. De volledige 
lengte van deze zijde kon, wegens erosie van de grachten enerzijds en ver
nietiging van het bodem archief door vroegere ingrepen anderzijds, niet 
exact bepaald worden. Bij benadering echter moet het omgrachte terrein 
bijna 2 ha groot zijn geweest. De omheiningsgrachten bevatten archeolo
gisch materiaal dat in de Augusteïsch-Tiberische periode kan gedateerd 
worden, dat is rond het begin en in de eerste decennia van onze jaartel
ling. Deze datering is gebaseerd op radiokoolstofdateringen en op de aan
wezigheid van twee soorten geïmporteerd luxe-aardewerk, nl . terra rubra 
en terra nigra. Dit kwaliteitsaardewerk werd uit de Marne-vallei aanae
voerd. Het gewone, handgevormde aardewerk vertoont duidelijke paral-

ren '/1 
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lellen met het materiaal uit de ijzertijd-enclosure (Fig. 10). De vondsten 
uit de grachten zijn de vroegste bewijzen van vroeg-Romeinse importen 
in een rurale context tussen Gent en de kust. Een opmerklijke vondst is 
een ijzeren vuurslag (Fig. 11). 

Het erf werd opgericht rond het begin van onze jaartelling; de 
Romeinse aanwezigeid binnen de omheinde ruimte duurde tot in de 
Flavische tijd (tweede helft eerste eeuw na Chr.) De relatie tussen de 
enclosure uit de late ijzertijd en die uit de vroeg-Romeinse periode dient 
nog verder onderzocht te worden. 

Gebouwen en een waterput 

Binnen de omheiningsgrachten werden gebouwstructuren aan
getroffen. De meest duidelijke daarvan is een zware negenposten-spie/cer 
waarvan het platform via een trapje of ladder bereikbaar was (Fig. 12) . 
Radiokoolstofdateringen plaatsen het gebouw ook in de vroege fase van 
de nederzetting. Onrniddelijk ernaast bevonden zich enkele stalletjes 
waarbinnen vrij diepe kuilen gesitueerd waren. Wij veronderstellen dat 
deze kuilen werden afgedekt met een rooster of met planken om op die 

- - -
' fguur 10 
Eenjragm.enL uan een h.a.ndgeuormde pol uiL uro g-Romelns cont xL. 
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manier de mest op te vangen. Opvallend is de aanwezigheid van een dub
bele rij zware palen die waarschijnlijk als nokdragers van het hoofdge
bouw fungeerden. Dergelijke rijen zware nokstaanders zijn gekend uit de 
regio Tongeren en uit het zuiden van Nederland. Ook daar dateren ze uit 
de vroeg-Romeinse tijd. De twee rijen en enkele kleinere wandpalen wij
zen op het feit dat het hoofdgebouw werd heropgebouwd op ongeveer 
dezelfde plek. Enkele kleinere gebouwtjes stonden onmiddellijk naast de 
hoofdgebouwen. Het is echter moeilijk om een totaalzicht te verkrijgen op 
de structuur van de herbouwingen. Ze worden immers doorsneden door 
twee grachten die uit een latere Romeinse fase dateren. 

Binnen de enclosure werd tevens een uitstekend bewaarde water
put aangetroffen. De houten beschoeiing was opgebouwd uit horizontale, 
zware eikehou ten balken die aan elkaar bevestigd waren met het pen en 

FJguur 1) 
Vro g-Rom in vu.ur lag na r laL/ratt ~ pnam reil' ril ' tal t. - ikl ). 
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gat- teem. Vermoedelijk dateert deze structuur uit de eerste twee eeu 
\: en \ an onze jaartelling. Aan de noordoostelijke zijde ten slotte. werd 
tu en de twee omheiningsgrachten nog een vrij zware vierposten-spie
ker of een toren opgetrokken. Hier bevinden zich aan de buitenzijde nog 
een twee grachten die h et terrein van oost naar west doorsnijden . Het is 
mOd"elijk dat de grachten een weg tracé aflijnen. 
Kuilen 

Later in de Romeinse tijd werden nog grote. diepe kuilen gegra
ven. Die kuilen werden uitgegraven doorheen de kleilagen tot in de plaat

elijke veenlaag. Vermoedelijk gaat het hier dan ook om activiteiten die 
verband houden met klei- en/of veenwinning. Deze structuren h adden 
een dergelijk e omvang dat de onderzoekers zich verplicht zagen een zware 
raafmachine te laten aanrukken om de doorsnede ervan te kunnen 

maken. Op basis van het gerecupereerde aardewerk zouden deze kuilen 

Figuur 12 
o palen van n Romeins 9-po L n p lek r, aang duld mei Laa..D . 
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ergens uit de eerste of de tweede eeuw van onze jaartelling dateren. In 
hun laatste gebruik deden ze dienst als drinkpoelen voor vee. 

De vroeg-Romeinse nederzetting en haar regionale context 

Tot op heden is het aantal vrij volledig opgegraven Romeinse 
nederzettingen in (zandig) Vlaanderen uiterst klein. Er is dus weinig of 
niets om de site in Aalter mee te vergelijken. Wél is het duidelijk dat de 
vroege import van kwaliteitsaardewerk een belangrijk gegeven is want tot 
op heden bleven de vroegste Romeinse importen in het gebied beperkt tot 
enkele stukken uit het midden van de eerste eeuw of zelf iets later. 
Opvallend is ook het feit dat de nederzettingsstructuur, dit wil zeggen het 
omgrachten van een areaal en het groeperen van de gebouwen langs één 
zijde of in een hoek, typisch is voor de zgn. Jermes indigènes. Dit zijn 
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boerderijen uit de late ijzertijd en voornamelijk uit de vroeg-Romeinse 
periode zoals ze in het noorden van Frankrijk steeds vaker gedocumen
teerd worden bij grootschalige noodopgravingen. De duidelijke verwant
schap van de erfstructuur verplaatst het voorkomen van dergelijke feno
menen een forse stap noordwaarts. 

Sporen uit de derde eeuw 

Aan de westelijke zijde van het industrieterrein, op een kleine 200 
m ten westen van de vroeg-Romeinse nederzetting kwamen nog enkele 
Romeinse sporen aan het licht. Naast een brede gracht herkennen we het 
mooie grondplan van een gebouw, vermoedelijk een stal. De constructie 
meet ongeveer 13 op 9 meter (Fig. 13). De binnenste, zware palen zijn 
duidelijk de basispijlers van dit gebouw, de lichtere palen eromheen 
vormden een onderdeel van de buitenwand. De muren werden wellicht 
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Grondplannen van twee middeleeuwse (J j-j2de E) boerderijen. 
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opgebouwd door leem tegen een vlechtwerk van takken aan te drukken. 
Een greppeltje dat doorheen het gebouw liep fungeerde als afvoer. Verder 
werden nog een tweede, smallere gracht en een vrij diepe, trechtervormi
ge kuil aangetroffen. Mogelijk was deze kuil een waterput, enig spoor van 
bekisting ontbrak echter. Aardewerkvondsten uit deze contexten sugge
reren een datering in de derde eeuw. 

DE MIDDELEEUWEN 

Middeleeuwse hoeves (Fig. 14) 

Tijdens de volle Middeleeuwen werden op het terrein twee grote 
drieschepige houtconstructies opgetrokken. Het gaat om quasi-rechthoe
kige gebouwen. Het eerste gebouw dat werd onderzocht was 30 m lang en 
13 m breed. Het werd in oost-westrichting, haaks op de vallei van de 
Brielbeek gebouwd, op een hoger gelegen. zandig deel van het terrein. De 
plek waar het gebouw werd opgetrokken was dus niet toevallig relatief 
hoog en droog. De constructie bestond uit zes trossen van elk twee paar 
palen waardoor een drieschepige indeling ontstond. Enkele kleinere 
palen, centraal in de constructie geplaatst. fungeerden wellicht als aan
vullende ondersteuning (Fig. 15). Bij twee naast elkaar gelegen trossen 
werden in de middenbeuk palen toegevoegd. De ruimte die hierdoor ont
stond was mogelijk een staldeel of een doorgang. Bij verdere opgra\ingen 
kwam nog een tweede middeleeuws erf aan het licht. Het gebouw werd 
opgebouwd volgens dezelfde principes als het eerste maar was iets klei
ner: 20 bij lOm. In de onmiddeliJke omgeving van dit gebouw werden ook 
een een netwerk van grachten en enkele grote kleiwinningskuilen aange
troffen. Deze boerderijen fungeerden als woon- en werkplaats. en waar
schijnlijk was er ook een stalgedeelte in voorzien. 

Hoewel het aardewerk dat werd aangetrolTen in de paalkuilen van 
het grootste gebouw met zekerheid uit de 12de eeuw dateert. was het 
resultaat van de radiokoolstofdatering enigszins ahviJkend. Deze su~e:e
reert immers een datering ergens tussen 980 en 104-0 AD. Gedetailleerd 
vondstenonderzoek zal hierover mogel~lk klaarheid scheppen. Wat het 
kleinere gebouw betreft, wijst de radiokoolstofdatering op een datering in 
de 12de eeuw, wat ditmaal wél overeenstemt met het gerecupereerde 
aardewerk. De algemene configuratie en de bouwtechniek zijn in ieder 
geval typisch voor de volle middeleeuwen. Gelijkaardige gebouwen wer
den reeds uitvoerig gedocumenteerd in Nederland. o.m. in Gasselte. Oud
Leusden. Dommelen en Oost-Souburg. Hoewel de g1'ondplanl1t'Il qua 
vorm. grootte en indeling kunnen varië-ren. is de basisidee achter dl' con
figuratie van de palen dezelfde. De troSSt'n mal"en imIlH'rS l'ell g1'ott' cell
trale ruimte en een omvangrijke dakconstructie ll1ogt'liJk. Verder werden 
nog de resten opgetekend van een klein bijbouw dat det'! uitmnakte van 
het erf van de kleinere bOf'rcleri.l. 
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Grachten 

Tijdens de volle Middeleeuwen werden heel wat grachten aange
legd op het terrein. Op het erf van de kleinere hoeve werden een niet 
gering aantal greppels en grachten gegraven. De meest opvallende daar-

Middeleeuws erf B: 12de eeuwse boerderij 
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van vormen een enclosure-achtig grachtencomplex dat van de boerderij 
in zuidwestelijke richting naar een soort poel loopt. De poel kon door per
manente wateroverlast helaas niet nader onderzocht worden. Al deze 
grachten maken deel uit van het erf van de hoeve. Later, in de 13de eeuw, 
werd op de plaats van het gebouw nog een gracht aangelegd, wat impli
ceert dat de hoeve toen reeds verdwenen was. 
Ter hoogte van het grootste gebouw werd een dergelijke overvloed aan 
grachten niet vastgesteld. Dit heeft alles te maken met de topografie en 
de bodemgesteldheid. De hogere ligging en de natuurlijke drainage van 
de zandbodem volstonden namelijk om de wateroverlast tijdens natte 
periodes af te voeren. Vanaf de korte westelijke zijde van het gebouw ver
trok wel een lange perceelsgracht in noordoostelijke richting. Op enige 
afstand van de grote hoeve werd in de beekdepressie nog een middel
eeuwse gracht aangetroffen die doorsneden werd door een kuil. Wegens 
gebrek aan houtskool en aardewerk is geen preciezere datering van deze 
gracht mogelijk. 

Aalter-Langevoorde: sleuf AlL I: sp.16 
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Waterputten 

In de onmiddelijke buurt van de grote hoeve werden nog drie 
middeleeuwse structuren onderzocht: een drinkpoel voor vee, een water
kuil en een waterput. De drinkpoel had een diameter van ongeveer lOm. 
Oyer de functie kan. gezien de zeer geleidelijke verdieping en de aanwe
zigheid van hoefafdrukken, weinig twijfel bestaan. Enkele meters verder, 
in de richting van het gebouw, werd een waterput aangetroffen (Fig. 16). 
Hij was meer dan twee meter diep en de houten bekisting was vrij goed 
bewaard. Op de bodem werd een dikke laag veldsteen aangetroffen die er 
vermoedelijk geplaatst was om het water te vrijwaren van opstuwende 
onzuiverheden. Een andere kuil leek qua structuur zeer goed op een 
waterput. maar enkel op de bodem werden nog enkele balken terugge
vonden. Vermoedelijk gaat het om een oude waterput die na verloop van 
tijd werd uitgebroken. Wat opvalt aan deze kuilen is dat ze allemaal wer
den uitgegraven tot in de reeds genoemde veenlaag. Tijdens het onder
zoek werd vastgesteld dat deze veenlaag en de bovenliggende tertiaire 
sedimenten sterk watervoerend waren, het zal bijgevolg geen toeval zijn 
dat de kuilen net tot in deze lagen werden uitgegraven. Het aardewerk dat 
in de goed bewaarde waterput werd aangetroffen, suggereerde net zoals 
dat van de paalkuilen van het gebouw een datering in de 12de eeuw, en 
misschien ook nog in de vroege 13de eeuw. 

Kleiwinning 

In de nabijheid van de kleinere hoeve in het noordelijke gedeelte 
van het terrein werd ook een aantal grote tot zeer grote kleiwinningskui
len aangetroffen. Eén ervan was meer dan twee meter diep en boorde zich 
in de zuiver groene, glauconiethoudende kleilagen. 
Bij de grotere hoeve ten slotte werden nog een aantal kuilen aangetroffen 
waarvan de functie ons onbekend is. 

TOT SLOT 

Hoewel het terreinonderzoek ondertussen afgerond is, staat nog 
heel wat werk te wachten. Opgraven is immers maar een deel van het 
eigenlijke onderzoek. Er valt nog heel veel informatie en kennis te ver
wachten van gespecialiseerde onderzoeken binnen verschillende weten
schappelijke disciplines zoals paleo-ecologie, mineralogie enz.. Grote 
stukken van ons patrimonium zijn onzichtbaar, niet of slecht gekend en 
bijgevolg ook niet beschermd. Daarom is het levensnoodzakelijk dat bij 
bedreiging van dergelijke arealen terra incognita een gedegen archeolo
gisch onderzoek voorafgaat aan het graven van bouwputten en funderin
gen. Indien dit systematisch en gericht gebeurt. kunnen heel wat proble
men bij de uitvoering van de werken worden vermeden. 
Het project In Aalter werd gefinancieerd door de verschillende bedrijven 
(Batsleer, De Jaeger, Cortier-Vandenhussche, De Keyzer), door de 
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gemeente Aalter. door de Provincie Oost-Vlaanderen en door de Vlaamse 
Gemeenschap. Het is daarmee een mooi voorbeeld van hoe een degelijk 
vooronderzoek in goede verstandhouding tussen de betrokken partijen 
toch nog tot een wetenschappelijk verantwoordelijke opgraving kan lei
den. 
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2. DE ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING BIJ DE BOUW VAN R43 EN 
DE VERKEERSWISSELAAR MET DE N49 

Al geruime tijd bestond het idee om de ring rond Eeklo te ve1"\'ol
ledigen en een verbinding met de N49 Antwerpen-Knokke. ook wel de 
expresweg genoemd. in te lassen. In de ZOIller van 2000 begon de Hé.lllIeg 
van de R43, de autoweg die de bestaande ring rond Eeklo aam'uIt en ver
bindt met de N49 (Fig. 17). De aansluiting zelf omvat op- en ah-Uten, t't'n 
waterbassin en een brug. De werken grepen vrij sterk in het landschap 
en de bodem in. Alleen al het grote grondverzet noodznnktt' tot et'n inten
se archeologische begeleiding. Op basis van luchtfoto's en cartog1-nnsche 
bronnen was geweten dat zich op het tracé zekt'r ét'n archeologische site 
bevond, het Walleken (Fig. 18). Ik nieuwt:' H .... ~~ hleek pal nanst Iwt 
Walleken te passeren 
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Situering uan hel Lracé van de R43 en de verbinding met de N49 op een bodem
kaart. 
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Bodemkundig doorsnijdt de R43 van zuid naar noord een over
wegend laaggelegen, vrij nat zandgebied tussen Eeklo en de N49. 
Onmiddellijk ten noorden van de N49, waar de aansluiting gepland was, 
wordt de bodem droger en komen kleine zandruggen voor. Op de lucht
foto's die Jacques Semey van dit gebied maakte, zijn enkele groeiver
schillen in de gewassen te zien. Ze zijn onder meer in verband te brengen 
met de aanwezigheid van volmiddeleeuwse sites. Geen van die kernen lag 
echter op het tracé van de werken. 

De bouwheer, de Oost-Vlaamse afdeling van de dienst wegen van 
de Vlaamse Gemeenschap, was bereid om de archeologisch destructieve 
bulldozers door gewone graafmachines te vervangen. Die laatste houden 
de bodem Leesbaar voor archeologen. De samenwerking met aannemer 
Aclagro verliep eveneens zeer goed. 

Ft uur 18 
D lt m t walgra hL in h I on. r loord I nd Ilo . 

w 9 AnLw rp n-F nol I . 
(F t J . oN r H "tt 1 nt) 
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EEN STEENTIJDSITE (Sergant et al., 2001) 

Terreinprospectie uitgevoerd in de maanden voor de werken, 
bracht op het tracé van de R43 geen nieuwe vindplaatsen aan het licht. 
In de aansluitingszone met de N49 werd echter wel een archeologische 
site gevonden. Verspreid over een zeer kleine oppervlakte werden immers 
tientallen artefacten in vuursteen aangetroffen. De verdere prospectie 
van de steentijdvindplaats werd uitgevoerd in samenwerking met de 
Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent, die daartoe over de nodi
ge eh.-pertise beschikt. In totaal werden er 218 werktuigen gevonde, waar
onder een tiental artefacten. Het merendeel van de voorwerpen uit deze 
laatste groep wijzen erop dat de site in het Vroeg- tot Midden 
Mesolithicum gedateerd kan worden, d.L tussen 9000 en 6500 voor Chr. 
Enkele schaarse werktuigen lijken er op te duiden dat ook in het laat
Neolithicum, d.i. tussen 4700-2600 voor Chr. menselijke aanwezigheid 
was op deze plek. De Eeklose site past volledig in het beeld van de 
Zandstreek tijdens de steentijd. Jagers-verzamelaars trokken rond, en 
her en der werden Lf.v. specifieke taken kleine of grotere kampen opge
trokken. Het site in Eeklo is wellicht zo'n extratciekamp. Helaas zijn de 
bewartngsomstandigheden op deze vindplaatsen, zeker in de zandstreek, 
zeer slecht. De sites beviinden zich vaak op sterk geërodeerde ruggen, 
zodat het archeologsich materiaal zich aan het modern oppervlak situ
eert. Toch levert de site aansluitingscomplex mooie gegevens die het 
beeld van de steentijd in de regio en de zandstreek complementeren. 

HET HOF TER WALLE 

Het Hof Ter Walle bestaat uit een brede en ondiepe gracht rond
om een aarden ophoging van 1 m hoog. De site staat bekend onder de 
toponiemen het Hof Ter Walle en het Walleken, en lokaal zelfs het Oud 
Klooster. Vlakbij komt het toponiem Vrouwestraat voor. De aarden opho
ging met omgevende brede en ondiepe gracht is typologisch een site met 
walgracht. 

Zoals hoger reeds aangegeven, lag het Hof Ter Walle in de 
onmiddellijke nabijheid van het nieuwe tracé van de R43. Extra waak
zaamheid was dus geboden. Bij de afgraving van de teelaarde tekende 
zich, behoudens de vele brede grachten die verwijzen naar het 
Meetjeslandse repelperceelspatroon, vrij snel een 3,50 tot 4 m brede, 
oost-west gerichte gracht af. die georiënteerd was op het centrum van het 
Hof Ter Walle. De verbindingsplaats tussen die gracht en de brede wal
gracht rond het Hof kon evenwel niet bepaald worden, aangezien een 
strook van 8 m de nieuwe wegbedding en het Hof van elkaar scheidde. 

De gracht verloonde een relatief eenvoudige gelaagdheid, geken
merkl door een afwisseling van zandige lenzen (humeuze en minder 
humeuze) en sterk organische sedimenlen. De maximale diepte was 1,30 
m onder hel huidige maaiveld. Het was duidelijk dal het centrum van de 
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gracht - met een homogeen bleekgrijze. zandige vulling - ooit opnieuw 
werd uitgegraven. Op één plaats was de gracht 6 m breder dan elders. Uit 
een doorsnede van de grachtverbreding blijkt dat de gracht er gelijkma
tig dieper wordt. Die regelmatige en zeer geleidelijke verdieping en de tal
rijke hoefafdrukken (mogelijk van runderen) duiden erop dat het hier 
over een drinkplaats voor dieren gaat. 

De weinige vondsten die in de gracht werden aangetroffen. waren 
slecht bewaard. Het gaat om enkele fragmenten van minderwaardige 
baksteen. enkele grijze en rode aardewerkscherven en een fragment van 
de giettuit van een teil of een pan in rood aardewerk. De vondsten uit de 

Figuur 19 
Digitaal terreinmodel met de opg grau Tl 

site met walgracht (opn m J. Van La k , 
Patrimonium van d Vlaams G m n h p) 
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eerste grachtfase en de drinkplaats lijken een datering in de late 
Middeleeuwen (l4de eeuw) te rechtvaardigen. Radiokoolstofdateringen op 
stalen uit de oudste vullingspakketten plaatsen deze oude grachtfase 
globaal in de periode tweede helft dertiende tot eind veertiende eeuw 
(KlA-14340:705+/ -35BP). 

Uit de digitale microtopografische analyse van de gracht, de 
drinkplaats en het omliggende terrein blijkt dat in de 8 m brede zone tus
sen de walgracht (die nog als depressie waarneembaar iS) en de uitge
graven sleuf een lineaire microdepressie aanwezig is (Fig. 19). Aangezien 
die met het blote oog niet waarneembare verdieping van maximaal 20 cm 
diep, pal in het verlengde van de onderzochte gracht ligt, hangen die 
gracht en de drinkplaats vrijwel zeker samen met de nog bestaande 
omwalde en opgehoogde site. In hoeverre de bewoning op die site met 
walgracht samenviel met de aanleg en het gebruik van de onderzochte 
gracht en de drinkplaats, is momenteel niet te achterhalen. Toekomstig 
onderzoek kan wellicht duidelijkheid brengen. Het is immers niet uit te 
sluiten dat de site ouder is en dat de onderzochte gracht in een latere fase 
tot aan de reeds bestaande walgracht werd gegraven. 

Het Hof zelf wordt omgeven door een walgracht die de aarden 
ophoging vierkantsgewijs omsluit. In Verhaeghes typologie is dit een rela
tief eenvoudig grachtenpatroon (Verhaeghe 1981 : type A1v). Aan de 
noord- en de westzijde is de gracht relatief diep bewaard, terwijl aan de 
oost- en de zuidzijde enkel een 10 tot 14 m brede, ondiepe depressie rest. 
De opgeworpen heuvel stijgt 0,80 m boven het omgevende maaiveld uit ; 
het verschil met het diepste punt in de wal is 1,80 m. Het totale omwal
de oppervlak bedraagt 2.500 m 2 . Aan de zuidzijde wijst het digitaal topo
grafisch model (DTM) op een onderbreking in de gracht. Mogelijk bevond 
zich hier een toegangsweg, zoals de kaart van Vandermaelen (19de eeuw) 
die aangeeft. Voor het overige leverde een zeer snel cartografisch onder
zoek weinig nieuwe informatie op. Op de kaart van het Brugse Vrije 
(Pourbus, 16de eeuw) en op de Ferrariskaart werden immers geen dui
delijke aanwijzingen gevonden. 

DE SITE MET WALGRACHT ALS FENOMEEN 

Hierboven werd het Walleken als een site met walgracht omschre
ven. Onder die term wordt een typisch landelijke bewoningsvorm of hoeve 
uit de late Middeleeuwen (13de-15de eeuw) verstaan, gekenmerkt door 
een omwalling met één of meer imposante grachten. Het woongedeelte 
bevindt zich soms op een ophoging. De meeste sites met walgracht 
komen voor tussen de kust en de Schelde, meestal in laaggelegen, natte 
gebieden. Dat is ook zo in Eeklo, waar het Walleken in een natte en brede 
depressie ligt ten noorden van een brede dekzandgordel. 
Met de ophoging en de brede gracht(en) onderstreepte de eigenaar vooral 
zijn sociale status. Hoewel er vormelijk mee verwant, is deze bewonings
vorm niet te verwarren met het oudere mottekasteel, dat veeleer een 
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defensieve functie bezat (Bauters, 1997). Anderzijds is het niet ondenk
baar dat sommige castrale mottes een tweede leven beschoren was als 
site met walgracht. 

DE SITE IN HAAR LOKALE EN REGIONALE KADER 

Het Hof Ter Wal1e bepaalde naar alle waarschijnlijkheid mee de 
ontginningsgeschiedenis van zijn omgeving. Hoewel er wellicht reeds in 
de volle Middeleeuwen enige activiteit was in het gebied (zo blijkt uit 
enkele archeologische indicaties), werden de omliggende gronden vooral 
vanaf de 13de eeuw in gebruik genomen (De Vos, 1971; Augusteyn & 
Thoen, 1987). Dat hoeft niet te verwonderen, want het Hof Ter Walle ligt 
op minder dan 1 km ten noordwesten van het Goed Ten Moere of het 
Sint-Jansgoed, als hoeve reeds in de 13de eeuw het belangrijkste ontgin
ningscentrum ten noorden van Eeklo. Te oordelen naar het karakter \'an 
het Hof Ter Wal1e - sites met walgracht zijn typisch voor de late 
Middeleeuwen -, de radiokoolstofdatering en de ouderdom van de vond
sten in de gracht rond het Hof en de beschikbare informatie over het 
Goed Ten Moere bestonden de beide sites een tijdlang naast elkaar. 
Dankzij het bronnenmateriaal over het Goed Ten Moere kan het Hof Ter 
Walle alvast in een duidelijker historisch en economisch tijdskader wor
den geplaatst. 
Rond 1250 komen de broeders van het Brugse Sint-Janshospitaal in het 
bezit van 100 bunder grond ten noorden van Eeklo, voornamelijk woesti
nen (niet in cultuur gebrachte, braakliggende gronden) (De Vos. 1971: 
Himpens 1982). Ze beginnen met de ontginning van turfgronden. van
daar de naam de Moro, Ten Moere Voor de landbouwe:h--ploitatie richten de 
broeders een hoeve op, die in 1329 wordt verpacht (Stockman. 1971). De 
turfwinning en de bosbouw houden de broeders in eigen beheer. In die 
bosbouw neemt de Altenahoeve in Adegem, eveneens eigendom van het 
Sint-JanshospitaaL het voortouw (Himpens. 1982).3 

EEN LETTERLIJK ZONEVREEMD CULTUURHISTORISCH FENOMEEN 

Hoewel het perceel waarop de site met walgracht gelegen is van
daag als weiland wordt gebruikt en de erosie op dit ogenblik gering is. is 
de landbouwer die het perceel bewerkt van plan om het vlak te maken. 
Uit luchtfoto's blijkt dat enkel de ophoging werd geploegd. Bij de werk
zaamheden voor de R43 vroeg de landbouwer bovendien aan aannemer 
Ac1agro om het terrein af te vlakken. 
Langzaam maar zeker gaat de oorspronkelijke a~arische omge\'ing van 
de site met walgracht dus teloor. De aanleg van de R43 en de N49. de 
bouw van enkele windturbines en een hoogspnnningsstation 1l1t't de biJ
behorende peilers, en de steeds intensievere lnndbollwexploitatie \'Olïllt'Il 

het in oorsprong extensieve agrarische landschap rond de site stilaan om 
tot een (proto-jindust riee) landschap. or hoe een site die oorspronkelUk 
als ontginningscentrum zelf bepalend was voor haar InndsehnppdUkt' 
omgeving ondergeschikt wordt aan cliezdrde, evoluerende omgt'ving. 
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De pers in het Meetjesland 
in de 19de en 20ste eeuw 

Paul VAN DE WOESTIJNE 

INLEIDING 

N IEUWSVERSPREIDING 

De nieuwsverspreiding is zo oud als de mens zelf. De oudste 
vorm ervan is de mondelinge communicatie die op het individuele vlak 
nog springlevend is en die op het vlak van openbare berichtgeving 
bestond tot na de Eerste Wereldoorlog. De omroeper of belleman werd 
toen door de overheid op pad gestuurd om vaak aan de kerk of het kerk
hof berichten rond te bellen. In kerken was het tot enkele decennia gele
den nog de gewoonte de zondag de berichten voor de parochianen van de 
preekstoel af te roepen. Ook het nieuws op de radio ('t gesproken dagblad) 
kan men beschouwen als mondelinge nieuwsverspreiding. 
Bij de uitvinding van het schrift kwam het handschriftelijk nieuws in 
gebruik in de vorm van brieven en geschreven nieuwsbladen, die een her
opleving kenden in de clandestiene bladen tijdens de Duitse bezetting in 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog. 
De uitvinding van de boekdrukkunst in de 15de eeuw gaf niet onmiddel
lijk aanleiding tot het ontstaan van gedrukte nieuwsbladen. Het gedruk
te vlugschrift was wel op de actualiteit gericht maar had geen periodiek 
karakter. De eerste kranten zoals we ze nu kennen, die continu met een 
zekere regelmaat verschijnen, dateren uit de 17de eeuwen werden in de 
19de eeuw een massamedium. De steeds goedkoper wordende krant 
bereikte de grote lagen van de bevolking en bezat tot de jaren dertig van 
de 20ste eeuw het monopolie van de massa-informatie l . 

Het beeldnieuws is zo oud als het handschriftelijk nieuws en bereikte een 
publiek in gedrukte vlugschriften of vliegende bladen en later in de krant, 
waar het in de vorm van houtsneden. koperdruk, steendruk en later foto
grafie ingang vond. Kranten kennen sedert de jaren twintig van de 20ste 
eeuw concurrentie van het gefilmde nieuws in de bioscoop, sedert de 
jaren vijftig moeten ze de strijd aanbinden tegen de televisie en in de laat-
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ste decennia dreigen ze de slag tegen het elektronische beeldnieuws op 
het internet en de gsm te verliezen. 

DE PERIODIEKE PERS 

De pers betekent alles wat de drukpers voortbrengt. vooral 
openbare bladen en tijdschriften. Ik zal mij alleen bezighouden met de 
periodieke pers, niet met eenmalige strooibrieven en pamfletten. Perio
diek betekent op regelmatige tijden terugkerend, met een zekere regel
maat verschijnend. 
Ik onderscheid achtereenvolgens: nieuwsbladen, advertentiebladen. kies
bladen en andere. 
a. Nieuwsbladen zijn algemeen, informatief, opiniërend en doorgaans niet 
gratis. Ze worden meestal maandblad. weekblad en dagblad genoemd. 
naargelang ze maandelijks, wekelijks of dagelijks verschijnen 
b. Advertentiebladen bevatten in hoofdzaak commerciële berichten 
(advertenties. verkopingen, etc.), geven veelal weinig of geen nieuws en 
zijn meestal gratis, vaak huis aan huis besteld. Hun periodiciteit is weke
lijks, halfmaandelijks, maandelijks en soms driemaandelijks. 
c. Kiesbladen bevatten kiespropaganda, ze hebben een zekere periodi
citeit in de aanloop naar verkiezingen en verdwijnen meestal kort nadien. 
Ze worden gepubliceerd door een politieke partij of groep en worden gra
tis verspreid. 
d. Andere zoals beursbladen, sportbladen. clubbladen. verenigingsbla
den, richten zich tot een beperkte doelgroep geïnteresseerden. leden. 
sympathisanten, werknemers, etc. Ze zijn vaak verbonden aan een lid
maatschap of het formeel behoren tot die beperkte doelgroep en zijn 
meestal niet gratis. Ze worden ook tijdschrift of magazine genoemd. Hun 
periodiciteit varieert van wekelijks tot jaarlijks Uaarboek). 

DE PERS IN OOST-VLAANDEREN TOT 1848 

In de eerste helft van de 19de eeuw verschenen er in België wei
nig, en dan nog in hoofdzaak Franstalige kranten. In de Franse en de 
Hollandse Tijd bestond er censuur. waardoor de persvrijheid aan banden 
werd gelegel. Vóór 1849 bestonden er in het Meetjesland geen periodieke 
bladen. De meest gelezen Vlaamse kranten in onze contreien waren 
Gazelle van Gend en Den Vaderlander. 
Gazette van Gend werd in 1667 opgericht door MCL'Ximiliaen Graet als een 
neutraal nieuws- en annoncenblad onder de naam Ghendtsclle Post
Tydingen. In 1723 kreeg het blad zijn uiteindelijke naam. Oazette nlll 

Ghendt (lichte spellin~jziging in Gazette van Gelldt. 1749 e11 Gnzette 
van Gend, 1765). Op bevel van de Franse overheid moest de uitshtitt'nd 
Nederlandse publicatie worden gestaakt in 1809. maar ze werd "erderge
zet in de tweetalige Gazette de Gand. die in 181 1 samensmolt met het 
Journal du Commerce (1810-181 1) tot het JOll ril Cl/ dil Dëpnr(ClIlt'llt <te 
l'Escaul el. aTlTlonces. Het blad veranderde nog tweemaal vnn lUmm tot 
F.J. Bogaert-de ClercC} vanaf 1814 opnkuw eeu Onzettt' ,'nu Geml (nUl 
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1844 af Gazette van Gent gespeld) uitgaf. De krant verscheen twee à 
driemaal per week, was politiek eerder neutraal en nam nieuws op uit het 
Meetjesland, meestallezersbrieven, in de revolutieperiode zowel van 
patriotten als van orangisten. 
Le Catholique des Pays-Bas, vanaf 1823 in Gent uitgegeven, en de 
Courrier des Pays-Bas, sedert 1821 in Brussel, waren de belangrijkste 
oppositiekranten tegen het bewind van Koning Willem I. Den 
Vaderlander, de Nederlandstalige, volkse uitgave van het katholieke 
Gentse blad Le Catholique des Pays-Bas, verscheen eerst twee-, daarna 
driemaal per week en werd vanaf 1829 uitgegeven door J.B. de Nève. De 
krant yoerde oppositie tegen de Hollandse taalpolitiek, hechtte veel 
belang aan de onderwijs- en godsdienstvrijheden en verweet de Hollandse 
oyerheid een antikatholiek beleid te voeren. Ook Den Vaderlander nam 
berichten van lezers uit het Meetjesland op. Tijdens de Belgische 
Reyolutie speelde het blad verder in op de anti-Hollandse gevoelens en 
propageerde de unionistische staat België. Na de onafhankelijkheid ver
anderde Den Vaderlander geleidelijk van strekking. De katholieke over
tuiging maakte plaats voor een republikeinse, liberale gezindheid2 . 
In de rumoerige dagen die de Omwenteling van september 1830 vooraf
gingen, stond op de Grote Markt in Eeklo een menigte de postkoets uit 
Gent op te wachten om te weten wat de kranten over de gebeurtenissen 
in Brussel schreven. 
De jonge Belgische journalisten, zoals Louis De Potter en Adolphe 
Bartels. die tegen het bewind van Koning Willem hadden geageerd en zo 
bijdroegen tot het welslagen van de Belgische Omwenteling, hadden een 
grote invloed op het Voorlopig Bewind. Zij begrepen het belang van de 
vrije pers en bekwamen dat België het eerste land werd waar de persvrij
heid een grondwettelijk recht was. Reeds op 16 oktober 1830 vaardigde 
het Voorlopig Bewind een decreet uit waarin de persvrijheid uitdrukkelijk 
gewaarborgd werd3 . Op 7 februari 1831 kondigde het Nationaal Congres 
de Belgische Grondwet af. Artikel 18 luidde: 
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-De drukpers is vry: nimmer mag de goed- of kwaedkeuring hersteld wor
den: men mag geen borggelden van de schryvers. uitgevers of drukkers 
eischen. 
Wanneer de schryver gekend is en in België woonachtig is. mag men noch 
uitgever. noch drukker. noch ronddeeler vervolgen"4. 
Hoewel België als eerste land op het Europese vasteland de overheidsbe
perkingen op de pers definitief afschafte. betekende de persvrijheid niet 
dat de pers na 1830 een hoge vlucht nam. Kranten waren in die tijd erg 
duur door de hoge drukkosten en het dure papier. Daar bovenop kwam 
nog het dagbladzegel, een belasting op ieder exemplaar, die reeds van in 
de Franse Tijd bestond. Voor de gegoede burger was de hoge prijs van 
een krant te verwaarlozen. maar het belette wel de ruime verspreiding 
van de geschreven pers. Bovendien was 65% van de Eeklose bevolking 
analfabeet5 . 
Hoe gering de oplage van een krant ook was, toch bereikte zij relatief veel 
mensen. Zij werd door heel het (burger)gezin gelezen en nadien vaak nog 
doorgegeven. Doordat de meeste kranten slechts twee- à driemaal per 
week verschenen, hielden ze langer hun nieuwswaarde. Bovendien lagen 
kranten ter inzage in herbergen en werden ze vaak op straat aan onge
letterden voorgelezen. 
Hoewel er enkele Vlaamse kranten zoals Gazette van Gend en Den 
Vaderlander bestonden, gaven veel Vlamingen de voorkeur aan 
Franstalige kranten, omdat die doorgaans beter geïnformeerd waren. Op 
die manier wilden ze voeling houden met een taal die ze in het overwe
gend Franstalige België nodig hadden. 
Naast de censuur was het zegelrecht op kranten en periodieke bladen de 
laatste hindernis die de verspreiding van de pers in de weg stond. De 
afschaffing van het dagbladzegel betekende het begin van een steile 
opmars van de lokale pers die hand in hand ging met beter onderwijs en 
het terugdringen van het analfabetisme. 

DE OPHEFFING VAN HET DAGBLADZEGEL IN 1848 

In februari 1848 brak in Parijs een revolutie uit en werd de 
Tweede Franse Republiek uitgeroepen. Die vaardigde bij decreet van 6 
maart de onbeperkte persvrijheid in Frankrijk uit6 . De revolutionaire toe
stand sloeg over naar de rest van Europa. In België heerste er sociale 
onrust na het herhaald mislukken van de aardappeloogst en de hongers
nood die er het gevolg van was. Bovendien was er een zware crisis in de 
vlasnijverheid, die tienduizenden werkloze boeren naar de stad dreef. 
Het pauperisme van haveloze zwervers betekende een ernstig gevaar voor 
de openbare orde. Stakende arbeiders in de Borinage eisten meer rech
ten. Ook in Gent kwamen arbeiders op straat. De verlaging van de kies
cijns en het uitschrijven van verkiezingen waren toegevingen aan de 
democraten om de rust te herstellen. In 1847 was een einde gekomen 
aan de unionistische regering van patriotten (latere katholieken) en oran
gisten (latere liberalen) en sedertdien werd ons land geregeerd door een 
homogeen liberale regering geleid door Charles Rogier. Met de afschaf-
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fing van het dagbladzegel wilden de liberalen de onafhankelijkheid van 
het burgerlijk gezag tegenover de Kerk bevorderen, overtuigd als ze waren 
dat de volledige persvrijheid de mensen beter zou informeren en minder 
zou binden aan het gezag van de geestelijkheid. Op 25 mei 1848 teken
de Koning Leopold in Laken een wet die de zegelbelasting op kranten en 
tijdschriften afschafte. 
Overal in België ontstonden nieuwe kranten: Het Vaderland (Antwerpen), 
Het Brugsche Vrije, La Patrie (Brugge). Artevelde oJ den burger-demokraet 
(Gent), Het Lovensch Nieuws, De Landbouwer (Roeselare), Veurnambacht 
en nog veel andere. 
In Eeklo was er een man die het belang begreep van het nieuwe medium 
en die dat wou aanwenden om zijn filosofische en politieke ideeën te \'er
spreiden en zijn maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken: vre
derechter Pieter Ecrevisse. 

1. DE PERS IN EEKLO TOT DE EERSTE WERELDOORLOG 

1. 1 NIEUWSBLADEN 

1.1. 1 De Eecloonaer / De Eecloonaar (1848 - ) 

Pieter Ecrevisse 

De eerste Meetjeslandse krant, De Eecloonaer, werd in 1848 
opgericht door de Limburger Pieter Ecrevisse, die sedert juni 1839 als 
vrederechter in Eeklo woonde? Op 25 mei 1840 werd hij met de steun 
van de orangisten verkozen tot provincieraadslid voor het kanton Eeklo. 
Hij nam in de memorabele zitting van de provincieraad van 17 juli 1840 
in het Nederlands het woord na Karel Lodewijk Ledeganck en maakte 
indruk door zijn welbespraaktheid. Door z~jn uitgesproken Vlaamse 
standpunten kwam Pieter Ecrevisse snel in contact met de voormannen 
van de Vlaamse Beweging zoals Willems, Snellaert. Rens en De Laet. Hij 
werkte mee aan enkele literaire tijdschriften en was medestichter nUl 

Vlaemsch België (later De Vlaernsc!le BelgeTI) , het eerste Nederlandstalige 
dagblad in België (1844-1845), waarin z~jn romans De Teuten en De 
Bokkenrijders als feuilleton verschenen. Op die manier ven\1erf h~j ook 
snel literaire faam. 
De eerste jaren van zijn verblijf in Eeklo hield Ecre\1sse zich vooral bezig 
met zijn ambt van vrederechter, zijn ontluikend literair talent en de pro
vincieraad. Plaatselijk speelde h~j toen nauwelijks een rol van betekenis. 
Toen in 1848 het lidmaatschap van de provincieraad om'erenighanr wad 
met het ambt van vrederechter, stelde hij zich ter bt'schikking \'oor een 
plaats in de Eeklose gemeenteraad en hij werd op 5 oktobt~r 1 H-lH verko
zen op de liberale lijst. Jozef DlllliJvetter werd opnieuw burgl'lllt't'stt'r en 
Ecrevisse werd een van de deskundigste leden \'.111 de gt'll1t'l'nternad. 
Na de afschaffing van het dagbladze-gt'l begOll Ecn"'i~se te werken ann dt' 
uitgave van een eigen lokaal weekbindH. Door dl' oprichting \'nn 1>t' 
Eec/ooTlcwr wilde hIJ een dam opwerpt'll tegen lwt rt'\'Ollltlonnlrt' Hot'ln-
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lisme. bijdragen tot de volksverheffing en de belangen van het sedert 
1830 verwaarloosde Eeklo verdedigen. Het blad moest een gematigde, 
onafhankelijke krant worden, toegewijd aan staatkunde, handel, weten
schappen, letterkunde en beschaving, zoals de ondertitel aangaf. 
Ecre\isse vond in Eeklo geen drukker die zijn blad kon of wilde uitgeven 
en hij kwam uiteindelijk via een vriend in contact met Tieltse drukker 
Louis Charles Horta die sedert 1843 het liberale weekblad De Thieltenaer 
uitgaf. 
Het eerste nummer van De Eecloonaer was gedateerd op maandag 1 
januari 1849, maar verscheen wellicht op 31 december 1848, een zon
dag. zoals dat tot na de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk zou blijven9 . 

Twee motto's werden in de kop opgenomen: Volksgeluk door Volks
beschaving en Geene Maetschappy zonder Orde. Op de eerste bladzijde 
stond de intentieverklaring (prospectus): Wat de EECLOONAER zal zyn, 
en hoe hy zyn bestaen kan handhaven, waarin Ecrevisse schrijft de 
opsteller te zijn. Voorts beperkte Ecrevisses aandeel zich tot ONDER
RICHTING met praktische informatie over abonnering en dies meer en 
verder De afschaffing van het Distncts-Commissariaet van Eedoo en het 
feuilleton. Het blad had in grote trekken dezelfde opmaak als De 
Thieltenaer en bevatte dezelfde algemene artikels en nieuwsberichten. 
Een abonnement kostte 5,5 frank per jaar, 2,6 frank per zes maanden en 
1.4 frank per drie maanden, losse nummers werden niet verkocht. 

\. I. Eerste jaer. 

DE EECLOOl\T A.EB. 
U'f'/!lIhlflll aml Slae/kullde, IllInrll!i, "'-'/·ll'll1lf'hnppl'lI. I.ellerkumll! 

('n Iles,:hal'ina /oe!1e1r!Jd. 
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tnnen,," - D •• rttn, ",fIlon4'8.ulI,n", r~ld.l>tIwt"n I r.,I,t ~" 'cotl:"llH'Ickn ., word .. " 

"'''1 tb J.' Er'lOON A ER =al =yn. en plMtlt :""1,, !.,l "r.h~/flf'l1lt n'fJJlm,r. tI!'1I !nu :,,11 
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August Ryffranck 

De samenwerking met drukker Louis Charles Horta verliep niet 
vlot, want er waren veel organisatorische problemen: het bezorgen van 
kopij, de correctie van de drukproeven en het transport van Tielt naar 
Eeklo en omgekeerd. In april 1849 liet Horta De Eecloonaer over aan de 
jonge Eeklose drukker August Ryffranck, die zijn vak in Tielt, vermoede
lijk bij Horta zelf geleerd had. Serafien Ryffranck, Augusts vader, was een 
rijke brouwer en notoir patriot/katholiek. Hij zocht voor enkele van zijn 
elf zonen een kostwinning en richtte voor de 18-jarige August in een 
hoekje van zijn brouwerij in de Boelare nr. 5 een drukkerij op. Op 29 april 
1849 rolde het eerste nummer (nummer 18 van De Eecloonaer) van de 
persen van A. Ryffranck, Zoon. 
Het zetten van de tekst voor een weekblad, dat toen uit vier bladzijden 
bestond, nam dagen in beslag. Alle teksten moesten met de hand, letter 
voor letter, regel voor regel in de zethaak worden geplaatst. Om de zater
dag te kunnen drukken moest men al vroeg in de week met het zetten van 
de tekst van feuilletons, advertenties en algemene artikels beginnen. 
Bepaalde annoneen konden blijven staan en van de markten moest men 
alleen de prijzen veranderen. 
Niet alleen het zetten, ook het drukken duurde lang. Ieder vel papier 
moest onder de degelpers of vlakke pers worden gelegd. De degel 
(bovenste plaat) moest worden toegedraaid, waardoor het papier met de 
onderkant tegen de beïnkte tekst (drukplaat) werd gedrukt, en dan weer 
worden opengedraaid. Nadien moest het blad, aan één kant bednIkt met 
bladzijde één en vier, uit de pers worden genomen en te drogen worden 
gelegd. Na een paar honderd exemplaren moest alles nog eens worden 
overgedaan om de andere kant van het papier, de binnenbladzijden twee 
en drie te drukken. De eerste en de laatste bladzijde kon al de \Tijdag 
gedrukt worden. Voor de binnenbladzijden wachtte men tot de zaterdag
morgen, dan kon het laatste nieuws nog worden opgenomen, Daarna 
moesten de exemplaren worden geplooid en klaargemaakt \'oor bedeling 
of voor de post. De maandagmorgen was het eerste werk dan de distri
butie, het terugsteken van de letters in de letterbakken. Van bij het begin 
waren drie à vier broers Ryffranck in de drukkerij bedr~j\ig, 
In de eerste maanden van 1849 kreeg Ecrevisse, die blijkbaar niet de 
kunst verstond zich geliefd te maken, in de Gentse pers toenemende kri
tiek op De Eec1oonaer. Volgens z~jll Gentse tegenstanders kon het niet dat 
een vrederechter een krant uitgaf en dat Ecre\isse persoonlijk proqjt 
nastreefde en zich wilde verrijken. Ontgoocheld over zo\'eel onbef.,l'fip 
legde Ecrevisse de pen neer en liet vanaf 13 mei 1849 de redactie \'nIl het 
blad over aan August Van Acker, een notarisklerk die al t'llkele wekell 
meewerkte, onder de enige voonvaarde dat het blad trotlw zou bIU\'t'n aan 
de principes door Ecrevisse vooropgesteld 10. 

August Van Acker 

August Vun Aeker werd geboren op 22 lllaart 1 H27 \n l'en 
Eekloos klompt'lllllélkersgezin. 111.1 ontwikkelde zil'h door zdlst\ldk vnn 
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handarbeider tot eerste klerk bij notaris Engel Dauwe, die op 5 oktober 
1848 schepen werd. Van 1845 tot 1848 had hij ook nog een bijbetrek
king als bediende bij Ferdinand Van Hoorebeke, griffier van het vredege
recht en stadsontvanger. August Van Acker had literaire aspiraties, hij 
werd lid en secretaris van de rederijkerskamer Eikels worden Boomen en 
begaf zich onder leiding van Pieter Ecrevisse op het pad van de letter
kunde. Hij won literaire prijskampen voor dichtkunde o.m. in Sint
Niklaas en Izegem. Zowel zijn broodheer, notaris Dauwe, als zijn literai
re mentor, Pieter Ecrevisse. waren gematigde liberalen, die op de jonge 
klerk een beslissende invloed uitoefenden. 
Onder August Van Acker verscheen er in De Eecloonaer meer plaatselijk 
nieuws: over de weer opgerichte Burgerwacht, Eikels worden Boomen, de 
harmonie Sint-Cecilia en de fanfare Les Exilés, het koor L'Echo patrioti
que. over de schuttersvereniging Sint-Sebastiaan, de duivenmelkersbon
den. de kermis(sen), de textielnijverheid in Eeklo, de misbruiken in het 
uitbetalen van het loon van de arbeider. de cholera, het leerwerkhuis en 
dies meer. 
Al na de eerste jaargang, de oplage bedroeg toen enkele honderden exem
plaren, was De Eecloonaer een gerespecteerd kwaliteitsweekblad gewor
den. Op politiek gebied volgde De Eecloonaer de unionistische lijn. Het 
grootste gevaar was de verdeeldheid, een variante op l'unionfait la force. 
Het weekblad nam een middenpositie in tussen liberaal en katholiek, 
want partijpolitieke verdeeldheid kon het land alleen verzwakken. Vooral 
nationale kwesties trokken de aandacht, al was de berichtgeving daar
over nogal afstandelijk en vaak langdradig. Eigenlijk waren die artikels 
een collage en een synthese van wat in de nationale kranten verscheen. 
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Zowel Ecrevisse als Van Acker waren sociaal bewogen redacteurs, maar 
hun engagement bleef paternalistisch en ze durfden de burgerlijke orde 
niet in vraag stellen. 
De Eec100naer was in de beginjaren een merkwaardig product van de 
samenwerking van gematigde liberalen en katholieken, die het gemeen
schappelijk belang begrepen van de publicatie van een plaatselijk week
blad voor het verdedigen van de belangen van Eeklo en het Meetjesland. 
Over plaatselijke politiek werd haast nooit geschreven, want De 
Eec100naer zocht geen polemieken en wilde liever verzoenen. 
De Vlaamse taalstrijd en de Vlaamse belangen vonden een vurig verdedi
ger in August Van Acker. Hij bracht verslag uit over de Vlaamse 
Beweging, de oprichting van het Willemsfonds en de Nederlandse taal
congressen. Hij schreef over pas verschenen boeken. publiceerde zijn 
eigen gedichten en stelde zijn blad open voor bijdragen van andere 
Meetjeslandse literatoren. Reeds vroeg bleek zijn interesse voor histori
sche bijdragen van Jacques Van Damme (uit zijn Journai). Eduard 
Neelemans, Eduard Van Damme-Bernier en Bernard Steyaert en hij 
begon zelf af en toe artikels te publiceren over aspecten van de Eeklose 
geschiedenis en folklore (o.m. het herbakken). Het onderwijs en de volks
opvoeding volgde August Van Acker op de voet. 
In mei 1854 vertrok August Ryffranck naar Gent en hij liet het werk in 
de drukkerij aan zijn ongehuwde broers Eduard. Louis. Pieter. Gustaaf 
en Engeibert. De drukkerij en het weekblad was feitelijk eigendom van 
hun moeder, de weduwe Ryffranck. 
Na het overlijden van Ferdinand De Heuvel in 1859. werd August Van 
Acker stadssecretaris. Hij had een ruime ervaring als notarisklerk. was 
reeds tien jaar hoofdredacteur van De Eec100naer en had zich in die peri
ode in alle materies verdiept die voor de stad belangrijk waren. Zijn gemis 
aan bestuurlijke ervaring compenseerde hij in ruime mate door zijn 
schranderheid, zijn inzicht in de noden van zijn geboortestad en van het 
Meetjesland en vooral door zijn doorzettingsvermogen. In grote trekken 
had hij het programma van Ecrevisse overgenomen, zonder zich door het 
nastreven van een politiek mandaat aan een of andere politieke groep te 
binden. Hij was religieus zonder klerikaal te zijn en vrij denkend zonder 
antiklerikaal te zijn. Hij was sociaal bewogen, vergat nooit zijn gewone 
afkomst en was erg Vlaamsgezind in een tijd dat het Frans hem meer 
voordelen kon bieden dan het verdedigen van zijn moedertaal. Zijn lite
raire kwaliteiten waren niet gering, maar hij borg zijn literaire ambities 
op voor zijn roeping van Journalist. volksverheffer en lokaal geschied
schrijver. 
Vanaf zondag 31 Januari 1864 (nummer 781) verscheen De Eecloonaer op 
een groter formaat en met een nieuw opgemaakte titelplaat. De broers 
Ryffranck, nl. Pieter, Gustaaf. Engelbert en Jules, hadden in Brussel een 
grotere pers gekocht die het mogelijk maakte in yit:'r in plaats van dlie 
kolommen te drukken, een vermeerdering met bUna 90 procent. Ut' prUs 
van het weekblad ging lichtJes naar omhoog VHn 5,6 naar 6 frank ,'oor 
een Jaarabonnement. 
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In Eeklo begonnen de katholieken, sedert 1848 in de oppositie, aan de 
uitbouw van een stevige politieke organisatie en richtten de Katholieke 
Kring op. Het was het begin van een vergaande polarisering tussen 
katholiek en liberaal en van een verzuiling die meer dan een eeuw zou 
duren. In 1867 trachtten de Ryffrancks, van huize uit conservatieve 
katholieken, De Eecloonaer steeds meer in klerikale richting duwen. 
August Van Acker wilde het blad uit het politieke vaarwater houden en 
bleef zijn onpartijdige positie trouw. Toen de Ryffrancks ervoor kozen De 
Eecloonaer ten dienste te stellen van de katholieke partij, zat er voor de 
consequente redacteur niets anders op dan zijn medewerking aan De 
Eecloonaer stop te zetten en een eigen blad te beginnen, waarin hij zijn 
principes van gematigdheid, neutraliteit. verdraagzaamheid en verzoe
ning kon verderzetten, zoals hij aan Ecrevisse beloofd had. Toen de 
gebroeders Ryffranck erachter kwamen dat Van Acker de uitgave van een 
nieuwe lokale krant. Gazette van Eedoo en het District, voorbereidde, zet
ten ze hem in juli 1867 aan de deur. Op dat moment bedroeg de oplage 
van De Eecloonaer 460 exemplaren. 

Desiré Ryffranck 

Eventjes was er sprake van een fusie met Het Meetjesland, een 
in 1865 opgericht gematigd liberaal-katholiek weekblad, maar toch gaven 
Pieter en Gustaaf Ryffranck, de uitgevers van De Eecloonaer, met de hulp 
van vrienden uit de Katholieke Kring het blad verder uit. Op het einde 
van het jaar 1867 was De Eecloonaer niet meer te herkennen. Het was 
verschraald tot een weinig gevarieerd, slecht geïnformeerd, nauwelijks 
geïnspireerd, uitgesproken katholiek partijpolitiek weekblad. Blijkbaar 
beschikte De Eecloonaar niet over iemand met een goede pen, die zich 
met August Van Acker kon meten. 

1\" 1007. 
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Vanaf zondag 5 januari 1868 verscheen De Eecloonaar in de spelling De 
Vries en Te Winkel, al sedert 1864 voor overheid en onderwijs voorge
schreven en op dat moment al vrij algemeen in Vlaanderen gebruikt, ook 
door concurrent Gazette van Eecloo. Veel veranderde er niet, -ae- werd -
aa- (Eecloonaar, welvaart), -ue- werd -uu- (bestuur) en -y- werd -ij- (vrij
heid). Het was de eerste keer, en ook de laatste keer, dat De Eecloonaar 
zijn titel aanpaste aan nieuwe spellingsregels. De Eecloonaar werd toen 
gedrukt in 675 exemplaren, maar of er zo veel verkocht werden, mag wor
den betwijfeld. 
In januari 1868 werd Desiré Ryffranck, een oudere broer van Pieter en 
Gustaaf, redacteur van De Eecloonaar11 . Hij drukte aanvankelijk nau
welijks zijn stempel op het weekblad, maar stelde zich toch weer iets neu
traler op en liet, hoewel duidelijk katholiek gezind, opnieuw meer ruimte 
voor andere opvattingen en strekkingen. 
In mei 1868 opende De Eecloonaar een kantoor bij Gustaaf Ryffranck. 
die zich met zijn vrouw als boekhandelaar en verzekeraar (van Royale 
BeIge) op de Markt nummer 44 gevestigd had. Men kon daar ook losse 
nummers krijgen. 
In de jaren zeventig van de 19de eeuw bleek De Eecloonaar het goed te 
doen bij het publiek. De oplage steeg van 675 in 1868 tot 860 in 1871 en 
955 in 1873. Daardoor konden de Ryffrancks in 1870 de abonnements
prijs verlagen van 6 tot 5 frank per jaar en van 12 tot 10 centiem voor 
een los nummer. 
Concurrerende weekbladen zoals Het Meetjesland en Gazette ,-an Eecloo 
werden doodgezwegen. Uiterst zelden, als het ene blad het andere te
rechtwees, ontstond er eens een polemiek tussen De Eecloonaar en 
Gazette van Eecloo. Na de katholieke kiesoverwinning in Juli 1872. toen 
de complete katholieke lijst verkozen werd. was De Eecloonaar meer dan 
ooit de spreekbuis van de katholieken. die nu ook op het stadhuis baas 
waren, maar toch bleef de beter geïnformeerde Gazette ,-an Eecloo de 
moniteur van 't stadhuis. 
In die periode stelde De Eecloonaar als opinieblad niet veel ,-oor. het was 
vooral een advertentieblad. Bladzijde drie en \ier waren gevuld met recla
me voor zalfjes. siropen. pillen. meststoffen. kolen. de vertrek- en aan
komsturen van de spoorweg. etc. Lokale handelaars brachten hun klan
ten ervan op de hoogte dat ze beschikten over een schoon assortiment 
wijn. likeur. sigaren. tabak. zeemvellen. borstels. sponzen. zeep en dies 
meer. De venditiën (openbare verkopingen) van hout. bomen. 'Tllchten op 
de akker. inboedels (wegens sterfgeval. uitscheiding van bedlijf of I~lillis
sement). land. huizen en boerderijen deden het bijzonder goed. Tijdens 
de zomer werden de kermissen bekendgemaakt. luisten1lkc ringstekin
gen. prijsschietingen en -bollingen. Tijdens de winter waren er de prUs
kampen met de jaskaart en op het biljart en vooral op kerstmis en nieu\\'
Jaar de ontelbare herbergkermissen. die hun publiek lokten mt't nllerlt"i 
volkse culinaire delicatessen, 
Zelden las je in De Eecloonaar een opinieartikel. Dl' eerste blndzUde was 
gevuld met buitenlands en binnenlands politiek nieuws. een sHIllt'I1\'nt-
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ting yan wat die week in de nationale bladen was verschenen. Op de 
frontpagina begon het feuilleton dat onveranderd door Desiré Ryffranck 
uit het Frans, Engels of Duits werd vertaald en soms meer dan een jaar 
duurde. Die verhalen moesten ervoor zorgen dat de lezers iedere week een 
exemplaar kochten of hun abonnementen vernieuwden. 
Op bladzijde twee stonden een financiële rubriek, een soms vrij lange 
rechterlijke kroniek, meestal verslagen van assisenzaken (moorden, 
brandstichtingen, diefstallen, oplichterijen etc.). spoorwegongevallen 
(bijna wekelijks!) en artikels over landbouw. 
De rubriek Stadsnieuws was altijd bijzonder kort en bleef soms achter bij 
gebrek aan nieuws. De broers Ryffranck deden weinig moeite om plaat
selijk nieuws te garen. Ze waren lid van diverse verenigingen en brachten 
verslag uit over de landbouwvoordrachten, de werking van het armbe
stuur, de balboog- en balpijpvereniging De Vriendenkring, de uitslagen 
van de duivenvluchten, de activiteiten van Sint-Cecilia, van Sint
Sebastiaan-De Lieve, de Maatschappij van Onderlinge Bijstand (= zieken
en pensioenfonds). De Werkmansvrienden en de gemeenteraadsversla
gen. Wat werd binnengebracht van andere verenigingen, werd zonder 
commentaar als medegedeeld of ingezonden gepubliceerd. Heel zelden 
werd eens een lezersbrief afgedrukt en van schaars commentaar voor
zien. 
Verder op bladzijde twee en drie stonden Priesterlijke benoemingen, 
Koninklijke Besluiten, de graanprijzen, een overzicht van de vlashandel. 
marktprijzen, de burgerlijke stand, nieuws uit de streek en nog wat blad
vulling zoals nieuws uit Belgische steden en gemeenten. 
Eigenlijk dekte de ondertitel Weekblad toegewijd aan Landbouw. Handel. 
Nijverheid en Letterkunde de inhoud van De Eecloonaar niet. Aan land
bouwen handel werd veel aandacht besteed. de nijverheid moest het, met 
uitzondering van stakingsberichten, met heel wat minder stellen en aan 
letterkunde verspilde Desiré Ryffranck al helemaal geen inkt en papier. 
Buiten het feuilleton verscheen er heel sporadisch eens een gewrocht van 
een gelegenheidsdichter. De prestaties van Eeklose kunstenaars gingen 
meestal onvermeld voorbij. Zelfs het overlijden van Pieter Ecrevisse, 
nochtans de oprichter van het blad. werd niet het melden waard geacht. 
Ook artikels over lokale geschiedenis. folklore. kunst en cultuur ontbra
ken. blijkbaar konden of wilden de Ryffrancks zich op dat gebied niet 
meten met hun belangrijkste concurrent August Van Acker van Gazette 
van Eecloo. 
Op het eerste gezicht bevatte De Eecloonaar weinig interessante infor
matie voor wie dagelijks een krant las. maar men moet bedenken dat de 
meeste abonnees van De Eecloonaar. vooral op het platteland. geen tijd 
of geld hadden om een krant te lezen en blij waren dat ze de zondagmor
gen hun weekblad in handen kregen om te vernemen wat er in de afge
lopen week in de wereld gebeurd was. 
In Eeklo werd het blad de zaterdag aan huis besteld. postabonnementen 
werden de zaterdag op de post gedaan en de zondag besteld. Elders in het 
Meetjesland konden de abonnees hun exemplaar de zondagmorgen afha
len in een café of winkel in hun gemeente of dorp. Met nieu\\jaar kregen 
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de trouwe lezers steevast een plak-almanak voor een heel jaar aangebo
den. die ze op een stuk karton konden kleven en aan de muur hangen. 
Op 20 april 1874 werden Eduard, Pieter en Jules Ryffranck, alle drie 
ongehuwd. eigenaar van de brouwerij en de drukkerij in de Boelare en 
van twee naast elkaar liggende herbergen met tuin in de Molenstraat12. 
De oplage van De Eecloonaar steeg gestaag van 955 in 1873 tot 1100 in 
1877 en 1150 in 1878. Dit was vooral te danken aan de hogere graad 
van alfabetisering en het verhogen van de levensstandaard, waardoor 
meer mensen een weekblad konden lezen en er zich een konden permit
teren 13. 

Liberaal-katholiek versus klerikaal 

Het behoud of de afbraak van de 13de-eeuwse parochiekerk ver
deelde in de jaren zeventig van de 19de eeuw de Eeklose katholieke meer
derheid. Eduard Neelemans, gemeente- en provincieraadslid en schrijver 
van de Geschiedenis van Eecloo (1859), vond de oude kerk een waarde
vol historisch gebouw dat gerestaureerd diende te worden. Zijn tegen
standers. Philip Alfons De Wachter voorop. wilden die oude drijdobbele 
polderschuur met de grond gelijkmaken om een nieuwe imposante kerk 
te bouwen als getuige van het triomfalistisch ultramontanisme. waarmee 
die groep zelfzeker naar voren kwam. Deze tegenstellingen in de katho
lieke partij vielen samen met de schoolstrijd tegen de wet Van Humbeeck 
die het godsdienstonderricht na de school wilde organiseren. De 
Eecloonaar wees de liberale onderwijswet af. maar weigerde "an zijn blad 
het orgaan van de katholieke schoolstrijd te maken. De broers Desiré. 
Eduard en Pieter Ryffranck, uitgevers van De Eecloonaar. kozen de zijde 
van de gematigde katholieken tegen de ultramontanen ,'an de Katholieke 
Kring. De Wachter richtte daarom zelf een klerikaal weekblad op. De 
Vaderlander. dat gedrukt werd bij twee andere broers Ryffranck. nl. 
Louis en Gustaaf. Het nieuwe weekblad was vanaf 29 december 1878 
enorme concurrentie voor De Eedoonaar. Vooral nadat De Vaderlander 
zijn lezers had opgeroepen hun abonnement op De Eedoonaar op te zeg
gen. viel de oplage sterk terug. 
In 1880 werden Eduard en Pieter Ryffranck samen eigenaar van De 
Eecloonaar en konden ze denken aan het moderniseren van de dnlkke
riJ. De vlakke degel pers waannee De Eedoonaar sedert 1864 ,gedrukt 
werd, was verouderd en intussen was de oplage b~jna verdubbeld. Het 
drukken nam te veel t~jd in beslag en de concurrentie beschikte O\'er 
modernere machines. De Vaderlander werd van meetaf aan gedrukt op 
een snelpers. De Eecloonaar kon niet adlterbl~jven. Het nummer 1764 
van 1 1 februari 1883 rolde van de persen van de MekclTliekrl11lkkc'1ï der 
Gebroeders RuDranck te Eecloo. Boelaarstraat 5. die vHnaf 15 Juli van dat 
.laar SnelpersdrukkerU der Gebroeders RUm'aflCk ,genot'md werd. Ze had
den zich een cilinderpers aangeschaft. waarbij het papier op een cilinder 
over de vlakke drukplaat draait. Op die manier konden toeh enkde hon
derden vellen per uur gedrukt worden. zodat dl' eomplete oplngt' (ongt'-



DE PERS IN HET ME:ETJE:SLAND IN DE: 19DE: E:N 20~'TE E:E:UW 

\"eer 1750 exemplaren) van De Eec100naar in twee halve dagen van de 
pers rolde. Dan moesten de bladen nog driemaal geplooid worden en zo 
werden ze in Eeklo aan huis besteld. in de buitengemeenten bezorgd of 
op de post gedaan. 
In 1884 werd de brouwerij en de drukkerij in de Boelare verkocht en liet 
Pieter Ryffranck een nieuwe drukkerij bouwen in de tuin van de herber
gen in de Molenstraat nummers 36 en 38. waarvan hij alleen eigenaar 
geworden was. In januari 1885 werd het bureau en de drukkerij overge
bracht naar de Molenstraat 36. 
In het katholieke kamp stuurde een vleugel aan op een correcte toepas
sing van de grondwet (Neelemans) maar werd op de hielen gezeten door 
een andere die de greep van de godsdienst op het politieke leven wilde 
opvoeren (De Wachter). In de strijd tussen De Wachter en Neelemans 
koos De Eec100naar partij voor burgemeester Neelemans. die in ongena
de gevallen was bij de geestelijkheid en bij de radicale katholieken. omdat 
hij in 1882 de burgemeesterssjerp had aangenomen van een liberaal 
minister en die niet had geweigerd ten voordele van De Wachter. De 
gematigd-katholieke Neelemans. die in De Vaderlander samen met De 
Eec100naar belasterd werd. miste daardoor zijn herverkiezing als provin
cieraadslid en trok zich ontmoedigd terug uit de gemeentepolitiek. De 
aanvallen op De Eec100naar bleven doorgaan. ook nadat in 1890 De 
Vaderlander door Pius Ryffranck omgevormd werd tot Het Welzfjn van 
Eekloo en het Distrikt. Met andere Eeklose opinieweekbladen zoals de 
liberale De Meetjeslander en De Stad Eec100 had Desiré Ryffranck min
der problemen. De Eec1oonaar. een liberaal-katholiek blad. steunde de 
katholieke partij. maar leunde qua opvattingen eerder aan bij de gelovi
ge liberalen dan bij de ultramontanen van de Katholieke Kring. 
Op het einde van de 19de eeuw was De Eec100naar een katholiek. con
servatief. maar toch verdraagzaam weekblad. Het stelde zijn kolommen 
open voor iedereen die iets kwijt wilde. als het bericht maar geen partij
politiek betrof. persoonlijke aanvallen bevatte of tegen de godsdienst 
ageerde. 
Te oordelen naar de ruimte die de landbouw innam in het weekblad en 
het belang dat gehecht werd aan landbouwkwesties. bestond een groot 
deel van het lezerspubliek van De Eec100naar uit boeren in het 
Meetjesland en Zeeuws-Vlaanderen. Berichten van de Landbouwcomice 
over landbouwvoordrachten en -lessen. veekeuringen. landbouwtentoon
stellingen. artikels over plattelandsproblemen. verkopingen van vruchten 
ten velde. landerijen. boerderijen. landbouwmaterieel. meststoffen etc. 
namen soms bijna de helft van De Eec100naar in. De laatste bladzijde 
werd ingenomen door reclame voor allerlei zal(jes. zeepjes. pillen. haar
woeimiddelen. siropen etc. en advertenties van overwegend Eeklose han
delaars. 
Literatuur werd stiefmoederlijk behandeld. Buiten het feuilleton. een ver
taling van overigens onbekende vreemde romans door Desiré Ryffranck. 
kwam De Eecloonaar niet verder dan een sporadisch gedicht. 
Occasionele medewerkers waren Eduard Neelemans met geschiedkundi
ge bijdragen. ,Julius De Hulsters, een vroegere letterzetter in de drukke-
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rij die in Brussel carrière gemaakt had. met folkloristische artikels. twee 
pater-minderbroeders die als missionaris naar China vertrokken. en 
zuster Vincent. de Eeklose Marie De Keyser. die Uit den Congo berichtte. 
De jaren tachtig en negentig van de 19de eeuw waren een periode van 
pauperisme. Vele Meetjeslanders zagen het hier niet meer zitten en ver
trokken naar Amerika. De Waarschootenaar Ivo Verplancken schreef van 
1884 tot 1889 Aan den heer Opsteller van den Eecloonaar lange brieven 
uit Mexico. In de jaren negentig kwamen er geregeld oproepen uit de 
Belgische kolonie in Paterson. New Jersey. om landverhuizers aan te zet
ten de grote sprong over de oceaan te wagen. Enkele Eeklonaars daar 
waren geabonneerd op De Eecloonaar. zij betaalden 7 frank voor hun 
abonnement. daarin zat een supplement van 2 frank voor de portkosten. 
In 1901 overleed op tachtigjarige leeftijd Desiré Ryffranck. opsteller van 
De Eecloonaar. Opinieartikels schreef hij niet en zelf kwam hij weinig aan 
het woord in zijn weekblad. Te oordelen naar de literaire verdiensten van 
zijn vertaalde vervolgverhalen was hij ook geen begenadigd schrijver. Zijn 
belangrijkste werk bestond erin iedere week het weekblad op te stellen. 
dus te bepalen wat erin opgenomen diende te worden. Door de keuze van 
de berichten. mededelingen en brieven die werden afgedrukt gaf hij toch 
een zekere richting aan het blad. Zijn liberaal-katholieke opvattingen. 
zijn voorkeur voor Neelemans en zijn afkeer voor De Wachter en de 
Katholieke Kring hebben vooral na 1876 de koers van De Eecloonaar 
bepaald. 
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Georges Ryffanck 

Na het overlijden van zijn broers Eduard in 1892 en Desiré in 
1901 was de 68-jarige Pieter Ryffranck alleen eigenaar geworden van de 
drukkerij en uitgever van De Eecloonaar. Hij deed een beroep op de 
\Vaarschootenaar Noël Cauwe om redacteur van De Eecloonaar te wor
den 14. Vermoedelijk werkte Cauwe al langer mee aan het blad. Veel tijd 
om zich te profileren kreeg hij niet, want hij overleed al in 1909. 
Noël Cauwe werd als redacteur opgevolgd door Georges Ryffranck, de 
zoon van Pieter l5 . Die stuurde het weekblad in een meer uitgesproken 
Vlaamsgezinde richting. Tot de Eerste Wereldoorlog bleef De Eecloonaar 
een onafhankelijk, uitgesproken Vlaams, niet partijgebonden katholiek 
weekblad dat zich vrij verdraagzaam opstelde naar alle groepen in de 
maatschappij. "'t Is misschien juist omdat wij niet betaald worden om de 
loftrompet te steken, dat ons gevoelen gaarne door onze lezers wordt ver
nomen. ~ Dit is een nauwelijks verdoken toespeling op andere lokale bla
den die van een belangengroep afhingen, zoals De Stad Eecloo, het orgaan 
van de Liberale Associatie van Eeklo, en Recht voor Allen, uitgegeven door 
de christelijke vakbond in de Werkmanskring (Kaaistraat) 16. 

Pieter Ryffranck overleed op 24 januari 1914, de laatste overlevende van 
de eerste generatie drukkers van de familie Ryffranck. Hij was geduren
de 65 jaar, vanaf 1849, onafgebroken werkzaam in de drukkerij. 
In die periode noemde Georges Ryffranck zijn bedrijf een stoomdrukke
rij, wat betekende dat zijn drukpers werd aangedreven met een 
(gas)motor in plaats van met mankracht. 
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verscheen De Eecloonaar op 
twee in plaats van op vier pagina's. Toen de Duitsers Eeklo naderden 
hielden alle plaatselijke bladen op te verschijnen. Op zondag 18 oktober 
1914 was er voor het eerst in 66 jaar geen Eecloonaar. Onafgebroken 
sedert 1 januari 1849 waren week na week, met een gemiddelde van 52,2 
per jaar, in het totaal 3 433 nummers verschenen. Een nummer kostte 
sedert januari 1870, gedurende 45 jaar, onveranderd 5 frank per jaar, 2,5 
frank per zes maanden, 10 centiem per nummer! 
De oplage van De Eecloonaar, toen het grootste Eeklose weekblad, steeg 
in het begin van de eeuw lichtjes van 1 530 naar 1 600 en bleef stabiel 
tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 

1.1.2 Het Meetjesland (1865-1869) 

Sedert 1848 werd Eeklo bestuurd door een nipte liberale meer
derheid. In 1859 volgde Romanus Van Wassenhove Jozef Dhuijvetter op 
als burgemeester. De katholieke minderheid wilde de macht van de auto
ritaire Van Wassenhove (den Bismarck) breken, maar vond geen gehoor 
en steun hij August Van Acker, die tenslotte door de liberalen henoemd 
was en vooral De Eecloonaer huiten het politieke gewoel wou houden. 
Daarom richtten de katholieken in 1865 een eigen weekblad op met cle 
hedoeling de verkiezingen van oktober 1866 voor te hereiden en te win
nen. Het Meeqeslancl, waarvan het eerste nummer verscheen op 25 juni 
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1865, werd geredigeerd werd door Ferdinand Berth, Boelaarstraat 181, 
onderwijzer, en gedrukt bij Edouard Neut, uitgever van de liberaal-katho
lieke krant La Patrie in de Noordzandstraat in Brugge 17. De ondertitel 
luidde Weekblad verschynende den Zondag. Het blad telde vier bladzijden 
van 49 bij 33 cm en kostte vijf frank voor een jaarabonnement. in Holland 
9,5 frank. Het Meetjesland stelde zich strijdbaar katholiek op en fulmi
neerde tegen de vrijmetselaars en vooral tegen de verwaande logeman 
Romanus Van Wassenhove, die geen bekwamen naast zich op de lijst 
duldde, en tegen zijn lakeien Pieter Ecrevisse en August Van Acker. Het 
weekblad werd vermoedelijk gefinancierd door de broers Karel. Isidoor en 
Eduard Neelemans, Carlo Temmerman en Henri Van Hoorebeke, kop
mannen van de Eeklose katholieken. Het Meetjesland werd de spreekbuis 
van de oppositie, die bestond uit gematigde katholieken en verlichte libe
ralen, eigenlijk oude unionisten, die met een kartellijst de verkiezingen 
van 1866 wilden winnen, maar uiteindelijk in het zand beten. Van 
Wassenhove bleef burgemeester. 
Vanaf 1867 (de derde jaargang) werd het blad gedrukt bij K. 
Vandecappelle in Gent, die de jaargangen begon te hernummeren. Er 
stond geen plaatselijke uitgever of redactieadres vermeld. Naar opmaak 
was Het Meetjesland toen een Gentse krant (zoals Vandecappelle er nog 
uitgaf?) met op de eerste en tweede bladzijde ruime aandacht voor de 
Eeklose politiek, plaatselijk nieuws vond je er niet in. 

EEU:f.lCT)': .JAI\H. 
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In juli 1867 stelden de broers Ryffranck, eigenaars van De Eeclonaer, 
dan toch hun blad ten dienste van de katholieken, waarop August Van 
Acker begon met het opstarten van zijn eigen, onafhankelijk weekblad, 
Gazette van Eecloo. Er deden geruchten de ronde dat De Eecloonaer zou 
samensmelten met Het Meetjesland, maar dat ging toch niet door, omdat 
Isidoor en Eduard Neelemans de onafhankelijke, liberaal-katholieke 
strekking vertegenwoordigden en de Ryffrancks toen eerder tot de kleri
kale strekking behoorden. 
Voor de verkiezingen van 24 oktober 1869 steunde Het Meetjesland de 
katholieke lijst. Ook toen weer behielden de liberalen met één zetel de 
meerderheid en kon Van Wassenhove burgemeester blijven. 
Het laatst voorhanden nummer dateert van 17 oktober 1869. 
Vermoedelijk hield Het Meetjesland dan op te bestaan als nieuwsblad. 
Toch is het niet onmogelijk dat het blad later op periodieke basis in de 
periode voor de verkiezingen verscheen 18. 

1.1.3 Gazette van Eecloo en het District (1867-1932) 

In de strijd tussen katholiek en liberaal stond August Van Acker 
uiteraard vierkant achter zijn baas op het stadhuis en zijn mentor in de 
gemeenteraad, maar De Eecloonaer wilde hij het liefst buiten de partij
politiek houden. Dit was niet naar de zin van de katholieken die de 
gebroeders Ryffranck, eigenaars van De Eecloonaer, onder druk zetten 
om hun blad ten dienste te stellen van de volgende katholieke kiesover
winning. Toen die keuze onvermijdelijk leek, zat er voor de consequente 
August Van Acker niets anders op dan zijn medewerking aan De 
Eecloonaer stop te zetten en een eigen blad te beginnen, waarin hij zijn 
principes van gematigdheid, neutraliteit. verdraagzaamheid en verzoe
ning kon verderzetten, zoals hij aan Ecrevisse beloofd had. Van dat 
moment af bereidde hij met de hulp van zijn schoonvader de uitgave van 
een nieuwe lokale krant voor. In 1866 was August Van Acker hertrouwd 
met de 19-jarige Adèle Goethals, oudste dochter van Eduard Goethals, 
een koopman en notoir liberaal uit de Boelare. Die was bereid voor zijn 
schoonzoon een drukkerij te installeren achter zijn huis met uitweg in de 
Prinsenhofstraat. Toen de gebroeders Ryffranck erachter kwamen, werd 
Van Acker in juli 1867 aan de deur gezel. De liberalen, die hoopten dat 
hij na zijn breuk met de katholieke Ryffrancks resoluut hun kaart zou 
trekken, hadden het verkeerd voor. Van Ackers nieuwe krant zou naar 
geest en inhoud de feitelijke voortzetting van de vroegere Eecloonaer zijn, 
een onafhankelijk en onpartijdig blad. 
Op 20 oktober 1867 verscheen het eerste nummer van de Gazette van 
Eecloo en het District. Weekhlad verschynende den Zondagmorgend. In het 
vignet stond het wapenschild van Eeklo en het motto luidde God en Land, 
Vorst en Volk. Een jaarabonnement kostte vijf frank (acht frank voor 
HollandJ en tien centiem per los nummer. Het redactieadres was Boelare 
62. de woning van drukker-uitgever Eduarcl Goethals-Vrombaut en vanaf 
mei 1875 Prinsenhofstraat. waar August Van Acker op nummer 17 een 
huis Het bouwen. 
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Uiteraard was August Van Acker uit hoofde van zijn positie van stadsse
cretaris veel beter geïnformeerd dan de redacteurs van andere weekbla
den. Gazette van Eec100 werd daarom de moniteur van het stadhuis 
genoemd. In de jaren zestig en zeventig kwam het al eens tot een pole
miek met Desiré Ryffranck van De Eec1oonaar, maar bitsig ging het er 
nooit aan toe. Voor de rest zweeg Van Acker over concurrerende week
bladen, zelfs als die hem provoceerden. Alle andere Eeklose weekbladen 
moesten het als kwaliteitsblad afleggen tegen Gazette van Eec1oo. Van 
Acker las een aantal goedgeïnformeerde kranten, zoals Het Handelsblad. 
Le Patriote, Le Bien Public, Gazette van Gent, etc. en haalde daaruit 
genoeg stof voor zijn bladzijden binnen- en buitenlands nieuws. Zelf 
schreef hij het editoriaal, toegewijd aan de belangen van Eeklo en het 
Meetjesland: de textielindustrie, nieuwe bedrijfstakken, de aanleg van 
spoorwegen voor trein en tram, de toestand van de werkman. de stadsfi
nanciën, enz. Voorts besteedde hij in zijn blad ruime aandacht aan cul
turele evenementen in Eeklo en literaire publicaties. publiceerde hij 
gedichten van hemzelf en van anderen. Uiteraard ontbrak het wekelijkse 
feuilleton niet, waarvoor hij vaak een beroep deed op zijn broer, kapitein 
Leopold Van Acker, die ook vlot schreef en goed vertaalde. 
In het Meetjesland beschikte Van Acker over een aantal lokale medewer
kers die hem nieuws bezorgden en hij kreeg af en toe medewerking "an 
priester Edgard Pattyn (Jan Van Eecloo) en e.h. Hector Bonner. leraar aan 
het Sint-Vincentiuscollege, met wie Pius Ryffranck. redacteur van het 
ultramontaanse blad De Vaderlander. het aan de stok kreeg. omdat die 
in Gazette van Eec100 de standpunten van Woeste tegen de e"enredige 
vertegenwoordiging verdedigde. 

Zondag 21) October 1867. N' 1. Eersk Jaar. 

GAZETTE VAN EECLOO 
I~N liET nISTIU(';T, 
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Reeds \Toeg bleek Van Ackers interesse voor historische bijdragen en hij 
begon zelf af en toe artikels te publiceren over aspecten van de Eeklose 
geschiedenis en folklore. Als stadsarchivaris maakte hij een begin met de 
klassering van het stadsarchief. Een eerste resultaat van zijn opzoekin
gen had hij in 1864 al in De Eecloonaer gepubliceerd onder de titel 
Merkweerdige extrakten uit de Resolutieboeken der stede. keure en vryhe
de van Eecloo. 
Naar aanleiding van de afbraak van de oude kerk begon hij in zijn Gazette 
van Eecloo een reeks te publiceren Over den kloktoren van Eeklo (55 afle
veringen van september 1878 tot januari 1882). een stuk parochiale 
geschiedenis. Hij ging op zijn elan door met de reeks Oud Eecloo (133 afle
veringen van september 1882 tot januari 1890). een geschiedenis van 
Eeklo tot einde van de 16de eeuwen het vervolg erop tot het midden van 
de 19de eeuw. Nieuw Eecloo (120 afleveringen van jan uari 1890 tot okto
ber 1892). In 1892 begon hij de publicatie van Eecloo (99 afleveringen 
van oktober 1892 tot april 1896). een beschrijving van het 19de-eeuwse 
Eeklo met verwijzingen naar het verleden. August Van Acker heeft jam
mer genoeg zijn historische bijdragen nooit in boekvorm uitgegeven 19. 

Hoewel nergens een oplage vermeld wordt. menen we toch dat die de dui
zend exemplaren zal overschreden hebben. Qua aanhang stond Gazette 
van Eecloo ten minste even sterk als De Eecloonaar die op het einde van 
de 19de eeuw gedrukt werd in 1 500 exemplaren. 

Zondag 3 April 1887. Nt 1016. Een en twintigste jaar. 
L EZ. us. A!22! EL S 

GAZETTE VAN EECLOO 
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Pius Ryffranck 

August Van Acker was al 71 jaar en gepensioneerd stadssecre
taris, toen hij een overnemer zocht voor zijn alom gerespecteerd weekblad 
Gazette van Eec1oo. Hij had maar één dochter en die was getrouwd met 
dokter Felix Merlier, die wel een vinger in de pap wilde, maar geen uitge
ver of journalist was. Merlier was een van de beste vrienden van Pius 
Ryffranck, reeds sedert 1878 redacteur van respectievelijk De 
Vaderlander en Het Welzijn van Eekloo en het Distrikt20. Hij wist dat 
Ryffranck weekbladconcentratie nastreefde, omdat hij vijf Eeklose week
bladen te veel vond en omdat hij wilde gelezen worden door een ruimer 
publiek. August Van Acker kende al jaren de kwaliteiten van Pius 
Ryffranck als secretaris van de muziekschool, gemeenteraadslid. stads
ontvanger, secretaris van het Ledeganckcomité. journalist. niet de eerste. 
de beste dus, die hij bekwaam achtte zijn weekblad over te nemen. Met 
dokter Merlier kwam Pius Ryffranck overeen dat ze met hun beiden de 
drukkerij in de Prinsenhofstraat en het weekblad Gazette van Eec100 zou
den kopen en dat de langstlevende alles zou krijgen21 . Op die manier 
schakelde Pius Ryffranck een concurrent uit door zijn plaats in te 
nemen. Op 1 januari 1899 nam hij de redactie van Gazette van Eec100 
over en stopte hij de publicatie van Het Welzijn. 
Toen dokter Merlier in 1900 onverwachts stierf, werd Ryffranck de \'olle 
eigenaar van de krant en van de drukkerij. De redactie verhuisde naar de 
Kerkstraat, waar Pius Ryffranck toen woonde. en de drukkerij bleef in de 
Prinsenhofstraat 1722 . Daar werkten enkele zetters en dnlkkers. o.m. 
Serafien Bontinck, Jozef Ramont. Honoré De Rycke. Adolf Van De 
Woestyne, André Van Hecke en later Edmond De Beer en Georges De 

Zondag 28 Septembor 1902 N' 1823. Zes en dertigste ja.,U. 
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Langhe. Om ze aan het werk te houden aanvaardde Pius Ryffranck ook 
commercieel en familiedrukwerk en schreef hij geregeld offertes voor 
stadsdrukwerk (kiezerslijsten, jaarlijkse stadsverslagen, etc.). 
In 1901 kocht Pius Ryffranck het grote herenhuis met tuin van dokter 
Hyppolite De Zutter in de Kerkstraat 37, vanaf 1910 Kerkstraat 38, en 
bracht er zijn kantoor (redactie Gazette van Eecloo, wisselkantoor en 
effectenhandel) en de stadsontvangerij over. 
In december 1903 behoorde Pius Ryffranck tot de eerste ondernemers in 
Eeklo die een vergunning kregen om in hun atelier een gasmotor te 
installeren. Hij was daardoor ook de eerste Eeklose drukker die zijn 
drukkerij mechaniseerde. Een lichte motor van 1 pk op stadsgas deed 
een as draaien, die door middel van riemen de marinonicilinderpers (snel
pers) en een degelpers aandreef. Hij noemde zijn bedrijf voortaan stoom
drukkerfj. In zijn tuin, langs de Raamstraat heen, liet hij in 1908 een 
gebouwtje van 130 m2 optrekken om de drukkerij in onder te brengen. 
Gazette van Eecloo en het District evolueerde in de handen van Pius 
Ryffranck van een onpartijdig, voorzichtig, eerder literair weekblad tot 
een partijdig, klerikaal, eerder economisch-financieel blad. Artikels van 
algemene aard verknipte hij uit kranten en weekbladen, politieke, socia
le, financiële en culturele commentaren schreef hij zelf. Occasionele 
medewerkers waren priester Edgard Pattyn en zijn vriend, amateur
historicus, Desiré Goethals23. Voor wat plaatselijk nieuws en historische 
aantekeningen zorgde stadhuisbediende August Van Den Neste24 . 
Pius Ryffranck was een hartstochtelijk reiziger en schrijver van reisver
halen, die hij publiceerde in zijn weekblad, zoals Drie Hoeden op reis en 
Van een gebroken Paraplu, een verfrommelden Hoed en een verloren Klak 
op reis, dat hij ook in boekvorm in kleine oplage voor de vrienden over
drukte. 
Pius Ryffranck klaagde er vaak over dat hij te weinig hulp kreeg en naar 
eigen zeggen heeft Gazette van Eecloo hem nooit een frank opgebracht. 
Tot de Eerste Wereldoorlog behielden de katholieken ruim de meerder
heid in de gemeenteraad. Telkens in de verkiezingsperiodes waren er 
opstoten van strijd tussen katholieken en liberalen, tussen Gazette van 
Eecloo, De Stad Eecloo (liberaal) en ook al eens Recht voor Allen (chriS
ten -democratisch). 
Tijdens de grote textiel staking in Eeklo van december 1910 tot juni 1911 
koos Gazette van Eecloo de zijde van de patroons. Volgens Pius Ryffranck 
moesten de arbeiders onderdanig zijn en wisten de patroons het best wat 
goed was voor hun werkvolk. 
Het laatste vooroorlogse nummer van Gazette van Eecloo en het District 
verscheen op 11 oktober 1914, de meeste Eeklonaren hadden toen al hun 
have en goed bij elkaar gepakt en waren gevlucht richting Nederland. 

1. 1.4 Eekloo's Weekblad (l872) 

De spanningen tussen katholieken en liberalen bereikten een 
hoogtepunt In het verkiezingsjaar 1872. De katholieken hadden in 1870 
de nationale verkiezingen gewonnen en de Eeklose katholieken voelden 
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zich steeds sterker. Ze rekenden op een kiesoverwinning. De Eecloonaar. 
vooral Aloïs Roegiers. voorzitter van de Katholieke Kring. bestookte week 
na week het beleid van burgemeester Van Wassenhove. De liberalen. in 
1869 uiteengevallen in een doctrinaire (antiklerikale) en progressieve 
(democratische) vleugel. probeerden nog wat tegengas te geven. maar 
August Van Acker. die nattigheid voelde. hield zich. trouw aan zijn prin
cipes. in zijn Gazette van Eecloo op de vlakte. Daarom richtten zij 
Eekloo's Weekblad op. 
Het eerste nummer verscheen op 7 januari 1872. werd uitgegeven door 
Frans De Vriese vader in Sint-Amandsberg-bij-Gent en gedrukt bij F. Hage. 
Brusselsche straat. 8 in Gent. Een jaarabonnement kostte de gebruike
lijke som van vijf frank. Op bladzijde één werd o.m. gemeld dat de redac
tie binnenkort verhuist van Sint-Amandsberg naar Eeklo. 
In zijn niet ondertekende Geloofsbelijdenis op bladzijde twee schreef 
redacteur Lodewijk De Vriese, een progressief liberaal provinciebeambte. 
dat Eekloo's Weekblad een Vlaamsgezinde. onafhankelijke, progressieve 
en volksgezinde krant zou zijn25. Hij pleitte voor gelijkheid van arm en 
rijk in militiezaken, tegen verspillingen van krijgsuitgaven. voor verplicht 
onderwijs en voor meervoudig algemeen stemrecht en eiste de verneder
landsing van het gerecht, het leger en de administratie. Vooruitstrevend 
zijn betekende voor hem behoren tot de progressieve partij en zich scha
ren onder het jonge vrijgezinde vaandel. De Vriese beloofde aan gemeen
tebesturen zijn steun en vroeg medewerking van gemeentesecretarissen 
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en onderwijzers om hem te informeren. Als groot-Nederlander wilde hij de 
band tussen Noord en Zuid nader toehalen en hij citeerde in dat verband 
een yers van zijn vriend, de Eeklose dichter Karel Bogaerd. Het feuilleton 
heette Tegen wil en dank van mevrouw Courtmans. Onder Stedelijk 
Nieuws vinden we een sneer naar de Katholieke Kring, een verslag van 
het concert van de Ledeganckbroeders, een bericht van de bestuursver
kiezing bij de Ledeganckbroeders en bij Eikels worden Boomen en nieuws 
van de Vereenigde Armmeesters. Onder Kunst en Letteren wordt gemeld 
dat August Van Acker met zijn novelle Jan en Lotte een eerste eervolle 
vermelding kreeg in de wedstrijd van het Willemsfonds en, wat spottend, 
dat Jozef Casteleyn zijn puike geestesvoortbrengselen naar de literaire 
kring De Veldbloem in Brussel opstuurde. De burgerlijke stand van Eeklo 
bevat zeven overlijdens en zes geboorten. Liever dan de krant te vullen 
met binnen- en buitenlandse nieuwsvaria liet de redacteur het onderste 
derde van het laatste blad blanco. 
In het tweede nummer (14 januari 1872) was de naam van de uitgever 
vervangen door het motto: Recht voor de vuist! Naast een aanval op 
August Van Acker wegens gebrek aan rechtzinnigheid en onpartijdigheid, 
vinden we veel stadsnieuws en reacties van abonnees op het nieuwe 
weekblad. 
Lodewijk De Vriese was al bezig met het derde nummer van Eekloo's 
Weekblad, toen hij onder druk van zijn katholieke broodheren in het pro
\inciebestuur de uitgave van het blad moest stopzetten. Hij werd 
bedreigd met ontslag als provinciaal bediende. 
Eekloo's Weekblad verdween dus al na twee nummers, zeer tot jolijt en 
opluchting van De Eecloonaar, die sneerde: "na het tweede verschenen 
nummer werd het liberaal vaandel ingetrokken en zal wellicht niet meer 
ontrold worden. want het was veel te schoon. De man mag dan voor eeu
wig in stilzwijgendheid rusten. R. J. P. "26. 

1.1.5 De Meetjeslander (1874-1887) 

Na zijn mislukking met Eekloo's Weekblad ondernam Lodewijk 
De Vriese in 1874 een tweede poging om in Eeklo een liberaal weekblad 
op te richten, ditmaal met succes27 . In 1872 hadden de liberalen in Eeklo 
een totale verkiezingsnederlaag geleden, alle katholieke kandidaten 
waren verkozen! Het kwam er nu op aan de liberale stem te laten horen 
en de verkiezingen van 1875 voor te bereiden. 
Het eerste nummer van De Meetjeslander verscheen op zondag 27 decem
ber 1874 en droeg als ondertitel Weekblad toegewijd aan de belangen van 
het Arrondissement Eekloo. Drukker-uitgever was Lodewijk De Vriese, 
Paallepelstraat 5 1 in Gent. Het blad telde vier bladzijden, een jaarabon
nement kostte vijf frank. 
uEnde de dooden zullen verrijzen" schreef de redactie in Een woordje voor
af aan De Eecloonaar, die in januari 1872 Eekloo's Weekblad en zijn uit
gever begraven had. Gazette van EecJoo (en August Van Acker) wilde zij 
uit de slaap der onnozelheid wekken, "want wtJ behooren niet tot dit slag 
van menschen. die Tneenen. dal hel mogeltJk is Lusschen Lwee waterkens 
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te zwemmen, anders gezeid, noch mossel noch vis te zijn". Nog altijd 
bezwoer De Vriese te zullen strijden tegen de onrechtvaardige militielo
ting, waarbij rijken zich kunnen vrijkopen, te zullen ijveren voor de 
onderbetaalde ambtenaren en onderwijzers, te zullen strijden voor de 
Vlaamse belangen en te zullen opkomen voor de zedelijke en stoffelijke 
verbetering van het Meetjesland en van Zeeuws-Vlaanderen, want" 1830 
was een misslag van onze verdwaalde vaderen". 
Onder Stadsnieuws lezen we een verslag van de voorstellingen van Eikels 
worden Boomen, een aankondiging van de toneelavond van Vlaamsch 
Vooral en een verslag van het concert van de fanfare Vereenigde Vrienden. 
De Eeklose liberalen op wier steun en medewerking hij kon rekenen 
waren Karel Bogaerd, Karel Van Doorne, August Van Damme, Bernard 
Steyaert, Edward Daneels en Edmond Goethals. 
De Meetjeslander ageerde vooral tegen de klerikale katholieken en de zgn. 
kazakkendraaiers, zoals twee medeoprichters van het Davidsfonds in 
Eeklo: August Van Acker, bestuurslid van het Willemsfonds in Gent. en 
Emiel Meganck, vrijzinnige als student in de normaalschool in Lier! 
Lodewijk De Vriese beklemtoonde meermaals dat hoe antiklerikaal hij 
ook was, hij nooit ongodsdienstig zou zijn of worden. Het blad betreurde 
dat de liberale geest uit Eeklo verdween, dat er geen liberale kandidaten 
meer waren voor de verkiezingen, dat de Volksbibliotheek werd opge
doekt, dat er geen Willemsfonds werd opgericht en dat veel neutrale ver
enigingen klerikaal werden, zoals de harmonie Sint-Cecilia. 

Nummer 1. Zondag 27 December 1874. Eerste Jaar. 
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De Meetjeslander bracht vooral verslag uit van de activiteiten van vrije, 
neutrale verenigingen, het koor De Ledeganckbroeders, de toneelvereni
gingen Eikels worden Boomen en Vlaamsch Vooral, de harmonie Sint
Cecilia, de fanfare Vereenigde Vrienden en de Maatschappij van 
Onderlinge Bijstand De Werkmansvrienden. Het blad spotte met de 
katholieke patronage die ze pruimschool noemde 
Het weekblad klaagde erover dat het van het stadhuis geen informatie en 
zelfs geen uitnodiging voor de gemeenteraad kreeg28. Gazette van Eecloo 
werd door Lodewijk De Vriese in De Meetjeslander steevast de moniteur 
van 't stadhuis (of Moeder Anna uit het Prinsenhofstraatje) genoemd, doe
lend op informatie waarover August Van Acker uit hoofde van zijn ambt 
van stadssecretaris in eerste instantie beschikte. 
Lodewijk De Vriese juichde in 1879 de oprichting van het Comiteit van de 
liberale Grondwettelijke Vereeniging voor Eekloo en het Arrondissement 
toe (in café De Beurs, Statiestraat 39), verdedigde de nieuwe schoolwet 
en steunde de liberale school penning voor leerlingen van het officieel 
onderwijs. 
In 1880 werd de ondertitel van De Meetjeslander gewijzigd in Liberaal 
weekblad voor het arrondissement Eekloo en in 1883 in Liberaal week
blad voor de stad en het arrondissement Eekloo. 
Met zijn katholieke confrater Broeder Eedoonaar voerde het weekblad 
zlden pennentwisten, maar vanaf de oprichting van het klerikale blad De 
Vaderlander eind 1878 vlogen De Meetjeslander en De Vaderlander (de 
vuilkerre) mekaar voortdurend in de haren en dreigden ze met processen. 
In 1880 spande Karel Bogaerd een proces aan tegen Gustaaf Ryffranck 
van De Vaderlander. In 1881 bracht De Meetjeslander vrij gedetailleerd 
verslag uit over de scheuring van de neutrale harmonie Sint-Cecilia en de 
fanfare van de katholieke schoolpenning (later Amicitia). 
Vanaf juli 1881 verscheen De Meetjeslander tweemaal per week, op 
woensdag en zaterdag. Het weekblad werd gedrukt in 200 exemplaren en 
was een van de 14 gelijksoortige en qua opmaak identieke liberale bladen 
die Lodewijk De Vriese uitgaf29 . 

De Meetjeslander hield er vermoedelijk mee op einde 1887, want het 
laatst voorhanden nummer is van 18 december 1887. Er was toen al 
sprake geweest van de oprichting van een nieuw liberaal weekblad in 
Eeklo. 

1.1.6 De Vaderlander (1878-1890) 

Bij de Eeklose katholieken groeiden in de jaren zeventig van de 
19de eeuw de tegenstellingen tussen de gematigde liberaal-katholieken 
en de klerikale katholieken. Die laatste groep, ook wel ultramontanen 
genoemd, onder leiding van Aloïs Roegiers en Philip Alphons De Wachter 
hadden wat vat gekregen op De Eecloonaar, maar niet genoeg, want 
Deslré, Eduard en Pieter Ryffranck hadden het niet begrepen op De 
Wachter, die vreemdeling, die op een arrogante en autoritaire manier 
Eeklo naar ziJn pijpen wilde laten dansen. De Katholieke Kring wilde 
daarom te allen prlJze heschikken over een eigen persorgaan. Ook op 
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nationaal gebied kwam het in 1878 tot een breuk tussen de ultramon
taanse pers en de liberaal-katholieke kranten. 
Twee broers van de familie Ryffranck, Louis en Gustaaf, met ervaring in 
het zetten, opmaken en uitgeven van De Eec1oonaar, werden bereid 
gevonden hand- en spandiensten te leveren aan de klerikale katholie
ken30. Gustaaf Ryffranck werkte nog mee aan De Eec100naar tot hij eind 
1878 samen met zijn broer Louis een nieuw Eekloos weekblad, De 
Vaderlander, begon uit te geven. De titel verwees naar de oude benaming 
van de katholieken, de patriotten. De ondertitel was Katholiek weekblad 
der stad Eekloo en het motto luidde: Godsdienst. Moedertaal en vanaf mei 
1880 Godsdienst en Moedertaal. De Staat buiten de School. 
Het eerste nummer van De Vaderlander verscheen op zondag 29 decem
ber 1878. Op diezelfde dag nam De Eec100naar op de eerste bladzijde een 
Belangrijk Bericht op, waarin Desiré Ryffranck, de tegenwoordige opstel
ler, de lezers verzekerde dat zijn broer Gustaaf, uitgever van een nieuw 
weekblad, nooit had meegewerkt aan de redactie van De Eec100naar en 
dat er bij De Eec100naar dus niets veranderde. De Vaderlander werd 
gedrukt op de snelpers van GustaaJ RyJfranck-De Backer en camp. op de 
Markt 48, een cilinderpers die speciaal daarvoor werd gekocht31 . 
Een jaargang kostte vijf frank, een los nummer maar vijf centiem. ook 
toen het blad vanaf 13 november 1881 geruime tijd tweemaal per week. 
op woensdag en zaterdag verscheen. De Vaderlander mikte dus vooral op 
losse verkoop. 
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Het nieuwe klerikale weekblad was eigenlijk het orgaan van de Katholieke 
Kring onder leiding van de ambitieuze. reactionaire (latere burgemeester) 
Philip Alfons De Wachter. Het stelde zich tot taak "al die verraderlijke 
aanslagen tegen Godsdienst en Grondwet openbaar te maken, en de snoo
de plannen te ontbloaten welke in de diepte der vrijmetselaarslogen tegen 
Kerk en Koning gesmeed worden. en te trachten ze te verijdelen door de 
algemeene verontwaardiging er tegen op te wekken". 
De redactie van De Vaderlander was in handen van o.m. Jan Speltinckx. 
redacteur van het Gentse Fondsenblad. de Waarschootse priester (latere 
kanunnik) Daugimont en de jonge Pius Ryffranck. Ze maakte het nogal 
bont en de uitgevers, Louis en Gustaaf Ryffranck. werden meermaals 
veroordeeld wegens laster en eerroof aan het adres van de Eeklose libe
ralen32 . De Vaderlander riep tijdens de schoolstrijd de katholieken op 
niet bij liberalen te kopen en schreef "dat het vleesch der liberalen 
oostersch, dat hun brood verbrand. hun bier vaatsch was", enz.33 

De Vaderlander bekritiseerde alles wat van liberale en gematigd katholie
ke zijde kwam. en spelde zowel De Eec100naar als Gazette van Eec100 de 
les. omdat die verslag uitbrachten van een liefdadigheidsactie van de 
Vereenigde Armmeesters ten voordele van de arme kinderen van de 
stadsschool. Volgens De Vaderlander was de stadsschool een liberale 
school en was de actie gericht tegen de godsdienst. De Eec100naar repli
ceerde in zijn volgend nummer dat De Vaderlander onenigheid en ver
deeldheid onder de burgers zaaide en de drukpers misbruikte om anders
denkenden te belasteren en daarvoor reeds meermaals veroordeeld 
werd34. "Al dergelijke onaangenaamheden vielen ons nooit te beurt". 
sneerde Desiré Ryffranck. 
De Vaderlander orkestreerde in 1882 de lastercampagne van De Wachter 
tegen burgemeester Neelemans. die volgens hem niet klerikaal genoeg 
was en dus onder één hoedje speelde met de liberalen. Hij riep zijn lezers 
op niet voor Neelemans te stemmen bij de provincieraadsverkiezingen, 
waardoor die ook niet verkozen werd. 
In De Vaderlander publiceerde Pius Ryffranck zijn eerste politieke com
mentaren en uit het Frans vertaalde feuilletons35 . Als overmoedig jour
nalist en politiek ideoloog schreef hij nogal bitsige artikels tegen vrijmet
selaars en liberalen. De herinrichting van de Burgerwacht in 1887 leidde 
weer tot snedige pennen twisten tussen de katholieken en de liberalen. 
De officieren werden verkozen door de leden van de Burgerwacht en de 
katholieken vreesden aan het kortste eind te zullen trekken. Pius 
Ryffranck verweet in De Vaderlander zijn oom Desiré Ryffranck, redac
teur van De Eec1oonaar. zelfs aan liberale propaganda te doen. De jonge 
journalist zou gaandeweg meer invloed krijgen in de redactie van De 
Vaderlander en eindigen als enige redacteur eind de jaren tachtig. In die 
hoedanigheid maakte Pius Ryffranck blijkbaar grote indruk op de drie 
jaar jongere Victor De Lille. die hem "de voedstervader van 't Getrouwe" 
noemde36. Ryffranck hielp in juli 1888 De Lille bij het opstarten van 't 
Getrouwe Maldeghem, dat gedurende zes maanden in Eeklo werd 
gedrukt bij Gustaaf Hyffranck-De Backer. drukker van De Vaderlander37 . 

Op het einde van de jaren tachtig was de schoolstrijd gestreden. 



PAUL VA]; DE WOESTIJNE 

Nationaal zaten de katholieken weer stevig in het zadel en in Eeklo had 
P.A. De Wachter de gematigde Neelemans van de burgemeesterszetel ver
dreven. De Vaderlander, dat reeds zijn ondertitel had veranderd in 
Katholiek blad van 't Meetjesland, had zijn bestaansrecht als orgaan van 
de school penning en van de ultramontanen verloren. Pius Ryffranck 
zocht voor zijn blad een nieuw elan, maar besefte dat De Vaderlander zich 
in het verleden maar al te zeer gecompromitteerd had. In oktober 1890 
nam hij De Vaderlander van zijn vader Louis en zijn oom Gustaaf over en 
veranderde de titel in Het Welzijn van Eekloo en het Distrikt. 

1.1.7 Het Welzyn van Eekloo en het Distrikt (1890-1898) 

De tijd van de schoolstrijd was voorbij en daardoor had De 
Vaderlander zijn bestaansreden verloren. In 1890 veranderde Pius 
Ryffranck de titel in Het Welzijn van Eekloo en het Distrikt, ook weer 
gedrukt door GustaaJ R!1lfranck-De Backer & Cie, Groote Markt en uitge
geven door Camiel De Vos, Cocquitstraat 17, vanaf 26 juni 1891 
Collegiestraat 2538. 

Het eerste nummer verscheen op 26 oktober 1890 en droeg als motto: 
Eendracht maakt macht. Een jaargang kostte 4,5 frank, een los nummer 
10 centiem. 
Oude wijn in nieuwe zakken, de animositeit tussen De Eecloonaar en Het 
Welzijn bleef. Vooral tijdens verkiezingscampagnes bleef het blad de 
spreekbuis van de Eeklose Katholieke Kring. Na de kiesoverwinning van 
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baron Arnold t'Kint de Roodenbeke, de kandidaat van de Eeklose kleri
kalen, in april 1891. schreef Pius Ryffranck, den trotschen schrijver van 
Het Welzijn. dat hij de enige was geweest die de Maldegemse industrieel 
Albert Van üye. katholieke tegenkandidaat, had durven aanvallen en 
diens artikels' geweigerd had39 . Alle weekbladen namen tegen betaling 
artikels en toespraken van hun kandidaten op! 
Niet alleen De Eecloonaar maar ook het nieuwe weekblad De Stad Eecloo, 
sedert 1890 het orgaan van de Eeklose liberalen, moest het ontgelden. In 
1891 kreeg Pius Ryffranck van de rechtbank gelijk en werd De Stad 
Eecloo veroordeeld wegens laster en eerroof, omdat het liberale blad zijn 
lezers had opgeroepen geen zaken te doen met Ryffranck40. 
Het Welzijn van Eekloo en het Distrikt kende niet de groei die Pius 
Ryffranck ervan verwacht had. Het had nooit meer dan enkele honder
den abonnees, veel minder dan respectievelijk De Eecloonaar (circa 
1.500) en Gazette van Eecloo (circa 1.000) en ondertussen waren er in 
Eeklo nog kapers op de kust gekomen. De Stad Eecloo was uitgegroeid 
tot een volwaardig weekblad en de Eeklose christen-democratische arbei
dersbeweging had sedert 1895 haar eigen weekblad Recht voor Allen. 
Dat maakte één liberaal en vier katholieke weekbladen voor paar duizend 
Meetjeslandse lezers en dat was van het goeie te veel. persconcentratie 
drong zich op. Dat vond ook Pius Ryffranck, vooral omdat hij wilde gele
zen worden door een ruimer publiek. August Van Acker, redacteur-uitge
ver-drukker van Gazette van Eecloo, wilde ermee stoppen en liet zijn 
weekblad over aan zijn schoonzoon dokter Felix Merlier en diens vriend 
Pius Ryffranck, die op 1 januari 1899 de publicatie van Het Welzijn van 
Eekloo stopzette en de redactie van Gazette van Eecloo overnam. 

1.1.8 De Stad Eedoo (1890-1914) 

Sedert het verdwijnen van De Meetjeslander, vermoedelijk eind 
1887, zaten de Eeklose liberalen zonder weekblad en waren ze aangewe
zen op het Gentse liberale blad Het Vaderland van uitgever Jules 
Duvivier, dat een speciale Meetjeslandse editie (uitgave A) had en waarin 
de Eeklose liberalen (o.m. Jan Daneels) onder allerlei pseudoniemen uit
gebreid hun spotlust en commentaar op het klerikale stadsbestuur en de 
katholieke weekbladen kwijtkonden. 
Reeds in de jaren tachtig was er sprake van dat er een nieuw Eekloos 
liberaal weekblad zou verschijnen en op 5 januari 1890 was het zover. 
Dat was een goed moment, want in oktober waren er weer gemeente
raadsverkiezingen. De ondertitel van De Stad Eedoo luidde Weekblad 
voor 't Meetjesland en het motto, een vers van Ledeganck, Eer. genot en 
roem verbeiden/Al, die weldoend licht verspreiden. Het blad telde vier 
bladzijden, een jaarabonnement kostte de gebruikelijke vijf frank, een 
nummer tien centiem. 
De drukker-uitgever was Pieter Van Acker en zoon, Collegestraat in 
Eeklo, een broer van stadssecretaris August Van Acker, redacteur-uitge
ver van Gazette van EecJoo41 . Hij was handelaar en herbergier in de 
Collegestraat en had, wellicht met de steun van de Eeklose liberalen, een 
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pers gekocht. De redactie van het blad was in handen van Pieters zoon. 
Prosper Van Acker. bediende bij een van de Eeklose liberale textielbarons 
en heel erg actief in de liberale harmonie en symfonie. later medestichter 
van de Eeklose afdeling van het Willemsfonds42 . Hij kreeg hulp van 
enkele liberale schrijvers. vooral Arthur Locufier. Jan Daneels. advocaat 
Julien De Schryver en Aloïs Vos43. 
De Stad Eec100 diende zich aan als een onafhankelijk blad. "Wg willen 
ons tot tolk stellen van dat gedeelte des politieks. het welk van oordeel is 
dat de twee politieke partgen niet vrg te pleiten zgn van overdrevenheid en 
dat in de meeste gevallen de waarheid in het midden ligt.44" De Stad 
Eec100 ontpopte zich als een Vlaamsgezind, gematigd, progressief-liberaal 
weekblad, dat naast binnen- en buitenlands nieuws in het stadsnieuws 
vooral verslag uitbracht over de activiteiten van de liberale verenigingen. 
Hoewel De Stad Eec100 zich niet uitgesproken combattief opstelde. waren 
polemieken met Het Welzijn van Eekloo. het klerikale blad van Pius 
Ryffranck. niet te vermijden. In 1891 steunde De Stad Eec100 de Eeklose 
bakkers in hun strijd tegen de dumpingprijzen van de coöperatieve bak
kerij Volksbelang van de christen-democraten en tegen Gustaaf 
Ryffranck die dat brood verkocht. Het liberale blad riep zijn lezers op 
geen zaken te doen met Pius Ryffranck, net zoals De Vaderlander tijdens 
de schoolstrijd de katholieken had afgeraden bij liberalen te kopen45. De 
Stad Eec100 werd veroordeeld na een klacht van Pius Ryffranck wegens 
laster en eerroof. 
Telkens in de verkiezingsperiodes waren er opstoten van strijd tussen 
katholieken en liberalen, tussen Gazette van Eec100 en De Stad Eecloo en 
ook Recht voor Allen. antisocialistisch weekblad voor Vlaanderen, sedert 
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1895 de spreekbuis van de Eeklose christelijke arbeidersbeweging, die De 
Stad Eecloo de beerruimers en de sloore noemde46. Tijdens de lock-out 
in de Eeklose textielfabrieken van december 1910 tot juni 1911 verde
digde De Stad Eecloo de patroons. 
Prosper Van Acker was ook dichter en hij besteedde veel belang aan 
kunst en cultuur, taalkwesties, de Vlaamse Beweging en het Willems
fonds. Zoals zijn oom, August Van Acker, had hij interesse voor de 
geschiedenis van Eeklo en schreef hij enkele historische bijdragen, o.m 
de Memoriën van Pieter Arens, de geschiedenis van de harmonie Sint
Cecilia en artikels over de straten van Eeklo. 
De Stad Eecloo van Prosper Van Acker werd gedrukt in een paar honderd 
exemplaren. Het weekblad verscheen voor de laatste keer op zaterdag 5 
september 191447 . 

1.1.9 Het Volksbelang van Eekloo (1894) 

In de jaren tachtig van de 19de eeuw dreigden de katholieken de 
greep op de arbeiders te verliezen ten voordele van de socialisten, die in 
Eeklo vanaf 1888 openbare vergaderingen kwamen organiseren. In 1891 
gaf de encycliek Rerum Novarum van Leo XIII, die zowel het liberalisme 
als het socialisme afwees als oplossing voor sociale problemen, definitief 
het startschot voor de organisatie van de christelijke arbeidersbeweging. 
Uit Gent kwam de coöperatie Volksbelang vanaf 1891 hand- en span
diensten bewijzen aan de jonge Eeklose afdeling in de Kaaistraat. De Stad 
Eecloo had toen de Eeklose bakkers verdedigd in hun strijd tegen het 
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goedkope brood van Volksbelang, die gesteund werd door Het Welzijn van 
Eekloo. Jan Speltinckx, directeur van Volksbelang, bouwde in 1892 met 
de steun van baron t'Kint de Roodenbeke, René Vermast en Remy Van 
Brabandt in de Kaaistraat een bakkerij en een vergaderlokaal. De 
Werkmanskring, die in januari 1893 werd ingewijd48. Speltinckx had in 
de beginperiode meegewerkt aan De Vaderlander en besefte dat de 
christen-democraten in Eeklo een eigen persorgaan moesten hebben. Op 
2 augustus 1894 verscheen het eerste nummer van Het Volksbelang van 
Eekloo, vanaf september met de ondertitel Gei1lustreerd familieblacL er 
werd geen prijs vermeld. Het blad werd gedrukt bij Volksbelang. Kaai
straat Eedoo. De Eeklose christelijke arbeidersbeweging had in 1894 de 
drukkerij van A.B. Van Han overgenomen en overgebracht naar het huis 
Van Waesberghe in de Zuidmoerstraat49 . 
Het Volksbelang verscheen onregelmatig. Vermoedelijk kwam het op de 
markt als aanloop naar de nationale verkiezingen van 14 oktober 1894. 
de eerste met algemeen meervoudig stemrecht. en moeten we het als een 
kiesblad beschouwen. Het laatst voorhanden nummer van Het 
Volksbelang van Eekloo dateert van september 1894. In januari 1895 
begon dezelfde drukker met het weekblad Recht voor Allen. zodat we Het 
Volksbelang ook als een voorloper ervan kunnen bestempelen. 

1.1. 10 Recht voor Allen (1895-1914) 

Recht voor Allen begon op 6 januari 1895 te verschijnen met als 
ondertitel Katholiek Antisocialistisch weekblad voor Vlaanderen, een 
ambitieus opzet voor een Eekloos blad. Het was ook iets goedkoper dan 
vergelijkbare weekbladen. 4 frank per jaar in Eeklo en 4.5 frank in België. 
Drukker-opsteller was Pieter François, Boelare 12. leraar aan het Sint
Vincentiuscollege, boekhandelaar en beheerder \'an de dnlkkerij van 
Recht voor Allen50. Begin 1900 werd de drukkerij O\'ergebracht van de 
Zuidmoerstraat naar de Markt nr. 53 (na hernunulleling nr. 65). achter 
de winkel In Sint-Joseph van Pieter François-Vens. 
De verantwoordelijke uitgever was Aloïs Smitz. stoelendraaier en conci
ërge van het jongenspatronaat in de Raamstraat 51 . In het programma 
stond dat Recht voor Allen "verscheen met het bijzonder doel pan het soci
alisme te bestrijden: Het zal den grooten vijand van alle orde moeten pol
gen op zijne wegen. wil het z!fll doel bereiken: Godsdienst. Huisgezin en 
Eigendom verdedigen. De rechten van den werkman ter harte nemen. de 
misruiken waar ze ook bestaan aamv!fzen. en de middels aanduiden om 
ze uit te roeien { ... l Om die T1loei/!Ike taak [vel te verlll.lllell. zullcn w!i de lee
ring volgen van Leo XIII. onder andere in zijnen rnerkwaamigen brit?" o[,<'r 
de toestand der werklieden zoo volledig mogelUk bCl1at"52. Recht voor 
Allen zou in het spoor van de Gentse anti socialistische krant Het "olk ck 
principes van Rerum NovaruIl1 verdedigen. In het binnen- en buitenlands 
nieuws werd uitgebreid aandacht besteed aan sociale problt'lllt'n t'tl dt' 
eisen van De Belgische Volksbond. de chriskli.lke arbt'idt'rsbt'\\'t'ging : dt' 
evenredige vertegenwoordiging, verplicht lager ondt'l\vUs. dl' zondags
rust, vermindering van het aantal werkuren. nfsl'hnn1ng vnn dt' llIilitklo-
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ting. etc. Het blad was Vlaamsgezind en anti-militaristisch. Toch stelde 
Recht voor Allen zich gematigd en verzoenend op om de eenheid in de 
katholieke partij te behouden en probeerde het zo het Daensisme de pas 
af te snijden. 
Pieter François ruimde veel plaats in voor het plaatselijke nieuws, vooral 
nieuws van diverse christelijke vakverenigingen en aanverwante vereni
gingen van christen-democratische signatuur die veelal hun activiteiten 
in De Werkmanskring (Kaaistraat) of in de Patronage Piusbond (Raam
straat) ontplooiden. Ook de Boerenbond kon op ruime aandacht rekenen. 
Buiten wat Meetjeslands nieuws was er over de rest van Vlaanderen niet 
veel te vernemen. De advertenties op de laatste bladzijde kwamen bijna 
allemaal van plaatselijke handelaars en bedrijven. 
Recht voor Allen schoot met scherp op de Gentse socialistische bladen, 
o.m. De Toekomst. en op De Stad Eecloo, het orgaan van de Liberale 
Associatie van Eeklo. Die twee zaten mekaar voortdurend op de nek in de 
strijd om de gunst van de werkman. Vaak werden artikels gepubliceerd 
onder schuilnamen zoals Slaetoe, Rechtuit en Spectator. Occasionele 
medewerkers waren de journalist-schrijver Oktaaf Steghers en vermoe
delijk Desiré De Poortere, onderwijzer in de stadsschool53 . In juli 1905 
noemde het katholieke dagblad Le Patriote Recht voor Allen het blad van 
graaf t' Kint de Roodenbeke. 
Vanaf 1905 verscheen geregeld Rik Van Bommelen, een cartoon avant-Ia
lettre, steeds hetzelfde figuurtje dat snuiftabak in zijn neus steekt, een 
beeld voor "heb je 't begrepen?" In een tekst van een tiental regels werd 
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Eecloo~ den 30""" Augusti 1897. 

RE~HT VOOR ALLEN 

ONZE FEESTEN 
Ih~.'y.t· ... ! 

lmnr priJKt II"! I,.-..'Id th'$; )!rnntNl tolt US, 

YUU!' I'Ntwi!! In zUn g-Jorj,~lnn .. , 
AI" huldeblijk (·n lil·r.Jl!'puwl. 

, "lUI Ef'I..'luo'!,\ ~I:ul. \'lm 'I ~\"CtJt,s.l;lI\d. 
VUil \'lulIfU.lcl'lllnrJ. \1111 X(·d(·rhlmt. 

IIUt'7ll !'! 
I~(lltdl"j'y ~ l.(·d!.,,,"~!r..'·(·Hu{rI'" 

;\ ooit. II1IUlI' nooit! hcdt Et-dllll, ju \lullIl· 
rlcrtn. :mlk ceUf'1l tlng Ik'lt'{·ed ~clUk dl\l1l~tlg VHU 

RÎs!t:'ren I H. wildl' 1't!f!gr>n: -hot gold ,10 ,'(!rhc(,I'· 
lijkmj! vun F.A"t.·loo·~ gt'Ootcn DI('lItOl''': :nnm' 
't i:i Ifll"CI', 'L 18 veel IIlt:cr! Al Wie \'!uamS<'h 
blUf,,1 in dl' 'td~l'un 11I~t'fl, ht'f·j \'1nnnol',,:n, ui 
UIlY.L' VIUllll1.!tf'hc pl'O\'i11t~r.n WlIl'I!n up El'C'!no's 
II1n1'kt, p-PRt'llItlll',1 ronfllwt Bt>t~ld \'fln ,11'u J!ml)' 

h'lI. (If!!! ollstt·rr,·I~i1,(!1l :\lul1, 111(' y.ljn St'hnon ,'u 
IIlllohtill tnlellt. l.ijllC ~"'''UlUJlII.'hl, y.\;n 1II'I,t nn ~\in 
Il(!lnlu~ ! uilt·, l\k'H f.rt·t·IIUlif.."(llt"'('11 tcwj.ft!wijd IlUd 
flllll dt~ gl'OOtlh:lll \1111 'l 11I~\'t' \ 1111111111.'1'\'11, HIIII 

\,hlllil/lc'r,m!l kl'jstClJl' 1.1!fllll1, ll/Ut "hUlIlIll'I\'II!oo 

~llt~I,'n nll!,I, nun "Juurnll"'t-Ins 1I1ll,'IItig "u'!lnulw 
lalil. () ! hun'l Lt'dl'~Ullt'k IUIII ,(ljll "llIlIlltll''''1I 

1.00 I!t'!·lt .. hjk Ih·r! )':11 \'Ijfllj.: JIII'('11 nu 1~11l \'I'k'Jl~ 
t~lhK u\j'll~d .. n. kUllit \'1111111.1(''''1) tlhll~huul' X~I' 
TH' hl'QIlt.t'1I ht'l·!tulli .. Illllrllll!~U, w\'l hlnt'IIlt'1I "11 
InIIWf'I't'll Ollil. 1'1111"(\11,1'1\ aijlll'l"'! wark 1'11 1It1~'iIIJ{ 
1111""'1'11 ill Inm'hltH" ,,~kOOl'fI'\1I hl·/illJ.:"V\ 1"1\ in 
onht'!I,!I,,'ijr,.IUk4'J1 ~t"l''''ldrlfl ttwjuit'ht"1 ! 

.. IJfH'!C'{'! /HUlf "IJd Jij" A.,,,,,, l- "Ü I,.,.(I! • 

Zou Idllllk IlI'lulL Ihlll,tllIIllIUlluh'lI "1\11 1II1I1IIH'I1. 

'I'II\lWt'll t'll klT,d~r 11 ! ElIllC'l ~nllhn tlondt'l'dt" t'" 
tl'JIIllwlh'!f ft 'llmill'll, til! hlok~"11 hNmllt'u f 

Iltlilh. w\i 1',,-.:d"11 I ... l: Vlllltud"I't'I\ "Itll'th' 111111'1' 

dil 11 I(Unr.1I ltillhtt",: h,'l \'Il'nll\ in Ilo gt'out
~'Im hf'l(l{1j.{IIIj.t \'4111 HI"~,'I't'n ",illl' l'I~I'n" f.fl't\tll. 
hl',d, zlin rot"unjk \'t'I'I,>,lt'II, t~lltI· h01'l(l1il tin tUl'-

kun""t, dl! l1.!chtt.m '1Ui II'UIH.· l·U\I,·n 
\'UIl 1.IjU Arlflw.\lulIlI. 

l<!llm 't lIudclUlI ""1\ \'IUUlIdl't'tlP' 

julx>h'n 11:.' Zlln~n Wil" d~ t,e.· .... ;.'lll"rtt.· Jlnn::, .\1-
ht"l"Chl '1\0 It'lgié. Ih.' hoor '-;In ~ \':l.fC'rhnJ' 
En 'rVór Lt'rl.l!fllll'k .. ~tnnd~'ld 'Prol.. 111.1 di' 
o1I('hoon," tn:.1 "all th:on nh-hh'r ~ en :,,-'1 \ Innnl~Jn' 
volk hrnt-ht hl'lJl o\'C'r lhrr. blrjt.. '"11 :::.""nl~~'k 
heit! ('I'tle O,'n.tIC, ~oo l-P\llllcrlJ~.700 ,I:u", b.'l:.r. l";OO 

n)UchtJ~. zoo t"t~ndrnehb~. lift! fl~ jOo)"..,..lml~ J.('kt"r 
Ilit.,p })(I"~Y'f'1l ht'f'n:..~ In('hl - Ik. \,.t~. fI'''' .!rlt 
dil ml~ m'J I'nO 7t't'I' ~ltlinllt" ~ 

.1n. t..\d~l, .. Prws, In'*. \'lmalt'sclJ{" \ t'U. h"miut 
C! l\n gistC'l\'1l hl'l.·fI Nn 111('1)\\,' l\J1nd "~n 
heM ... (lil OIl\'t'rl)f't't.lkh:m.~ troom, Iht \'(\U. A:\h r 
'·:l!-Ig-MönOE'J't.t ! ... O! On\'l'I"',..~,,~oJlJt l~ dl' ,I~ \'~U 
gl<tlrrt'1l \'onr Ercloo C'u "oor \ltt~Ultkl'''u ' .. 

Ih\1 hr.ln~ T'~rnf'U" I ...... t\to,,-t,lt), u."' 
Voor 'I OO$F ttM lIud 

luo hlUIl hij Irnu" h"1I; \ l.Aml1\J:" h.1" 
\ ""lr "tiltlllihMUr 1111~,\ ... l+u·hll"~\\:1.'" 1 

,/luttl'l .. ·.~ I,l'OI,',,,.(,.t,,,, .... ,.. 

PLECHTIGHEDEN. 
r~lI' h. h, ...... ·hrltn·u \TUI"'r Ol"" d", bij'I,n.lrNt' r". 

Irn ,lrr Ilrut.ll~h<- l"t"·hhlo{h,'!.I. M,'" " ..... , ,t~l F_ .... ·1(1oo·. 
lu Ilt., 1"''''11'''11 11"r l.t .... I....:.1.'''·\.<tf ......... h.·n. ,,11t' l .. ,rI\!
... ·hllil Hun kliut IUIII al"''''' : :\11,· "'''NhIlIlM'Ct<-Il. all<
kln""rn, I'Il1t' "1»u.I'\11 luuhl,ln mu~r ,,,'u~" NI •• .. IK' 

,1C"1. 11,,,.'Ilff" "r~"lool\t'n w, ... ·" ""1'\1 (lt IlniflU:. 1..N\fi. 
"Il,,~w,\rkt ; .Ir> h"'-\I'11. SI .. ),,,'N trn .. (\I1'·.·rnL ... ·lh .. ~'r 
uln ~I(\ hl»t~(11\(\1 C '('11,. h' 61'''\ .... " :llIn h\" mln" .. "," .I,-r 
l:t&nln,,'; ti" Ih ... ·r t:nmhli'11 huu,,'dt\ .hl1\'C'U\ul \"OOr 

)h\l 1~ .... \ltI ; d,\ hl""r )1(1 ~.r", Wntn .. "I" Ihl '"'thld.·. Itfl 

hN\r \'1111 tiC' Pultt.'. \1'tn O,ln1. \'l'Nh''''~ ,h., , •.• ·'i.' 
,n\II \'(ln .11111 \\\,rkl1\»lloU,rlllJ,t. ,,,,,nt ~l .. ~.,~\ ... l .'" 
I.,tUll'l! Idnn"" h~II, I{ '11 hUrul4lk'r \\l"",1 ,ftU •• ~ fOll 
fI.ml-. "nn dc.' h<, ... ,,'n I)J \\'"C'lIh'r. ltun.""uu ... ·I.'f, 1'U 
Jo.. .. Ih' Sc-lI(1I'I~'f\', til\\ \'nl1 tlrU U\'U'\,'"\'n "~ ttrn :t""", 
0l" th' ""·ot WlII"" CIm .,11(" 1'1" '~al,'n l'lI tI" 1 __ ""''''1\'11. 

Iltlu!lC'(\I:l/ol: "'1'1t h(lt ",lf\I'dllk \\\Ih"'\III. \ r\)t'J\II "'dil" 

""''''" \"tnth·lijl\ lu\' ht~'ld .. H, lu" t.oll': ','f"fo"dllr 
hl'4'hl. In 1\(",:100 l(lt·; .'Il t""'r\lq \\",,1 t\fll. ".~I"" 
11t" jt'\t\ll\n fllI jtlbt\ll'In \1111 .lt' " 
'nonnf'l"n, "I' ,i,' ,uH 1o"4,~",'n ',".\ 
\'\ln,l ... IUItItl"1I da ~\o1(k(ln, ".1:""-



DE PERS IN HET MEETJESLAND IN DE 19DE EN 20SfE EEUW 

dan een anecdote verteld. waarin Rik Van Bommelen. meestal een boer. 
maar hij kon ook andere beroepen hebben. zich door zijn domheid bela
chelijk maakt of bedrogen wordt. De geestelijke vader zou wel een Remy 
Van Brabandt kunnen zijn. 
Recht voor Allen was een degelijk opgesteld en verzorgd uitgegeven week
blad dat kwalitatief niet voor Gazette van Eecloo of De Eecloonaar moest 
onderdoen. De oplage bedroeg in 1910 ongeveer 600 exemplaren per 
week. 
Na het overlijden van Pieter François in 1909 werd het blad verder uitge
geven door een opstelraad die wekelijks vergaderde. In 1910 werd stads
schoolonderwijzer Desiré De Poortere door Remy Van Brabandt. de afge
vaardigde van de Werkmanskring bij het Katholiek Verbond. aangezocht 
om vanaf 1 januari 1911 de redactie van Recht voor Allen op zich te 
nemen54. In zijn contract stond dat de bestuurder-opsteller van Recht 
voor Allen verantwoordelijk was voor het redigeren. corrigeren en verzen
den van Recht voor Allen. het innen van abonnentsgeld. de briefwisse
ling. de boekhouding. de betalingen, kortom het beheer van zowel het 
weekblad als de drukkerij55. Maandelijks moest hij het kasgeld boven de 
500 frank aan de maatschappij overhandigen. Als redacteur stond De 
Poortere onder toezicht van de opstelraad die iedere woensdag om 18 uur 
vergaderde en zijn artikels moest goedkeuren. Hij mocht aan geen ande
re dag- of weekbladen meewerken. De Poortere kreeg een vast ereloon van 
honderd frank per maand. één frank per nieuw abonnement en tien frank 
per schijf van 100 exemplaren boven de 600. Dat was een zeer behoor
lijke vergoeding. want als derde hulponderwijzer verdiende hij op dat 
moment 1.400 frank per jaar. 
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De Poorteres programma luidde: "Niemands rechten krenkend zal het 
(weekblad) meer nog dan voorheen de belangen der zwakken - der werk
lieden en kleine burgers - ter harte nemen en op den breden weg der gezon
de volksgezindheid met kloeken stap vooruittreden! De syndicale bewe
ging, de sociale ontwikkeling der werkers zullen in ons blad een moedigen 
en kloeken verdediger vinden." Tijdens de loek-out in de Eeklose textiel
bedrijven in 1910-1911 nam hij, zijn woorden indachtig en zijn overtui
ging getrouw, de verdediging van de arbeiders op zich. "De patroons mis
kennen op schromelijke wijze de vakverenigingen", schreef De Poortere. 
Pius Ryffranck van Gazette van Eecloo verweet hem dat hij met de soci
alisten verbroederde! 
Zoals alle andere Eeklose weekbladen hield Recht voor Allen op te ver
schijnen in oktober 1914 

1.1.11 Tendensen 

De periode van 1848 tot 1914 was ongetwijfeld een bloeiperiode 
in de geschiedenis van de regionale pers in Vlaanderen. Eeklo, het 
belangrijkste perscentrum van het Meetjesland, bekleedt daarin een niet 
onaardige plaats met tien titels. Drukkers waren toen de belangrijkste 
informatieverspreiders. 
In de periode tot de Eerste Wereldoorlog werden de teksten nog met de 
hand gezet, een vrij arbeidsintensief werk. De eerste regionale weekbla
den werden op een vlakke degelpers gedrukt. een te traag procêdê. als de 
oplage enkele honderden exemplaren bedroeg. In 1878 was Gustaaf 
Ryffranck de eerste drukker in Eeklo die een cilinderpers kocht. ook snel
pers genoemd, die manueel door middel van een \'liegwiel in beweging 
werd gebracht. In 1883 volgden zijn broers van De Eecloonaar56. Vanaf 
het begin van de 20ste eeuw begon de mechanische aandriJ\ing \'an 
drukpersen door een gasmotor in de stoomdnlkkeriJen \'an Gazette \'an 
Eecloo en De Eecloonaar. 
Alle plaatselijke weekbladen verschenen de zondag, maar ze werden ten 
laatste op zaterdag gedrukt en verspreid. De Me:-e:-tJe:-slande:-r e:-n zijn con
current De Vaderlander versche:-nen e:-e:-n tijdlang op woe:-nsdag e:-n zate:-r
dag. 
De verkoopprijs van een wee:-kblad onde:-rging weinig \'erande:-ring in de:-
19de eeuw, de gemiddelde pr~js van een jaarabonne:-ment be:-droe:-g \ijf 
frank, van een los nummer tien centiem. 
Tot de Eerste Wereldoorlog we:-rd ee:-n wee:-kblad nog door êên maIl 8 .. 1111e:-ll
gesteld. De opsteller, vaak ook drukker e:-n uitgeve:-r. schre:-e:-f e:-e:-n hoofdar
tikel, sprokkelde de binnen- en buite:-lliandse rubrie:-ke:-I1 uit de:- nationale 
kranten, verzamelde het plaatselijk e:-11 Me:-etjeslnnds nie:-uws e:-ll \'tIlde:- \'oor 
de rest zijn weekblad met hc:'t fe:-u illetoI1 , de:- burge:-rlUke:- stand. marktpriJ
zen, kermissen, verkopingen. aankondigingen t:'n allt:'rlt:'i redmllt:'s. 
August Van Acker en Pius Ryrrranck staan model \'oor dit typt' redac
teurs. 
In weekbladen uitgegeven door be:-Iange:-ngrot'pt'n (politieke partUt'n t'n 
vakverenigingen) kwam e:-r een scheiding vnn tlt' l\lI1ctit's. Ik Mt't'tJl'slnn-
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der en Recht voor Allen werden twee of drie functies gescheiden gehou
den. 
De periode tot de Eerste Wereldoorlog wordt gekenmerkt door een hevige 
strijd tussen liberalen en katholieken om het overwicht in de 
Eeklose/Meetjeslandse pers. Vier van de tien sedert 1848 in Eeklo opge
richte weekbladen behoorden tot de liberale strekking, zes tot de katho
lieke, waarvan twee onpartijdige, één gematigde, twee klerikale en één 
christen -democratische. 
De onafhankelijke weekbladen hadden het moeilijk om hun zelfstandig
heid te bewaren, belaagd als ze werden om de spreekbuis te worden van 
een of andere politieke partij. De Eecloonaar en Gazette van Eecloo heb
ben \ijandige overnames kunnen afslaan. Het groeiend aantal titels tus
sen 1864 en 1914 is niet alleen het gevolg van de gestegen alfabetisering, 
maar ook en vooral van de pogingen van politieke partijen en strekkingen 
om zelf een persorgaan in het leven te roepen. In 1914 bestonden er van 
de tien titels nog vier: een katholiek onafhankelijk blad (De Eecloonaar), 
een katholiek (partijgebonden) burgersblad (Gazette van Eeclool, een 
christen-democratisch arbeidersblad (Recht voor Allen) en een liberaal 
(partijgebonden) blad De Stad Eecloo. Dat er van de zes katholieke bla
den nog drie overbleven, was vooral het gevolg van het concentratiestre
ven van Pius Ryffranck die de katholieke pers wilde monopoliseren. 

1.2 ADVERTENTIEBLADEN 

1.2.1 Annoneenblad van Eedoo en het Arrondissement (1864-1891) 

Vanaf medio 1864 publiceerde de oudste Eeklose drukkerij A.B. 
Van Han en zoon. gevestigd op de Markt een advertentieblad getiteld 
Annoncenblad van Eedoo en het Arrondissement57 . Het telde vier bladzij
den van 31 bij 42 cm met drie kolommen. Het blad verscheen op zater
dag en kostte drie frank per jaar. Het Annoncenblad van Eecloo en het 
Arrondissement wierp zich op het meest lucratieve deel van de markt. de 
advertenties. Het bevatte notariële bekendmakingen. verkopingen. publi
citeit. advertenties. marktprijzen. spoorwegtabellen en zakelijke medede
lingen. Het Annoncenblad bevatte geen nieuws en was dus geen opinie
blad. Van Han verhuisde in 1887 naar de Boelare en stopte met het blad. 
toen hij de drukkerij verkocht aan Volksbelang/Recht voor Allen. Het 
laatst voorhanden nummer dateert van 4 oktober 1891 

1.2.2 AnnoncenbLad van Eedoo en het Meetjesland (J 907-1908) 

In 1887 begon Richard Heysse-Walleghem. fotograaf en hande
laar. met een goedkope snelpersdrukkery op de Groote Markt 71 in Eeklo. 
In 1895 was ze gevestigd in de Stationsstraat 16 (later 20). Hij drukte 
bidprentjes. briefhoofden. strooibiljetten. e.d. Op 2 Juni 1907 publiceer
de hij het eerste nummer van het Annoneenblad van Eedoo en het 
Meetjesland. gedrukt op groen papier. Het was een gratis blad dat 
gedrukt werd In 5.000 exemplaren en wekelijks werd verspreid "in alle 
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steden en dorpen der provincie Oost-Vlaanderen tot zelfs in Zeeland." 
Heysse wilde de te verkopen panden "in photogravuur als natuurlijk 
ajbeeldsel in 't blad opnemen." Voor advertenties kon men ook terecht in 
de Perkamentstraat in Gent (tel. 532). Het blad was vermoedelijk geen 
lang leven beschoren, want het laatst voorhanden nummer is 36 van 26 
januari 1908. Het bevat een foto van de winkel van Richard Heysse in de 
Stationsstraat 20. De meeste advertenties kwamen uit het Gentse. 

1.3 KIESBLADEN 

1.3.1 Jan Rechtuit (1902/1904/1908) 

De eerste reeks nummers van Jan Rechtuit verscheen in de aan
loop naar de verkiezing van één volksvertegenwoordiger van 25 mei 1902. 
De ondertitel luidde Katholiek Strijdblad. Het kiesblad telde vier bladzij
den van 42,5 bij 31 cm, of een blad van Recht voor Allen in tweeën 
geplooid. De verantwoordelijke uitgever was Aloïs Smitz. Raamstraat 2 in 
Eeklo, die ook verantwoordelijke uitgever van Recht voor Allen was. Het 
kiesblad werd gedrukt in de drukkerij van Recht voor Allen. Het tweede 
nummer verscheen op zondag 27 april 1902 en dan ging het vermoede
lijk wekelijks door tot 25 mei. Jan Rechtuit bevatte kiespropaganda ,"oor 
de katholieke kandidaat en haalde sterk uit naar de socialisten en libe
ralen. Achter Jan Rechtuit. een medewerker die vroeger al in Recht voor 
Allen geschreven had. zou wel eens priester Edgard Pattyn kunnen 

N. () N.!I -_ ...... _-----------------

JAN RECHTUIT 
KATHOLl.EI{ STRIJDBLAD .. 
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schuilgaan. Die was op dat moment leraar in het Sint-Vincentiuscollege 
en publiceerde soms onder het pseudoniem Jan van Eecloo. 
De tweede reeks (dertien nummers) van Jan Rechtuit werd gepubliceerd 
in de aanloop naar de nationale verkiezingen van 29 mei 1904. Het eer
ste nummer dateert van zondag 14 februari 1904. Het kiesblad verscheen 
om de twee weken en vanaf nummer 5 (10 april 1904) wekelijks tot 29 
mei 1904 (nummer 13), de dag van de verkiezingen. 
Een derde reeks van Jan Rechtuit begon te verschijnen begin mei 1908. 
Het nummer drie van 20 mei 1908 bevatte foto's van de kandidaten, o.m. 
van Arthur Verhaegen. Het vierde en laatste nummer verscheen vermoe
delijk op 24 mei, de dag van de nationale verkiezingen. 

1.3.2 De Vrije Stem (1903) 

Als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 
1903 verscheen op zaterdag 10 oktober De Vrije Stem nummer 1. De ver
antwoordelijke uitgever was andermaal Aloïs Smitz, Raamstraat 2 en de 
drukker was Recht voor Allen. De afmetingen waren dezelfde als die van 
Jan Rechtuit. Het blad bevatte kiespropaganda voor de katholieke kan
didaten. Er verscheen een tweede nummer van De Vrije Stem op donder
dag 15 oktober en vermoedelijk ook een derde gedateerd op zondag 18 
oktober, een nummer dat al de zaterdag verscheen en dus nog een oproep 
deed om voor de katholieke kandidaten te stemmen. 

~rl. ZATEHDAG ] 0 OCTOBEH ] BOa N' J. 

De Vrije Stem 
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1.3.3 De Klaroen van 't Vrije Noorden (1912/1925/1929) 

Het eerste nummer van De Klaroen van 't Vrije Noorden ver
scheen op zondag 21 januari 1912. Het leek er naar dat er een nieuw 
weekblad op de markt gekomen was. Het blad was genummerd eerste 
jaargang nummer 1 en kostte twee centiem per nummer58. Het telde vier 
bladzijden van 44,5 bij 31,5 cm met vier kolommen. De verantwoordelijke 
uitgever was Aloïs Smitz en het bureel was gevestigd op de Groote Markt 
63 in Eeklo, de boek- en papierhandel In Sint-Joseph, tevens drukkerij 
van Recht voor Allen. De Klaroen van 't Vrije Noorden bevatte nieuws uit 
de streek en zelfs een feuilleton Een kruisweg. Pas bij het achtste num
mer (10 maart 1912) werd er gesproken over de nationale verkiezingen 
van 2 juni en werden de kandidaten van de katholieke lijst voorgesteld. 
Nummer 21 (9 juni 1912) meldde "Triomf-Triomf (de verkiezingsuitslag) 
en riep op om bij de provinciale verkiezingen van 9 juni voor de katholie
ke kandidaten te stemmen. 
Het blad verscheen ook nog in verkiezingsperiodes na de Eerste 
Wereldoorlog. 

1.4 ANDERE BLADEN 

1.4.1 De Beurs (1889-1899) 

Pius Ryffranck nam in februari 1889 ontslag als hoofdbediende 
van de Nationale Bank in Eeklo om met (Karel) August Pattyn. rentenier 
en grondeigenaar, een vennootschap op te richten voor de uitbating van 
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een wisselkantoor en de oprichting van een Vlaams fondsenblad. Hij vond 
dat de beurs in de Vlaamse kranten weinig of geen aandacht kreeg en hij 
achtte zichzelf op financieel gebied deskundig genoeg om anderen van 
ad\ies te dienen. 
Het eerste nummer van De Beurs, Financieel Zondagsblad met als motto 
Voor 't nut van iedereen. verscheen op 30 juni 1889. Het beursblad werd 
eyeneens door Pius' oom, GustaaJ R!1lJranck-De Backer. Groote Markt 48 
in Eeklo gedrukt. De Beurs kostte 2,5 frank per jaar voor België en 3 
frank voor Holland. voor een los nummer betaalde je 10 centiem. Het 
redactieadres was Kerkstraat 23 in Eeklo, waar Ryffranck zijn wissel- en 
effectenkantoor had, en ook Anspachlaan 104 in Brussel, waar het kan
toor van Grosjean en Cie, publiciteitsagentschap, gevestigd was. De 
Beurs. "eenig Vlaamsch wekelykschJondsenblad voor België", vulde vol
gens Pius Ryffranck "eene groote leemte aan in de Vlaamsche drukpers, 
en zal onder opzicht van volledigheid der inlichtingen, niets te wenschen 
overlaten59 ." Het blad bevatte het wekelijs nieuwsoverzicht, een fondsen
tabel, bijzondere berichten over voorlopige aandelen, lijsten van lotingen 
en trekkingen, een brievenbus voor vertrouwelijke vragen aangaande de 
beurs en verwisselingen van aandelen. 
In 1896 werd W. Vogel samen met P. Ryffranck als bestuurder vermeld. 
De Beurs hield het alleszins tien jaar uit, het laatst voorhanden nummer 
dateert van 22 oktober 1899. 

1.4.2 De Sportduif (191 0-1914?) 

Sedert 9 januari 1910 publiceerde de drukkerij van Edmond 
Ryffranck-Reychler, de zoon van Gustaaf, Boelare 17 in Eeklo De 
Sportduif. een blad voor duivenliefhebbers, met als ondertitel WeeklYksch 
Duivenorgaan en als motto Voor Vlaanderen - Voor Holland60 . Het blad 
telde acht bladzijden van 36,5 bij 27,5 centimeter met drie kolommen. 
Een jaarabonnement kostte 3,5 frank per jaar. 

NOTEN 

I. Th. LUYKS, Overzicht van de ontwikkeling der communicatiemedia. Brussel. 
1970. 

2. Frank BEKE en Gert VAN OVERLOOP. Den Vaderlander. in: Nieuwe Encyclopedie 
van de Vlaamse Beweging. 

3. Decreet van 16 oktober 1830. artikel 2: "Elke wet oJ bepaling die de vrije uiting 
van de denkwijze en de verspreiding van de leerstelsels door middel van het 
woord. de drukpers oJ heL onderwijs hindert, is opgeheven." 

4. Vertaling: Grondwet van België. uitgave versierd met platen. Brussel. 1852. 
5. In 1866 waren op 9 544 Eeklonaars nog 5 895 analfabeet. 
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6. De persvrijheid in Frankrijk was van korte duur. Na zijn staatsgreep in 1851 
stelde Lodewijk-Napoleon een einde aan de vrijheid van drukpers. Hij eiste zelfs 
dat België hetzelfde deed. vooral om de Franse ballingen in België te muilkorven. 

7. Pieter Ecrevisse werd geboren in Obbicht dichtbij het Limburgse Sittard op 3 juni 
1804. als zoon van een landbouwer. tevens eigenaar van een papiermolen. Als 
kind verloor hij drie vingers van zijn rechterhand en was daardoor onbekwaam 
om in het ouderlijk bedrijf te helpen. Daarom mocht hij gaan studeren en hij 
haalde het diploma van onderwijzer derde categorie. Vanaf 1828 gaf hij les en 
studeerde hij tevens wiskunde en wetenschappen in Amsterdam. Als leraar 
Nederlandse letterkunde en wiskunde aan het Atheneum van Charleroi. maakte 
hij de Belgische Omwenteling mee. Hij betreurde de scheiding van Noord en Zuid 
en was. zoals de meeste Limburgers. voorstander van een onverdeeld Limburg 
onder Belgische vlag. Ecrevisse ging dan rechten studeren aan de Leuvense 
(Rijks)universiteit. In januari 1833 vestigde hij zich als advocaat in Sittard en 
enkele maanden later trouwde hij met Hubertine Burgens. de dochter van een 
gefortuneerd Sittards koopman. In Sittard gaf hij les in handel. boekhouden. 
geschiedenis en wiskunde aan het College van A. Kallen en werd gemeente
raadslid. In 1837 gaf hij de Nieuwe Sittardse Almanak tot Nut en Vermaak uit. 
Als secretaris van het Comité Patriotique voor de rechter Maasoever had Pieter 
Ecrevisse resoluut de Belgische kaart getrokken en na de ondertekening van het 
Verdrag der XXIV artikelen in april 1839. waardoor Limburg definitief in tweeën 
werd verdeeld en Limburg over de Maas bij Nederland werd gevoegd, vreesde hij 
moeilijkheden. Zoals veel Limburgse intellectuelen en industriëlen greep hij de 
kans om Belg te blijven en hij postuleerde voor een betrekking van vrederechter 
in België. Wellicht rekende hij op een aanstelling in Limburg. maar op 3 juni 
1839 werd hij benoemd tot vrederechter in Eeklo. 

8. Paul VAN DE WOESTIJNE. 150 jaar van De Eecloonaer tot deEecloonaar. Eeklo. 
1999. 

9. Tot 1868 gebruiken we de spelling De Eecloonaer. nadien De Eec1oonaar. 
10. In het nummer 46 van elf november 1849 werd August Van Acker voor het eerst 

opsteller genoemd. 
11. Desiré Ryffranck was de tweede zoon in het gezin Ryffranck. geboren in 1820. In 

1842 huwde hij met een Tieltse weduwe. Louise Wambeke. en werd winkelier op 
de Markt in Tielt. Het was daar dat zijn jongere broer. August Ryffranck. 
inwoonde. toen hij in de jaren veertig (bij Horta?l het drukkersambacht leerde. 
Toen zijn vrouw in 1848 stierf. bleef Desirê Ryffranck in Tielt wonen en zorgde 
hij. samen met zijn schoonvader. voor de opvoeding van zijn kinderen. Na het 
overlijden van zijn Jongste dochter. Delphine. in 1863 week hij met Romanie. zijn 
enige overlevende dochter. uit naar Gent. Toen hij zich in 1871 terug in Eeklo 
liet inschrijven. kwam hij van Roeselare. Het is dus niet zeer duidelijk waar hij 
woonde. in Gent. in Roeselare of in Eeklo. toen hij in 1868 redacteur van De 
Eecloonaar werd. Het is ook zeer de vraag of hij op dat moment wel etl'ect!ef of 
alleen maar bij naam opsteller van De Eec100naar was. 

12. De drukkerij en het weekblad werden verkocht voor 4 000 frank. alleen de twee 
persen. de grote voor het weekblad en de kleine voor familiedrukwt'rk. werden in 
de verkoopakte vermeld. De brouwerij was 3 000 frank waard en de achterstal
lige tegoeden van drukkerij en bierbrouwerij nog eens -* 000 frank. Dt' drukke
riJ was dus meer waard dan de brouwerij. vermot'delijk omdat ze- ook 1lwt'r ~t:'ld 
in het laatje bracht. Met de- hele transactie was on~t'vet'r 30 000 (~oudlfmnk 
gemoeicl, omgerekend ruim 12 miljoen frank of 300 000 Euro. t'en IlI\1lzlt'nlijk 
bedrag waarvoor de drie broers zich zwaar In eh' s('huldt'll tllOt't'tt'll stt'kt'll. 

13. In 1880 was 43% van de dlenstp1ichtl~t>n on~t'le(tt'rd. In 1872 no~ ~~6% t'n In 
1892 maar 16%. 
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14. Noël Cauwe werd geboren in 1865 als zoon van de Waarschootse brouwer Desiré 
Cauwe, wiens weduwe was hertrouwd met de Eeklose textielfabrikant Francies 
De Maere. Blijkbaar interesseerde Noël Cauwe zich niet voor de brouwerij, want 
bij zijn huwelijk in 1897 stond hij ingeschreven als schrijver, bediende dus. Hij 
vestigde zich als likeurhandelaar in de Stationsstraat in Waarschoot. 
Vermoedelijk kende brouwerszoon Pieter Ryffranck de brouwersfamilie Cauwe en 
de stiefvader De Maere en was de winkel van Cauwe een van de plaatsen in 
Waarschoot waar De Eecloonaar te koop was 

15. Georges Ryffrancks, de enige zoon van Pieter Ryffranck en Stefanie De Taeye, 
werd geboren in 1883, Na zijn studies kwam bij in het ouderlijk bedrijf werken 
en nam de drukkerij in de Molenstraat en het weekblad De Eecloonaar over. 

16. De Eeckloonaar 3129 (19 september 1909). 
17. Ferdinand Cecile Berth werd geboren op 21 november 1815. Hij was eerst leer

ling en dan hulponderwijzer bij meester Pieter Verbiest. Berth richtte, hoewel hij 
geen onderwijzersbrevet had, in 1838 een privé lagere school op. Zijn onderwijs 
bleef beperkt tot Vlaams lezen en schrijven, andere vakken werden er niet gege
ven. Hij bleef ongehuwd en woonde bij zijn ouders in de Boelare 33. Hij was 
sedert 1841 trompettist bij Sint-Cecilia, was politiedirecteur (= verantwoordelijk 
voor de orde), commissaris (bestuurslid) en in 1857 medeopsteller van het regle
ment. Berth overleed op 28 augustus 1867. Hij werd in zijn inmemoriam in De 
Eecloonaer 968 (1 september 1867), het oudste lid van harmonie Sint-Cecilia 
genoemd. 
Zie: Paul VAN DE WOESTIJNE, De eerste zestig jaar van harmonie St.-Cecilia te 
Eeklo (1808-1867), in Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 8 (1994), p. 
97-121. Hugo NOTTEBOOM, Onderwijs in Eeklo, in 2003 te publiceren in Heem
kundige Bijdragen uit het Meetjesland, 2003. 

18. De Meetjeslander 1 (1874-1875), 8 (15 feb) noemt Het Meeyesland een bekend 
schimpblad dat wekelijks alles door de modder sleurt en op 19 december 1875 
meldt het dat Louis Ryffranck-Van Hoorebeke publiek eerherstel doet aan De 
Greve, wegens laster in Het Meetjesland? Er waren verkiezingen op 26 oktober 
1875. 

19. Lucien Lampaert heeft August Van Ackers bijdragen herschreven voor De 
Geschiedenis van Eeklo die tussen 1966 en 1973 in De Eecloonaar verschenen. 
Van Acker noch Lampaert vermelden hun bronnen. 

20. Paul VAN DE WOESTIJNE, Pius Ryffranck, journalist enfilosooj. in Appeltjes van 
het Meetjesland, 52 (2001), p. 157-209. 

21. Gazette van Eecloo en het District 63 (1929), 2997 (5 mei). 
22. Dit was dus de derde drukkerij Ryffranck in Eeklo in handen van drie neven. De 

oudste (drukkerij De Eecloonaar in de Molenstraat) werd eigendom van Georges, 
zoon van Pieter, en de tweede (in de Boelare) was eigendom van Edmond, zoon 
van Gustaaf, die voorheen zowel De Vaderlander als Het Welzijn drukte. 
De drukkerij van De Eecloonaar werd in 1928 gekocht door Karel De Sutter; de 
drukkerij van Edmond Ryffranck werd overgenomen door diens meester-drukker 
Hlppol1et Steyaert (Stationsstraat) en Plus Ryffranck liet zijn drukkerij over aan 
ziJn meestergast André Van Hecke (Markt). 

23. Gazette van Eecloo en het District 63 (1929), 2997 (5 mei). 
E. h. Edgard Pattyn (geboren In 1856), enige zoon van Ryffrancks (vroegere) ven
noot Karel August Pattyn, werd leraar In de colleges van Sint-Niklaas, 
Oudenaarde en Gent, onderpastoor In Luik (Saint Remacle), Sint-Gillis 
(Dendermonde) en NIeuwerkerken. HIJ kwam In 1900 terug naar Eeklo om les te 
geven In de grammatica (derde jaar secundair). In 1911 trok hij zich terug In de 
ouderllJke woning, Stationsstraat 94 (later gekocht door Prosper Van Acker, nu 
nr.88J, waar hij In 1920 overleed. HIJ schreef o. m. onder het pseudoniem Jan 
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Van Eecloo en Bert van Mettenyen romans en novellenbundels. Occasioneel 
werkte hij mee aan Gazette van Eecloo en Recht voor Allen. Remi VAN DE 
MOORTEL. Onze letterkunde in het Meetjesland. in: Het Koninklijk Atheneum te 
Eeklo viert zijn tweede lustrum. Eeklo. 1953. 91-92. en A. DE BEER. Gedenkboek 
Bisschoppelijk College Eekloo 1840-1940. Gent. 1946. p. 116-117. 

24. "Hij hield zich. bij voorkeur. bezig met alles wat de geschiedenis onzer stad betrof" 
Gazette van Eecloo en het District 60 (1926). 2834 (21 maal. 

25. Lodewijk De Vriese werd in Gent geboren in 1848. Hij bracht zijn jeugd door in 
Evergem. werd op 15-jarige leeftijd notarisklerk en werkte nadien als bediende op 
het gemeentehuis van Evergem en bij het provinciebestuur. In 1868 begon hij 
met de uitgave van Meiloover. Nederduitsch letterkundigjaarboelge (ter bestryding 
van de noodlottige invloed van geld en Priesterheerschappg1. waaraan o.m. 
Hyppoliet Ledeganck. Victorien Van de Weghe. Emiel Meganck. Leopold Van 
Acker. Julius Wytynck. A.V. Bultynck. mevrouw David-Van Peene en Karel 
Bogaerd meewerkten. 

26. De Eecloonaar schreef: "Wij haalden de schouders op en zegden: Dit liberaal blad
je is een doodgeboren kind. En inderdaad wij sloegen den nagel op den kop. want 
na het tweede verschenen nummer .... " etc. 
Later (De Meetjeslander 1 van 24 december 1874). schreef De Vriese dat hij die 
laatdunkende reactie van De Eecloonaar laf vond: "aan onzen corifrater van het 
letterkundig weekblad "De Eeklonaer". die zoo stil bleef als een muizeken zoo lang 
wij in leven waren. zoolang wij in staat waren hem te antwoorden. doch die den 
droeven moed had der lajhertigen ons aan te vallen toen wij koud en roerloos in 
het graf lagen. toen hij wist dat wij zwijgen moesten. dat bij hooger bevel. de stem 
in onze keel was versmacht. .. 

27. In 1874 werkte Lodewijk De Vriese als hoofdbediende bij het (liberale) gemeente
bestuur van Ledeberg en kon hij ongestoord een hele reeks liberale lokale bladen. 
waaronder De Meetjeslander. uitgeven. Hij schreef novellen. verzamelde Gentse 
zegswijzen en publiceerde een Vademecum voor de ambtenaar. De Vriese was 
een antiklerikaal (niet antigodsdienstig). progressief. liberaal. groot-Nederlander. 
Op een huldeblijk in 1919 te zijner ere in Gent georganiseerd. waren Alfred en 
Herman Bogaerd. zoons van zijn goede vriend Karel Bogaerd. en zijn Eeklose 
vrienden Karel Van Doorne. Prosper Van Acker. August Van Damme. Lionel Van 
Damme en Emiel Vande Putte aanwezig. 

28. Lodewijk De Vriese stelde vast "dat de redacteur "der Gazette" op zijne confrater 
van den "Eekloonaar" en de "Meeljeslander" dit l'oorrecht heeft. dat hij tot de zit
tingen van den Raad wordt toegelaten terwijl ik en M. R) FFRANCK stillekens 
t'huis mogen blijven. Inderdaad. iedereen weet. dat M. \1\N ACKER. opsteller-uit· 
gever der "GazetLe van Eekloo" (en het district) tevens secretaris der stad Eekloo 
is. en dat hU in deze hoedanigheid, overeenkomstig art, 112 der gemeentewet, de 
zittingen van den Raad moet bijwonen, om het prD<'es verbaal der ziltingt'n op fe 

stel/erf'. De Meetjeslander 2 (1875). 15 (4 april). 
29. Lodewijk De Vriese gaf 0.111. uit : Bnlsselsch l'olksblad, De Straal (KortriJk), De 

Verdediging (BnIAAe), Nieuws llan Gent en de l'oorgeborchten, De Vrtje Burger 
(Oudenaarde). Oostende's Weekblad en het tweetalige Chroniqllt' Meninoisc. 
Ze waren bestemd voor een publiek van landbouwers, arbeiders en mldcknstnn
ders. Hun inhoud bestond uit gepopulariseerde or \'ertnnldt' artlkt'ls uit 1.0. 
Flandre libérale waarvan De Vrlese een tiJdlang uitgever WHS. ZiJn hlndell gel utg
den, net zoals de moederkranl. van een rel antlkleriknllsllIt' man\" bt'\'ntlt'n ander
ziJds meer Vlaamse standpunten, Ze overleefden de lIberak \'t'rkit'~ing~mt'(krlan,~ 
van 1884 niet. 

~D. (Francles) Louis Hyl'frnnck was naasl hakkel' en kruidt'nlt'\' in dt' Bot'ln\'t' (lalt'r np 
de Botermarkt) oo'k koopman 111 hulden. Tol ~I.l1I hll\Vt'II.lk In 1 ~5n had hU Ihlli1-\ 
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ruim zijn aandeel geleverd in het uitgeven van De Eecloonaar. Hij had drie doch
ters en een zoon. Zijn enige zoon. Plus ((1860). een schitterend student aan het 
Sint-Vincentiuscollege. haalde aan het Gentse Conservatorium een eerste prijs 
voor piano en harmonie. Plus Ryffranck was medestichter van de Eeklose 
Schoolpenning. werd journalist. uitgever. gemeenteraadslid. stadsontvanger. 
wisselagent en bankier. Hij had een goede pen. zowel in het Nederlands als in 
het Frans. en was nauw betrokken bij het Eeklose verenigingsleven. 
Een biografie van Pius Ryffranck (1860-1937). een van de veelzijdigste en boei
endste Eeklose figuren van het laatste kwart van de 19de eeuwen het eerste 
kwart van de 20ste eeuw. verscheen in Appeltjes van het Meetjesland 52 (2001). 
Gustaaf (1834) was achtereenvolgens bierbrouwer. schrijver. boekdrukker. win
kelier. verzekeraar en uitgever van De Vaderlander. een Eekloos ultramontaans 
weekblad. Gustaaf Ryffranck was sedert zijn huwelijk in 1868 verzekeringsagent 
en boekhandelaar op de Markt 44 (latere nummering 48). Na het overlijden van 
zijn vrouw was hij in 1874 hertrouwd met een weduwe. Celina De Backer. uit 
Deinze en kreeg bij haar vijf kinderen. Hij werkte nog mee aan De Eecloonaar tot 
hij eind 1878 samen met zijn broer Louis het nieuw Eekloos weekblad. De 
Vaderlander. begon uit te geven. Hij overleed in 1900. 

31. Het water tussen beide groepen moet wel heel diep geweest zijn. aangezien de 
broers Ryffranck (van De Eecloonaar) De Vaderlander niet op hun persen wilden 
drukken. Het uitgeven van een concurrerend weekblad in een eigen drukkerij 
leidde blijkbaar niet tot vetes onder de broers Ryffranck. want zoals in het verle
den. bleef Gustaaf Ryffranck in De Eecloonaar reclame maken voor (kerk)boeken 
en andere waar. 

32. O.m. aan Henri Lippens en Karel Bogaerd. De Meetjeslander 6 (1879). 49 (26 
dec) en 7 (1880). 16.25.31 en 32. 
Jan Speltinckx was ook bestuurder van Volksbelang. de christelijke coöperatie en 
bakkerij In de Kaaistraat. en redacteur van het Fondsenblad. Voor Speltinckx en 
Daugimont. zie: Gazette van Eecloo en het District 61 (1927). 2919 (6 nov) en 63 
(1929). 2997 (5 mei). 

33. Zie: De Eecloonaar 43 (1891) 2234 (6 dec). dat een stuk overneemt uit De Stad 
Eecloo van ~een bakker die niet gauw vergeet: Weet gij nog. Mr. Pius. wat de 
'Vaderlander' in de tijd schreef ~oog voor oog. tand voor tand" en hoe de Eecloosche 
katholieken daarin aangemoedigd werden geen liberale winkeliers meer den pen
ning te Jonnen. " 

34. De Eecloonaar 33 (1881). 1668 (27 maal. 
35. Gazette van Eecloo en het District 63 (1929). 2997 (5 mei). 
36. Het waren vooral Ryffrancks directe stijl. ziJn snedige pen. zijn klare taal. zijn 

onge'l.Á)uten en volkse aanpak. die De Lille aanspraken en die de essentie vorm
den van zijn latere succes. 

37. Hugo NOTTEBOOM. Victor De Lille 1863-1940. in Jaarboek 1997 van de heem
kundige kring Het ambacht Maldegem. p. 13. 

38. Camll Prudent De Vos werd geboren in Eeklo op 11 maart 1866 en hij huwde in 
1888 met Mathllde De Roover. Hij was letterzetter (1880) en letterzetter-drukker 
(l890). waar anders dan in de drukkerij van Gustaaf Ryffranck? De Vos woon
de achtereenvolgens in de Collegestraat 51 en de Cocquytstraat 17. Hij vertrok 
op 6 augustus 1894 met zijn vrouwen twee zoons. Charles en Oscar. naar 
Antwerpen. 

39. De Eecloonaar 43 (1891) 2205 (17 meI). 
40. De Eecloonaar 43 (1891). 2231 (I5 nov) tot 2234 (6 dec). 
41. Pleter Bcrnard Van Acker werd geboren In Eeklo op 29 augustus 1830. Hij 

huwde achtereenvolgens met SlIvle Van Damme en Hortence SymynC'k. die alle 
twee jong overleden. Uit zijn derde huweliJk met Sophla Vormezeele uit 
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Waarschoot werd Prosper geboren. Pieter Van Acker was herbergter-kolenhan
delaar-drukker-uitgever in de Vlamingstraat 1. De Gouden Appel. Hij overleed 
op 28 september 1907. 

42. Prosper Bernard Aloïse Van Acker werd geboren in 1868 als zoon van Pieter 
Bernard Van Acker en Sophia Vormezeele. Hij werd kantoorbediende. Van Acker 
was muzikant in Sint-Cecilia (secretaris en dirigent in 1889) en de symfonie Peter 
Benoit. In 1899 was hij medestIchter van de literaire kring Het 
Ledeganckgezelschap en in 1902 van het Willemsfonds. afdeling Eeklo. HIJ was 
vanaf 1909 lid van de Eeklose afdeling van het Nationaal Vlaams Verbond en van 
de plaatselijke Commissie tot Vervlaamsing der Gentse Hogeschool. Daar ont
moette hij tal van prominente Vlaamsvoelende Eeklonaars zoals de schilder 
Arthur Lacufier. de Atheneumleraar Alfred Biltris. de journalist Oktaaf Steghers. 
de schoolopziener Karel Van Toortelboom. de industrieel Robert Standaert. dok
ter Achiel Haemers. ook Georges Ryffranck. redacteur van De Eec1oonaar. en 
Desiré De Poortere. onderwijzer en latere redacteur van Recht voor Allen. 
Prosper Van Acker was jarenlang bibliothecaris van het Willemsfonds. Hij publi
ceerde enkele dichtbundels en liet gedichten verschijnen in De Stad Eekloo, 
waarvan hij 25 jaar redacteur was. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield hij een 
oorlogsdagboek bij (dat binnenkort gepubliceerd wordt). In de jaren twintig en 
dertig van de twintigste eeuw werkte hij mee aan de weekbladen Het Liberale 
Noorden en Ons Blad. Prosper Van Acker overleed in 1937. 

43. Arthur Lacufier. directeur van India Jute Company en schilder. Jan Daneels, 
zoon van Alfred Daneels, vennoot van India Jute. 
Julien Augustin De Schryver werd geboren in Eeklo op 5 augustus 1862 als zoon 
van August De Schryver. nijveraar, Statiestraat 29. Hij studeerde rechten in 
Gent en trok als advocaat naar Gent in 1889. In 1891 huwde hij Lauisa Block 
en vestigde zich in Eeklo, in de Statiestraat 68. Zijn kinderen waren Magdalena 
(1892), Augusta (1895), Jean Edmond (1896) en Marie Lauise (1898). In 1900 
werd hij niet verkozen op de liberale lijst. In katholieke spotschriften wordt hij 
advocaat Kwaeraed genoemd. Hij was de oom van staatsminister August De 
Schryver. 
Aloïs Vos, onbekend. 

44. De Stad Eec100 I (1890). 1 (5 jan). Op de lijst van onaJhankelijken werden J. Van 
Wassenhove en K. Lehoucq gekozen. Ze noemden zich al \"llig daarna liberalen, 

45. De Stad Eec100 nam een lezersbrief op van een bakker die niet gauw L1ergeet. die 
schreef: Weet gij nog, Mr. Pius. wat de 'Vaderlander' in de t!ld schreef. 'oog mor 
oog. tand voor tand' en hoe de eecloosche katholieken daarin aangemoedigd wer
den geene liberale winkeliers meer den penning te Jonnen: dat het vleesch der libe
ralen oosterseh. dat hun brood verbrand, hun bier llaatsch was enz? Eh wel. Mr. 
Plus. wij herinneren u dat artikel. en wij ook, bakkers van Eedoo, w{/ roepen uit: 
'oog voor oog, tand voor tand'. Geene gazetten, geene pillen. get>n eng('/schzout, 
geene argentijnsche fondsen, geene oostersche actiën meer uit de compagnie pan 
Mr. Gust. RyIfranck-De Backer. Overgenomen In De Eec100naar -1-3 (18911. 223-1- (6 

december). 
46. Recht voor Allen noemde redacteur Prospe:-r Van Acke:-r licl I tl't'rsprt'iderk!'n. nanr 

het motto van De Stad Eec1oo, danskotilOuderken. omdat hU op de hOt'k VHn de 
Collegestraat en de Vlamingstraal de herberg Dl' Gouden Appellllthnattt' t'n pmls 
van 't Linde ken. 'I Llncleken Is clt' populaire naam van '\ Vlnlllln~$trnnlJl', 

47. "Wil zullen dus, in die omstalldi[J/wdC'll. dC' uitgave mn dit blad !1!Yiw't'lldt' t't'ni!7t' 
weken opschorsen." De:- Stad Et'l'ioo 25 (lH141. 36 (5 St'pl. 

48. De Werkmanskring werd opgt'bollwd In de tuin vnu lH't $tntlgt' ht'l't'nhlll$ \'all 

poltenbakkt>r Van Wnesbt'rgl1<' In dt' Zuldmot'rstraat. dat tO(,,1l nis Ingt'l't' school 
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en klooster werd gebruikt door de Broeders. De ingang was in de Kaaistraat 
rechtover de rijkswachtkazerne. 

-l9. De drukkerij Van Han en zoon bezat een grote drukpers (cilinderpers?), waarmee 
het Annoncenblad van Eecloo en het Arrondissement gedrukt werd. Het laatste 
drukwerk van Angelus Petrus Van Han is in 1892 gedateerd. Werd toen reeds de 
drukkerij verkocht en bleef Van Han er nadien nog werken? Op 12 mei 1898 ver
trok hij naar Waarschoot. 
Het is niet duidelijk wie de drukkerij kocht. de christelijke arbeidersbeweging, 
een aantal kapitaalkrachtige mecenassen zoals René Vermast en consoorten, ver
enigd in een maatschappij? In elk geval is de drukkerij in 1910 eigendom van de 
maatschappij 'Recht voor Allen'. als gevolmachtigde waarvan advocaat Remy Van 
Brabandt het contract met de nieuwe redacteur, Desiré De Poortere, afsluit. 

50. Petrus François werd geboren te Ertvelde op 27 mei 1861 als zoon van Eugenius 
en Nathalie Van De Voorde. Hij was een broer van Theofiel François, van 1888 
tot 1898 superior in het Sint-Vincentiuscollege. Pieter werd onderwijzer en was 
van 1888 tot 1901 leraar van de tweede voorbereidende klas aan het College in 
de Zuidmoerstraat. waar hij zijn intrek nam. Op 20 september 1893 trad Pieter 
François, Professor, in het huwelijk met de Eeklose Virginie Vens (0 5 maart 
1857), dochter van Ferdinandus en Marie-Thérèse Van Assche, inwonend bij 
haar oom en tante Pieter De Rycke en Seraphine Vens op de Markt nr. 55. Het 
jonge gezin ging wonen in de Boelare nr. 12, waar het een boek-, papier- en mer
ceriewinkel begon. Daar werd op 15 mei 1899 hun enig kind Maria Anna 
Josepha geboren. 
Petrus was niet alleen leraar en winkelier, maar ook beheerder van de oudste 
Eeklose drukkerij, die van A.B. Van Han, die was overgenomen door Recht voor 
Allen, een Eeklose groep christen-democraten. 
Hij verhuisde in 1900 naar de Markt. waar hij de drukkerij van Recht voor Allen 
overbracht en verder boeken, papierwaren en breiwerk in katoen en wol verkocht. 
Men kon er zelfs een vloeistof kopen om vlees te bewaren! De zaak floreerde en 
in 1901 nam Pieter François ontslag als leraar om zich met zijn drukkerij en win
kel bezig te houden. Hij stierf In 1909 en zijn vrouw volgde hem een jaar later in 
het graf. De zaak werd hoe dan ook verdergezet en bij de Eeklose schoolgaande 
jeugd uit die tijd werd Marietje Françols een begrip. Zij huwde met de brouwer 
Maurice Baele en zette de drukkerij en boekhandel verder, tot die in 1928 werd 
overgenomen door Gerard De Vos. Die verhuisde de drukkerij dan weer naar de 
Boelare (nu nr. 43) en begon in het huis op de Markt café Sportman, nadien uit
gebaat door Charel Fordeyn. De winkel werd café en de drukkerij werd verga
derzaal voor verenigingen. 

51. Aloïs Smltz werd geboren In Eeklo op 28 november 1863. HIJ werd bijgenaamd 
langen ALoïs, was stoel maker en woonde sedert 1895 ongehuwd met zijn zussen 
In de Raamstraat 2, de conciërgewoning van de patronage. Gedurende decennia 
fungeerde hij als verantwoordelijke uitgever van verkiezingspropaganda van de 
ka tholieke partij. 

52. Hugo MESSENS, Repertorium van de Oost vLaamse pers (1784-1914), Leuven en 
Parijs, 1969. 

53. Oktaaf Steghers (Eeklo 15 Januari 1889 - Sint-Jans- Molenbeek 20 augustus 
1942). Maakte vooral naam In de Journalistiek. Steghers begon zijn loopbaan 
reeds voor de Eerste Wereldoorlog, loen hij zijn eerste st ukjes In Karel van 
Wljnendaele's Sportwereld schreef. Bullen de Journalistiek poogde hij met enke
le novellen en verhalen tussen 1910-1914 bekendheid te verwerven, maar zonder 
succes. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verhuisde Sleghers naar Brussel en werd 
hiJ redacteur van het activistische dagblad Gazet van Brussel. Hierin pleegde 
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Steghers talrijke artikels, meestal onder het pseudoniem van Free Frits. Samen 
met zijn vriend Willem Gijssels gaf hij toen ook het genIustreerde weekblad 
Vlaamsch Leven uit. Hij verzorgde de eerste jaargang en leverde zelf menige biJ
drage. Na de wapenstilstand belandde Steghers voor deze activiteiten in de 
gevangenis. Eind 1919 kwam hij vrij en het was Karel van Wijnendaele die zijn 
oude medewerker opnieuw In de journalistiek loodste. Buiten zijn medewerking 
aan Sportwereld werkte hij vanaf de jaren 1920 mee aan De Standaard. Hij was 
er ook bij toen in 1929 Het Nieuwsblad werd opgestart. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was hij werkzaam bij Het Algemeen Nieuws en dit bleef zo tot aan 
zijn plotse overlijden in 1942. 
Luc SIEBEN in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 

5:1. Lodewijk Desiré De Poortere werd in Eeklo geboren op 18 augustus 1881 als eer
ste kind van Camiel Ghisbert De Poortere. bakker, en Celestine Verlé, die een 
nicht was van de in 1902 overleden stadssecretaris August Van Acker. uitgever 
van Gazette van Eecloo. Geconfronteerd met de miserie, onwetendheid en ver
worpenheid van de arbeiders, zette hij zich in voor het welzijn en de verheffmg 
van de volksklasse. In 1900 haalde De Poortere het onderwijzersdiploma aan de 
Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas. Hij werd vierde hulponderwijzer 
in de jongensstadsschool. nam dienst bij de Burgerwacht en engageerde zich in 
verscheidene verenigingen zoals de turnkring Slank en Vrank en het mannen
koor De Welgezinden. De Poortere had heel veel sympathie voor het Daensisme 
en was heel sterk Vlaamsgezind. Hij was vanaf 1909 lid van de Eeklose afdeling 
van het Nationaal Vlaams Verbond en van de plaatselijke Commissie tot 
Vervlaamsing der Gentse Hogeschool. Daar ontmoette hij tal van prominente 
Vlaamsvoelende Eeklonaars zoals Willemfondser Prosper Van Acker. redacteur 
van De Stad Eecloo, de schilder Arthur Locufier, de Atheneumleraar Alfred 
Blltris. de journalist Oktaaf Steghers. de schoolopziener Karel Van Toortelboom. 
de industrieel Robert Standaert. dokter Achlel Haemers en ook Georges 
Ryffranck. redacteur van De Eecloonaar, die zijn vriend werd. (Zie: Griet 
MARÉCHAL, Cultuurjlamingantisme en pluralisme in Eeklo loor de Eerste 
Wereldoorlog. Het Nationaal Vlaams Verbond. het Algemeen Nederlands Verbond 
en de Subcommissie voor de "Vervlaamsing van de Gentse Hogeschool" .. in 
Appeltjes van het Meetjesland, 46 (1995), p. 45-62. 
[n 1912 trouwde Deslré De Poortere met Marie Sophle Gabriël. modewerkster. en 
ging In de Brugschestraat 53 (nu Koning Albertstraat 75) wonen. 
Paul VAN DE WOESTIJNE. Desiré De Poortere. 11Oq/äredacteur mn De Eecloonaar 
(1918-19271. in De Eec100naar 136 (1984). 28-29-30 (5 Juli). 

55. Het conlract, waarvan een kopie In mijn bezit, is eigenhandig geschreven door 
Remy Van Brabandt, advocaat te Eecloo handelende als gellolmachtigde der maat
schappij "Recht voor Allen" en ondertekend door De Poortere en Van Bmbandt. 

56. Wanneer August Van Acker (drukkerij Gazette van Eec1oo) en Ange Van Han 
(Annoncenblad van Eec100 en het Arrondissement) een cllinderpers kochten. 
weten we niet. 

57. De Bruggeling Angelus Bernardus Van Han (1765-18401 had zich omstn't'ks 
1789 als drukker In de Molenstraat In Eeklo gevestigd. In 1795 woonde h~j Hl op 
de Markt, waar hij een boekhandel had. Allge Van I-Inn drukte ullt'rlt'l kldn druk· 
werk. maar ook ~Imanakken. registers en boeken. HIJ was I:'t'n o\'t'rtuigd onm
gist. Zijn zoon, Ange Bernard Van Hun (1802- 1865), nom de drukker~j owr. Dt' 
derde generatie Van I-Ian, Ange Plekr (1841-7), zette mt'l ziJn mot'dt'r Ilt't druk· 
kersbec\rlJr verder op de Markt nr 51. Inter 53. In 1 RH7 "erhuisde hU nanr tlt' 
Boelare 41. In de .Inren negentig verkocht Van Hnn dt' drukkt'rlJ nun 
VolksbelnngjRl"cht voor Allen en In 1898 verhulsdt' hij Ilnul' WnlU'$l'hoot. 
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Willy HAMERL YNCK, Het drukkersbedrijf A.B Van Han & zoon te Eeklo, in De Eik 
5 (1980), p. 255-262. 
Christine VAN RIE, Meetjeslandse drukkunst en spijskaarten, Eeklo, 1995, 42 
blz. (catalogus bij de tentoonstelling in het Heemmuseum in Eeklo). 

58. De Klaroen van 't Vrije Noorden was een centenblad, een blad dat betaald werd 
met een cent, een muntstuk ter waarde van twee centiem. 

59. De Eec100naar 41 (1889), 2125 (3 nov) en Gazette van Eec100 en het District 23 
(1889), 1134 (7 jul). 

60. Edmond-Louis Ryffranck. geboren in 1880, was de enige zoon van Gustaaf 
Ryffranck. die in 1900 overleed. Hij zette met zijn moeder de drukkerij verder. 
Na zijn huwelijk met Helène Reychler in 1906 bracht hij de drukkerij over naar 
de Boelare 17, het huis van de brouwer Desiré Goethals-Ryffranck, terwijl zijn 
zussen (een ervan trouwde met Honoré Cambien) de boek- en papierhandel 
Ryffranck op de Markt verderzetten, later overgenomen door de zussen Cambien. 
die de zaak verkochten aan Roland De Sutter van De Eec1oonaar. Het echtpaar 
kreeg een zoon. Gustaaf. geboren in 1907. Edmond Ryffranck overleed op 16 
augustus 1908 en zijn weduwe zette de zaak verder tot na de Eerste Wereldoorlog 
en liet dan de drukkerij over aan haar meester-drukker Hippoliet Steyaert. 



Kerkelijke diensten in 
Assenede in 1615 1 

Hugo NOTIEBOOM 

Op 5 mei 1615 wordt door de pastoor, schepenen en notabele een 
"Reglement raeckende de begravingen ende kerckelycke diensten der 
stede van Assenede" goedgekeurd en naderhand bezegeld door bisschop 
Francies Van der Burch uit Gent2 . Volgende Asseneedse parochianen zijn 
bij de redactie van het reglement betrokken: heer en meester Liegier 
Cardon, oud burgemeester Jos Lamins, schepen Jaspar Maye, griffier 
Pieter Vale en: Adriaan Hamel, Adriaan Cooman, Pieter Maye, Laurens 
Bochaut, Daniël de Munck, Hendrik Willems en Richard Hoirs, allen 
schepenen en notabelen. 

De uitvaardiging van dit reglement is er vanzelfsprekend niet 
zomaar gekomen. Na de beroerde periode van de reformatie, oorlogen, 
maatschappelijke en sociale deregulering uit de 16de eeuw, kan er in de 
17de eeuw eindelijk aan herstel van worden gedacht. Het is daarbij merk
waardig hoe vlug de Kerk zich herpakte na de troebelen van de voorbije 
decennia. Kerken worden heropgebouwd en opnieuw gestoffeerd, altaren 
en kerkhoven gereconcilieerd, protestanten, anabaptisten en andere ket
ters wordt het leven in onze contreien nagenoeg onmogelijk gemaakt, 
opnieuw wordt streng toegezien dat iedereen zijn godsdienstige plichten 
vervult, het kerkelijke leven komt via processies, verlenen van aflaten, 
heiligenverering, het in leven blazen van broederschappen en stichten 
van nieuwe, enz., vrij vlug weer op het niveau van voor de reformatie. 

Nieuw is dat misbruiken vlugger worden aangepakt dan vroeger. 
Pastoors die het niet te nauw nemen met de goede zeden, kosters die zich 
te buiten gaan aan de drank, schepenen die herbergen openlaten tijdens 
de diensten, exorcisten en kwakzalvers die van de goedgelovigheid van de 
bevolking misbruik maken: ze worden allemaal met naam en toenaam 
vermeld in de visitatieverslagen van bisschoppen en dekens en steeds 
worden passende maatregelen getroffen of voorgesteld. 

De misbruiken vinden hun oorzaak niet altijd bij de gelovigen, de 
geestelijkheid zelf is er dikwijls de oorzaak van. Een van de mistoestan
den die de gelovigen bijzonder ergert, zijn de dikwijls erg verschillende 
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bedragen die op verschillende parochies door de geestelijkheid worden 
aangerekend voor kerkelijke diensten. Vooral bij begrafenissen en uit
vaarten loopt het soms de spuigaten uit en klachten daaromtrent zijn 
legio. Vandaar dat op de bisschoppelijke synode van Gent van 10 decem
ber 1614 wordt aangedrongen dat de dekens, pastoors, kerk- en arm
meesters en de magistraat van de parochies eens en voorgoed de rechten 
van de pastoor, onderpastoor, koster, klokluiders, enz., zouden vastleg
gen in een reglement waardoor alle misbruiken uit de wereld worden 
geholpen. 

Voor het opstellen van zo'n reglement worden in Assenede opzoe
kingen verricht in "aude Reeckeninghen en anderssins d'oude Costwnen 
ende Usantien die men ter selver plaetschen hier inne placht te useren". Er 
wordt onder andere een kerkrekening gevonden uit het jaar 1557 waarin 
ontvanger Joos Maye nauwkeurig de bedragen noteerde van de ontvang
sten en uitgaven van de "accidenten ende Rechten van Uytvaerten als 
anderssins" . Toen reeds werd door de pastoors van Assenede voor de 
duur van een jaar een contract afgesloten dat ondertekend werd door de 
kerkmeesters, ouderlingen en notabelen. Zich baserend op dit archief
stuk en na raadpleging van verschillende parochianen met een blijkbaar 
goed geheugen, wordt een nieuw reglement uitgevaardigd dat ter goed
keuring wordt voorgelegd aan bisschop Van der Burch als "erffachtich 
Collateur der Geestelicke Beneficien ende Officien der Kercken l'an 
Assenede ende Assenede Ambacht". 

BEGRAFENISSEN EN UIlVAARTEN 

In het eerste hoofdstuk worden de begrafenissen en uitvaarten 
behandeld. Voor de overledenen zonder middelen van bestaan die \'an de 
armendis leven, draagt de pastoor een gelezen mis op b~j de begrafenis en 
een gezongen mis "ter uytvaert". Voor deze diensten zullen de pastoor en 
de koster "niet meer genieten dan Goodes loon". 

Een trapje hoger is de laagste dienst met dezelfde missen als voor 
de allerarmsten, maar hier wordt de kleinste klok geluid: een poose bU de 
uitvaart en een b~j de begrafenis. De bedragen voor de pastoor. koster. 
armendis, onderpastoor, klokluiders. grafmaker en voor het gebruik \'cm 
de pelder worden, in deze en ook in volgende diensten. nauwketlIig 
bepaald. Ook het half pond was wordt niet vergeten. 

Voor de volgende dienst, tweeden DieTlst genoemd. wordt et'Il 
gelezen en een gezongen mis gecelebreerd met cOT1lmendntiollcs \'oor en 
absoluiionis na de uitvaartmis. Voor deze dienst wordt de kleinste klok bij 
de uitvaart en tijdens de mis enkele keren meer geluid. Merkwnnrdig is 
dat de vrienden van de overledene voor deze dienst een pond wns aan dl' 
kerk moeten geven. buiten de gewone offerkaarsell, Uit \'erdere \'t'nnt'l
dingen blijkt dat met vrlendc:'n de er(~enalllen nlll dt' O\'erkdenl' wordt 
bedoe1cl. 
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De derde dienst wordt al wat ingewikkelder én duurder: een gele
zen en gezongen mis. commendationes en drie lessen voor en laudibus en 
absolutiones na de dienst: de klokluiders krijgen ook meer werk: in totaal 
moet er vijf keer worden geluid. 

Wie het zich kan permitteren. laat zich begraven met de vierde 
dienst: de gewone gelezen mis bij de begrafenis. een gezongen mis bij de 
uitvaart met negen lessen en absolutiones. Er wordt ook heel wat meer 
geluid. De vrienden staan in voor en pond was en aan de armendis moet 
een halve zak brood worden geschonken om die uit te delen aan de aan
wezige armen. 

Tenslotte is er de vijfde of hoogste dienst. Hier wordt geluid met 
de meeste klok. er worden drie missen opgedragen en het luiden gebeurt 
als volgt: "luyden met de voors. groote clocke een eyndel poose ende een 
ter Begravenesse, t'savonts voor de Uytvaert een poose, dreye poos en voor 
de Messe ende twee in de Messe naer auder Costume". 

KE RKLIJ KEN 

Wie zich in de kerk wil laten begraven, moet daar natuurlijk ook 
voor betalen, en dit naargelang de dienst die men kiest. Er wordt begra
ven in de neerkercke, maar het summum is toch begraven te worden "in 
den hoogen Choore". Daarvoor wordt eerst een gezongen mis gelezen die 
wordt aangekondigd met de grote klok. De overledene wordt met een pro
cessie afgehaald, onder het zingen van de responsoria waarbij aan de 
priester, de koster, misdienaars en klokluiders lyckbroot uitgedeeld 
wordt. Onder de aanwezige armen moet na de dienst anderhalve zak 
brood worden verdeeld. In de kerk wordt door de pastoor gepreekt "ter 
eeren van de Overledene". Zolang het lichaam niet is begraven. "boven der 
erde staet", wordt driemaal daags geluid. Op het graf moet een stenen 
zerk worden gelegd door de erfgenamen. De begrafenis in het hoogkoor is 
exclusief voorbehouden voor "de principaelste vande Prochie". 

KJNDEREN 

Gedoopte kinderen worden begraven met een gelezen mis "ter 
gedenckenesse van alle Godis Enghelen mei Commemoratie van alle 
Geloovige Zielen". Arme kinderen worden voor nyei begraven. Voor kinde
ren die in de kerk worden begraven, wordt de helft van het tarief voor vol
wassenen, "van de groote Kerck-lycken", aangerekend. 

ANDERE DIENSTEN 

Voor de toediening van de laatste sacramenten wordt door de 
pac;toor overdag 0-0-12 p. gr. gerekend, 's nachts moet 0-2-0 worden 
betaald, de koster krijgt de helft van deze bedragen. Zoals steeds worden 
armen pro Deo geadministreerd. 
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Arme kinderen worden gratis gedoopt. voor andere kinderen 
wordt 0-0-9 p. gr betaald. Als de doopvont wordt gecroont en de dopeling 
begeleid wordt door maechdekens. krijgt de pastoor 0-12-0 p. gr. 

Van de gemeenen man ontvangt de pastoor 0-6-8 p. gr. voor ut' 
recht van Trauwen", armen mogen gratis trouwen. De "middelbaere en 
Notabelste" van de parochie betalen uiteraard meer. Bij de "ryckste ende 
principaelste" gaat de pastoor persoonlijk ten huize om de ondertrouw te 
doen. hij wordt daarvoor 0-10-0 p. gr. betaald. Vanzelfsprekend dat de 
pastoor aanzit op het trouwfeest. Ook voor dit 'misbruik' pleit de bisschop 
voor matigheid. 

Bij dit reglement is het opvallend dat veruit de meeste aandacht 
wordt besteed aan begrafenissen en uitvaarten en dat de andere sacra
menten en diensten het met een paar regeltjes moeten stellen. In de toen
malige religieuze opvattingen wordt de dood inderdaad als het belang
rijkste moment in het leven van elk mens aangezien. De gelovige christen 
komt dan immers oog in oog te staan met zijn Schepper. Vandaar dat de 
Kerk eeuwenlang meer aandacht heeft besteed aan de dood dan aan het 
leven. 

NOTEN 

1 Bisdom Gent. Map Assenede, "Reglement raeckende de begraL'ingen ende kercke
lycke diensten der stede van Assenede van den 5. Meye 1615". Het werd gedrukt tot 
Gendt. by Petrus de Goesin. Dnlcker van Haere MaJesteyt. 

2 Bisdom Gent. Acta Episcopatus Gandavensis, 1584-1621. f. 71 \' 
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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. 26l. 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. 

Mensen van Toen verschijnt niet meer als een zelfstandig genealogisch 
tijdschrift, maar is opgenomen in Het Land van Nevele. Er is wel een dui
delijk onderscheid, maar de paginering loopt gewoon door. Voor de arti
kels opgenomen in het tweede deel gebruiken we als verwijzing 
HLvN(MvT). 

In 2002 werd ook het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland boven de 
doopvont gehouden (oorspronkelijk als Aalters Dialectgenootschap). Deze 
vereniging bestudeert het dialect in Aalter (Aalter, Bellem, Lotenhulle en 
Poekel en Knesselare (Knesselare en Ursel). Deze vereniging zal vanaf 
2003 een eigen tijdschrift uitgeven. In 2002 verschenen vier katernen in 
het tijdschrift Land van de Woestijne. De inhoud was zeer algemeen, met 
vooral de werkwijze en korte artikels, die reeksen zullen vormen. Die 
reeksen zullen we vanaf de volgende aflevering opnemen (samen met dat
gene dat reeds verscheen). 

Gebruikte sigels 

AM Appeltjes van het Meetjesland 
B Biekorf 
BB Bos en Beverveld 
DB De Belle 
DE De Elk 
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DED 
DL 
DTA 

De Eeklose Dobbelgebakkene 
De Levensboom 
De Twee Ambachten 

HB 
HBM 
HMGOG 

Handelingen Genootschap voor Geschiedenis Brugge 
Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland 
Handelingen Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent 

HLvN 
JAM 
KB 
KGK 

LvdW 
ME 
OH 
OR 
OVZ 
RvT 
TG 
Tgk 
VS 

Het Land van Nevele 
Jaarboek Ambacht Maldegem 
Kapel en Beeld 
Jaarboek van de Kring voor Geschiedenis en Kunst van 
Deinze en de Leiestreek 
Land van de Woestijne 
Molenecho's 
Ons Heem 
Oud Ruysselede 
Oostvlaamse Zanten 
De Roede van Tielt 
Tijdschrift voor Geschiedenis 
Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet 
Vlaamse Stam 

1. BIBLIOGRAFIE 

A. WERKINSTRUMENTEN 

bibliografIEën 

1 BASTlAEN Filip, Heemkundig repertorium 2001. Lopende heemkun
dige bibliografie voor de geschiedenis van het Meetjesland. - AM. 
52(2001). 373-395. 
Thematische bibliograHe met vier indices: auteurs. trefwoorden. 
plaats- en familienamen 

2 DE VLEESSCHAUWER Marc. De nvee Ambachten Bibliogrqfl-e 
1993-2002. - [Assenede]. 2002. 55p. 
Heemkundig tijdschrift voor de gemeenten Assenede. Bassevelde. 
Boekhoute en Oosteeklo 

bronnen: bewerking. ontsluiting. indices 

zie ook de nrs. 63 en 109 

3 BOLLAERT André. Vondelingen in de Poeselse ol'er/[ldcnsn>gis(ers .• 
HLvN (MvT), 33(2002}, 1. 90-91. 
14 vondelingen lilt Gent. 19de et'lIw 
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BUYCK Willy, Eeklonaren in het weekblad Recht voor Allen ljaargang 
1902) - Ge~ealogische gegevens. - DE. 27(2002). 2. 47-56. talrijke 
afbeeldingen van advertenties. 
Alfabetisch. aard artikel 
CLAEYS Jackie. Bestuur en notabelen in de tweede helft van de 
lade en in de 19de eeuw te Eeklo [sic: Oosteeklo]. - DL. 15(2002). 
2.45-52. 
Verzameling losse gegevens 
DE SMET Erik & HAMERLYNCK Willy. De immobiliënmarkt te Eeklo 
tijdens het Ancien régime (ajlevering VIII: 1694-1700). - DE. 
26(2001). 4. 226-246. Vervolg op 1996/9. 1997/5. 1998/15. 
1999/6 en 2000/10 
Chronologisch. verkopers (schenkers). kopers. aard goed 
DOBBELAERE Michel. Overlijdens Waarschoot 1652-1654. - VVF 
Gent Info. 19(2000). 2. 7-10. 
Lijst van 53 overlijdens op basis van een register van het beste 
hooft van de baronie Nevele. In het register zelf staan ook gege
vens voor andere gemeenten. 
HAMERLYNCK Gerard & Willy. Eeklose kloosterzusters in de 
Congregatie van Maria Onbevlekt Ontvangen 1863-1888. - De. 
26(2001). 4. 209-216. met afbeeldingen van bidprentjes. 
Alfabetische lijst. met intrededatum en orde 
HAMERLYNCK Willy. Personen vermeld in de Eeklose 
Wezenrekeningen 1611-1659. - DE. 27(2002). 2. 57-69. 
LUYSSAERT Jan. Landegemse belastingplichtigen in 1557 en 1577. 
- HLvN (MvT). 33(2002). 2. 176-192. 
MAES 0 .. De beste hoofden te Drongen onder de baronie Nevele. -
Dronghine. (1999). 39-42. 
MARTENS Albert. Uit de praktijk: moeders zonder naam. - HLvN 
(Mv1l. 33(2002). 1. 86-89. 
Hansbeke; namen van echtparen waarvoor geen huwelijksakte 
beschikbaar is 

13 NEYT Luc. Lijst van de mannen tussen de 16 en 40 jaar van de paro
chie Vosselare anno 1745. - MvT. 11(2001). 4.74-76. 
Lijst met enig commentaar 

14 NEYT Luc. Lijst van de mannen tussen de 16 en 40 jaar van de paro
chie Hansbeke anno 1745. - MvT. 11(2001). 4. 85-90. 
Lijst met enig commentaar 

15 NEYT Luc. Lijsi van de mannen iussen de 16 en 40 jaar van de paro
chie Nevele anno 1745. - MvT. 11(2001). 4. 96-100. 
Lijst met enig commentaar 

16 SCHOONACKER Marc. Reg is ier betreffende rekeningen en cijnzen 
en "visserijen" van Waiervliei & Waierland. 1759-1766. - DL, 
15(2002), I, 5-1 1. 
Lijst zonder meer 

17 STEEGHERS Wilfried. Overleden begijntjes van het groot Begijnhof 
Sint-Elisabeih te Gent. uit VinderilOute. - VS, 38(2002), 7-8. 41 1. 
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B. HULPWETENSCHAPPEN 

zie ook het nr. 72 

18 PILLE Freddy, De oude kaarten van Eeklo. - DEO, 11 (2002j, 1, 2-
10, 6 afbeeldingen. 
Kaarten van Pourbus, Claissens, Fe rraris, de buurtwegenatlas, 
Neelemans en Popp: waarde en enkele kritische bedenkingen 

19 PILLE Freddy, Eeklose bibliotheek. Reeks: stadsrekeningen van de 
80jarige oorlog. - deel 37 (1569-1570), Eeklo, 2002, 88p.; deel 38 
(1570-1571), Eeklo, 2002, 10 + 74p.; deel 39 (1571-1572), Eeklo, 
2002, 92p.; deel 40 (1572-1573), Eeklo, 2002, 88p.; deel 41 (1573-
1574), Eeklo, 2002, 72p.; deel 42 (1574-1575), Eeklo, 2002, 72p. 
Geannoteerde tekstuitgave met uitvoerige toelichting en naamre
gister 

20 SPANHOVE Joris, Bisschoppelijk visitatieverslag van de parochie 
Boekhoute in 1627. - DTA. 10(2002), 119-123, ldocument. 
Vertaald verslag met uitgebreid notenapparaat 

C. DORPSGESCHIEDENIS 

monografieën en algemeen 

21 ANDRIES Albert, Tussen de Lieve en de Brugsevaart. Een histori
sche wandeling van Kuitenberg tot Bierstal Lovendegem-Rabot. -
HBM, 15(2001), 4, 183-191; 16(2002), 1, 12-29. rijk geïll. met foto
's en kaarten. 
Algemene geschiedenis met bezienswaardigheden. verklaring topo
niemen, hoeven, kastelen, een scheepswerf en over de bewoners 

22 DE PAEPE Jozef, Schoone Watervliet in 't hooge Noorden. -
Maldegem, 2001, 48p., rijk geïll. 
Een historisch overzicht van Watervliet n.a.\'. de uitstap op 26 
augustus 2001 door het Heemkundig Genootschap. 

23 BUYCK Roger, Kap rijke. Van middeleeuwse stad tot hedendaags 
agrarisch dorp (1240-2000). - Kaprijke, 2002. 560p .. talr~jke (kleu
ren-jill. 
Bespr.: PL, AM. 53(2002). 376-377 

24 MARTENS Albert, Mengelingen. - Hansbeke, 2002. 90p.. Äeïl
lustreerd. Met heel wat naamlijsten 
Demografische. religieuze en sociale thema's in \'erband met 
geboorte en doop. verloving en huwelijk. overlijden en bt'wnfenis. 
geput uit de oude parochieregisters van Hansbeke. 1624-1796. Ook 
toevallige passanten 

25 TONDAT Romano. Oorsprong t'aTl Nieuw Eeklo eTl de Eeklose 
Herbakker. - Eeklo. 2002. 240p .. geïll.. tnlrUke b~jlngt'n. 
Het oude Eeklo zou niets met het huidige te maken ht'bbt'n. lIet \'er
haal van de Eeklose Dobbelgt'bakkene zou \'oortspruiten uit een 
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conflict tussen de heren van Maldegem en de inwoners van Nieuw 
Eeklo in de 15de eeuw. 
Bespr.; P.L., AM, 53(2002). 374-375 

zie ook het nr. 120 

26 BOELENS Robert, Het gebeurde honderd jaar geleden in Groot
Assenede. - DTA, 10(2002). I, 4-6; 2, 9-11. 2 foto's. 
Artikeltjes uit Recht voor Allen 

27 BUYCK Willy, Slag met dodelijke afloop (Jan Frans Van De Wiele t 
Eeklo 1857). - DE, 27(2002). 1,31-38. 
Personalia rond een cafégevecht 

28 CASSIMAN P., De Baarlse klok in Ronsele en haar opvolgers. -
Dronghine, (1999). 143-144. 

29 CLAEYS Jackie, De gemeenteraad in Bassevelde in 1902. - DTA, 
10(2002). I, 111-116, 1 foto. 
Kort overzicht van de besproken punten 

30 CLAEYS Jackie, De Oosteeklose gemeenteraad in 1902. - DTA, 
10(2002). 2, 58-61, 1 foto. 
Korte vermelding van de besproken punten en enkele gegevens over 
de zittingen. 

31 CLAEYS Robert, Vleesdiefstal bij Fliepe Toeters. - DL, 15(2002). 2, 
43-44. 
Eeklo, 1891 (faits divers); bijnaam voor Philippe d'Aubioul 

32 DE SMET Erik, Chronologie van Eeklose gebeurtenissen vanaf de 
Belgische onajhankelijkheid - 1847. - HBM, 16(2002). I, 46-55; 2, 
78-86; 3, 122-129, geïll. Vervolg op 97/33 en 98/39 

33 DE SMET Erik, Eeklose sprokkelingen uit de 18e eeuw. - HBM, 
15(2001). 4, 192-199, 3 afbeeldingen. 
Blijde intrede Karel VI; Huldebetoon aan Maria-Theresia; wange
drag burgemeester; onfrisse praktijken enz. 

34 DE VLEESSCHAUWER Marc, Bij het achterblad. Hoeve Landsdijk 
107. Bassevelde. - DTA, 10(2002). 2, 118-122, 2 foio's en 1 opme
tingsplan. 
Korte beschrijving, gebruik, afmetingen ... 

35 DE VLEESSCHAUWER Marc, Unieke vondst in Boekhoutse 
Kapellepolder. Ontdekking van een vermoedelijk 16de-eeuwse zegel
matrijs die toebehoord heeft aan de Antwerpse burgemeester 
Hendrik Van Etten. - DTA, 10(2002). 2, 51-57, met foto's en docu
menten. 
Beschrijving van de matrijs en genealogisch-biografische gegevens. 

36 MARTENS Marc. Het kerkplein. - JAM, 7(2001). 75-81. 4 foto's en 
1 plan. 
Maldegem, een hesloten hofken; toegangswegen, dodenakker, kerk
hof en processies 
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37 MARTENS Marc. Klokken in de kerk van Maldegem - JAM. 7(2001). 
68-73. 1 foto en 2 documenten. 
16de - 20ste eeuw 

38 SCHOUTTEET A.. Het afgesneden hoofd van de Eeklonaar Frans 
vander Straeten op de Brugse Smedenpoort A 0 1691. - DE. 27(2002). 
1.44. 
Stukje uit een artikel in de Brugsche Courant van 1 mei 1948. Hij 
wou de stad verraden aan de Fransen en werd onthoofd. Een bron
zen replica hangt aan de poort. 

39 VAN EEGHEM Etienne. Enkele verhalen die zich afspeelden in de 
omgeving van de Markt te Aalter. - LvdW. 25(2002). 4. 44-50. 
5 foto·s. 
Tweede Wereldoorlog. familie De Muynck 

40 VAN HOECKE Rita & PILLE Freddy. Van Inghel tot Yzer. - DEO. 
10(2001). 4. 183-198. foto's en documenten. 
Geschiedenis van een huis (herberg. handelszaak. galerij) op de 
Markt van Eeklo: bouwgeschiedenis. gebruik en eigenaars. met heel 
wat aandacht voor de familie De Vliegher. 

41 VERSTRAETE Antoon, De klokken van de voormalige paterskerk te 
Eeklo. - DED, 11(2002), 1.20-37,9 foto's. 
Drie, in feite vier, klokken die meermaals werden verplaatst. De oor
spronkelijke klokken waren geschonken door Karel Stroo en gego
ten door Severinus Van Aerschodt. 

D. ARCHEOLOGIE 

zie ook het nr. 35 

42 BAETE Frank. DE DECKER Sam & DE VLEESSCHAlNIER Marc, 
Het 'Prinsenhof van Assenede. Archeologisch en historisch onder
zoek naar het voormalig kasteel van Assenede. - DTA. 10(2002), 1. 
7-65, rijk geïllustreerd met foto's, kaarten. opmetin!Wlannen. docu
menten 
Verkennend archeologisch onderzoek in de Kasteelstraat dat talriJ
ke sporen van een drukke activiteit in de 12de en 13de eeuw aan 
het licht bracht en natuurlijk sporen van het 16de-eeuws kasteel 
met indrukwekkende atinetingen. Dit kasteel kon de \'ergel~jking 
met het hertogelijk kasteel in Gent doorstaan. 
De bouwheer was Andries Andries. heer van Wakken en erg actief 
inzake inpolderingen. Dit artikel bevat ook een biografische nota 
over de kasteelheer en schenkt aandacht aan de ope'envolgende 
eigenaars, historische feiten en de albraak in 1687. 

E. HISTORISCHE GEOGRAFIE & ECOLOGISCHE GESCIlllmENIS 

43 CAMERLlNCKX Jan. Lanasdw.psoniwikkding ie An!ter, - lxdW. 
25(2002). 4. 22-43. met foto's. kanrte'n. grnllt'kell. Vervolg op 
2000/63 en 2001/52 



HEEMKUNDIG REPERTORIUM 

Evolutie bodemgebruik 18de-19de eeuwen de ommekeer in de 
20ste eeuw 

4-4 DE SMET Erik, Buurtwegen en wegels in Eeklo anno 1843. - DEO, 
11(2002), 2, 94-99; 3, 124-137, talrijke foto's en documenten. 
Over de Atlas van de buurtwegen en een opsomming volgens de 
nummering met lengte, breedte en oppervlakte en waar de weg liep. 

45 DE VLEESSCHAUWER Marc, Kerkwegels in Groot-Assenede. Een 
overzicht van de nog bestaande veld- en voetwegels. - DTA. 
10(2002), 1, 70-80, met kaarten en als bijlage een overzicht van 
1843. 
Over het ontstaan, de huidige wegels, een overzicht van 1843 en de 
benamingen 

F. POLITIEK-BESTUURLIJKE GESCHIEDENIS & INSTELLINGEN 

zie ook het nr. 11 7 

46 BASTIAEN Filip, Lenen oJ geld drukken? Noodgeld in het 
Meetjesland, 1914-1918. - AM, 52(2001), 333-368, met (kleuren
illustraties) . 
Schets van het economisch en wettelijk kader, met overzicht en 
beschrijving van de gemeentelijke uitgiftes van kasbons. 

47 DE SCHEPPER Andries, Boerenkrijg te Waarschoot 1798. -
Godsdienstig en heemkundig erfgoed, 17(1998), 39, 43-44. 

48 PILLE Freddy, De oudste Eeklose petitie? (1651). - DEO, 10(2001), 
4, 169-174,3 documenten. 
Belastingbetalers vragen een extra vergoeding voor het vele werk 
voor de belastingontvanger Joos vanden Berghe: aandacht voor 
belastingen, geletterdheid en geografische spreiding van de onder
tekenaars. 

49 PILLE Freddy, Een vroege Eeklose schuldenberg. - DEO, 11(2002), 
2, 59-66, 3 documenten. 
Een lening en de afbetaling eind 16de eeuw 

50 REYNIERS Hubert. Tweehonderd jaar geleden - De Boerenkrijg te 
Waarschoot. - Godsdienstig en heemkundig erfgoed, 18(1998), 41, 
122-127. 

51 VAN DE VELDE Luc, Geschiedenis van de Rijkswacht te Eeklo. -
DEO, 11(2002), 2, 67-77; 3, 138-147, talrijke foto's en documenten. 
Algemene geschiedenis in de Franse, Hollandse en Belgische perio
de en de evolutie van de brigade in Eeklo, ook het district Eeklo, de 
gebouwen en logementen. 

G. SoCIAAL-ECONOMISCHE GESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 24, 46 en 73 

52 BAETE Frank, Het neer~r van het kasteel van Assenede en zijn 
pachters. - DTA, 10(2002), I, 66-69, I kaart. 
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17de en begin 18de eeuw, met wat inlichtingen uit de staat van 
goed van Joos Colpaert 

53 BONNE Bart, Witte boorden, blauwe kielen. Schets van het ontstaan 
van de arbeidersbeweging te Waarschoot. - HBM, 16(2002), 1, 30-
42, 6 foto's. 
Tussen 1888 en de Eerste Wereldoorlog: vestiging van grote bedrij
ven, invloed van belangrijke politieke groeperingen, stakingen. poli
tieke actie en de eerste vakbonden. 

54 BUYCK Roger, Kaprykse begijnen in het St.-Elisabethbegijnhof te 
Gent (17de - 18de eeuw). - AM, 52(2001), 15-54, enkele testamen
ten als bijlage. 
Prosopografisch onderzoek na een inleiding over begijnen en 
begijnhoven. De begijnen worden allemaal in hun persoonlijk en 
sociaal-economisch milieu geschetst. 

55 DAUWE Gaston, De crisis van 1740-1741 in Eeklo. - DEO, 10(2001), 
4, 175-182; 11(2002), 1, 12-19. met documenten. 
Een strenge winter gevolgd door een droge zomer met als gevolg 
broodrellen. het vastleggen van broodprijzen. bedelarij. graantellin
gen en financiële perikelen bij noodaankopen door de stad en de 
armendis. 

56 DE COCKER Frederik. De crisis van 1845-1850 en de gevolgen voor 
de Eeklose textielindustrie. - HBM. 15(2001), 4. 153-166. 1 foto. 
Vervolg op 2001/68 
Het leer- en verbeteringsatelier. J.-B. Neelemans. katoenindustrie. 

57 DE CONINCK Paul, Maatregelen tegen besmettelijke veeziekten. 230 
jaar geleden. - JAM. 7(2001). 269-276. 
Integrale vragenlijst met de antwoorden n.a.v. de runderpest bij 
Judocus Stockerman en Anne Marie Sierens. St.-Laureins in het 
Ambacht Maldegem. 1772 

58 DE SMET Erik. Het vilfde penningkohier van Eeklo (1580). corrigen
da. - AM. 52(2001), 369-372. Aanvulling op 2001/71 

59 DE SMET Erik. Wie trok in het laat-middeleeuwse Eeklo het laken 
naar zich toe? - DEO. 10(2001). 4. 161-168. 1 ill. Ven'olg op 
2001/72 
Met aandacht voor het verversambacht. het weef- en droogschee
rambacht en de verpachting van de wo11ene11e. 

60 HAEMERS Jelle, Arm Vlaanderen! De crisis van de jaren 1840 i1l 
Vosselare. - HLvN, 32(2001), 4, 267-306. tabellen en gratleken. 
Textiel- en landbouwcrisis, de maatregelen inzake onderstand. 
openbare veiligheid, openbare werken en de demograHsche gevolgen 

61 HAMERLYNCK Willy, Een Eeklose in New Ybrk in 1877. - De. 
26(2001),4,217-224, kopie van een brief. 
Publicatie van een brief van Prudence Aernaut. 12 dagen na haar 
aankomst in Amerika: aangevuld met biogratlsl'he gege\'ens t'l1 dia
lectverklaringen 

62 LOOTENS Cyriel. Bij de kq/llolo. - DB, 14(2001). a-4. 2-5. 4 foto's. 
De Lange Munt of Rodde in 13e11em, oorspronkelijk een reeks gelU
ke, aaneengebouwde woningen in de Lt'istrnnt. Met wat infonnntft' 
over de eigenaars en bewoners in de 20ste t't'uw. 
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63 MARTENS Albert. Hongersnood te Hansbeke in deJaren 1694-1695. 
- HLvN (MvT). 33(2002). 1. 92-102. tabellen en grafieken. 
Demografische analyse en chronologisch overzicht van de overlij
dens 

64 NOTTEBOOM Hugo. Stichting, bloei en verval van het Maldegemse 
Hospitaal. - AM, 52(2001). 55-117, documenten en foto·s. 
Voor de stichting gaat de auteur terug tot de volle Middeleeuwen 
met een uitgebreide biografische schets van Arnulf van Maldegem, 
gevolgd door een gedetailleerde beschrijving van de werking in de 
bloeijaren. Daarna volgt het schrijnend verval vanaf de 17de eeuw. 
De problematiek van het vervoer van Maldegemse zieken vanaf de 
16de eeuw sluit hier bij aan. 

H. GODSDIENST- EN KERKGESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 8, 24 en 125 

65 DE CEUNINCK Paul. Het prille begin en de verdere ontwikkeling van 
de parochie Donk. Een kroniek "Uit het dorpse leven gegrepen ... ". -
JAM. 7(2001). 145-268, met (kleuren-)foto's, plannen. documenten. 
Maldegem. oprichting van een parochie en chronologisch overzicht, 
per pastoor. van het parochiaal leven: kerkgebouw, devotie, kerk
bestuur, kerkpersoneel, de Eerste Wereldoorlog. ontspanning. vere
nigingen, schoolstrijd, Tweede Wereldoorlog, roepingen. 

66 DE DONCKER Joseph, Van Patronage tot parochiaal centrum "Pax". 
- LvdW, 25(2002). 1. 4-42, rijk geïll. met foto's. plannen. documen
ten. 
Over de eerste patronage (de kleine) als lokaal voor katholieke ver
enigingen en de zondagsschool in de Stationsstraat en de nood aan 
een groter gebouw. Met de grote patronage werd gestart in 1913, 
maar door de oorlog konden de Aalterse verenigingen ze pas in 1918 
volledig gebruiken. In 1922 werd de vzw Parochiale werken opge
richt. Het geheel werd stelselmatig uitgebreid: conciërgewoning. 
keuken ... 
Ook aandacht voor de conciërgebewoners. de verenigingen in de 
patronage, toneel, cinema Pax, het vrije onderwijs ... 

67 DE DONCKER Joseph, Van "bouwval" naar parochiaal centrum 
"Pax". - LvdW, 25(2002). 2, 3-38, met talrijke foto's. Vervolg op nr. 
66 
De periode 1980-1982; oprichting van een vzw en de grondige ver
bouwing van de Pax, Aalter. 

68 DEDONCKER Joseph, 20 Jaar bloeiend parochiaal centrum (1982-
2002). - LvdW, 25(2002). 3, 5-41, rijk geïll. Vervolg op nr. 67 en nr. 
68 
Aal ter, opening na de verbouwing, alsook de werking, activiteiten, 
medewerkers. 

69 DE DONCKER Joseph, Van parochiale naar interparochiale 
opdracht. - LvdW, 25(2002). 4, 13-21, 6 foto's en 1 plan. Vervolg op 
de nrs. 66-68 
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Nog verbouwingen, de jongste gebeurtenissen en enkele vergelijkin
gen tussen het parochiaal en kerkelijk leven vanaf midden 19de 
eeuw tot nu in Aalter 

70 DIERICKX Christ, De Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw te 
Assenede (1849-1961). - DTA, 10(2002), 2, 78-91, 5 foto's en 2 
documenten, 2 ledenlijsten. 

71 LUYSSAERT Jan, De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën 
op de Poeldendries te Landegem. - HLvN, 33(2002). 1. 3-10, 1 foto 
en 1 kaart. 
Korte bouwgeschiedenis, vanaf de 16de eeuw 

72 LUYSSAERT Jan, Het kerkelYk leven te Landegem volgens de visita
tieverslagen van bisschop Triest (1623-1654). - HLvN, 33(2002). 1. 
11-37, 2 foto's en 1 kaart. 
Negen vertaalde verslagen, met een uitvoerig commentaar over vrij
buiters, het kerkgebouw, de pastoor en zijn medewerkers, de paro
chianen. 

73 NOTTEBOOM Hugo, De klokkenluiders van Zomergem Over klokken 
en klokluiden in het Ancien régime. - HBM, 16(2002). 2, 98-104. 2 
foto's en 1 document. 
In hoofdzaak over het reglement van 1868: de aanwening, het lui
den voor kerkelijke diensten, het dagluiden enz. 

74 REYNIERS Hubert, De Sint-Ghislenuskerk van Waarschoot door de 
eeuwen heen. - HBM, 16(2002). 2, 57-77, met foto's en plannen. 
Naar aanleiding van de brand op oudejaarsavond 2001. 

I. MILITAIRE GESCHIEDENIS 

zie ook de nrs. 117 en 126 

75 CASTEELS Roger, Op 26 mei 1940 verloor Ti/donk 2/3 van zYn 
onderwyzerskorps. - HLvN, 33(2002). 2. 163-173. 1 foto en 3 docu
menten. 
Felix Lauwers en Gerard Mommaerts sneuvelden in de omge\ing 
van Nevele. 

76 DE BAETS Henri, Een oud-str!jdersbond 1914-1918 te Sint-Maria
Aalier. - LvdW, 25(2002). 1, 52-61, 6 foto's. 
Ontstaan in 1933, als afsplitsing van de Aalterse vereniging. en ont
bonden in 1994. Met biogral1sche nota over Maurice De Baets, de 
langst overlevende oud-strijder van Aalter. 

77 HAMERLYNCK Willy, Eelclose ./larden uit '40 - '45. - DE, 27(2002), 
2, 71-98, talrijke documenten. 
Gebeurtenissen in Eeklo en de lotgevallen van Eeklonaren in den 
vreemde tijdens de Tweede Wereldoorlog: faits divers 

78 VAN DE WOESTIJNE Paul, Lotgevallen l'(1/1 Eeklose opgei'isten en 
kr!}gsgevangenen t!}dens de Eerste Wereldoorlog. - HBM. 16(2002), 
1, 1-11, 4 foto's, 2 documenten en 1 bUlage. 
Uitleg bij foto's, over Louis Jacobs, de Hollandlinit' ... 

79 VERSTRAETE Antoon, Om en rond de HollclTldlinie te Eeklo. Th' melis 
achter de gesclliedenis. - DEO, 11 (2002), 2, 7H-H~l r~lk geïll. 



HEEMKUNDIG REPERTORIUM 

Een zoektocht naar de Duitse militairen achter de inscripties in 
kazemat nr. 55. 

J. KUNST. CULTUUR & WETENSCHAPPEN 

inclusief onderwijs en pers 

zie ook de nrs. 34. 40. 42. 71. 74 en 126 

80 CAMERLINCKX Jan. Hoe het begon. - LvdW. 25(2002}, 1.43-51. 1 
foto. 
De eerste jaren van de heemkundige kring Arthur Verhoustraete 
(1977 -1981) en vroegere heemkundige activiteiten in Aalter 

81 DE VLEESSCHAUWER MARC en DIERICKX Christ. Tienjaar "De 
Twee Ambachten". Korte terugblik op een decennium heemkundige 
werking in groot-Assenede. - DTA. 10(2002}, 2. 3-8. 1 foto. 

82 FLEURBAY Jean, Kort over een "Hansbeekse klokkenwerkplaats" en 
zijn producten in Vlaanderen. - HLvN. 33(2002}, 4. 359-366. 
2 foto's. 
Voornamelijk over de klokkenfabriek van de familie Lievens en de 
productie en de evolutie ervan. In het overzicht komen nog andere 
klokkenmakers uit de omgeving aan bod (midden 18de - midden 
19de eeuw) 

83 LAROY Peter. Wat staat er op de plank? Een boekhistorische kijk op 
Edouard Van Damme-Bernier en Edouard Neelemans. - AM. 
52(2001}, 121-140. 
Uitgebreide analyse van de veilingcatalogi van het boekenbezit van 
de twee Eeklonaars. Dit zegt veel over deze figuren en hun leefwe
reld. trouwens heemkundigen avant la lettre. Met een theoretische 
inleiding. het begrippenkader en de literatuur inzake boekhisto
risch onderzoek. 

84 MARTENS Marc, Bouwgeschiedenis van de Sint-Barbarakerk. -
JAM. 7(2001). 13-67. foto·s. plannen. documenten. 
Maldegem; beschrijving. datering. evolutie vorm. afbeeldingen. 
restauraties. strijd om de toren ... 

85 SCHAECK Hugo. Het kasteel van Nevele. een stand van zaken. -
HLvN. 33(2002). 2. 105-139. foto·s. plannen. tekeningen. 
Bouwgeschiedenis, de restanten van het middeleeuws kasteel. de 
kelders. omwalling, sagen en de heren van Nevele. 

86 SCHEIR Olivier. De priorij van O.-L.-Vrouw-ten-Hove 01 het 
Rattenkasteel in Waarschoot. - HBM. 16(2002). 3. 138-155. met 
foto's, tekeningen, documenten ... 
Bewerking van 2002/87 

87 SCHEIR Olivier, DELAEY B .. De priorij Onze-Lieve-Vrouw ten Hove qI 
heL RattenkasLeel te Waarschoot. - Monumenten & Landschappen. 
20(2001). 2. 38-61. geïllustreerd. 
Bouwhislorische en bouwarcheologische studie van de cislerciën
zerstichling die in l444 in Waarschoot werd opgericht. maar zich 
na de beeldenstorm in Gent vestigde. Waarschoot bleef aanvanke-
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lijk als landgoed behouden, maar werd in de Franse tijd geprivati
seerd. De bijdrage handelt vooral over de nog behouden monumen
tale resten in Waarschoot en hun betekenis in een verhaal van 
destructie en verwaarlozing. 

88 STEVENS Willy, Open Monumentendag 2001. Metaal te Knesselare. 
- LvdW, 25(2002), 2, 39-54; 4, 5-11, rijk geïll. 
Kerk en kerkhof, brug Hoekstraat en hekken 

89 STEVENS Willy, Varen we of varen we niet meer? - LvdW, 25(2002), 
3, 3-4. Vervolg op nr. 80 
Vervolg geschiedenis heemkundige kring Aalter, 1982-1992 

90 VAN DE MOORTEL Jozef, Het verhaal van Vlaanderens Zonen. 'Voor 
God Taal Broedermin Vaderland en Vrijheidszin'. - RvT, 33(2002), 1, 
3-32, foto's en documenten. 
Zang- en toneelvereniging (1881-heden) in Lotenhulle, ontstaan uit 
het kerkkoor 

91 VAN MALDEGHEM Jeroom, Interieur. aankleding en meubilair van 
de Sint-Barbarakerk. - JAM, 7(2001), 83-143, talrijke (kleuren)
foto's. 
Maldegem, volledige inventaris (altaren, heiligenbeelden, glasra
men, orgel. .. ) met aandacht voor kunstenaars, schenkers, informa
tie over heiligen 

92 VERSTRAETE Antoon, "Kerkhojblommen" op de Eeklose begraaf
plaats. - DEO, 11(2002), 2,108-111; 3,148-154, rijk geïllustreerd. 
Een selectie van bezienswaardige grafmonumenten: beeldhoU\v
werk uit de 19de en 20ste eeuw van o.a. Georges Minne. Willy 
Jocqué 

K. TAAL- EN LETTERKUNDE 

naamkunde, dialectologie, toponymie ... 

93 DE GROOTE Stefaan, Cyriel Buysse (Nevele) en Maurice Maeterlinck 
(Gent): een literaire vriendschap met verreikende invloed. - HLvN. 
33(2002), 1, 59-76, 1 foto en 1 gravure. 
Ontmoeting, Frans versus Nederlands. de schrijvers over elkaar. 
adellijke titels 

94 DE MAESSCHALCK Yvan, Oorlog en vrede in het proza pan Buysse. 
- Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap. 13( 1996). 17-
43. 

95 DE SMEDT Marcel, Karel Lodetvyck Ledeganck (1805-1847). -
Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis "an 
de Vlaamse Beweging, 56(1997), 4. 227-244. 

96 HUYGHEBAERT J., Het Meeljeslamt en z!jn Iloqfètstad. Relaas tlml 
een herba1cproces. - Biekorf. 102(2002), 1. 26-30. 
Spotnaam te zoeken in het textielverleden: van at\vi.1zing naar fat
soenering en acceptatie: afwtJzing van alle andert' verklaringen 

97 LUYSSAERT Jan. De betekenis Dml enkele oude straatnamcn in 
Merendree. - HLvN, 33(2002), 1. 40-47. 
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98 LUYSSAERT Jan, De waternamen Leie, Kale (ne) , Kalle, Kaandel 
voor de bovenloop van de Durme in het Meetjesland en het Land van 
Nevele. - HLvN, 33(2002). 1. 48-58. 

99 LUYSSAERT Jan, DE VOS Achiel & STOCKMAN Luc, Meetjeslandse 
Toponiemen tot 1600 dl 3, band 5 - Vinderhoute. - Maldegem, 2002, 
30 p. met kaart. 
Verklaring van oude plaatsnamen en een beeld van de ontginnings
geschiedenis 

100 STROBBE Arnold, Het gezin van Paemel: een verhaal uit de 
Kontenhoek. - HLvN, 33(2002). 2, 141-162,8 foto's en 1 document. 
Zie 2001/1 05 

101 STYNEN Ludo, 1914-1918. Het oorlogsdagboek van Virginie 
Loveling. - Spiegel der letteren: tijdschrift voor Nederlandse litera
tuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, 38(1996). 2-3, 197-
209. 

102 STYNEN Ludo, Duitsland, zomer 1918. De laatste reis van Virginie 
Loveling. - Restant, 23(1996). 1-2, 217-223. 

103 STYNEN Ludo, Rosalie en Virginie. Leven en werk van de gezusters 
Loveling. - Tielt, 1997, 392p. 

104 VAN DOORSLAER L., Over vertaalrechten, dialectpassages en 
papiertekort. De Buysse-correspondentie van de uitgeverij Insel. -
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, 8( 1992). 181-
199. 

105 VAN ELSLANDER Antonin, De tekst van de gedichten van de 
gezusters Loveling. Handelingen van de Koninklijke 
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en 
Geschiedenis, 44(1997). 201-238. 

106 VAN PARYS J., In de hoop van vrede. De nadagen van Cyriel Buysse 
(1931-1932). - Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 
16(2000), 19-112. 
De laatste levensjaren van Buysse, Deurle en Afsnee. 

107 WILLEMS Gustaaf, Dialectspreuken in Assenede. Augemiene onge
schauvde tOile, mee ontschultenesse vur au sententie. - DTA. 
10(2002}, 2, 64-65. Vervolg op 99/104 en 2001/106 

L. FAMILIEKUNDE 

familiegeschiedenis 

108 CLAESSENS Henriette, De families Comparé - Fredericq - Loveling -
Buysse. - VS, 38(2002}, I, 1-25, met foto's en documenten. 
Biografische nota's; de band tussen hen is Nevele 

109 CLAEYS MariJn, De ommestellingen van Oosteeklo en de familie 
Buysse. - DTA. 10(2002}, I, 81-92, 4 illustraties. 
De familie Buysse kwam zeer vaak voor bij de pointers en zetters. 
Handelt ook over de belasting zelf. over grondgebruik in het dorp en 
door de familie. 

110 DEBBAUT Ronny, Hei geslacht Van{den} Hecke uit Lotenhulle en 
RuL'5elede (U5de - J 7de eeuw). - DL, 15(2002), I, 12-18. 



FILIP BASTIAEN 

Publicatie van een genealogie van ca. 300 jaar geleden. opgemaakt 
door Jan Van Maldeghem uit Ruiselede. 

111 DEMILLIANO Fons en Theo. Defamilie de Milliano. - VS. 37(2001). 
11-12. 573-583. met wapen. kaartje en 2 foto's 
Graatgenealogie met wat aanvullende gegevens; familie in het noor
den van het Meetjesland 

112 DOBBELAERE Jozef, De familie Van Leeuwe. De Adegemse tak. -
DL. 15(2002}, 1, 19-35. 
Graatgenealogie, 16de - 20ste eeuw 

113 HAMERLYNCK Willy, Pijcke (Eeklo - 17de eeuw). - DE. 27(2002). 1. 
3-30, met handtekeningen. 
Bijna uitsluitend over de brouwer-baljuw Guillielmus Pijcke en zijn 
kinderen: professionele en politieke loopbaan van Guillielmus. 
eigendom enz. 

114 HAMERLYNCK Willy, SCHOONACKER Marc & STEEGHERS 
Wilfried, Terny (Teneir) Gent - Eeklo - Maldegem. - DE. 27(2002). 3. 
123-190, foto's, documenten ... 
Graatgenealogie in drie takken. vnl. 19de en 20ste eeuw. met aan
dacht voor de naamsverklaring en varianten en een uitvoerig stuk 
over Sies Teneir, accordeonist en liedjeszanger 

115 LUYSSAERT Jan. Aanvullingen bij "de families Comparé-Fredericq
Loveling-Buysse". - Vlaamse Stam. 38(2002). 6. 343. Zie 108 

116 LUYSSAERT Jan. De Nevelse voorouders en verwanten van Cyriel 
Buysse. - HLvN (MvT). 33(2002). 1. 77-85. 3 foto·s. 
graatgenealogie 

biografieën 

117 CLAEYS Robert. Twee Eeklonaren in strijd tegen de Hollanders. -
DL. 15(2002}, 2. 41-43, 1 afb. 
De militaire loopbaan van Angelus De Rycke en Edward-Primus 
Van Hoorebeke 

118 DE KEYSER R.. Dokters uit de t!Jd van toen. Dr. Cyriel Hamerlync1c. 
- DEO. 11 (2002). 1. 38-44. 1 foto en 2 documenten. 
Eeklo. 1881-1949. hoofdgeneesheer in de psychiatrische instelling 
Sint-Jan-Baptist. 

119 DE KEYSER R.. Dokters uit de tijd van toen. Dr. Louis Van 
Kerckvoorde. - DEO. 11(2002). 2. 100-107.3 foto's en 2 documen
ten. 
Eeklo. 1879-1946 

120 DE VLEESSCHAUWER Marc. Van Assenede en de 
Guldensporenslag van 1302. - DTA. 10(2002). 2. 12-17.3 illustra
ties. 
Eén van de ridders was Alexis van Hnssnede. 

121 HAMERLYNCK Willy. De Eeklose pnnrdenpostrnc('sters Ljt>l'f.'n 

Aemaut &. de gelJroed.t>rs Karel eTl Lodewifk \ln1l Doosselaen'. - DE. 
27(2002). 2. 99-1 19. met documenten t'Il knnrtel1. 
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Genealogische gegevens, maar ook over de posthouderij; eveneens 
over de eigenaars van het herenhuis waar de laatsten hun post
houderij vestigden. 

122 JOOS Willy, Een doopsgezind Bellemnaar geJusilleerd tussen 
Bierstal en het rabot van Zoete Moeie anno 1622. - DB, 14(2001). 3-
4, 6-18, geïll. met kaarten, documenten enz. 
Door de voortdurende moeilijkheden tussen kasseirijsoldaten en 
Hollandse troepen in de laatste fase van de Tachtigjarige oorlog 
werd Pieter Rutsaert (Rootsaert) om religieus-politieke redenen 
opgepakt door kasseirijsoldaten. Bij een ontsnappingspoging werd 
hij doodgeschoten. Dit leidde tot het bankroet van de familie. 

123 LOOTENS Cyriel. Bij de kaJtjoto. Veldwachter Camiel De Meyer met 
echtgenote. - DB, 15(2002). 2, 2-6, 6 foto's. 
Biografische nota met heel wat volkskundige elementen, Bellem, 
eind 19de - begin 20ste eeuw 

124 LOOTENS Cyriel. Een geboren Bellemnaar: Broeder Marcel (Charles
Louis Martens). - DB, 14(2002). 3-4, 24-28, rijk geïll. 
Korte levensschets van een missionaris (1866-1933) in Kongo 

125 TEIRLINCK Frank, Pieter Frans Speeckaert (1787-1876) van 
Ronsele. Een rusteloze strijder op Gods wegen. - HBM, 15(2001). 4, 
167 -182, foto's en documenten. 
Monnik bij de trappisten, stevenist, met een onrustig en vurig tem
perament. 

126 VAN DE WOESTIJNE Paul, Pius RyJfranck, journalist en filosoof -
AM, 52(2001). 157-209, documenten en foto's. 
Als bijlage Pius RYFFRANCK, Korte bijdragen tot de geschiedenis 
van Eecloo onder het Duitsch beheer (October 1914 - October 1918). 
- AM, 52(2001). 211-332, talrijke documenten, met persoons- en 
plaatsnamenregister 
Oorlogsmemoires van Pius Ryffranck met uitgebreide annotaties: 
tientallen (kleine) feitjes, uitgebreide schetsen van flamboyante 
Duitse figuren ... , voorafgegaan door een uitgebreide biografie. 
Ryffranck was een zeer belangrijke persoon in Eeklo. De bijdrage 
behandelt zijn ervaringen in de plaatselijke perswereld, zijn jaar
lijkse reizen en zijn betekenis voor de Eeklose cultuur en politiek. 

127 WYNANTS Marcel. De mastiff in het leven van Eerwaarde Heer Van 
Doorne. - HLvN, 32(2001). 4, 307-311, 2 foto's. 
Deze Poekse priester verbleef een hele tijd in Engeland (2de helft 
19de eeuw) en toonde een grote belangstelling voor dit oud Engels 
waakhondenras. 

kwartierstaten & stamreeksen 

128 BAUDTS M.J., Kwartierstaat van Amélia Sophie Van Damme (OAalter 
1800 - .,. Eeklo), gehuwd met Antonius De Maere. - DE, 27(2002). I, 
39-41. 
Familie Van Damme, Eeklo 
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129 HAMERLYNCK Willy, Voorouderreeks Firmijn Kryger (1904-1965). -
DE, 27(2002), 1, 42-43, 1 tekening 
5 generaties, vnl. Eeklo 

130 MAEYENS Marc, Kwartierstaat Marc Maeyens. - DL, 15(2002). 2. 
52-65; 3, 76-90. 

131 NN., Voorouderreeks Gaby Haerens. - WF Gent Info. 19(2000), 2, 
13-15. 
8 generaties Lembeke en Bassevelde 

M. VOLKSKUNDE 
ook ontspanning(sverenigingen) 

zie ook de nrs. 48 en 123 

132 DEDECKER Ronaid, Kroniek van de "Studentenclub Moeder Beize' 
te Nevele. - HLvN, 33(2002), 4, 296-342, rijk geïll., met index per
soonsnamen, studentenclubs enz. 
Chronologisch overzicht van alle activiteiten, 1967-1970 en nada
gen 

133 DIERICKX Christ, 'Pandje' van de Landsdijk. - DTA. 10(2002). 1. 
124-125, 1 foto. 
Het leven van de gehandicapte en pijlenraper Clement Moens. 
Bassevelde 1902-Assenede 1979. 

134 DIERICKX Christ. Een noodlottige kus ... in 1891. - DTA. 10(2002). 1. 
108-110, 1 foto. 
De Asseneedse hulponderwijzeres Leonie Neyt werd in 1891 één 
maand geschorst n.a.v. een kus door een heer bij een a\'ondliJk 
teerlingspel. 

135 DIERICKX Christ. Schatten in huis. Een nieutL~jaarsbri~f uit 1902. -
DTA. 10(2002). 1, 131-133, met afbeelding. 
Van Maria Van der Zalm, Assenede 

136 DIERICKX Christ. Zolang de leeuwen klauwen ... Koninkl!jke Voetbal 
Vereniging KlatHvaarts Bassevelde schopt al 75 jaar tegen de bal. -
DTA. 10(2002), 2, 18-50. met foto's en documenten. 
Historiek, anekdotes. het dublied ... 

137 LOOTENS Cyriel. Volkssporten en volkstlermaken. De duil'ensport. -
DB, 15(2002). 1. 12-26. met foto's en voorpagina's ,'an De Roste 
Duif. 
Overzicht van de Bellemse duivensport vanaf 1887. zoals beschre
ven door Anch-é Van Lantschoot en Roger Morthier in De Roste DuU: 
hei Algemeen Duitlensporlblad tlan Bellem dat \'erscheen van 1974 
tot 1977. Aanvullend een interview met dUÏ\'enmdker Jozt"f 
Lootens. 

138 NO'n'EBOOM Hugo, Hel atlontuur l'aTl Joris De Wispdacrr. scha
rensliep uit Sleidinge. - HBM. 16(2002). 1. 4~3-45. 
Mentaliteit; de leurder als verdachte ipso 1~1CtO. 17B 1. 

139 PILLE Freddy. Sint-Sebasliaan en Sinh]oris in de Tachtiniar(qc 
Oorlog. - DED. 11(2002). 3. 113-123. met kaarten. dOl'\lll1t'ntt'n t'll 

foto·s. 
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Eeklose schuttersgilden in de 16de en 17de eeuw, voornamelijk op 
basis van rekeningen: de schuttershoven, de activiteiten, organisa
tie, financiën en een beeld van de schutterskoningen. 

140 VAN DE WOESTIJNE Paul, 't Snuifmeuleken. Het verhaal van de 
opgang en de nedergang van een Eeklose volkswyk. - HBM, 
16(2002), 2, 87-97; 3, 130-137, rijk geïll. Vervolg op 2001/44 
Allerlei aspecten van het leven in een volkswijk (na de Tweede 
Wereldoorlog): werk, politiek, kerk, ontspanning en herbergen, 
sport. muziek, volksfiguren en bijnamen ... 

141 VAN DE WOESTIJNE Pau1, Vilf Eeklose volksfzguren. - HBM, 
16(2002), 3, 105-121, geïll. met foto's en tekeningen. 
Klokkenluider Gustaaf De Roover (1881-1979), marktzanger Lionel 
Bauwens alias Tamboer (1892-1974), muzikante Lima Verstraete 
(1897-1992), varkens drager Prosper Willems alias Guust Carreau 
(1904-1962) en hardloper Aimé Termont (1906-1968). Naar aanlei
ding van de uitgave van een map met tekeningen door de Culturele 
raad. 

142 VAN EEGHEM Etienne, Mynjeugd aan 'den overzet' te Oostmolen
Noord. - DB, 15(2002), 1,27-29, 1 fopto. 
Op basis van een gesprek met Camiel Landuyt, wiens ouders het 
veer over het kanaal Gent-Brugge bedienden vanaf omstreeks 1930. 

143 WILLE Erik, Karel Waeri, ook een Aalterse fzguur. - Ghendtsche 
Tydinghen, 30(2001), 3, 126-139. Verscheen eerder in LvdW, zie 
1999/129 

144 WILLEMS Gustaaf. Het zendingsken. - DTA, 10(2002), 1, 117-118, 
1 foto. 
Een volksgebruik bij het thuisslachten: als ruil of als geschenk. 

2. REGISTERS 

A. AUTEURS 

Andries Albert 21 

Baete Frank 42, 52 
Bastiaen Filip I, 46 
Baudts M.J. 128 
Boelens Robert 26 
Bollaert André 3 
Bonne Bart 53 
Buyck Roger 23, 54 
Buyck Willy 4, 27 

Camerlinkx Jan 43, 80 
Casslman P. 28 

Casteels Roger 75 
Claessens Henriette 108 
Claeys Jackie 5, 29, 30 
Claeys Marijn 109 
Claeys Robert 31, 1 17 

Dauwe Gaston 55 
De Baets Henri 76 
Debbaut Ronny 110 
De Ceuninck Paul 65 
De Cocker Frederik 56 
De Coninck Paul 57 
Dedecker Ronaid 132 
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De Decker Sam 42 
De Doncker J oseph 66-69 
De Groote Stefaan 93 
De Keyser R. 118, 119 
Delaey B. 87 
De Maesschalck Yvan 94 
Demilliano Fons 1 11 
Demilliano Theo 111 
De Paepe Jozef 22 
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De Smedt Marcel 95 
De Smet Erik 6, 32, 33, 44, 
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De Vos Achiel 99 
Diericluc Christ 70, 81, 

133-136 
Dobbelaere Jozef 112 
Dobbelaere Michel 7 

Fleurbay Jean 82 

Haemers J elle 60 
Hamerlynck Gerard 8 
Hamerlynck Willy 6, 8, 9, 61, 

77, 113, 114, 121, 129 
H uyghebaert J. 96 

Joos Willy 122 

Laroy Peter 83 
Lootens Cyriel 62, 123, 124,137 
Luyssaert Jan 10, 71, 72, 

97-99, 115, 116 

Maes D. 11 
Maeyens Marc 
Martens Albert 

B. TREFWOORDEN 

130 
12, 24, 63 

accordeonist 114 
adellijke titels 93 
ambachten 59 
arbeidersbewe~ing 53 

baljuw 113 
bedelariJ 55 

Martens Marc 36.37.84 

Neyt Luc 13-15 
Notteboom Hugo 64. 73. 138 

Pille Freddy 18. 19. 40. 48. 
49. 139 

Reyniers Hubert 50. 74 

Schaeck Hugo 85 
Scheir Olivier 86. 87 
Schoonacker Marc 16. 114 
Schoutteet A. 38 
Spanhove Joris 20 
Steeghers Wilfried 17. 114 
Stevens Willy 88. 89 
Stockman Luc 99 
Strobbe Arnold 100 
Stynen Ludo 101-103 

Teirlinck Frank 125 
Tondat Romano 25 

Van de Moortel Jozef 90 
Van de Velde Luc 51 
Van de Woestijne Paul 78. 126. 

140. 141 
Van Doorslaer L. 10-l 
Van Eeghem Etienne 39. 142 
Van Elslander Antonin 105 
Van Hoecke Rita -l0 
Van Maldeghem J eroom 91 
Van Parys J. 106 
Verstraete Antoon 41. 79. 92 

Wille Erik 143 
Willems Gustaaf 
Wynants Marcel 

107. 1-l-l 
127 

beeldhouwwerk 92 
beg~lnen 17. 54 
begiJnhof Sint-Elisabt'th 17. 54 
be~rafenis 2-l 
belasting 109 
belastingont\'nnger -lR 
bestuur 5 
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1. HET GENOOTSCHAP TIJDENS HET WERKJAAR 2001-2002 

A. HET 52STE APPELTJE 

Op zaterdag 9 februari 2002 was het Heemkundig Genootschap van het 
Meetjesland te gast te Bellem voor de voorstelling van het 52ste jaarboek. 
In het voormalige Historisch Museum van de Vlaamse Strijd (nu een ont
moetingscentrum) daagden enkele tientallen aanwezigen op. In een (te) 
goed opgewarmde zaal maakten zij de officiële geboorte mee van één van 
de dikste jaarboeken ooit. De feestelijkheid werd enigszins overschaduwd 
door de plotse en noodgedwongen afwezigheid van redactiesecretaris Filip 
Bastiaen (overlijden vader). 

Voorzitter Hugo Notteboom begroette de aanwezigen en zorgde ook voor 
de praktische richtlijnen. Zo stelde hij voor het eerst het officiële jaar
programma voor van het Heemkundig Genootschap. Dat programma 
bevond zich ook als handige folder in het jaarboek. 

De gelegenheidsspreker van dienst was secretaris-bestuurslid Dirk De 
Reuck. In een luchtige causerie schetste de geboren en getogen 
Bellemnaar kort de historiek van het groene dorp. Bijzondere aandacht 
ging daarbij naar de ruzies tussen Bellem en buurgemeente Aalter. Een 
onderwerp dat, gezien de aanwezigheid van bewoners uit beide dorpen, 
met de nodige luim werd gesmaakt. 

Een officiële groet van het Aalterse gemeentebestuur kwam er bij monde 
van schepen van Cultuur Johan Verstrynge. In afwezigheid van de red ac
tiesecretaris stelde redactielid Peter Laroy het jaarboek voor, met volgen
de tekst: 

.. Het nieuwe Jaarboek is een kanjer. en dat op meerdere vlakken. Om te 
beginnen telt de publicatie dit Jaar meer dan 400 blz. Dit betekent dat het 
aantal pagina's zelfs dat van het nummer van twee Jaar geleden overtreft. 
En iedereen herinnert zich nog wel dat er toen sprake was van een uit
zonderl!}k volumineus nummer. Misschien toch even een mededeling voor 
wie op de kleintjes Let, zoals men dat in het Noorden mooi verwoordt. Dit 
betekent dat u dUJaar per blad slechts 4,25 cent betaalt. 

:w:~ 
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Maar - zo hoor ik ons kritisch publiek al opwerpen - het is niet de kwan
titeit. maar wel de kwaliteit die telt. Welnu. ook op dat vlak mag ons 
bestuur tevreden zijn. Wie de zaken vanop afstand bekijkt. kan niet 
anders dan toegeven dat opnieuw een bundel met interessante en hoog
staande bijdragen is afgeleverd. 

Een leuke oefening in dat verband is het bekijken van de kwaliteit van het 
bronnenmateriaal. Ik ging het even voor u na. Wie al het materiaal - dat in 
voetnoot is aangegeven - op een lijst zou zetten. krygt een indrukwekkend 
overzicht van origineel geraadpleegd bronnenmateriaal. voornamelijk 
archiefmateriaal. Het duidt er op dat onder onze auteurs toch een aantal 
mensen zitten die urenlang arbeid verrichten in archieven en vaak de ver
geten stoffige schatten uit het verleden opnieuw aan de oppervlakte bren
gen en dit op een leesbare manier synthetiseren. Bovendien valt mij ook de 
belezenheid enorm op. De vele literatuurverwijzingen in het notenapparaat 
zijn een indicatie voor de betrokkenheid van onze auteurs bij hun onder
werp. Een auteur is er zelfs in geslaagd een boek met publicatiedatum 
2002 in de tekst te verwerken. Bij een ander auteur is de vertrekbasis voor 
zijn onderzoek dan weer een andere publicatie. waarvan hij niet alleen de 
gegevens in een bredere context plaatst maar bovendien ook corrigeert en 
aanvult. Hoewel iedereen het motto huldigt van history is jun. geschiede
nis is leuk. en dus eigenlijk dit doet als een zinnige vorm van vryetfjdsbe
steding. denk ik dat de wetenschappelijkheid en de accuraatheid van de 
bijdragen in dit tweeënvilftigste jaarboek buiten kilf staat. Maar genoeg 
gezwaaid met het wierookvat. Wat meer over de inhoud. 

Tien bijdragen telt het jaarboek en acht verschillende auteurs. De auteurs 
komen uit de eigen middens. We tellen zes bestuursleden van het 
Heemkundig Genootschap. Twee auteurs zijn gastschrijlIers maar geen 
onbekenden. met name Paul van de Woestijne uit Eeklo en Arnold Strobbe 
uit Lotenhulle. 

De bijdragen. sterk gefundeerd - ik wees er reeds op - overstijgen de ver
schillende tijdvakken. Middeleeuwen. Nieuwe Tijden. 19de en 20ste eeuw 
zijn door heijaarboek volledig overspannen. Het is evenwel het laatste tijd
vak waar de klemtoon op ligt. Bijna de heUl van dit jaarboek is immers 
gewijd aan de Eerste Wereldoorlog. Paul Van de Woestijne maakte de oor
logsmemoires van Pi us R~11Tranclc uit Eeklo klaar voor publicatie en anno
teerde die uitgebreid. In de memoires vindt de lezer tientallen kleine feiten 
uit de oorlogsjaren terug en snuUè hU ook de ~teer van die dagen. 
Bovendien slaan er enkele uitgebreide schetsen in vanJlambo!Jante Duitse 
figuren zoals PietJe Snot. alias Heinrich Brmm. of Hauptman Aegidi. de 
plaatselijke commandant. Gekleurde indrukken - het z!jn immers Jlll'T1loin>s 
- maar voor onze streek - naar m!in mening - toch b!lzonder wanrd.el'ol. Het 
geheel is rijkelijk geïllustreerd met q17khes en nnTlplnkbi{letten uit dil' per;
ode. De memoires zfjn door bewerker Vnn de Woesti/nl' bol\('fl(lieTl l'oorziell 
van een personen- en plnntsnamf'llregister: Ik knTl II 1111 nl l'()()rspdlell dot 
door deze memoires dit jnarlJoek ook bi/zonder zal gegc('rd. zfln door dt' 
janaten van de Eerste Wereldoorlog. ook buiten liet I\fet'{jeslwlCi. 
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Die fanaten zullen zich evenzeer, zoniet nog meer, werpen op het bijzonder 
interessante artikel van onze redactiesecretaris Filip Bastiaen. In decem
ber hield hij reeds een voordracht over oorlogsgeld en zijn bijdrage LENEN 
OF GEW DRUKKEN? NOODGEW IN HET MEETJESlAND 1914-1918 is daar nu de 
schriftelijke uitwerking van. De auteur beperkt zich niet tot een loutere 
beschrijving van wat waar te vinden was. In een inleidend gedeelte schetst 
hij het ruimere economische kader en stelt zich ook de vraag hoe de 
gemeenten in dit nieuwe kader konden functioneren. Een cruciale vraag in 
deze problematiek is of een gemeentebestuur geld mag produceren. 
Wettelijk mag dit. zo blijkt. maar vraag is maar in hoeverre de gemeente
besturen zich op dat moment vragen stelden. In elk geval. het z.g. oorlogs
geld kwam er, in allerlei soorten en waarden. Het overzicht van de beschik
bare gegevens. met unieke illustraties, bevat een boeiende synthese die 
ook aansluit op de eerder gestelde vragen. Concluderend stelt Filip 
Bastiaen evenwel dat de waarde van dit papiergeld niet mag worden over
schat. 

Wij keren nog even terug naar de figuur van Pius RyJfranck. In de beste 
traditie van het huis wilde Paul Van de Woestijne meer dan alleen maar 
memoires brengen. Voorafgaand aan de geannoteerde bronnenpublicatie 
vinden wij daarom een uitgebreide biografie terug. In PIUS RYFFRANCK, JOUR
NALIST EN FIWSOOF beschrYft Paul deze boeiende ftguur die zowel in de 19de 
als de 20ste eeuw één van de meeste belangrijke personen was te Eeklo. 
We lezen over zijn ervaringen in de plaatselijke perswereld, we vernemen 
meer over zijn jaarlijkse reizen (toen aU), en krijgen meer inzicht in 
R!1ffrancks betekenis voor de Eeklose cultuur en politiek. De bijdrage bete
kent dan ook een belangrijke aanwinst voor de recente Eeklose geschied
schrijving. 

En met Pius RyJfranck zijn wij dan in de 19de eeuw beland en voor een 
stuk ook in cultuurgeschiedenis. En daar kunnen wij dan twee andere bij
dragen situeren. Om te beginnen is er HET GEZIN VAN PAMEL: EEN VERHAAL UIT 
DE KONTENHOEK? door Arnold Strobbe. Het is bekend dat auteur Cyriel 
Buysse de ftguren en gebeurtenissen uit eigen tijd en streek graag ver
werkte in zijn literatuur. Volgens bepaalde getuigen zou het Gezin van 
Pamel in verband kunnen gebracht worden metftguren en gebeurtenissen 
uü Poeke. Arnold Strobbe werkt vaak met interviews, een vruchtbare 
manier van werken die vandaag de dag maar al te vaak over het hoofd 
wordt gezien. Op basis van een interview met iemand die familie is van 
misschien de legendarische boer Van Pamel. reconstrueert Arnold Strobbe 
een en ander. Een van de conclusies luidt alvast dat het niet onmogelijk is 
dat Buysse zijn inspiratie voor het toneelstuk uit het werkelijke Poekse 
leven heeft gehaald. Een interessante speurtocht. boeiend beschreven. 

Daarbij aansluitend komen wij bij het stuk WAT STAAT ER OP DE PLANK? EEN 
BOEKIIISTOWSCHE KLiK OP EIXJUAIID VAN DAMME-BERNIER EN EDOUARD NEELEMANS, 
geschreven door Peter Laroy. Over deze twee Eeklose notabelen uit de 
19de eeuw kwam de voorbijejaren al heel wat aan het licht. Zij zijn in deze 
bijdrage maar een alibi om de boekhistorische invalshoek te introduceren 
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in het lokaalhistorische onderzoek. Om dit wat te verklaren vond de auteur 
het nodig een kleine theoretische inleiding te geven. het begrippenkader en 
de literatuur terzake wat te situeren. De klemtoon binnen het artikel ligt 
evenwel op een uitgebreide analyse van de veilingcatalogi van het boe
kenbezit van de twee betrokken personen. Na hun dood werd hun biblio
theek immers publiek geveild. En wat daar allemaal is terug te vinden. 
zegt veel over deze figuren en hun leefwereld. En omdat beide heren heem
kundigen en historici avant la lettre waren. krggen wij nog een bijkomend 
interessant element. 

En dan maken wij nu een sprong terug naar voor in de tijd en in het boek. 
Zo komen wij bij de bijdragen van Roger Buyck en Hugo Notteboom Op een 
heldere en gestructureerde manier bouwt die eerste. Roger Buyck. zijn bij
drage over KAPRIJKSE BEGIJNEN IN HET ST.-EUSABETHBEGIJNHOF IE GENT (17-
l8DE EEUW) op. Na een korte introductie over begijnen en begijnhoven stelt 
de auteur zich klaar en duidelijk tot doel om een bestaand prosopografisch 
onderzoek te filteren voor de Kaprijkse situatie. Zo komt Roger Buyck in 
eerste instantie tot een aangevulde lijst van Kaprijkse begijntjes. 
Vervolgens schetst hij ze stuk voor stuk in hun persoonlijk maar ook soci
aal-economisch milieu. Op basis daarvan slaagt de auteur erin een aantal 
interessante conclusies te trekken. Het geheel sluit af met een aantal 
lezenswaardige bijlagen. De term monnikenwerk is in deze conte.xt om 
meerdere redenen geschikt. 

Diezelfde term is zonder twilfel van toepassing op de bijdrage STICffIlNG. 
BWEI EN VERVAL VAN HET MALDEGEMSE HOSPITAAL door Hugo Notteboom. Het 
notenapparaat dat zowat 8 bladzijden beslaat. spreekt in dat verband 
boekdelen. De bijdrage valt voor mij uiteen in twee grote delen. Om te 
beginnen is er de oprichting. de bloei en het verval van het Hospitaal te 
Maldegem. De auteur gaat terug tot de tijd van Arnu~r van Maldegem. de 
volle middeleeuwen dus. Een uitgebreide biograJlsche schets mondt uit in 
een aantal meeslepende paragrafen over de eigenlfjke stichting van het 
hospitaal. Zeer accuraat en gedetailleerd krfjgt de lezer ÏTtzicht in de wer
king in de bloeijaren. Op een al even analytische manier doet Hugo 
Notteboom het verval en ze~{s de gedeeltel!fke q.1braak uit de doeken. 
Vooral vanq{ de 17de eeuw is dit verval bijzonder schrijnend. Aansluitend 
bij dit alles. maar voor mij toch als een q{zonderlijke entiteit te beschou
wen. is de problematiek van het transport van de Maldegemse zieken 
vanaf de 16de eeuw. Vooral in de 19de eeuw lokte deze kwestie hevige 
discussie uit. hier tr~aend beschreven. Onze voorzitter eindigt zUn biJdra
ge met een oproep. die hopelUk door de Maldegemse bestuurders wordt 
gelezen en ... begrepen. 

Tot slot zijn er ook de b!Jdragen van onze trouwe Wi[t1ied Stccghers. die in 
dit jaar GENTSE POOHTERS lilT ZI~I.7..ATE (1542-1 796) op ccn rifUe zet ell is er 
ook nog een COfmIGI':NDA-AfHll(EI. 01' HET VI.JFDI': 1'l-':NNINW(OIlll-:R \:·\N El-.:!\l.() 

(1580) uit ons vorig jaarboek. eell awwlll/ende /loot door mHClir J<;rik De 
Smet. die door een dru/ç{eil. zoals dat vroeger zo mooi hectte. eell eteel l'ml 

ztJlI arbeid niet zag q/rwdrukt. 

:wu 
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Zoals steeds bevat ons jaarboek ook een uitgebreid overzicht van de acti
viteiten. een boekbespreking en het onmisbaar HEEMKUNDIG REPERTORIUM. Ik 
hoop als spreker ad interim uw appetyt te hebben opgewekt en wens u 
veel plezier met het verorberen van uw Appeltjes." 

Waarna de aanwezigen zich overgaven aan de receptie en tevreden huis
waars togen. 

B. VOORDRACHTEN EN ACTIVITEITEN 

Collaboratie en repressie: is verzoening mogelyk? 

Op \Tijdag 3 mei hield professor dr. Frans-Jos Verdoodt een lezing over 
dit nog steeds heikele onderwerp. Alhoewel het thema van collaboratie en 
repressie bijzonder actueel was door bijvoorbeeld het gecontesteerde 
decreet Suykerbuyck. de studiedag van 9 juni 2001 in het Vlaamse par
lement. het incident Sauwens. maar vooral door het historisch pardon 
dat prof. Verdoodt uitsprak op de IJzerbedevaart van 5 april 2000. was 
de belangstelling eerder aan de matige kant. De vijftig aanwezigen luister
den echter met meer dan gewone belangstelling naar de uiteenzetting van 
de spreker. waarvan we het volgende noteerden. 

Verzoening is. door de lang geleden duur van de gebeurtenissen. zo goed 
als onmogelijk geworden en het leed is niet meer te herstellen. De twee 
ontstane subculturen (goeden - slechten) staan nog steeds diametraal 
tegenover elkaar en wentelen zich in hun gelijk. Slechts hier en daar 
gebeurt het dat bijvoorbeeld een Nationale Strijdersbond contact neemt 
met Vlaamse Oudstrijders. alhoewel beiden hebben gestreden voor het 
vaderland. zij het niet altijd met dezelfde bedoelingen. Er doet zich ook 
een merkwaardige evolutie voor. Tien. twintig jaar geleden leek het dich
ten van de gapende kloof in de Belgische maatschappij nog mogelijk. de 
sfeer was minder radicaal, de laatste tijd echter verstrakken de opinies. 
Zo kon men de gewezen zangeres Jo Leemans in een praatprogramma op 
tv nog categorisch horen verklaren dat ze nooit. maar dan ook nooit. ook 
maar één collaborateur zou willen vergeven. De hatelijke toon die 
mevrouw Leemans aansloeg. brengt het debat natuurlijk geen stap ver
der. Het steeds maar herhalen van het leed van de geschiedenis brengt 
ook niet veel aarde aan de dijk. En ook de emotionaliteit waarmee het 
debat wordt gevoerd. zorgt voor geen oplossingen. 

De tijd dringt echter: voor de jeugd is de Tweede Wereldoorlog een gebeur
tenis uit een ver verleden. iets voor oude mensen en historici. Vandaar 
dat het van belang is om steeds opnieuw te wijzen op de excessen van 
toen: uitroeiing van mensen omwille van hun ras of geaardheid. mede
werking met een verderfelijk regime. de overdreven strenge aanpak van 
collaborateurs. enz. 

Er moet zeker niets worden vergeten of goedgepraat. Het nationaal-soci
alisme is en hlijft een verderfelijk regime. de collaboratie heeft de Vlaamse 

367 
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Beweging zwaar geschaad en is niet goed te praten. De repressie was 
meedogenloos en veel te hard en ontaardde in veel gevallen als een 
wraakoefening tegen elke uiting van V1aamsgezindheid. Slechts als men 
bekent fout te zijn geweest, is de stap tot verzoening gezet. 

Uit de discussie achteraf bleek dan nog steeds veel mensen het moeilyk 
hebben met de repressie. Toch bleek dat er ook in Maldegem iets is veran
derd. Een zeer geëmotioneerde aanwezige verklaarde voor het eerst in zyn 
leven dat zyn vader een collaborateur was geweest, en dat hun gezin daar
voor hun hele leven lang heeft geboet. Zelfs dergelyke straf ondergaat de 
ergste misdadiger van gemeen recht niet eens. Het feit dat dit en plein 
public en zonder protest werd gezegd. toont aan dat men ofwel bereid is te 
vergeven en te aanvaarden, ofwel dat het allemaal de moeite niet meer 
loont. .. 

HN 

De pers in het Meetjesland 

In de Koperen Leeuw, het kleine, doch gezellige theaterzaaltje aan de 
Tieltsesteenweg, hield ons nieuwste bestuurslid, Paul Van de Woestijne, 
op woensdag 5 juni 2002 voor een veertigtal aanwezigen, een lezing O\'er 
weekbladen uit het Meetjesland. 

Paul schreef reeds heel wat artikels over de pers, zijn belangrijkste werk 
over dit onderwerp is toch de geschiedenis van de Eecloonaar die in 1999 
werd gepubliceerd naar aanleiding van het honderdvijftig jarig bestaan 
van dit weekblad dat daarmee het oudste, nog bestaande weekblad van 
België is. Vanzelfsprekend werd uitvoerig ingegaan op deze Eeklose eer
steling, maar ook andere bladen kwamen aan bod: de Gazette pan Eecloo. 
De Stad Eecloo, De Meetjeslander, Het Meetjesland. Het Liberale Noorden. 
enz. 

Veel van die weekbladen konden en bleven verschijnen dankzij de door
tastendheid en het idealisme van de hoq{dredacteur die meestal voor alles 
en nog wat instond. In dat verband dienen we August en Prosper Van 
Acker en Pius Ryffranck te vermelden. In ons vorig jaarboek werd de 
figuur van Pius Ryffranck nog uitvoerig belicht door PauI. Maar ook de 
Maldegemse zwaargewichten kwamen aan bod: Camiel Willems met de 
liberale Volksbode van Maldeghem en later de Bnlgsche Beiaard. en 
natuurlijk Victor De Lille met 't Getrouwe Maldeghem. Ook aan De Gazet 
van Maldegem en Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-Vlacmderen 
werd enige aandacht besteed. 

De aangekleefde ideologie van de hoofdredacteur bepaalde uiteraard de 
inhoud van elk weekbad: van ultramontaans en volgzaam. zelfs slaafs 
katholiek, tot liberaal en later socialistisch: ook in het Meetjesland kt'nde 
de pers alle kleuren van de politieke regenboog. Dat er bInden werden 
gesticht enkel en alleen om de ideologie van een bepaalde pnrtU te ver
spreiden. is dan niet verwonderliJk, het was dl' enige manier om Ilwt de 
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kiezers in contact te komen. En dat het voor colporteurs van socialisti
sche en later communistische bladen. eieren lopen was. hoeft niet uitge
legd te worden. 

Spreker belichtte ook de technische aspecten van de uitgeverij: het zet
ten met de hand. drukken met de degelpers. blaadje per blaadje, een zeer 
arbeidsintensief proces. De oplage bestond dan ook meestel uit slechts 
een paar honderd exemplaren. Pas later, tegen het eind van de 19de 
eeuw. kwam de stoomdrukkerij in zwang. De lezing werd gei1lustreerd 
met vele authentieke exemplaren van de verschillende titels. Een inte
ressante. didactische lezing! 

Ten slotte nog deze oproep: wie oude weekbladen uit het Meetjesland 
bezit en deze wil laten inkijken, mag niet nalaten dit te melden aan Paul 
van de Woestijne of aan een van de bestuursleden van ons genootschap. 
Alle beetjes. hoe miniem ook. zijn van belang voor de geschiedenis van de 
Meetjeslandse pers. 

HN 

Hoe ontstond en wat betekent mynfamilienaam? 

Dat genealogie een van de meest beoefende genres is in het historisch 
onderzoek. is bekend. Van alle archiefbezoekers in een regionaal of lokaal 
archief zijn ongeveer 90% van de bezoekers naarstig aan het zoek naar 
hun voorouders. Het is een zinvolle en leerrijke hobby die veel mensen 
jaren in de ban houdt. Om die mensen een klein beetje vooruit te helpen. 
nodigden we professor dr. Magda Devos van de Universiteit van Gent op 
woensdag 27 november uit om een les te geven over familienamen. De 
meer dan zeventig aanwezigen kregen waar voor hun geld. 

Professor Devos leidde ons door het boeiende bos van de vele duizenden 
familienamen die allemaal een begin hebben gekend: een plaats, een dier. 
een kenmerk. enz. Ze ondersteunde de theorie met vele tientallen prakti
sche voorbeelden. Bijvoorbeeld dat Bruynooghe opviel in het land van de 
blauwogige. Het zou ons veel te ver leiden alle verklaarde namen hier nog 
eens op te sommen. We verwijzen daarvoor naar het Woordenboek van de 
Familienamen, het standaardwerk van dr. Frans De Brabander. dat in 
elke openbare bibliotheek in het Meetjesland aanwezig is en waarin men 
meer informatie voor opzoekingen kan vinden. 

Professor Devos bewees met haar lezing dat ze niet alleen de wetenschap 
bezü. maar dat ze die ook nog aan de man kan brengen. Het werd een 
spannende lezing. vol verrassende wendingen. vol tips. details en wetens
waardigheden. om elke genealoog het water in de mond te doen komen. 
Het moet een plezier zijn om les te krijgen van mevrouw Devos. En Ja 
hoor, ook haar eigen naam kwam aan bod. Een vos is een sluw. geraffi
neercl. leep en l1sug iemand. of een roodharige. Houden we het. met de 
professor. maar bij de tweede betekenis! Alhoewel ... 

HN 
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C. DE ZoMERUITSTAP 

LIEVETOCHT VAN GENT NAAR DAMME 

Na decennialang in de zomer een dorp uit het Meetjesland te hebben 
bezocht, besloot het bestuur van het Genootschap het dit jaar over een 
andere boeg te gooien en werd er gekozen voor een themabezoek. Als eer
ste in de reeks werd besloten de Gentse Lieve van bron tot monding te vol
gen, en dit op zondag 25 augustus 2002. 

Alleszins wat de opkomst betreft, werd het een denderend succes: er 
moest zelfs een dubbeldekker ingelegd worden , en nog waren er plaatsen 
te kort. 

Het welslagen van deze uitstap is op de eerste plaats toe te schrijven aan 
Albert Andries uit Lovendegem. Albert verzamelt reeds sinds jaren alles 
wat er te vinden is over de Lieve, het resultaat van zijn opzoekingen zi t 
netjes gesorteerd in verschillende, goedgevulde archiefdozen . Samen met 
Albert en Ronny Debbaut verkenden we enkele maanden \ óór de uitstap 
het hele traject, kwestie van onaangename verrassingen te voorkomen. 
Toen reeds ontpopte Albert zich als een gedegen Lievekenner. Iedereen 
die de tocht meemaakte, zal beamen dat hij de Lieve door en door kent. 
Van bij het vertrekpunt aan de Lievekom en Lievekaai in Gent tot aan het 
eindpunt in Damme bleef hij enthousiast over dit Gentse kanaaltje \ er
tellen. 

Eddy Leut , 9 l 9 nh id gid in liL, l idd d wand ling l n d Li l' 

aan h tRabot. 
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In Gent kreeg Albert onverwachte steun van Eddy Levis, niet alleen een 
kenner van de Lieve, maar nog meer van zijn stad. Eddy trad spontaan 
op al gelegenheidsgids. Met hem wandelde de hele groep van de 
Lievekaai naar het Rabot en dit stukje onbekend Gent was voor velen een 
ware revelatie. Tijdens deze korte wandeling vertelde Eddy honderduit 
over de geschiedenis van zijn stad , over de betekenis van de Lieve, de ont-
taansgeschiedenis van het Rabot. enz. 

Van het Rabot reden we naar de Verloren Kost en Zoete Moeie, wegens 
tijdsgebrek lieten we Stoktevijer in Zomergem links liggen, om halt te 
houden aan Raverschootbrug, beruch t wegens de moord op Karel de 
Goede, bekend door het Stadhuis van Raverschoot. Vanaf Raverschoot 
dienden de Gentenaars een hoogterug te overwinnen, wat gebeurde door 
het bouwen van vijf rabotten: Raverschootrabot , Blakra bot. 
Dorekensrabot. Balgerhoekerabot en Steentjesrabot. In het stadhuis 
kwam iedereen even op adem bij een drankje , tenminste diegenen die aan 
een verfrissing raakten . 
Via Balgerhoeke en Steentjes arriveerden we in Celie, waar we op het 
tracé van de Oude Lieve reden die vroeger naar Aardenburg liep. Vandaar 
ging het naar Strobrugge, dat a ltijd al een strategisch plaats is geweest. 
ook voor de Gentenaren. Er lag hier immers een belangrijk conduit dat 
het water van de Ede onder de Lieve naar zee leidde, en van Stro brugge 
kon ook gevaren worden naar Aardenburg. Hier werd uitleg gegeven door 
ondergetekende. 

Alb rt. Andrtes geeft met woord n g baar ulLLeg aan heL rabot "D Verlor n Ko L" , 
naby de Vier Llndekens (Lov ndeg m) 
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In Moerkerke werden we opgewacht door onze vierde gids, Jacques 
Degroote. Voor de meeste onder ons was het Lievetraject tussen 
Moerkerke en Damme terra incognita. Dat werd door Jacques op een 
voortreffelijk manier goedgemaakt. Aan het Conduit wist hij zelfs de pre
cieze loop van de Lieve aan te duiden: een onooglijk grachtje tussen de 
maïs en twee weiden. In Damme zelf kregen we twee opgegraven sluizen 
te zien. De Lieve kwam Damme immers niet steeds langs dezelfde kant 
binnen. 

Door het organiseren van zo'n historische expeditie komen er onvermij
delijk historische onduidelijkheden naar boven. Bijvoorbeeld is het nog 
niet duidelijk waarom het tracé van de Lieve eerst naar Aardenburg liep 
en dat tijdens het graven geopteerd werd om de Lieve naar Damme te lei
den. Verder is de toestand aan het conduit in Strobrugge niet geheel 
opgeklaard. Precies door de plannen op de wijk zelf te raadplegen, bleek 
dat een en ander niet klopte. En waarom de Lieve bij Raverschoot op een 
kaart uit het archief van het Sint-Janshosptaal een heel andere loop 
volgt, moet ook nog worden onderzocht. En hoe het nu precies in Damme 
zat, zal ook nog grondig moeten worden bestudeerd. 

Het was ondertussen al vrij laat geworden, iedereen haastte zich dan ook 
om nog vlug iets te eten. Voor de tocht van volgend jaar zal opnieuw wor
den gezorgd voor een restaurant en zullen ook enkele schoonheidsfoutje 
(als bijvoorbeeld de te lange duur) worden weggewerkt. 

aan 
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Het u ces van deze Lievetocht is uiteindelijk te danken aan onze drie 
gidsen die de groep op een uitstekende manier langs de Lieve en haar 

eschiedenis wisten te leiden. Maar zonder de inzet en medewerking van 
Rud , de meest professionele chauffeur van ver in de omtrek, zou van de 
Lie etocht niet veel in huis zijn gekomen. Hoe hij met zijn dubbeldekker 
langs de meest smalle straatjes laveerde en er zich zelfs mee in Damme 
waac:rde, is nauwelijks te geloven. Als op een bepaald ogenblik een 
nieuwsgierige toeschouwer hem afraadt naar het Conduit te rijden, 
vraagt Rudy hoeveel plaats hij wel had. Misschien een halve meter over! 
Meer is er niet nodig, antwoordde onze chauffeur ijzig kalm, en daar reed 
de bus! 
Van de Lievetocht schreef Albert Andries een brochure van 25 pagina's . 
Wie een exemplaar wenst, laat dit weten aan Hugo Notteboom. Kostprijs: 
€ 1.50. Een aanrader voor wie de Lievetocht nog eens rustig wil overdoen. 

Door (bijna) alle heemkundige verenigingen uit het Meetjesland en onder 
impuls van het Genootschap, werd een commissie ad hoc de Gentsche 
Lieve gesticht, ondertussen omgevormd tot een feitelijke vereniging. Het 
doel ervan is in de eerste plaats het toerisme langs de Gentse Lieve te 
bevorderen door het uitstippelen van fietsroutes en door het organiseren 
van zoektochten. Een tweede, maar niet minder belangrijk doel, is de 
bevordering van de studie van de Lieve. Uiteindelijk zou dit moeten resul
teren in de uitgave van een prachtig historisch werk. Praktisch alle ste-

ay een ree nL opgegrav n raboL ln Damme ltLisLerL leder n naar gids Jacques 
D groole. 
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den en gemeenten zijn in de Gentsche Lieve vertegenwoordigd. De wer
king ervan is interregionaal, interprovinciaal en zelfs internationaal. want 
de oude Lieve liep tot in Aardenburg. Via ons jaarboek houden we de 
leden van het Genootschap op de hoogte van alle komende activiteiten. 

HN 

2. BOEKENNIEUWS 

R. TONDAT, Oorsprong van Nieuw Eeklo en de Eeklose Herbakker. Eeklo, 
2002,240 p. 

In 1990 verscheen het boek 750 jaar Eeklo, in feite de dorpsmonografie 
van de Meetjeslandse hoofdstad. Twaalf jaar later verscheen een boek dat 
een aantal stellingen uit die publicatie aanvecht. Auteur van dit nieuwe 
werk is Eeklonaar Romano Tondat, reeds lang actief in de heemkunde en 
bekommerd om de geschiedenis van zijn streek. Na jarenlange opzoekin
gen, zo schrijft hij in het woord vooraf, is hij immers "overtuigd van de 
waarheid over het ontstaan van Nieuw Eeklo en van de historische wer
kelijkheid van de Eeklose Dobbelgebakkene". Meteen zijn de inhoudelijke 
krijtlijnen getrokken. 

In de loop van de jaren '90 en in de nasleep van de publicatie 750 jaar 
Eeklo. laaiden bij enkele heemkundigen en lokaal historici felle discussies 
op over de ontstaansgeschiedenis van Eeklo. Dit is de eerste aanzet tot 
het boek. Romano Tondat verdedigt hier de stelling dat "het oude Eeklo 
niets met het huidige te maken had. Nieuw Eeklo had l'oor 1240 geen 
geschiedenis. De naam Nieuw Eeklo zelf verwees naar een gebied dat de 
naam Eeklo droeg. maar dat lag acht km verder oostwaarts". Op deze 
manier brengt hij dus een ander verhaal dan de onderl:oekers in het boek 
750 jaar Eeklo. 

Het tweede thema van dit boek is het verhaal van de Eeklose 
Dobbelgebakkene. Volgens Tondat komt deze naam voort uit contlieten 
tussen de heren van Maldegem en de inwoners van Nieuw Eeklo in de 
loop van de 15de eeuw. Deze stelling sluit eigenl~jk aan bij het eerste 
onderwerp. waar hij de ontwikkeling van Novum Edo ziet als een zet 
tegen de heren van Maldegem. Min of meer b~j wijze van re\'anche zouden 
zij naar aanleiding van een concreet geval (de zaak Vincent Sodaert. 
1458) de Eeklonaars "dobbel bakken". 

Het is niet altijd eenvoudig om deze lijnen uit het boek te halen. Hoewel 
op het eerste zicht goed gestructureerd. blijkt bij aandachtige lectuur het 
niet zo makkelijk de redenering van de auteur te volgen. Wij ht'bben her
haaldelijk paragrafen moeten lezen en herlezen 0111 tot ('el1 (hopt'IUkl gOt'd 
begrip te komen. Een aantal herhalingen vergemakkelijken het er nid op. 
Een verdienste voor de auteur e-11 he-t bot'k is dat hed wnt bronllt'nmnte-
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riaal uit de Middeleeuwen overzichtelijk wordt gepresenteerd en vaak op 
een unieke manier becommentarieerd. Een derde van het boek beslaat 
bijlagen met betrekking tot de Eeklose middeleeuwse geschiedenis en tot 
de behandelde problematiek. Een grondig onderzoek zou evenwel moeten 
aantonen in hoeverre de grondregels van de historische kritiek hier zijn 
gevolgd (met name objectiviteit van de onderzoeker. controleerbaarheid 
,'an de bronnen. herhaalbaarheid van het onderzoek). 

Op bibliografisch vlak heeft de auteur zijn huiswerk gemaakt. Naast een 
aantal verouderde en toch behoedzaam te gebruiken werken (De Potter 
en Broeckaert!) vinden wij wel werken uit de recente Gentse medievistie
ke school terug (Van Caenegem. VerhuIst. Prevenier. Blokmans. Boone en 
Heirbaut). Precies daarom ook jammer dat het verhaal over de twisten 
tussen Eeklo en Maldegem niet in een nog ruimere context van de 
Vlaamse situatie werd geplaatst. Op die manier komt de uniciteit van de 
z.g. stedentwist misschien wel in een ander daglicht te staan. 

In elk geval, iedereen die de komende jaren fundamenteel historisch 
onderzoek wil doen naar de Eeklose Middeleeuwen. heeft aan dit boek 
een flinke kluif. Men hoeft het niet altijd met alle stellingen eens te zijn. 
dit boek biedt een aantal interessante invalshoeken die kunnen worden 
uitgespit. 
Het is daarom des te jammer dat de auteur dit anders toch intellectueel 
uitdagende boek aangrijpt om een paar persoonlijke rekeningen op een 
nogal uitgesproken manier te vereffenen. 

P.L. 

W. BOSMANS. Traditionele muziek uit Vlaanderen. Leuven. 2002. 176 p. 

Dit prachtig uitgegeven boek brengt een schitterende en leesbare synthe
se van muziek uit het verleden. van muziek voor gewone mensen. Het is 
helaas zo dat wij in Vlaanderen het muzikale erfgoed bijzonder lang heb
ben verwaarloosd. Pas vanaf 1960 probeerden enkelingen (Wannes van 
de Velde. Walter De Buck. Willem Vermandere) met een oude traditie aan 
te knopen. zij het in de marge. 
Vlaanderen heeft nochtans een rijk muzikaal verleden. In het boek 
maken we kennis met de traditionele muziek en haar wortels. met het 
zingen bij allerlei gelegenheden. met marktzangers en muzikanten. ja 
zelfs met de traditie van het dansen en de instrumenten. Gebaseerd op 
heel wat bronnenmateriaal lees je door het boek heen en raak je gefasci
neerd door muziek in het verleden. 

Hier en daar duiken figuren of gebruiken uit het Meetjesland op. Bij de 
marktzangers besteedt de auteur uiteraard aandacht aan Tamboer. Als 
voorbeeld van rijke tradilies vinden wij hel meizingen uit Aalter en 
Driekoningen uit Ursel terug. Vooral de plaatsing van alle typische voor
beelden In een ruimere en gestructureerde context is een bijzondere ver-

:37.5 
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dienste van dit boek. Wie bovendien benieuwd is waar het woord ketel
muziek vandaan komt of nog eens precies wil weten hoe een instrument 
als de hommel er nu wel uitzag, grijpt vlug naar dit boek. Het is ook ver
krijgbaar met een CD-box met gezongen schatten uit onze volkscultuur. 

P.L. 

R. BUYCK, Kap rij ke. Van middeleeuwse stad tot hedendaags agrarisch 
dorp (1240-2000), Kaprijke, 2002, XVI+574 p. 

Eind 2002 verscheen de lang verwachte dorpsmonografie van Kaprijke. 
Meer dan twintig jaar lang werkte Roger Buyck, geboren en getogen 
Kaprijkenaar, aan dit boek. De lezers van dit jaarboek konden de voorbije 
jaren al genieten van heel wat vruchten van het voorbereidend werk. De 
degelijkheid en de teneur van die artikels liet alvast het beste verhopen. 
De voorliggende geschiedenis van Kaprijke lost alle beloftes in. 

In de beste traditie van de eerder verschenen monografieën in het 
Meetjesland telt het boek ongeveer 600 bladzijden op een afgeleid kwar
toformaat, bevat het een aantal aantrekkelijke kleurillustraties en is het 
mooi gebonden met stofwikkeI. In tegenstelling tot een aantal andere 
recente dorpsgeschiedenissen (Evergem, Bellem. Sleidinge in voorberei
ding, Lotenhulle in voorbereiding) is het boek wel degelijk een eenmans
onderneming. Roger Buyck neemt alle onderwerpen en tijdvakken voor 
zijn rekening. Niet zo evident in dit tijdperk van specialisatie. 

Veel heeft te maken met het feit dat de auteur jarenlang leraar geschie
denis was, en dus nooit het overzicht op het geheel van de geschiedenis 
heeft verloren. Dankzij deze achtergrond munt deze monogTafie ook uit 
door de verteltrant. Geschiedenis wordt hier weer boeiend gemaakt. Wie 
niet meer precies weet wat de taak van de baljuw was in de middeleeu
wen of hoe de schoolstrijd van de 19de eeuw precies in elkaar zat. krijgt 
tussendoor een korte schets en kan zo meteen de eigen Kaprijkse situa
tie hier aan koppelen. Dit kaderen in de ruime context is een belangTijke 
troef: de geschiedenis stopt immers niet aan de grenzen van het eigen 
dorp. 
En hoewel de auteur zich in het woord vooraf verontschuldigt voor de 
ongelijkheid tussen het deel van het Ancien régime en het deel van de 
Nieuwste Tijden (19de-20ste eeuw) is het werk b~jzonder goed uitgeba
lanceerd. Qua thematische indeling zien wij alleen iets meer aandacht 
voor het sociaal-economische thema in het eerste deel en wat meer blad
zijden voor het politiek-bestuurlijke in het tweede deel. Dit is e''eIlwel in 
geen enkel opzicht storend, integendeel. Voor het overige komeIl ook de 
thema's onderwijs, parochiale geschiedenis en cultuur uitgebrdd aan 
bod. 

Zoals in de andere MeetJeslandse dorpsmonogralk(\Il ,indell wij ook hkr 
heel wat overzichtsl1.lsten en samenvattende tnlwllt'Il. Dt'ze zUn voorni 



2002 

illustratief aangewend en storen het verhaal niet. Want de auteur wil in 
de eerste plaats zijn verhaal kwijt en ook inzicht brengen in de gewone 
man die in het verleden te Kaprijke leefde. Dit is niet de makkelijkste weg 
die Roger Buyck heeft gekozen maar dankzij een uitgebreid en intensief 
bronnenonderzoek (vb. staten van goed) slaagt hij erin een aantal figuren 
of gebeurtenissen tot leven te brengen (vb. de intocht van Francois-Jozef 
de Schietere in 1744). 

Deze geschiedenis van Kaprijke krijgt in vergelijking met de andere 
dorpsmonografieën een persoonlijke toets met een onderdeel over de mili
taire gebeurtenissen (1384-1794) en een stukje over migratie naar 
Amerika. Ook het gedeelte over herbergen te Kaprijke (Ancien régime), is 
bijzonder boeiend. Met betrekking tot dat onderwerp kapittelt de auteur 
in voetnoot overigens De Potter en Broeckaert. Dit bewijst enerzijds eens 
te meer de omzichtigheid waarmee de heemkundige of lokaalhistoricus 
het werk van beide heren moeten hanteren en geeft anderzijds ook aan 
dat Roger Buyck de Kaprijkse geschiedenis heeft gehaald waar ze te vin
den is. namelijk in de bronnen. Dat hij die bronnen heeft overstegen. 
gesynthetiseerd in een verhaal en dat verhaal op zijn beurt geplaatst in 
de grote geschiedenis is de grote verdienste van dit werk. Kaprijke kan 
fier zijn op zijn geschiedenis. maar vooral op zijn geschiedschrijver. 

P.L. 

C. HEEMKUNDIG NIEUWS 

De voorstelling van de "Geschiedenis van Kaprijke". 

Het Meetjesland wordt stilaan toonaangevend wat de lokale geschiedenis 
betreft. Niet alleen verschijnen en met de regelmaat van de klok histori
sche en genealogische tijdschriften en jaarboeken - waaronder uiteraard 
Appeltjes van het Meetjesland - maar ook worden regelmatig meestal 
volumineuze geschiedenissen van gemeenten gepubliceerd. Het rijtje 
wordt stilaan indrukwekkend en werd in 1971 geopend door De geschie
denis van Ertvelde van onze betreurde voorzitter Achiel De Vos. een kan
jer van 1078 bladzijden. Dit boek betekende een doorbraak. Na Ertvelde 
werden Aal ter. Poeke. Bellem. Evergem. Eeklo en Waarschoot gepubli
ceerd. alles samen 9 dikke delen met honderden bladzijden geschiedenis. 

De publicatiedrift voor dergelijke werken is er een beetje uit. iedereen 
weet hoeveel energie en doorzettingsvermogen het kost om in groep of op 
z'n eentje zo'n publicatie tot een goed einde te brengen. In Sleidinge is een 
werkgroep al een paar jaar bezig. en het eind is vooralsnog niet in zicht. 
maar er is hoop. En van ons bestuurslid. lic. Roger Buyck wisten we dat 
hij In stilte werkte aan zijn magnum opus. de Geschiedenis van Kaprijke. 
Misschien eind 2002. hegin 2003. was steevast het antwoord. Tot we dan 
toch een uitnodiging kregen waarbij de voorstelling van "Kaprijke. Van 



KRONIEK 

middeleeuwse stad tot hedendaags agrarisch dorp (1240-2000)" op zater
dag 21 december 2002 werd aangekondigd. 

Het werd een stijlvolle voorstelling, zelfs burgemeester Wilfried Blondeel 
week daar niet van af. Meer zelfs: in zijn inleiding diepte hij zowaar een 
foto uit zijn KSA-tijd op waarop vanzelfsprekend ook Roger prijkte en 
waarover hij interessante herinneringen wist te vertellen. Professor 
Michel Baelde hield een uitgebreide laudatio waarin hij het voornamelijk 
had over de opgang van de V1aamse geschiedschrijving in het algemeen 
en die van het Meetjesland in het bijzonder. Professor Baelde had het 
boek met meer dan gewone aandacht doorgenomen - Roger was immers 
een oud-leerling van hem - en na rijp beraad kreeg het werk een uit
muntend. 

In zijn toespraak relativeerde de auteur de lof een beetje. Ik heb mijn best 
gedaan, zo zei hij. Wij menen dat hij meer dan zijn best heeft gedaan. 
Twintig jaar lang heeft hij aan "Kaprijke~ gewerkt. twintig jaar her en der 
archieven doorworsteld, boeken opgezocht. kranten doorbladerd, mensen 
gesproken. Eigenlijk te veel voor een mens. We onthouden dat het op ini
tiatief van oud-burgemeester Albert Windey is geweest dat Roger aan 
Kaprijke is begonnen en dat ook het huidige gemeentebestuur de uitga
ve van het boek en zijn omkadering hebben mogelijk gemaakt. 

Een chique receptie, waarop vele Meetjeslanse heemkundigen en 
Kaprijkenaren nog even konden napraten bij een smakelijk hapje en een 
verfrissend drankje, sloot de plechtigheid af. 

Het werk wordt elders in dit jaarboek besproken. We kunnen de auteur 
enkel maar feliciteren: zowel qua vormgeving als qua inhoud is het een 
prachtig boek geworden. Een parel aan de kroon ,'an de Meetjeslandse 
geschiedschrijving en een werk dat iedere Kaprijkenaar beslist in huis 
moet hebben. 

Tenslotte nog dit: niets is perfect op deze wereld. en neen. de schuld ligt 
niet bij Roger. maar door een jammerlijke veQ~issing ontbreekt pagina 
486 in het boek. Iedere intekenaar en koper van het boek zal het ontbre
kende blad worden bezorgd en het zal op eenvoudige \vijze in het boek 
kunnen gekleefd worden. Inlichtingen daarover b~j de auteur (zie bestuur 
Appeltjes achteraan in dit jaarboek). 

H.N. 
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